
TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 
FOTORING 
 
Sihtgrupp:   9a.-täiskasv. 
Õppetöö maht:  6 õppetundi nädalas 2 korda, 3 järjestikust õppetundi nädalas 
või 1 kord, 6 järjestikust õppetundi nädalas (vanemale kooliastmele ja täiskasvanutele) 
Õppetöö kestvus:  35 nädalat 

210 õppetundi aastas, sellest 70 õppetundi teoreetilist osa 
140 õppetundi praktilist osa 

 
I ÜLDOSA 
 
Raske on tänapäeva maailmas leida teist sedavõrd ambivalentset nähtust kui fotograafia. 
Võib kahtluseta väita, et foto selle ühes või teises vormis leiab kasutamist igal elualal. 
Ülemaailmse arvutivõrgu jätkuv täiustumine ja digitaalse fototehnika areng lisab veelgi 
fotokujutise osatähtsust visuaalse informatsiooni allikate seas. Seoses sellega on järsult 
suurenenud ning suurenemas nõudmine inimeste järele, kellelt eeldatakse fotokaamera 
kasutamise oskust kas osana igapäevatööst või põhiametina. Veelgi enam tekitab 
fotograafilise informatsiooni kasv vajaduse haritud vaataja järele, kes valdab fotokeelt, 
suudab selle põhjal hinnata pakutava kvaliteeti ning teha valikud – kas enda jaoks või 
avalikkuse ette toomiseks. 
 
Tallinna Nõmme Noortemajas on fotograafiaalast huviharidust pakutud järjepidevalt üle poole 
sajandi. Ainekava eesmärgiks on selle hariduse kaasajastamine, arvesse võttes fototeooria 
ja –tehnika kõige kaasaegasemaid arengusuundi. 
Materjali kogumisel ja läbitöötamisel on kasutanud kogu kättesaadavate võimaluste skaalat: 
fotokirjandust, -perioodikat, internetti, käsikirjalist materjali. 
 
II ÕPPE-EESMÄRGID 
 
Õpilastele fotograafiaalaste põhiteadmiste andmine, neile fotograafia märgikeele õpetamine, 
visuaalse kujundi olemuse selgitamine, iseseisva fototöö harjumuse kujundamine, 
kooliprogrammis omandatud keemia- ja füüsikaalaste teadmiste ärakasutamine ja 
kinnistamine. Selle kõrval teenib huvikooli õppetegevus ka teist eesmärki – õpilaste vaba aja 
sisustamist, nende eemalehoidmist võimalikest kahjulikest mõjudest. 
 
III ÕPPEKORRALDUS 
 
Õppetöö toimub peale tavakooli tunde sõltuvalt õpilase soovist ja võimalustest 1-3 korda 
nädalas, 6 akadeemilise tunni vältel. Õppekorralduse juures on rõhuasetus selle 
paindlikkusel, õpilastega individuaalse töötamise võimaluse maksimaalsel ärakasutamisel. 
 
IV ÕPPESISU 
 
Fotograafiaõpetuse põhisisuks on omandatud teoreetiliste erialaste teadmiste seostamine 
õpilase loova praktilise tegevusega. Tundides omandatakse teadmised ja praktilised oskused 
tänapäeva fotograafia saavutuste rakendamiseks õpilase poolt oma loominguliste kavatsuste 
eesmärgiga. Fotograafiaõpetus on integratiivne õppeaine, mis loob tingimused koolis 
omandatud reaal- (füüsika, keemia) ja humanitaar (kunstiõpetus)ainete seostamiseks ja 
loovaks arendamiseks. Fotograafiaõpe võimaldab mõista ja kriitiliselt hinnata tehnika ja 
tehnoloogia osa loomeprotsessis, selle võimalusi analüüsida, kohandada ja arendada. 
Fotograafiaõpetuse (eriti selle digitaalfotograafiat käsitleva osa) kaudu on õpilasel võimalus 
mõista kiirelt arenevat tehnoloogiamaailma. Samuti seondub digitaalfotograafia otseselt 
infotehnoloogiaga, mis loob õpilasele lisavõimalusi õpitut tänapäeva ,,teiseks kirjaoskuseks” 



nimetatavas valdkonnas praktiliselt kasutada. Õppeprotsessi fototeooriat käsitlevas osas 
saab õpilane 
lühiülevaate fotograafia ajaloost, tähtsamatest arenguetappidest, hetkeseisust ja võimalikest 
tulevikusuundumustest. Tähtsa osana kuulub teooriaalasesse õppeprotsessi õpilase 
teavitamine foto osast massikommunikatsiooni vahendites, selle kaudu vaataja teadvusega 
manipuleerimisest ja niisuguse mõjutamise võimalikest tagajärgedest. 
 
