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AUDIO- JA VIDEOPRODUKTSIOONI ÕPPEKAVA 

 

 

SISSEJUHATUS 

Audio- ja videoproduktsiooni õppekava arendab noorte väärtuskasvatuste ja digikultuuri läbi 

loovuse, ettevõtlikkuse, visuaalse kirjaoskuse ja meediateadlikkuse. Õppetöö toimub läbi erinevate 

ülesannete lahendamise ja meeskondlike projektide. Tundides uuritakse pilte ja helisid, 

nutiseadmeid, kaameraid, valgust ja helitehnikat. Toimuvad kohtumised omaala spetsialistidega 

(operaatorid, režissöörid, fotograafid jne) ja korraldatakse külastusi asutustesse (telemaja, Balti 

Filmi ja Meediakool, teater, kino, eraettevõtjaid jne). Antakse ülevaade erinevatest filmižanritest 

ning ülesannetest, mida filmide tegijad täidavad. Õppetöö käigus jäädvustatakse koolisündmusi – 

filmitakse, monteeritakse ja avaldatakse meedias ning õpitakse lühifilmi, uudise, reklaami, 

õppefilmi ja intervjuude tegemist. Läbi kuue õppeaasta omandatakse põhiteadmised filmitootmise 

protsessist ning operaatoritööst ja montaažist.  

Õppekava läbinud õpilane saab ettevalmistuse edasiõppeks gümnaasiumis meediasuunal või 

meediavaldkonnas, õppekava läbinud õpilasele väljastatakse tunnistus osalemise ja 

teemavaldkondade läbimise kohta. Õppekava läbinud õpilasele väljastatakse lõputunnistus. 

 

ÜLDOSA  

Õppekava kuulub tehnika valdkonda ja on avatud tüüpi, mida arendatakse erinevate osapoolte 

huvide ja vajaduste analüüsist ning tulevikust lähtuvalt. 

Sihtrühm I-III kooliaste ja gümnaasium 

Õppeaja kestvus 6 õppeaastat 

Maht tundides 1260 ak, 210 ak õppeaastas - 140 ak tunniplaani alusel ja 70 ak tunniplaani 

välised tegevused. 

Õppekeel eesti 

Vastuvõtu  

tingimused 

− eesti ja/või teise kodukeelega õpilased; 

− õpimotivatsioon; 

− huvi  audio- ja videoproduktsiooni vastu; 

− huviringi astumise avaldus. 

Õppekavale 

sisenemiseks vajalikud 

oskused /pädevused 

Keele- ja kirjandusepädevus - väärtustab keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja 

avaliku suhtluse vahendit - kuulab, loeb ja kirjutab mõtestatult eri liiki 

tekste ning esitab teavet eri viisidel; suudab kujundada ja esile tõsta 

isiklikku arvamust teistest inimestest lähtuvalt. 

Digipädevus - suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks 

kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka 

kogukondades suheldes. Leida ja säilitada digivahendite abil infot ning 

hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust. Olla teadlik digikeskkonna 

ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset 

identiteeti. Järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid 
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nagu igapäevaelus. 

Õppevormid ja 

meetodid 

− tundide läbiviimiseks kasutatakse arutelusid, teoreetilised loenguid, 

ajurünnakuid, situatsioonide analüüse, materjalide ettevalmistamist.  

− tundide näitlikustamiseks kasutatakse audiovisuaalseid meetodeid ehk 

sõnaliste ja näitlike meetodite ühendamist.  

− loomingulise tegevuse käigus (individuaalne ja rühmategevus) 

otsitakse ja väljendatakse ennast kasutades eritüüpe väljendusviise: 

pilt, salvestus, videod, stsenaarium jne.  

− loova töö tulemuseks on lühifilmid, reklaamid, õppefilmid, intervjuud, 

multifilmid jpm, millest iga õpilane koostab digitaalse portfoolio. 

 

1. Õppekava üldeesmärgid ja püstitatud ülesanded 
 

1.1 Pakkuda noortele võimalusi loominguliseks vaba aja sisustamiseks ja mitmekesistada 

noorte enesearengu ning koolituse võimalusi audio- ja videoproduktsiooni vallas oma 

kodukohas.  

1.2 Arendada õpilastes keelelis-kommunikatikatiivseid, sotsiaalseid, loomingulisi ja iseseisva 

õppimise pädevusi ning üldist silmaringi.  

1.3 Edendada filmihuviliste noorte loometööd ja soodustada vaimset arengut. 

1.4 Tõsta oluliselt noorte sotsiaalset kohanemisvõimet ning tegevuse efektiivsust läbi erinevate 

audiovisuaalsete kommunikatsiooniliikide. 

