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Kwalifikacje zawodowe

Rejestracja i obróbka obrazu.

1 Główne zadania i wykonywane czynności

Fotograf zajmuje się wykonywaniem wszelkiego rodzaju zdjęć, ich wywoływaniem oraz obróbką.

Organizuje swoje stanowisko pracy.

Planuje swoje działania, dobiera odpowiednie rekwizyty oraz materiały fotograficzne i sprzęt.

Rejestruje obraz, wykonując fotografie.

Zajmuje się obróbką chemiczną bądź cyfrową materiałów fotograficznych.

Tworzy odbitki i kopie z własnych materiałów oraz z materiałów dostarczonych przez klientów.

Wykonuje różnego rodzaju obróbkę zdjęć (np. odświeżanie starych fotografii, retusz, zmianę kolorów,
dodawanie lub usuwanie elementów).

Archiwizuje materiały fotograficzne.

2 Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie fotografa może wykonywać osoba, która ukończyła zasadnicza szkołę zawodową
i zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Kształcić w tym zawodzie można się również
w  ramach  zawodowych  kursów  kwalifikacyjnych.  Możliwe  jest  dalsze  kształcenie  w  zawodzie
fototechnik poprzez uzupełnienie wykształcenia średniego w liceum i zdobycie kwalifikacji w ramach
kursu zawodowego.

Fotograf  powinien  mieć  podstawową  wiedzę  o  warsztacie  pracy,  zasadach  i  technikach
fotograficznych,  wykonywaniu  różnych  typów  fotografii  (np.  fotografii  portretowej,  reklamowej,
krajobrazowej, fotoreportażowej itp.). Powinien też mieć podstawy wiedzy w zakresie historii sztuki czy
historii  fotografii,  umieć obsługiwać sprzęt i  maszyny fotograficzne, komputer oraz specjalistyczne
programy do obróbki zdjęć.

Fotograf powinien umieć zorganizować swój warsztat pracy, dobrać rekwizyty i materiały oraz sprzęt.
Powinien też wiedzieć, jakie metody i techniki fotograficzne dobrać do danej sytuacji w celu realizacji
zlecenia  (zadania).  Osoba pracująca na tym stawisku powinna umieć przekonywać,  negocjować
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i współpracować z innymi.

Fotograf powinien łatwo nawiązywać kontakt, cechować się wrażliwością artystyczną, dokładnością
i cierpliwością. Na tym stanowisku ważny jest dobry wzrok, umiejętność rozróżniania barw i dobra
koordynacja wzrokowo-ruchowa. Fotograf powinien być dokładny, spostrzegawczy i skoncentrowany
na danej czynności oraz jednocześnie mieć podzielną uwagę. Powinien być osobą otwartą, pomocną.

3 Środowisko i charakter pracy

Fotograf  może  pracować  w  różnych  warunkach  atmosferycznych  i  w  różnych  miejscach  -
w pomieszczeniach (np. w zakładzie fotograficznym, prywatnym mieszkaniu, kościele) lub na otwartej
przestrzeni (np. na ulicy, w lesie, na łące), a także w nietypowych miejscach i sytuacjach (np. w wodzie,
w powietrzu, pod ziemią). Fotograf zwykle pracuje indywidualnie, rzadziej w zespole. Praca wymaga
kontaktów z  ludźmi.  Godziny  pracy  na  tym stanowisku  zazwyczaj  nie  są  stałe,  z  wyjątkiem pracy
w punkcie fotograficznym bądź zakładzie, fotograf może pracować także w dni ustawowo wolne. Osoba
pracująca  w  tym  zawodzie  jest  narażona  na  działanie  szkodliwych  substancji  chemicznych
(odczynników)  oraz  promieniowania  elektromagnetycznego.


