VALOKUVAAJAN AMMATTITUTKINTO
Tutkintoon valmistava 1,5 -vuotinen monimuotokoulutusohjelma
valokuvausammattilaisena toimiville
Valokuvaajan ammattitutkintoon valmistava koulutus Visuaaliviestinnän Instituutti VVI:ssa
on suunnattu opiskelijoille, joilla on Kuvallisen ilmaisun perustutkinto valokuvauksen
osaamisalalta tai vastaava ammatillinen perusosaaminen.
Perusosaaminen osoitetaan hakeutumisvaiheessa Kuvallisen ilmaisun perustutkinnon,
valokuvauksen osaamisalan todistuksella tai työnäyteportfoliolla sekä valokuvauksen
teknistä osaamista ja käsitteitä mittaavalla kirjallisella kokeella.

Koulutusohjelman rakenne
Valokuvaajan ammattitutkinto koostuu kuudesta kolmipäiväisestä lähiopetusjaksosta.
Lähiopetusjaksot jakautuvat 1,5 vuoden ajalle.
Merkittävä osa opinnoista suoritetaan omassa työssä suoritetussa ohjatussa etäopiskelussa.

Lähiopetusjaksot
-

opiskelijan ohjaus ja valmennus
valokuvauksen teoria ja sen soveltaminen omassa työssä
kuvausdemonstraatiot ja valokuvaustyöpajat
vierailevat valokuvaajat ja asiantuntijat
kirjalliset tehtävät

Lähiopetusjaksoilla pyritään ohjauksella ja asiantuntijuudella vahvistamaan opiskelijan
valokuvauksen teknisen, ilmaisullisen ja kerronnallisen osaamisen tasoa alan tämän päivän
vaatimusten ja Valokuvaajan ammattitutkinnon perusteiden mukaisiksi.

Etäopiskelujaksot
-

opiskelija laatii jokaiselle tutkinnon osalle kuvallisen ja kirjallisen kehityssuunnitelman
kehityssuunnitelman lähtökohta on opiskelijan sen laadintahetken osaamisen taso
kehityssuunnitelman tavoitteena opiskelija saavuttaa omaan työskentelyyn suhteutettuna
sellaisen ammattiosaamisen tason, että ammattitutkinnon ja ammattivalokuvaajan
käytännön työelämän vaatimukset täyttyvät

Tutkintotilaisuudet
-

kolmen lähiopetusjakson yhteydessä järjestetään tutkintotilaisuudet, joissa arvioijat ottavat
vastaan opiskelijan tutkintosuoritukset tutkinnonosista
kaikki tutkintosuoritukset hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa suoritetuksi Valokuvaajan
ammattitutkinnon
tutkintosuoritukset koostuvat opiskelijan työssään suorittamista ennakkotehtävistä sekä
tutkintotilaisuuden aikana suoritetuista tehtävistä
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-

-

kolmikantainen arvioijaryhmä, joka koostuu opetusalan, työntekijän ja työnantajan
edustajista arvioi opiskelijan työnäytteet ja hyväksyy tai hylkää suorituksen
Valokuvaajan ammattitutkinnon perusteiden mukaisesti
tutkinnon perusteet ovat luettavissa Opetushallituksen verkkosivuilta www.oph.fi

Koulutusohjelma
Koulutusohjelma jakautuu tutkinnon perusteiden mukaan neljään osaan:
1§ Studiotyöskentely:
valaisu, studiokaluston käyttö, visuaalinen ilmaisu, sosiaaliset taidot
2§ Miljöötyöskentely:
miljöötyöskentelyn perusteet, valon hallinta, kuvauskaluston hallinta, visuaalinen ilmaisu
3§ Digitaalinen työnkulku:
digitaalisen työnkulun hallinta ja kehittäminen, kielitaito
4§ Suunnittelu ja kaupalliset taidot:
työn suunnittelu ja tuottava toiminta, tietojenkäsittelyn perustiedot

Vastaavana kouluttajana toimii Petri Heinonen KIP, VAT, VEAT, NTM
Lisäksi käytämme vierailevia kouluttajia ja työpajojen ohjaajia.

VAT–koulutusohjelman toteutus
VAT 1 Studiotyöskentely I, tammikuu 2014
Etäopiskelujakso
VAT 2 Studiotyöskentely II, Miljöötyöskentely I, toukokuu 2014
Etäopiskelujakso
I Tutkintotilaisuus
1§ Studiotyöskentely, syyskuu 2014
VAT 3 Miljöötyöskentely II, syyskuu 2014
Etäopiskelujakso
VAT 4 Miljöötyöskentely III, marraskuu 2014
Digitaalinen työnkulku I
Etäopiskelujakso
II Tutkintotilaisuus
2§ Miljöötyöskentely, tammikuu 2015
VAT 5 Digitaalinen työnkulku II, tammikuu 2015
Suunnittelu ja kaupalliset taidot
Etäopiskelujakso
VAT 6 Studiotyöskentely III, toukokuu 2015
Miljöötyöskentely IV
III Tutkintotilaisuus, toukokuu 2015
3§ Digitaalinen työnkulku,
4§ Suunnittelu ja kaupalliset taidot
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