Püstitatud ülesanded:  

1.5 Loovuse arendamine – info visualiseerimine, stsenaariumite koostamine, situatsioonide 

lahendamine jne. 

1.6 Filmide loomine – lühi-, reklaam-, õppe- jne filmide tootmine. 

1.7 Ettevõtlikkuse arendamine läbi meeskonna- ja individuaalsete projektide. 

1.8 Erinevate tehnoloogiliste vahendite ja tarkvarade kasutamine – kaamerad, droon, 

esitlusvahendid jm. 

1.9 Portfoolio loomine – digitaalne arengumapp, oskuste kaardistamine ja analüüs.  

 

2. Õpieesmärk ja oodatavad õpitulemused 

2.1 Teab algtasemel filmikeele üldtunnuseid, on omandanud filmitootmise teooria põhimõisted. 

2.2 Kasutab elektroonilist meediat ning saab aru, milliste vahenditega visuaalset meediat 

toodetakse. 

2.3 Teab audiovisuaalse meedia valdkonna elukutseid ja põhilisi tööülesandeid kinnistades 

teadmisi ja oskusi läbi praktiliste ülesannete. 

2.4 Oskab kasutada erinevaid vabavaralisi rakendusi nii pildi kui heli montaažiks. 

2.5 Tunneb drooni, nutiseadmete/videokaamerate kasutusvõimalusi ja oskab rakendada neid 

audio- ja videoproduktsiooniks. 

2.6 Tunneb filmi kompositsiooni põhimõtteid ja oskab analüüsida foto ning videomaterjali. 

2.7 Algteadmised dramaturgiast ja dramaturgi töö spetsiifikast, filmitekstide kirjutamisest. 

2.8 Omab põhiteadmisi klassikalisest draamakäsitlusest ja teab lihtsamaid lavakujunduse 

põhimõtteid. 

2.9 Planeerib, loob lihtsamaid stsenaariume ja viib läbi erinevates žanrites lühifilmi võtteid. 

2.10 Oskab läbi viia lihtsamais intervjuude ja telereportaaži produktsiooni. 

2.11 Omab vastutustundlikku hoiakut töötades filmimeeskonnas. 

2.12 Oskab kasutada erinevaid tehnikaid ja vahendeid enda tööde esitlemiseks ja  kaitsmiseks. 
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2.13 Valmib digiõpimapp koos tehtud projektide analüüsiga. 

 

 

3. Õppekorraldus ja tundide jaotus 

Õppetöö toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal ning laste ja noorte 

vabatahtlikkuse alusel. Õppetööd ei toimu Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud 

koolivaheaegadel ega riiklikel pühadel. Õppekava maht on 1260 ak tundi, mis jaotatakse 

kuueõppeaasta vahel võrdsetes osades: 

3.1 I õppeaasta – sissejuhatus audio- ja filmimaailma, mis kätkeb endas igapäevaseid 

nutiseadmeid kajastavat audio-visuaalseproduktsiooni võimaluste maailma. Tutvustatakse 

õpilastele valdkonda ja külastatakse erinevaid ettevõtteid/asutusi. 

3.2 II – III õppeaasta – algteadmised audio- ja filmiproduktsioonist, kus põhirõhk on 

iseseisval- ja rühmatööl, mille käigus õpitakse kasutama erinevaid lihtsamaid drooni, 

audio- ja video tehnovahendeid ning erinevaid vabavaralisi programme.  

3.3 IV-VI õppeaasta – on mõeldud süvahuvilistele, kus õpilaste areng on süsteemne, toetab 

õpilase erialavalikut ning süvahuvi antud eriala valdkonna vastu. Õppetöö on 

projektipõhine, suunatud meeskonnatööle ning ettevõtlikkusele ja kontsentreerutakse 

konkreetsetele õpioskustele ning tulemuslikele väljunditele. 

Ühel õppeaastal toimub 140 ak tunni ulatuses tunniplaani järgset õppetööd, 70 ak tunniplaani 

välised tegevused. Õpe jaguneb auditoorseks, praktiliseks ja iseseisvaks tööks, millede mahud valib 

õpetaja ja valik sõltub õpilaste teadmistest ja oskustest. 

Õppegrupi suurus on 8-12 õpilast. 

Õppe planeerimisel lähtutakse põhimõttest, et auditoorse ja praktilise õppe/iseseisva töö osakaal 

moodustab 2/3 kogu õppeajast. 

 

4. Õppekava seos riikliku õppekavaga ja lõiming õppeainetega 

Seos riikliku õppekavaga põhikooli- ja gümnaasiumiastmes: aitab omandada sotsiaalset ja 

kodaniku-, enesemääratlus-, õpi-, suhtlus-, ettevõtlikus- ja digipädevust – suutlikust ennast teostada, 

mõista ja hinnata iseennast, arvestades olukordi ja mõista suhtluspartnerit,  luua ideid ja neid ellu 

viia, kasutades uuenevat digitehnoloogiat kiiresti muutuvas maailmas ja seda läbi enda poolt 

planeeritud õppeprotsessi ning valikainete läbi. 

Õppeainete vaheline lõiming 

4.1 Keel ja kirjanduse õppeainete lõiming - suuline ja kirjalik suhtlus, teksti vastuvõtt, 

tekstiloome ning õigekeelsus ja keelehoole. Tutvumine erinevate meedia (raadio, 

televisioon, internet) jutustamisviisidega, kujundlik mõtlemine ja keelekasutus. Suhtlus, 

suhtlemine rühmas, arvamuse avaldamine ja põhjendamine. Diskussioon, kompromissi 

leidmine ja kaaslastega arvestamine. Aktuaalse meediateksti kommenteerimine.  

4.2 Võõrkeelte ja tehnoloogiavaldkonna õppeainete lõiming - õpitakse kasutama tehnoloogilisi 

abivahendeid - Erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide ning õppe 
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kaudu teadvustatakse tehnoloogia arengusuundumisi, seejuures arutletakse nt tehnoloogia 

kasutamisega kaasnevate võimaluste ja ohtude üle või tutvutakse eri valdkondade 

teadussaavutustega.  

4.3 Sotsiaal- ja tehnoloogiavaldkonna õppeainete lõiming - kujundatakse oskust hinnata 

tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; rakendada nüüdisaegseid 

tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonda kujundades; 

kasutada tehnovahendeid eesmärgipäraselt ja säästlikult, järgides ohutuse ning 

intellektuaalomandi kaitse nõudeid.  

4.4 Tehnoloogia- ja kunstivaldkonna õppeainete lõiming - arendatakse käelist tegevust ning 

loovat mõtlemist, oskust innovaatilisi ideid kavandada ja praktikas ellu viia 

(loomisprotsess, tehnoloogiad ja tehnikad). Saavad teavet erinevatele elukutsetele 

esitatavate nõuete kohta.  

4.5 Karjääriõppe ja sotsiaalvaldkondade õppeainete lõiming - arendatakse ettevõtlikku ja 

keskkonda väärtustavat eluhoiakut, probleemide lahendamise ja uurimise oskusi ning 

juhtimise ja meeskonnatöö teostamist, finantskirjaoskust, digipädevust. Pööratakse suurt 

tähelepanu õpimotivatsiooni arendamisele, seostades õpet igapäevaelu ja kohaliku 

ettevõtlusega.  

4.6 Ettevõtlus- ja informaatikavaldkonna õppeainete lõiming - teabe ja tehnoloogia oskuste 

arendamiseks kasutatakse õppes nüüdisaegseid tehnoloogiaid, sh IKT võimalusi.  

 

5. Hindamine ja tagasisisestamine 

Õppekava on ülesehitatud põhimõttel, kus lisaks teooriale ja näitlikustamisele on iga omandatud 

õpioskuse väljundiks loovtööd. Loovtöö sooritatakse kas ühistöö või individuaaltööna. Õppides 

kõige paremal viisil õpitut rakendama, vigasid hindama, tööd täiustama ning meeskonnas töötama. 

Õpetaja suunab küsimuste ja juhendamise varal õpilast võimalikult iseseisvale teadmiste 

omandamisele.  

Neljandal ja viiendal õppeaastal on õpetajal õppetegevuse kavandamisel võimalus koostöös 

õpilastega teha valikuid õppesisu teemade käsitlemises ja võimaluse korral arvestada õpilaste 

ettepanekutega õppetöö kavandamisel selleks, et taotletavad õpitulemused oleksid saavutatud ning 

õpieesmärk täidetud.  

Viie õppeaasta jooksul sooritatakse mitmeid õpieksperimente, mille käigus noori nõustavad ja 

juhendavad oma valdkonna praktikud. Läbi vahetu õpetajalt-õpilasele õppimise kinnistatakse 

saadud õpioskused ja teadmised. 

Iga õppeaasta lõpus saab õpilane tunnistuse, kus õpetaja analüüsib õpilase teadmisi, oskusi, annab 

tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustab ja suunab õpilast edasisel 

õppimisel. 

Läbitud õppekava väljundiks jääb õpilasele oma töödest koostatud digitaalne portfoolio, mis näitab 

õpilase arengut ajas ning valitud huvialas. 
 

6. Tehniline baas ja õppevahendid 

Huvikool korraldab valdava osa õpet klassiruumis, kus on selleks loodud õpikeskkond, on 

internetiühendus ning audiovisuaalse meedia õppevahendite kasutamise võimalus. Huvikool 
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võimaldab õppe sidumist igapäevaeluga, see tähendab, et õpet ja õppekäike teostatakse ka 

väljaspool klassiruumi. Tabelis on väljatoodud vajalikud vahendid läbi viie õppeaasta. 

 I õppeaasta II-III õppeaasta IV-VI õppeaasta 

Töövorm Tehniliste vahendite 

pargi vajadus pole 

oluline, kuid samas 

on võimalik õpilaste 

tehnoloogiamaailma 

rikastada ning 

seniseid teadmisi 

avardada. 

Kasutatakse algset 

tehniliste vahendite parki, 

on loodud ja on 

täiendatakse erinevate 

projektide kirjutamise toel 

(Varaait, KOV haridus- 

projektid). Annab 

algteadmised audio- ja 

video tehnovahendite 

kasutamisest  ning 

õpetades kasutama 

vabavaralisi programme. 

Tehniliste vahendite park on 

loodud ja täiendatakse 

vastavalt tulevikuvajadustest 

lähtuvalt. Toetatakse 

süvahuviliste õpilaste 

süsteemset arengut antud 

eriala vastu.  

Klassiruum 8-10 töökohta 

Võimalusega 

kasutada  arvutiklassi 

(montaaž) 

8-10 töökohta 8-10 töökohta,  

Kasutatakse lisaks 

stuudioruumi.  

Stuudioruum - Vastavalt vajadusele. Taustafoonid, softboksid 

valgustus- ja helitehnika, 

heliväljundiseadmed, 

stuudiomikrofon, Steadycam, 

Rode NTG3 välitingimustes 

kasutamiseks 

Montaaž   Nutiseadmed, 

arvutid, töölauad, 

käsistatiivid, 

vabavaralised 

programmid, 

lihtsamad droonid. 

Peegelkaamerad, nuti-

seadmed, statiivid, käsi- 

statiivid, arvutid koos 

vabavaraliste 

programmidega 

(video/heli montaaži 

programmid), töölauad, 

mikrofon, arvutisse 

paigaldatud, helisisend- ja 

heliväljundi seadmed, 

valgustus- ja helitehnika. 

droonid 

Videokaamera, kaamera 

statiiv, peegelkaamerad, 

käsistatiiv, troon, 

nutiseadmed, arvutid koos 

vabavaraliste programmidega 

(video/heli montaaži 

programmid), töölauad, 

mikrofon, arvutisse 

paigaldatud, helisisend- ja 

heli- väljundseadmed, 

valgustus- ja helitehnika. 

Droonid.  

Õppetehnika Videoprojektsioon,  

õpetaja arvuti, printer 

Videoprojektsioon, 

õpetaja arvuti, printer 

Videoprojektsioon, õpetaja 

arvuti, printer 

Kuluvahendid Kirjutusvahendid, 

markerid, harilikud- 

ja viltpliiatsid, A4 ja 

A3 paber, papp, teip 

toidukile, joonlauad 

märkmikud, käärid, 

Kirjutusvahendid, 

markerid, värvipliiatsid, 

viltpliiatsid, A4 ja A3 

paber, joonlauad, 

harilikud pliiatsid, teip, 

käärid 

Kirjutusvahendid, markerid, 

viltpliiatsid, A4 ja A3 paber, 

joonlauad, harilikud pliiatsid, 

teip, käärid 
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valgusallikad (hõõg-, 

gaasi- ja LED 

valgustid) jne 

Mälukaardid, akud, pirnid 

(valgus), tarkvararent. 

Mälukaardid, akud, pirnid 

(valgus), tarkvararent. 

 

 

7. Õppekava lühikirjeldus ja teemad 

Õppekava on praktilise suunitlusega, teooriat läbitakse vastavalt õpilaste teadmistele ja vajadusele, 

et täita praktilisi ülesandeid. Õpilane saab ennast rakendada filmide ja erinevate projektide 

teostamisel, mille käigus arendatakse loovust, ettevõtlikust, meeskonnatööd ja analüüsioskust.  

Praktilise osa läbimisel kasutatakse kaasaegseid tehnovahendeid (tahvelarvutid, erinevad 

nutiseadmed, FULL HD videokaamerad, imac arvutid jms). Praktilise töö käigus omandatakse 

oskusi erinevate tehnovahendite kasutamiseks, stsenaariumi koostamiseks, heli ja kaadrite 

montaažiks, kasutades erinevaid vajaminevaid vabavaralisi programme.  

Õppekava koosneb viiest õpisisu teemast, mis on jaotatud kuuele õppeaastale. Teemade ülevaate 

andmiseks kasutatakse erinevaid visuaalseid õppematerjale (õppefilme, näidisklippe, esitlusi jm) ja 

paktilisi ülesandeid. Õppetegevuse käigus rakendatakse nüüdisaegset info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevat õpikeskkonda, õppematerjale ja -vahendeid. Õppekava 

põhirõhk on õpilaste praktilistel töödel, projektidel (lühifilmid, intervjuud, uudised, pilditöötlus, 

helitöötlus jms tegemine) ja rühmatööl. 

Õpisisu teemad 

Teemad  
Drooni ja audio- ja videoproduktsiooni huviringid (6 õa) 

1. Audio- ja 

videoproduktsioo

ni alused 

Antakse ülevaade õpitavast huvialast, algteadmised meediast ja meedia rollist 

ühiskonnas. Tutvustatakse reporteri tööd – intervjuu ja reportaaži läbiviimist. 

Reporteri töö. Antakse algteadmised filmirežiist ja sellega seotud 

valdkondadest.  Filmiliigid. Režii. Lühimängufilmi režii. 

Oodatavad õpitulemused: 

− oskab näha seoseid meedia osade vahel, meedia funktsioneerimise 

põhjusi ja tagajärgi; 

− omab esmased teadmised intervjuude, uudiste ja reportaažide 

ülesehitusest, koostamisest; 

− omab esmased teadmised lühimängufilmi režii koostamisest; 

− oskab hinnata oma võimeid ja vastutust töötades filmigrupi liikmena ja 

teeb meeskonnatööd teiste  grupiliikmetega. 

2. Operaatoritöö 

praktika ja 

filmivalgustus 

Sissejuhatus operaatoritöö alustesse. Algteadmised operaatoritöö 

valdkondadest. Filmikompositsioon. Operaatoritöö oskused. Videotehnika. 

Filmivalgustus: Värvusõpetus. Päevavalgus ja kunstvalgus. Valguse 

temperatuur. Täitev ja joonistav valgus. 

Oodatavad õpitulemused: 

− tunneb operaatoritöö algteadmisi ja oskab neid kasutada 

operaatoritöös;  

− tunneb ja oskab kasutada filmimisel põhilisi valgustusvõtteid ja 

valgustusefekte; 
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− oskab hinnata oma võimeid ja vastutust töötades filmigrupi liikmena ja 

teeb meeskonnatööd teiste grupiliikmetega. 

3. Helioperaatori 

oskused 

dramaturgia 

alused  

Helioperaatoritöö: Helikujundus ja helitehnika. Helimontaaž. Dramaturgia 

alused. Lava; lavakujundus. Stsenaarium. Tekstide liigid. Näitlejatöö alused. 

Filmi analüüs.  

Oodatavad õpitulemused: 

− oskab teostada stsenaristina lühimängufilmi projekte ja analüüsida 

ning sellega seonduvaid protsesse;  

− oskab valida dekoratsioone filmi atmosfääri loomisel; 

− oskab salvestada heli ja lisada heliefekte;  

− oskab hinnata oma võimeid ja vastutust töötades filmigrupi liikmena ja 

teeb meeskonnatööd teiste grupiliikmetega. 

4. Produtsenti töö ja 

filmimontaaž 

Produtsenditöö: Filmi produtseerimine. Filmitootmise protsess. Lühifilmi 

projekti arendus. Filmimontaaž. Lühifilmi montaaž. Erinevad montaaži 

formaadid. Montaaži tulemuse analüüs. 3D- kujundus ja erialaprojekt oskuste 

rakendamiseks. 

Oodatavad õpitulemused: 

− teab mis on filmi produtseerimine ja tunneb filmiprojekti arendamise 

aluseid; 

− omab algteadmisi filmi monteerimiseks ja oskab leida ning monteerida 

katteplaane ning neid kasutada montaažis; 

− oskab hinnata oma võimeid ja vastutust töötades filmigrupi liikmena ja 

teeb meeskonnatööd teiste grupiliikmetega. 

5. Drooniõpe Erinevad droonid, ehitus ja osad, filmimine, parandus, seadusandlus jm. 

 

Oodatavad õpitulemused: 

− teab kuidas drooni lennutada ja teeb seda ohutult;  

− tunneb lihtsamate droonide ehitust ja oskab neid parandada; 

− teab ja järgi droonide lennutamiseks ettenähtud nõuded ja seadusi. 

− omab baasteadmisi droonidest ja nende sensoritest. 

