
TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA  
 
 
Õppeasutus: Pärnu Saksa Tehnoloogiakool 

Õppekava nime:  PRAKTILINE FOTOGRAAFIA BAASKURSUS 

Õppekeel:  Eesti keel 
 

Õppekavarühm:  Audiovisuaalsed tehnikad ja meediatootmine 

Koolituse maht:  20 ak t 

 

Koolituse sihtrühm: 

hobifotograafid, kujundajad, väikeetevõtete turundusspetsialistid, tootejuhid, kontoritöötajad, 
(kelle vastutada on ettevõtte veebi ja sotsiaalmeedia reklaammaterjalid ja kes vajavad 
täiendavaid oskusi kvaliteetsete fotode tegemisel). 
Tööotsijad, kelle fotograafia oskuste täienemisega on võimalik paremini tööturul toime tulla.  

Õppe alustamise nõuded: algteadmised kaamera ja pildistamise kohta ning fotokaamera 
olemasolu. 

Õppegrupi suurus: min 5 inimest, optimaalne 10-12 inimest. 

Õpiväljundid:  
Kursuse läbinu: 

• Teab oma kaamera põhifunktsioone ja omab praktilisi oskusi fototehnika käsitsemisel. 
• Kasutab fotograafia põhitõdesid pildistamisel. 
• Märkab enda ümber toimuvat ja teab kuidas seda pildile püüda. 
• Valib manuaalrežiimis õige avaarvu, säriaja ja ISO. 
• Kasutab erinevaid valguseid hea pildi saamiseks. 
• Rakendab põhilisi teadmisi fototöötlusprogrammis.  

 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  20 

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides 

(õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis) 

10 

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides 

 (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas) 

 

10 

 

 

 



Koolituse sisu: 

• Peegelkaamera vs hübriidkaamera, kumba eelistada? 
• Fotograafia ABC: õpime selgeks fotograafia terminid. Mis on ava, ISO, säriaeg jpm?  
• Õpime tundma kaamera erinevaid programme.  
• Objektiivid, filtrid jpt tarvikud, mida fotograaf oma töös kasutab. 
• Kompositsioon ja valgus: õpime kasutama erinevaid valguseid, saame selgeks 

kompositsiooni reeglid ning rikume neid. 
• Portreefotograafia. Inimeste pildistamine ning poseerimise juhendamine. 
• Loodus-, tänava- ja spordifotograafia 
• Pressifoto. Fotoajakirjanduse kaadritagusest ja -esisest elust. 
• Praktiseerime oskusi tänaval pildistades koos juhendajaga. 
• Kodused tööd ja piltide analüüs.  
• Tutvumine fototöötluse olulisemate funktsioonidega programmis  

Adobe Lightroom CC 

Õppekeskkonna kirjeldus:  Õppetöö toimub koolitusklassis ja välitingimustes, kus käsikäes 
käivad teooria ning praktika. Lisanduvad kodused ülesanded.  

Õppetöö käigus peab alati kaasas olema kaamera. 

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid:   
Koolituse lõpetamiseks on vajalik osaleda aktiivselt kontakttundides (tuleb osaleda 80% 
tundidest) ning esitada kodutööd. Koolituse edukal läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus. 
 
Koolitaja andmed: 
Koolitaja Mailiis Ollino  
Töökogemus ja haridus: AS Postimees Grupp meedia- ja pressifotograaf 
2016 Lõpetanud Suupohjan ammatti-instituutti audiovisuaalse kommunikatsiooni eriala 
2016 ja 2017 Noorte Meediaklubi trükimeedialaagri fototoimetuse juhendaja  
2017-2018 Hannamari Shakya dokumentaalfotograafia meistrikursus 

 


