Gyerekképzés – a Fotósképzőben
Előhívjuk a tehetséget – Fotósképző gyerekeknek is!
- Sokat fényképez a gyereke a mobiltelefonnal?
- Sőt, már “ki is sajátította” a család kompakt fényképezőgépét?
- Vagy csak Ön kíváncsi arra, hogy mennyire vagy miben tehetséges a gyereke?
Nálunk elindíthatja a tehetség kibontakozását a speciális, gyerekenek kialakított képzésünk segítségével! Ne hagyja
ki ezt a lehetőséget, hiszen könnyen lehet, hogy egy igazán értelmes és értékes elfoglaltságot fog találni a gyereke
– akár az egész életére szólóan!
A mai világban már szinte mindenkinél van – legalább egy – fényképezőgép, és ez fokozottan érvényes a fiatalokra,
gyerekekre. A modern idők, és a figyelmes szülők igényeit figyelembe véve a fotósképzéseinket a tehetséges fiatalok
oktatására is kiterjesztjük. Célunk, hogy a nálunk eltöltött időt értelmesen és hatékonyan kihasználva megtanítsuk a
résztvevőket a fényképezés alapjaira és elindítsuk a tehetségük kibontakoztatásának útján. Ezért mindenkivel személyesen foglalkozunk és megpróbáljuk a lehető legjobban megszerettetni velük a fényképezést, kifejleszteni bennük
a művészi látásmódot, hogy felfedezzék az alkotó tevékenység örömét.
Véleményünk szerint a szükséges elméleti alapok mellett a gyakorlatnak van a legfontosabb szerepe, ezért a foglalkozásokon is erre helyezzük a hangsúlyt, így a résztvevők elleshetnek profi trükköket. További fontos szempont a szemléletesség, illetve az, hogy a tanulók minél inkább kedvüket leljék a fotózásban. Kurzusaink nem kívánnak előzetes
ismereteket a fiataloktól, mindenki a saját szintjéről léphet tovább. Kiemelten kezeljük az egyéni gondolatok, látásmód,
kreativitás ösztönzését és fejlesztését. Arra törekszünk, hogy a résztvevők alkotói műhelyünket új élményekkel és hasznos ismeretekkel hagyják el a képzés végén, ezért már az első foglalkozástól önálló feladatokat is kapnak a résztvevők.
Ezáltal az eredmény hamar kézzelfoghatóvá válik, s a diákok egyszerre értik és tapasztalják meg a fényképezés
folyamatát. Ennek köszönhetően válnak széles látókörű alkotókká, akárcsak a legjobb fényképészek.
A gyerekek képzése speciális tanfolyamokon történik, korosztálybeli csoporttársakkal. Nyáron fotóstáborainkban is
elsajátíthatják a fotózás alapjait.
A gyerekképzések tananyaga és díja megegyezik az Amatőr fotográfus képzésünkkel (mindössze 49 900 Ft), viszont
kicsit több gyakorlattal és a gyerekek számára is érthető szövegezéssel tartjuk meg a foglalkozásokat. De igény
esetén az Alkalmazott fotográfus képzés anyagának oktatására is szervezünk csoportokat (továbbképzésként az Amatőr
fotográfus képzésünket elvégzőknek).
A gyerekképzéseinkre 10 éves kortól várunk tanulókat, akiknek szükség esetén fényképezőgépet tudunk biztosítani.
A kurzusok Budapesten, belvárosi helyszínen, a tanulók szüleivel egyeztetett időpontokban (hétköznap és hétvégén,
8 órától 21 óráig) és rendszerességgel, profi körülmények között, képzett, segítőkész oktatóval folynak.
A Gyerekképzésünkön résztvevők birtokába jutnak mindazon elméleti és gyakorlati tudásnak, amelyekkel a fényképezőgépük képességeit jól kihasználva értékes, színvonalas fotókat tudnak készíteni.
Minden foglalkozáson gyakorlati példákon keresztül szemléltetjük a tananyagot és házi feladatot is adunk. A képzés
konkrét tematikai felépítését, a foglalkozások témáit az képzésben résztvevő tanulók igényei is befolyásolhatják.
Higgye el, az Ön gyereke is könnyedén készíthet szép képeket, amelyekre bárki előtt büszke lehet! A képzéseinket
elvégző tanulók képesek lesznek önálló fotózásra minden helyzetben.
Mindenki számára tetszetős, színvonalas, igényes képeket alkotnak.
Ne feledje, nálunk tripla garancia érvényes: 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállalunk, valamint az első foglalkozáson ingyenesen tesztelhető a képzésünk színvonala, és megismételhető a részvétel a biztos tudásért. Így Ön
nem kockáztat semmit!

Jelentkezzen még ma a Fotósképző Gyerekképzésére!
Jelentkezés: az info@fotoskepzo.hu címen, vagy a 06-20-28-26-196-os telefonszámon
Honlap: www.fotoskepzo.hu

