
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια και το κόστος συμμετοχής του προσφερόμενου προγράμματος παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κόστος Συμμετοχής 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ

(για τους δικαιούχους) 
Κόστος Συμμετοχής για 

δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ
Κόστος Συμμετοχής για 
δικαιούχους άνεργους

€ 476 συμπ. ΦΠΑ (19%) € 320 €156 συμπ. ΦΠΑ (19%) € 0

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
24 Μαρτίου-9 Ιουνίου 2020, κάθε Τρίτη, 17:30-20:30
Το πρόγραμμα διάρκειας 27 ωρών θα πραγματοποιηθεί στις 
εγκαταστάσεις και εργαστήρια του Πανεπιστημίου FREDERICK στη 
Λευκωσία. 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ψηφιακή Φωτογραφία: Ανάπτυξη και Βελτίωση των 
Βασικών Τεχνικών Δεξιοτήτων

2Δικαιούχοι επιχορήγησης ΑνΑΔ είναι εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών (επιχορήγηση €320.00) και άνεργοι (100% επιχορήγηση) νοουμένου ότι 
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ΑνΑΔ. Δεν καταβάλλεται ενίσχυση σε αυτοτελώς εργαζόμενα άτομα ή δημόσιους υπάλληλους.

Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick ανακοινώνουν για πρώτη φορά, την έναρξη του προγράμματος 
«Ψηφιακή Φωτογραφία: Ανάπτυξη και Βελτίωση των Βασικών Τεχνικών Δεξιοτήτων».

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Tα υφιστάμενα κυπριακά δεδομένα δημιουργούν την ανάγκη 
εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της φωτογραφικής δεξιοτεχνίας, ως 
προαγωγός των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων των εταιρειών. 
Αυτό, μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσα από την αξιοποίηση της 
ψηφιακής τεχνολογίας. Για τον σκοπό αυτό, κρίνεται αναγκαία η 
εκμάθηση των εργαλείων ανάπτυξης πρώτης ύλης (Adobe Camera 
Raw ) και του Adobe Photoshop για την ανάδειξη των φωτογραφιών 
στη βέλτιστη εκδοχή τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Μη πτυχιούχους που επιθυμούν να καταρτιστούν σε ακαδημαϊκό 
επίπεδο με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες της ψηφιακής 
δεξιοτεχνίας στη φωτογραφία. Φωτογράφους και σε επαγγελματίες 
όλων των επαγγελμάτων που ήδη χρησιμοποιούν το μέσο της 
φωτογραφίας και επιθυμούν τη μετεκπαίδευσή τους για βελτίωση των 
ικανοτήτων τους.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι 
σε θέση: 
- Να περιγράφουν τις δυνατότητες της ψηφιακής επεξεργασίας στη 
 φωτογραφία. 
- Να αναπτύσσουν δεξιότητες στη χρήση ωμού ψηφιακού αρχείου 
 (RAW). 
- Να επιδεικνύουν προηγμένες δεξιότητες ψηφιακού ρετουσαρίσματος 
 για τη βελτίωση της εικόνας.
- Να δικαιολογούν τη χρήση και την τεχνική κατά τη μετα-επεξεργασία 
 μιας φωτογραφίας (Ανάπτυξη ικανότητας κριτικής σκέψης). 
- Να επιδεικνύουν εξοικείωση στη χρήση του υπολογιστή ως εργαλείο 
 ψηφιακής επεξεργασίας στη φωτογραφία. 



Η Χριστιάνα Κωνσταντίνου γεννήθηκε στη Λευκωσία. Είναι κάτοχος πτυχίου (Hon) Bachelor και μεταπτυχιακού τίτλου στην Οπτική Επικοινωνία 
από το Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Αγγλίας (UCE) στο Μπέρμιγχαμ, με επίκεντρο τη φωτογραφία και τον γραφικό σχεδιασμό. Από το 2000 
εργάζεται στο Τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Frederick και διδάσκει μαθήματα Φωτογραφίας. Έχει συμμετάσχει ενεργά 
στο Τμήμα σε διάφορα ακαδημαϊκά θέματα, καθώς και στη διοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων φωτογραφίας φοιτητών. Από το 1998 
έχει παρουσιάσει το έργο της σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και ως καλλιτέχνης έχει συμμετάσχει στην οργάνωση διαφόρων έργων τέχνης και 
φωτογραφικών εκθέσεων. Η κ. Κωνσταντίνου εργάζεται επίσης ως ελεύθερος επαγγελματίας στον τομέα της φωτογραφίας και του γραφικού 
σχεδιασμού, συνεργαζόμενη με σημαντικά ονόματα της Κυπριακής Βιομηχανίας. Μέσα από τον φακό της, η Χριστιάνα εκφράζει προσωπικές 
απόψεις και συναισθήματα, εστιάζοντας στους ανθρώπους και το καθημερινό περιβάλλον. Το έργο της έχει θεατρικά στοιχεία, όπως χρώμα, 
κίνηση και δραματικό φωτισμό. Μεγάλο μέρος της φωτογραφικής της τέχνης θεωρείται αυτοβιογραφικό, επομένως οι χαρακτήρες που 
κατοικούν στις εικόνες της, είναι άνθρωποι που γνωρίζει και δίνουν στο έργο της μια οικεία και προσωπική διάσταση. Παραμένει αληθινή στο 
όραμά της με το να «αφηγείται» και να εκθέτει τα συναισθήματα των ανθρώπων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick  
www.frederick.ac.cy/EKEK, τηλ. 22394489 ή με την εκπαιδεύτρια του προγράμματος, κ. Χριστιάνα Κωνσταντίνου, art.cc@frederick.ac.cy.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ


