PROGRAM RAČUNALNIŠKEGA IN
DIGITALNEGA OPISMENJEVANJA

UVOD V DIGITALNO FOTOGRAFIJO
Lokalna razvojna fundacija za Pomurje vabi na večdnevni brezplačni fotografski tečaj UVOD V
DIGITALNO FOTOGRAFIJO, ki je namenjena odraslim, ki se želite usposobiti za samostojno delo z
digitalno fotografsko opremo, želite spoznati načine urejanja in obdelave digitalnih fotografij ter
priprave in oblikovanja digitalne foto knjige.
TERMIN DELAVNIC
Uvodno srečanje je planirano v ponedeljek, 3.6.2019, ob 16:15 uri. Termini ostalih delavnic se
bodo določili na uvodnem srečanju, predvidoma pa se bodo srečanja odvila od ponedeljka,
3.6.2019 do petka, 7.6.2019. Srečanja se bodo izvajala v učilnici Bistre hiše Martjanci, Martjanci
36, 9221 Martjanci.
POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
Program je namenjen odraslim (razen osebam, ki imate status upokojenca, dijaka ali študenta).
Prednost pri vključitvi v program imajo udeleženci, starejši od 45. leta starosti. Program bo
razdeljen na niz delavnic, katerim bo sledilo domače delo. Udeležba v programu je BREZPLAČNA.
Število mest je omejeno!
Za udeležbo v progamu so potrebne predhodne prijave na telefonsko številko (02) 538 13 54
(Kristjan), oziroma preko elektronske pošte kristjan@lrf-pomurje.si. Za delo na delavnicah
potrebujete lastni digitalni fotoaparat.
Pogoj za dokončanje programa je 80% udeležba. Udeleženci, ki bodo izobraževalni program
uspešno končali, bodo prijeli potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po
programu. Vsi udeleženci boste na uvodnem srečanju prejeli mapo z gradivi in usb ključ z vsebino
predavanj.

VSEBINE DELAVNIC
Fotografski tečaj je namenjen odraslim, ki so ljubitelji fotografije in se želijo spoznati z možnostmi,
ki jih ponuja področje digitalne fotografije. Program je sestavljen iz praktičnega in teoretičnega
dela. Delavnice bodo obsegale tematiko urejanja in obdelave digitalnih fotografij. Preko osnov
dobre fotografije boste spoznali tudi digitalne tehnike, najprej seveda samega urejanja velike
množice "snapshotov", ki jih naredimo skoraj vsak dan, na koncu pa se bomo dotaknili tudi osnov
digitalne obdelave s pomočjo brezplačnih računalniških in mobilnih aplikacij.
PROGRAM DELAVNIC
• Fotografiranje:
o Razlike med analogno in digitalno fotografijo.
o Kaj so lastnosti dobre fotografije?
o Razlaga bistvenih pojmov digitalne fotografije.
o Predstavitev naprav za zajemanje digitalnih fotografij (digitalne kamere, pametni
telefoni ...).
o Predstavitev sodobnih digitalnih aplikacij za obdelavo in hranjenje fotografij.
• Prenos fotografij na osebni računalnik:
o Pregled fotografij, ki so bile za domačo nalogo in komentarji.
o Predstavitev programa Google Photos.
o Prenos fotografij s pametnega telefona ali fotoaparata v Google Photos.
• Urejanje fotografij na osebnem računalniku:
o Pregled osnovnih funkcij za urejanje fotografij v Google Photos (osnovno in
napredno urejanje).
• Objavljanje fotografij na spletu in skupna raba:
o Omogočanje skupne rabe specifičnega albuma na Google Photos.
o Objavljanje fotografij iz albuma na Facebook-u.
o Predstavitev socialnega omrežja Instagram.
o Predstavitev mobilne aplikacije VSCO za obdelavo fotografij na pametnem telefonu.
• Priprava foto knjige:
o Predstavitev podjetja digifot in njihovih tehnologij.
o Kako pripraviti fotografije za odtis s programom digifot online.
o Kako pripraviti fotografije za odtis s programom digifot offline.
o Kako sestaviti foto knjigo.
Operacijo »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022« delno financira Evroopska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje
znanons in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijeske politike v programskem obdoboju 2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem
in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in
validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