Õppekäigud, 

praktilised loovtööd 

ja projektid 

  

Õppekäigud vastavalt läbitud teemadele - Telemaja, BFM, teater, kino, 

eraettevõtjaid, meediaga tegelevad ettevõtted jne. 

TV saade; lühifilm; õppefilm, lühimängufilm, reklaamfilm, õppefilmid jm 

kooli reklaam. Telereportaažid. Esitlus ja avalik esinemine. Autoriõigus.  

Õppekava läbimisel oodatav õpitulemus – valmib ülevaatlik portfoolio 

õppekava läbinud  õpilase praktilistest töödest ja projektidest, mis annab 

ülevaate õpiväljundite omandamisest ning on alus meedia õppesuunal edasi 

õppimiseks gümnaasiumi astmes või meediaerialal. 

Läbitud õppekava väljundiks jääb õpilasele oma töödest kokku pandud portfoolio, mis näitab 

õpilase arengut ajas ning valitud huvialas. 

 

8. Juhendaja profiili kirjeldus 

Kasuks tuleb noorsootöö-, pedagoogika- või meeskonnatööalane täiendkoolitus, et märgata õpilaste 

eripärasid ja arendada nende sotsiaalseid ja tehnikaalaseid pädevusi. Huviringi juhendajaks sobib 

inimene, kel on valmisolek õpilastega tegelda ja oskus äratada huvi tehnikamaailma vastu. 
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I-II õppeaasta – tehniliste algteadmiste ja digipädevusega õpetaja (nt arvutiõpetaja põhikoolis). 

III-IV õppeaasta – tehnilist lisakoolitust saanud digipädev õpetaja. 

V-VI õppeaasta – spetsialisti tasemega õpetaja  (audio- ja videoproduktsiooni taustaga õpetaja). 

 
9. Materjalid ja kirjandus 

 

1. Artikkel Mõtteid esimeseks koolipäevaks  

2. https://koolielu.ee/info/readnews/181535/motteid-esimeseks-koolipaevaks 

3. Sissejuhatus “Meediatööstus” https://et.wikipedia.org/wiki/Meediat%C3%B6%C3%B6stus 

4. Töövahendid "Koomiks" https://koolielu.ee/tools/?tag=koomiks  

5. Digitaalse loo koostamine: http://tera.hk.tlu.ee/~aimar/digital_storytelling/Tervitus.html 

6. Äppi link Apple seadmele I. õa: https://itunes.apple.com/us/app/stop-motion-

studio/id441651297?mt=8 

https://itunes.apple.com/us/app/imotion/id421365625?mt=8 

https://itunes.apple.com/us/app/koma-koma-for-ipad/id635794784?mt=8 

7. Juhend rakenduse kasutamiseks: https://koolielu.ee/waramu/view/1-9e2c8a55-83fe-4ce4-

ac55-ddd2340f7920 (iMotion) 

https://koolielu.ee/tools/read/413186 (koma) 

8. Äppi link Android seadmele: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=et 

9. Juhend rakenduse kasutamiseks https://koolielu.ee/waramu/view/1-9e2c8a55-83fe-4ce4-ac55-

ddd2340f7920 

10. Kuidas nutitelefoniga paremini filmida https://www.youtube.com/watch?v=ZQWK5MG08u0 

11. Kuidas nutitelefoniga pildistada ja filmida: https://www.youtube.com/watch?v=rGSfhEkqu8I 

(Digitark) 

12. Quivervision äpp  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix&hl=et -  

http://www.quivervision.com/ - äppi tutvustav kodulehekülg 

https://www.youtube.com/watch?v=tBYm53L79YY tutvustav video 

http://www.quivervision.com/coloring-packs/ prinditavad materjalid õppetööks 

13. Google Cardboardi. (sissejuhatus nii 3D-sse kui ka virtuaalreaalsusesse) 

https://vr.google.com/cardboard/get-cardboard/ 

14. Camera FV-5 Lite 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flavionet.android.camera.lite  

15. Camera MX – Photo, Video, GIF 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magix.camera_mx  

16. Candy Camera – selfie, beauty camera, photo editor 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joeware.android.gpulumera 

