
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FOTOTECHNIK

SYMBOL CYFROWY 313[01]

I.

OPIS ZAWODU

1.W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:
1) dobierać techniki zapisu obrazu w zależności od rodzaju informacji;
2) dobierać nośniki zapisu informacji obrazowej w zależności od specyfiki i warunków zapisu obrazu;
3) kontrolować właściwości użytkowe nośników informacji obrazowej;
4) określać warunki ekspozycji nośników obrazu;
5) określać warunki oświetleniowe, kształtować formę i kompozycję obrazu;
6) określać jakość oraz dokonywać chemicznej obróbki materiałów fotograficznych;
7) wykonywać zdjęcia architektury i krajobrazu, zdjęcia katalogowe, reportażowe, reklamowe, dokumentacyjne i studyjne;
8) posługiwać się sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
9) przetwarzać informację obrazową z wykorzystaniem technik informatycznych;
10) przestrzegać fizykochemicznych i sensytometrycznych parametrów procesów obróbki materiałów światłoczułych;
11) opracowywać wyniki fizykochemicznej i sensytometrycznej analizy materiałów fotograficznych oraz procesów obróbki chemicznej;
12) wykonywać prace archiwizacyjne;
13) podejmować działania reklamowe i marketingowe dotyczące materiałów, sprzętu i urządzeń fototechnicznych;
14) posługiwać się obowiązującymi przepisami w trakcie wykonywania pracy;
15) rozpoznawać i eliminować zagrożenia związane z procesem pracy;
16) posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
17) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
18) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
19) stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
20) stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;
21) udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
22) kierować zespołem pracowników;
23) korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
24) prowadzić działalność gospodarczą.
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie procesu kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć 
edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości".
2.Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fototechnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania i wyposażania stanowisk pracy;
2) prowadzenia i nadzorowania procesów technologicznych;
3) dokonywania zapisu, przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej.

II.

BLOKI PROGRAMOWE

Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają następujące bloki programowe:
1) chemiczno-fotograficzny;
2) fizyczno-technologiczny;
3) informatyczny;
4) podstawy działalności zawodowej.
BLOK:

CHEMICZNO-FOTOGRAFICZNY

1.Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
1) określać właściwości promieniowania tworzącego informację obrazową;
2) wyjaśniać mechanizmy widzenia i postrzegania barw;
3) określać przebieg procesów fotograficznych związanych z zapisem informacji obrazowej;
4) określać zasady funkcjonowania i posługiwania się sprzętem fototechnicznym;
5) prowadzić obróbkę chemiczną materiałów fotograficznych;
6) wykonywać zdjęcia z zastosowaniem różnego sprzętu fotograficznego;
7) dobierać nośniki rejestracji obrazu;
8) określać wpływ technologii wytwarzania halogenosrebrowych materiałów promienioczułych na ich właściwości użytkowe;
9) określać przydatność materiałów promienioczułych do rejestracji informacji obrazowej;
10) dobierać procesy obróbki dla różnorodnych materiałów promienioczułych;
11) klasyfikować materiały promienioczułe według określonego kryterium;
12) określać fizykochemiczne właściwości substancji chemicznych stosowanych w fotografii;
13) oceniać prawidłowość przebiegu procesów obróbki chemicznej materiałów promienioczułych;
14) przewidywać oraz zapobiegać zagrożeniom wynikającym ze stosowania toksycznych odczynników chemicznych;
15) określać fotochemiczne podstawy procesów ekspozycji oraz obróbki chemicznej materiałów promienioczułych;
16) likwidować następstwa przedostania się substancji chemicznych stosowanych w fotografii do środowiska naturalnego;
17) stosować metody utylizacji ścieków i odpadów powstałych podczas produkcji i obróbki chemicznej halogenosrebrowych materiałów promienioczułych;
18) określać wielkości fizyczne i fotometryczne stosowane w fotometrii i metrologii fotograficznej;
19) określać związki kształtu krzywej charakterystycznej oraz wielkości sensytometrycznych z użytkowymi właściwościami materiałów fotograficznych;
20) stosować sensytometryczne metody badań właściwości użytkowych materiałów fotograficznych;
21) określać metody badań i oceny właściwości użytkowych niekonwencjonalnych materiałów promienioczułych;
22) określać sposoby srebrowego i bezsrebrowego zapisu informacji obrazowej;
23) określać podstawowe elementy budowy, zasady działania maszyn i urządzeń stosowanych w fototechnice i chemicznej obróbce materiałów fotograficznych;
24) korzystać z różnych źródeł informacji;
25) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas obróbki chemicznej materiałów fotograficznych;
26) udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.
2.Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
1) światło i jego właściwości, widzenie i synteza barw;
2) optyka fotograficzna;
3) aparaty fotograficzne, źródła światła stosowane w fotografii;
4) ekspozycja detektorów obrazu;
5) sporządzanie roztworów do obróbki chemicznej materiałów fotograficznych;
6) obróbka chemiczna materiałów światłoczułych;
7) zasady wykonywania zdjęć nieruchomych przedmiotów płaskich, trójwymiarowych oraz postaci ludzkich;
8) zdjęcia architektury i krajobrazu, zdjęcia katalogowe, reportażowe, reklamowe, dokumentacyjne i studyjne;
9) fotomakrografia i fotomikrografia;
10) techniki specjalne w fotografii;
11) klasyfikacja i budowa materiałów promienioczułych;
12) właściwości użytkowe halogenosrebrowych materiałów promienioczułych;
13) chemikalia fotograficzne, wywoływacze, utrwalacze, wybielacze, kąpiele pośrednie i końcowe;
14) chemikalia konfekcjonowane;
15) system kodów i oznaczeń halogenosrebrowych materiałów fotograficznych;
16) identyfikacja chemiczna substancji stosowanych w fotografii;
17) organiczne substancje wywołujące;
18) wywoływanie i utrwalanie obrazu fotograficznego;
19) regeneracja srebra, utylizacja odpadów produkcyjnych i ścieków pochodzących z obróbki chemicznej;
20) budowa klasycznych i elektronicznych detektorów obrazu;
21) krzywa charakterystyczna;
22) sensytometria materiałów światłoczułych;
23) metody bezsrebrowe i niekonwencjonalne;
24) przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
BLOK:

FIZYCZNO-TECHNOLOGICZNY

1.Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
1) określać makroskopowe właściwości oraz elementarną budowę materii;
2) wykorzystywać prawa fizyki do interpretacji zjawisk stanowiących podstawę procesów zapisu informacji obrazowej;
3) charakteryzować procesy wytwarzania halogenosrebrowych materiałów światłoczułych;
4) dobierać urządzenia i maszyny do wytwarzania halogenosrebrowych materiałów fotograficznych;
5) dobierać oraz stosować metody badań i kontroli procesów wytwarzania materiałów światłoczułych;
6) określać granulometryczne i krystalograficzne właściwości halogenków srebra;
7) dokumentować przebieg procesów technologicznych;
8) opracowywać podstawowe receptury technologiczne oraz projekty realizacji zadań;
9) określać sensytometryczne właściwości materiałów fotograficznych;
10) określać wpływ obróbki chemicznej na właściwości sensytometryczne materiałów fotograficznych;



11) określać różnicowe wskaźniki sensytometryczne stosowane w kontroli i regulacji zautomatyzowanych systemów obróbki chemicznej materiałów fotograficznych;
12) przeprowadzać kontrolę procesów chemicznej obróbki materiałów fotograficznych z wykorzystaniem standardowych i różnicowych metod sensytometrii fotograficznej;
13) cechować, kontrolować oraz obsługiwać urządzenia i przyrządy stosowane w sensytometrii fotograficznej;
14) wykorzystywać wiedzę z zakresu strukturometrii fotograficznej;
15) sporządzać roztwory do obróbki chemicznej materiałów fotograficznych;
16) obsługiwać procesory fotograficzne;
17) organizować stanowiska pracy;
18) użytkować podstawowe wyposażenie, maszyny i urządzenia elektryczne zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej.
2.Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
1) surowce wyjściowe do produkcji materiałów światłoczułych;
2) technologia wytwarzania materiałów światłoczułych;
3) obróbka chemiczna materiałów fotograficznych;
4) regeneracja roztworów do obróbki chemicznej materiałów fotograficznych;
5) wysokotemperaturowe procesy obróbki materiałów fotograficznych barwnych;
6) utylizacja ścieków, ochrona środowiska, odzysk srebra;
7) podstawy sensytometrii fotograficznej;
8) kontrola sensytometryczna procesów obróbki chemicznej materiałów światłoczułych;
9) sensytometria materiałów światłoczułych;
10) strukturometria fotograficzna, ocena jakości materiałów fotograficznych;
11) przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
BLOK:

