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KATALOG ZNANJA 

 

1. IME PREDMETA 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE - FILMSKA IN TELEVIZIJSKA FOTOGRAFIJA 

 

2. SPLOŠNI CILJI  
 

• pridobivanje praktičnih znanj in izkušenj za delo v poslovnem procesu podjetja, 
• sporazumevanje in sodelovanje z zaposlenimi v podjetju in z poslovnimi partnerji in 

strankami 
• pridobivanje sposobnosti za hitro, učinkovito in kakovostno reševanje konkretnih 

delovnih problemov v podjetju, 
• razvijanje profesionalnosti, strokovnega pristopa, poklicne identitete, odgovornosti, 

samoiniciativnosti, avtonomnosti, pripadnosti podjetju, poštenosti in natančnosti. 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 
Pri praktičnem izobraževanju si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 

• sodeluje pri pisanju snemalne knjige in drugih pripravah za snemanje 
• izdeluje filmske in televizijske posnetke 
• nadzira pripravo materialnih in svetlobnih pogojev glede na zahteve snemalne knjige 
• načrtuje, izbira, določa in nadzoruje postopke obdelave nosilcev slike 
• sodeluje pri montaži in digitalni obdelavi posnetega gradiva 
• izpelje analogno ali digitalno montažo avdiovizualnega gradiva 
• načrtuje in izdeluje animacije s fotografsko in digitalno opremo 
• načrtuje in izdeluje 2D, 3D in panoramske virtualne in realne foto in video modele 
• dokumentira dogajanje scenskih prireditev na sceni in za kamero 
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4. OPERATIVNI CILJI 
Informativne in formativne cilji določi šola v dogovoru s oposameznim delodajalcem (odprt 
kurikulum). Ti cilji so torej odvisni od dejavnosti in kasnejših zaposlitvenih potreb 
posameznega podjetja. Šola mora v dogovoru s podjetjem do začetku izvedbe praktičnega 
izobraževanja določiti izvedbeni kurikulum. Pri tem izhaja iz splošnih ciljev in specifičnih 
kompetenc, ki jih mora doseči študent. Upoštevati pa mora kadrovske, prostorske in časovne 
možnosti podjetja. 

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 
Skupaj 200 ur dela študenta v podjetju (7 KT). Obvezen je zagovor poročila o opravljenem 
praktičnem izobraževanju pri mentorju v podjetju in mentorju v šoli. 
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