17. Apple: https://itunes.apple.com/us/app/vsco-cam/id588013838?mt=8 VSCO 

18. Arvutiõpetus III kooliaste https://arvutitunnid.wordpress.com/pilditootlus/pilditootlus-pixlr/ 

19. Pilditöötlus (TMK õpetajate õppematerjalid) http://materjalid.tmk.edu.ee/heikki_eljas/Foto1/  

20. Pildi defektide eemaldamine (TMK õpetajate 

õppematerjalid)http://materjalid.tmk.edu.ee/heikki_eljas/Foto2/  

21. Töövahendid töövahendid: pilditöötluseks (koolielu.ee) 

https://koolielu.ee/tools/?tag=pildit%C3%B6%C3%B6tlus 

https://koolielu.ee/tools/?tag=koomiks
http://tera.hk.tlu.ee/~aimar/digital_storytelling/Tervitus.html
https://itunes.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/imotion/id421365625?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/koma-koma-for-ipad/id635794784?mt=8
https://koolielu.ee/waramu/view/1-9e2c8a55-83fe-4ce4-ac55-ddd2340f7920
https://koolielu.ee/waramu/view/1-9e2c8a55-83fe-4ce4-ac55-ddd2340f7920
https://koolielu.ee/tools/read/413186
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=et
https://koolielu.ee/waramu/view/1-9e2c8a55-83fe-4ce4-ac55-ddd2340f7920
https://koolielu.ee/waramu/view/1-9e2c8a55-83fe-4ce4-ac55-ddd2340f7920
https://www.youtube.com/watch?v=ZQWK5MG08u0
https://www.youtube.com/watch?v=rGSfhEkqu8I
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix&hl=et
http://www.quivervision.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tBYm53L79YY
http://www.quivervision.com/coloring-packs/
https://vr.google.com/cardboard/get-cardboard/
https://arvutitunnid.wordpress.com/pilditootlus/pilditootlus-pixlr/
https://koolielu.ee/tools/?tag=pildit%C3%B6%C3%B6tlus
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22. Digitaalne audio–heli salvestamine http://www.metshein.com/unit/digitaalne-audio-heli-

salvestamine-ja-taasesitamine/ 

23. Mis on heli? http://www.loodusheli.ee/ET/helid-ja-inimkorv 

24. Kuidas leida sobivate autoriõigustega helifaile ja neid oma arvutisse salvestada. 

http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com.ee/2011/01/kuidas-leida-vabasid-helifaile-

ning.html 

25. Audacity - helitöötlus programm http://www.audacityteam.org/  

26. Tasuta veebikursused (vajalik kasutajana registreerida): 

http://www.metshein.com/course/digitaalne-audio/ digitaalne audio , 

http://www.metshein.com/course/adobe-audition-cs6/ helitöötlus programmi õpetus 

27. Õppevideo koostamine 

https://www.tlu.ee/opmat/hk/opiobjekt/Lints/2010/oppevideo_koostamine-

heli_salvestamine/sissejuhatus.html 

28. Õppevideo loomine, valgus ja valgustus. 

https://aimarlints.wordpress.com/2014/09/26/oppevideo-loomine-valgus-ja-valgustus/  

29. Värv telereklaamis, uurimistöö ( värvide mõju - teoreetiline osa). 

http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/38738/bakalaureus_kersti_lukso.pdf?sequence=1  

30. Värviõpetus ja kompositsoon http://www2.hariduskeskus.ee/opiobjektid/varvusopetus/ 

31. Värviefektid  https://sites.google.com/site/varviefektid/varvusopetus 

32. Valgustus Fly'il https://wistia.com/library/lighting-on-the-fly 

33. Nutiseadme äpi Animation - express: https://itunes.apple.com/us/app/animation-

express/id407067423?mt=8 

https://koolielu.ee/waramu/view/1-9e2c8a55-83fe-4ce4-ac55-ddd2340f7920) äpi 

kasutamisjuhend 

34. Kuidas animatsioonid mõjutavad õpilasi 

https://koolielu.ee/info/readnews/356426/animatsioonide-kasutamine-naitlikustamisel-kas-

imevahend 

35. Filmimõistete määratlus  http://cect.ut.ee/tegevus/visuaalkultuur/filmim6isted.pdf 

36. Piltloo koostamise juhend  http://tera.hk.tlu.ee/~aimar/digital_storytelling/2_osa.html 

37. Rakendused, mis on abiks loo ja ideede digitaalseks kirjapanekuks: https://www.gliffy.com/ 

(Vooskeem), https://evernote.com/ (Märkmete kirjapanek ja organiseerimine). 