INFORMATYCZNY

1.Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
1) analizować kierunki rozwoju oraz określać możliwości techniki i technologii fotografii cyfrowej;
2) określać zakres stosowania technik informatycznych;
3) użytkować sprzęt stosowany w tradycyjnych i cyfrowych technikach obrazowania;
4) posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym do cyfrowego zapisu i przetwarzania obrazu;
5) wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie stosowane w sensytometrii fotograficznej;
6) charakteryzować hybrydowe metody uzyskiwania fotografii i filmów ruchomych;
7) stosować podstawową terminologię z zakresu teorii informacji, dyskretyzacji i cyfryzacji sygnałów w komputerowych technikach obrazowania;
8) określać możliwości i zakres stosowania komputerowych środowisk graficznych do cyfrowego przetwarzania obrazu;
9) określać zasady i metody stosowane w fotografii cyfrowej i hybrydowej;
10) dobierać oraz stosować metody rejestracji, przenoszenia, kompresji, przetwarzania i wizualizacji obrazu cyfrowego.
2.Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
1) systemy rejestracji obrazów optycznych;
2) podstawy teorii informacji;
3) tradycyjne i cyfrowe techniki rejestracji obrazu;
4) komputerowe przetwarzanie obrazu i dźwięku;
5) technika cyfrowa w sprzęcie fotograficznym;
6) technika komputerowa w sensytometrii i strukturometrii fotograficznej;
7) komputerowe modele zjawisk i procesów fotograficznych;
8) automatyka maszyn i urządzeń do obróbki materiałów fotograficznych.
BLOK:

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

1.Cele kształcenia
Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:
1) wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej;
2) rozróżniać formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych;
3) sporządzać dokumenty niezbędne do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
4) sporządzać budżet i planować rozwój firmy;
5) opracowywać plan marketingowy;
6) stosować przepisy Kodeksu pracy, dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
7) stosować przepisy prawa dotyczące działalności zawodowej;
8) podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy;
9) sporządzać dokumenty związane z zatrudnieniem;
10) komunikować się z uczestnikami procesu pracy;
11) prowadzić negocjacje;
12) rozwiązywać problemy;
13) podejmować decyzje;
14) przestrzegać zasad etyki;
15) wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
16) określać wpływ zmęczenia fizycznego i psychicznego na efektywność pracy;
17) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
18) udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
19) korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, dokumentacji technicznej, norm, katalogów oraz specjalistycznego oprogramowania;
20) organizować doskonalenie zawodowe pracowników.
2.Treści kształcenia (działy programowe)
Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:
1) gospodarka rynkowa;
2) formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych;
3) dokumenty dotyczące działalności gospodarczej;
4) struktura budżetu;
5) plan rozwoju przedsiębiorstwa;
6) strategie marketingowe;
7) prawo pracy i prawo działalności gospodarczej;
8) metody poszukiwania pracy;
9) dokumenty związane z zatrudnieniem;
10) zasady i metody komunikowania się;
11) elementy socjologii i psychologii pracy;
12) etyka;
13) przepisy i zasady bezpieczeństwa i higiena pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
14) zagrożenia i profilaktyka w środowisku pracy;
15) elementy ergonomii;
16) pierwsza pomoc;
17) źródła informacji zawodowej i oprogramowanie w języku obcym;
18) formy doskonalenia zawodowego.
III.

PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE

Nazwa bloku programowego

Minimalna liczba godzin w okresie kształcenia w %*

Podbudowa 
programowa: 
gimnazjum

Podbudowa 
programowa: 
zasadnicza 
szkoła 
zawodowa; 
zawód: fotograf

Podbudowa programowa: 
liceum ogólnokształcące, 
liceum profilowane, technikum, 
uzupełniające liceum 
ogólnokształcące, technikum 
uzupełniające

Chemiczno-fotograficzny 20 20 20
Fizyczno-technologiczny 35 30 35
Informatyczny 15 20 15
Podstawy działalności zawodowej 15 15 15

Razem: 85** 85** 85**

* Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej).
** Pozostałe 15 % godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.
IV.