38. Digitaalne jutustust kasutades Photo Story-t (Windowsi arvutid) ja iMovie-t (Apple arvutid) 

https://www.youtube.com/watch?v=vpu2X9m4Vhs (Photostory 3), 

https://www.youtube.com/watch?v=JPoxNGsCfDk (iMovie I osa), 

https://www.youtube.com/watch?v=GYEsJXfd8wI (iMovie II osa) 

39. Fotograafia algkursus 

http://www.eestifoto.ee/kool/algajad/materjalid/algkursus%20EF%203.pdf  

40. Digitaalne audio http://www.metshein.com/course/digitaalne-audio/  

41. Mikrofonid http://www.e-

ope.ee/_download/euni_repository/file/1062/heli.zip/heli/mikrofonid.html  

42. Audiotöötlustarkvara Adobe Auditioni kasutamise koolitus 

http://www.metshein.com/course/adobe-audition-cs6/  

43. Monkeyjam kasutamisõpetus  https://www.youtube.com/watch?v=pVXaRNQqFV0 

44. Pildimaterjali mõõtmete muutmine kasutades Infraviewi  

https://www.youtube.com/watch?v=2ynJjGT2u6s 

45. Adobe After Effects tutvustus http://www.metshein.com/unit/adobe-effects-saame-

programmiga-tuttavaks/ 

http://www.loodusheli.ee/ET/helid-ja-inimkorv
https://www.tlu.ee/opmat/hk/opiobjekt/Lints/2010/oppevideo_koostamine-heli_salvestamine/sissejuhatus.html
https://www.tlu.ee/opmat/hk/opiobjekt/Lints/2010/oppevideo_koostamine-heli_salvestamine/sissejuhatus.html
https://wistia.com/library/lighting-on-the-fly
https://koolielu.ee/info/readnews/356426/animatsioonide-kasutamine-naitlikustamisel-kas-imevahend
https://koolielu.ee/info/readnews/356426/animatsioonide-kasutamine-naitlikustamisel-kas-imevahend
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46. Adobe After Effects http://www.metshein.com/course/adobe-effects-cs6/video 

47. Adobe Premieri http://www.metshein.com/course/adobe-premiere-pro/ - tutvumine  

48. Reklaam https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/ettevotjale/reklaam  

49. Reklaami põhinõuded https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/ettevotjale/pohinouded 

50. Reklaamiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/112032015083 

51. Sotsiaalreklaam https://sisu.ut.ee/kommunikatsioon/423-sotsiaalreklaam 

52. Reklaami mõju tarbimisele https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijakool/reklaami-moju-

tarbimisele 

53. Hea reklaami 10 käsku http://ekspress.delfi.ee/areen/hea-reklaami-kumme-

kasku?id=27674155 

54. Reklaamis kasutatavate värvide mõju inimestele 

http://tarbija24.postimees.ee/79347/kas-reklaami-moju-inimesele-soltub-selle-varvist 

55. Avalik esinemine https://avalikesinemine.net/avaliku-esinemise-blogi/  

56. Esitlustehnikad ja meetodid, ettekande struktuur http://www.digar.ee/viewer/et/nlib-

digar:7889/22606/page/1  

57. Esitlustehnikad http://materjalid.tmk.edu.ee/jaan_olt/MS149/Esitlustehnikad.pdf 

58. Soovitused avalikuks esinemiseks http://www.e-

ope.khk.ee/ek/2013/keel_kui_suhtlusvahend/avalik_esinemine.html  

59. Autoriõigused http://www2.hariduskeskus.ee/opiobjektid/autorioigus/index.html , 

http://www.autor.ee/autori-oigus/, http://intellektuaalomand.ee/oppematerjalid/ 

60. Kuidas kasutada rekvisiite http://eestipagar.ee/rehefilm/kus-filmida-ja-milleks-kasutada-

rekvisiite/  

61. Innove lavameister õppematerjalid http://ametid.rajaleidja.ee/Lavameister 

62. Dramaturgia https://www.saal.ee/et/magazine/4339  

63. Mis on dramaturgia? http://filmidraamatehnika.blogspot.com.ee/2010/01/ii-mis-on-

dramaturgia-4.html 

64. Kes on dramaturg? http://www.sirp.ee/s1-artiklid/teater/dramaturgiast-ja-dramaturgidest/ 

65. Žanrid, tinglikkus ja vaataja psühholoogia 

http://filmidraamatehnika.blogspot.com.ee/2010/03/vii-zanrid-tinglikkus-ja-vaataja.html  

66. Filmižanrid http://www.efis.ee/et/abi/terminid-ja-moisted/filmizanrid 

67. Filmikunst https://et.wikipedia.org/wiki/Filmikunst  

68. Lihtsa keele reeglid.  http://kodu.ut.ee/~jaanm/keelereeglid.htm  

69. Reportaaži mõiste: http://www.e-

ope.khk.ee/ek/2013/meedia_ja_mojutamine/meediazanrid/intervjuu_ja_reportaa.html. 

 

Kirjandus:  

70. Manovich, L. (2012). Uue meedia keel. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia. 

71. Valkola, J. (2015). Filmi audiovisuaalne keel.Tallinn: Kirjastus Varrak. 
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