ZALECANE WARUNKI REALIZACJI TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Do realizacji treści kształcenia, ujętych w blokach programowych, odpowiednie są następujące pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracownia fotograficzna;
2) pracownia sensytometryczna;
3) pracownia komputerowa;
4) pracownia plastyczna.
Pracownia fotograficzna powinna składać się z sali dydaktycznej, studia fotograficznego, laboratorium fotograficznego.
Sala dydaktyczna powinna być wyposażona w:
1) tablicę, zwijany ekran;



2) telewizor z odtwarzaczem video i CD;
3) zestaw kaset video, płyt CD;
4) komputery z oprogramowaniem do cyfrowej obróbki obrazu;
5) skaner;
6) drukarkę;
7) rzutnik multimedialny;
8) rzutnik pisma;
9) tablice tematyczne;
10) biblioteczkę z literaturą fachową, czasopismami, katalogami;
11) blat do końcowej obróbki zdjęć;
12) zestaw materiałów do oprawy i ekspozycji zdjęć.
Studio fotograficzne powinno być wyposażone w:
1) sprzęt fotograficzny:
a) aparaty fotograficzne do wykonywania zdjęć na materiałach światłoczułych halogenosrebrowych,
b) aparat cyfrowy,
c) zestaw obiektywów o różnej odległości ogniskowej,
d) światłomierz do pomiaru światła błyskowego i zastanego;
e) zestaw filtrów zdjęciowych;
2) sprzęt oświetleniowy:
a) studyjne oświetlenie błyskowe,
b) zestaw reflektorów,
c) lampę błyskową,
d) rozpraszacze światła;
3) sprzęt pomocniczy:
a) statyw z głowicą,
b) zestaw tła,
c) stół bezcieniowy,
d) ekrany rozpraszające,
e) kolumnę reprodukcyjną,
f) namioty świetlne,
g) torbę reporterską,
h) wężyk spustowy,
i) pierścienie pośrednie, mieszki,
j) przedłużacz;
4) materiały światłoczułe analogowe i cyfrowe.
Laboratorium fotograficzne powinno być wyposażone w:
1) maszyny i urządzenia do obróbki materiałów fotograficznych;
2) sprzęt do kopiowania:
a) powiększalnik z głowicą filtracyjną,
b) zegar powiększalnikowy z osprzętem,
c) maskownicę,
d) kopiarkę,
e) lampy ciemniowe z filtrami,
f) zestaw filtrów do kopiowania;
3) sprzęt pomocniczy do obróbki laboratoryjnej;
4) odczynniki chemiczne do obróbki materiałów światłoczułych.
Pracownia sensytometryczna powinna być wyposażona w:
1) zestawy do ćwiczeń z zakresu sensytometrii fotograficznej:
a) sensytometry z cechowanymi źródłami światła, modulatorami oświetlenia i filtrami barwnymi,
b) densytometry do pomiarów w świetle odbitym i przepuszczonym,
c) wywoływaczki sensytometryczne,
d) suszarki,
e) sprzęt laboratoryjny i ciemniowy;
2) licencjonowane oprogramowanie wraz z komputerami połączonymi z densytometrami.
Pracownia komputerowa powinna być wyposażona w:
1) stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia);
2) programy komputerowe do cyfrowej obróbki zdjęć;
3) skanery do materiałów transparentnych i refleksyjnych;
4) drukarki różnego typu;
5) aparaty cyfrowe i nośniki.
Pracownia plastyczna powinna być wyposażona w:
1) stanowiska rysunkowe z kompletem przyborów rysunkowych i malarskich;
2) sztalugi i podkłady do papieru rysunkowego;
3) modele i plansze figur płaskich, brył oraz przedmiotów dekoracyjnych;
4) materiały pomocnicze.
Pracownie powinny składać się z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego.
W sali lekcyjnej należy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów.
Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w pracowniach szkolnych, usługowych i przemysłowych laboratoriach fotograficznych, studiach fotograficznych i reklamowych oraz zakładach 
prowadzących dokumentację fotograficzną.