Fotograafia põhikursuse ainekava koosneb kaheksast läbivast teemaplokist, mis sisaldavad 
fotograafia üldaluseid ja praktilise töö valdkonnas vajalikku alusteavet. Nendeks teemadeks 
on: 
1. Fotograafia teoreetilised põhialused 
2. Fotokaamerate ehitus 
3. Must-valged ja värvusfotomaterjalid 
4. Pildistamine 
5. Must-valge fotoprotsess 
6. Digitaalse fotograafia alused 
7. Fotode täiendav töötlemine 
8. Fototeooria alused 
 
Praktiline töö: 
1. Pildistamine noortemaja üritustel, looduses, linnapildis 
2. Fotode töötlemine kodulehe tarvis 
 
Ainekava mahuks on üks õppeaasta. Selle käigus kaldub töö raskuspunkt teoreetilistelt 
õppustelt praktilisele tegevusele, mis õppeaasta lõpuks hõlmab ligikaudu 2/3 õppeajast. 
Teadmiste ja kogemuste kasvades omandavad õppeprotsessis üha enam kaalu õpilaste endi 
ideed ja loomingulised lahendused, nende katsetamine ja rakendamine tööprotsessis. 
 
V ÕPITULEMUSED 
 
Fotograafia põhikursuse edukalt lõpetanu peab teadma: 
 
1. Fotograafia teoreetilisi põhialuseid, nende seost tänapäeva fototehnoloogia ja – 
tehnikaga. 
2. Üldjoontes fotograafia ajalugu, selle tähtsamaid arenguetappe. 
3. Fotograafia tähtsamaid žanre, nende põhilisi seaduspärasusi. 
4. Fotograafia osa massikommunikatsiooni vahendites. 
5. Visuaalse kujundi loomise seaduspärasusi, selle kaudu vaataja mõjutamise võimalusi. 
6. Tänapäeva fotograafia seoseid teiste loomingulise eneseväljenduse aladega. 
7. Digitaalse fotograafia aluseid ja selle arengu põhisuundi. 
 
Fotograafia põhikursuse edukalt lõpetanu peab oskama: 
 
1. Töötada erinevat tüüpi fotokaameratega, tundma nende sobivust konkreetseteks 
võtteliikideks. 
2. Kasutada fotomaterjale õigesti, s.t. vastavalt tehnoloogiale soovitava lõpptulemuse 
saavutamiseks. 
3. Rakendada sobivaid fototehnilisi vahendeid vajaliku visuaalse efekti loomiseks. 
4. Töötada eri võtteliikides, jäädvustada korrektset portree-, maastiku-, 
reportaaž- ja lähifotot. 
5. Valmistada koduses laboratooriumis kvaliteetset must-valget tavafotot. 
6. Valdama fotode täiendavat töötlemist: retušeerimist, koloreerimist ja keemilist toonimist. 
7. Töötada digitaalse fotokaameraga, kasutada selle tehnilisi võimalusi vastavalt 
vajadustele. 
8. Kasutada digitaalfotode töötlemiseks ette nähtud arvutiprogrammi (Photoshop). 
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I ÜLDOSA 
 
Raske on tänapäeva maailmas leida teist sedavõrd ambivalentset nähtust kui fotograafia. 
Võib kahtluseta väita, et foto selle ühes või teises vormis leiab kasutamist igal elualal. 
Ülemaailmse arvutivõrgu jätkuv täiustumine ja digitaalse fototehnika areng lisab veelgi 
fotokujutise osatähtsust visuaalse informatsiooni allikate seas. Seoses sellega on järsult 
suurenenud ning suurenemas nõudmine inimeste järele, kellelt eeldatakse fotokaamera 
kasutamise oskust kas osana igapäevatööst või põhiametina. Veelgi enam tekitab 
fotograafilise informatsiooni kasv vajaduse haritud vaataja järele, kes valdab fotokeelt, 
suudab selle põhjal hinnata pakutava kvaliteeti ning teha valikud – kas enda jaoks või 
avalikkuse ette toomiseks. 
 
Tallinna Nõmme Noortemajas on fotograafiaalast huviharidust pakutud järjepidevalt üle poole 
sajandi. Ainekava eesmärgiks on selle hariduse kaasajastamine, arvesse võttes fototeooria 
ja –tehnika kõige kaasaegasemaid arengusuundi. 
Materjali kogumisel ja läbitöötamisel on kasutanud kogu kättesaadavate võimaluste skaalat: 
fotokirjandust, -perioodikat, internetti, käsikirjalist materjali. 
 
II ÕPPE-EESMÄRGID 
 
Õpilastele fotograafiaalaste põhiteadmiste andmine, neile fotograafia märgikeele õpetamine, 
visuaalse kujundi olemuse selgitamine, iseseisva fototöö harjumuse kujundamine, 
kooliprogrammis omandatud keemia- ja füüsikaalaste teadmiste ärakasutamine ja 
kinnistamine. Selle kõrval teenib huvikooli õppetegevus ka teist eesmärki – õpilaste vaba aja 
sisustamist, nende eemalehoidmist võimalikest kahjulikest mõjudest. 
 
III ÕPPEKORRALDUS 
 
Õppetöö toimub peale tavakooli tunde sõltuvalt õpilase soovist ja võimalustest 1-3 korda 
nädalas, 6 akadeemilise tunni vältel. Õppekorralduse juures on rõhuasetus selle 
paindlikkusel, õpilastega individuaalse töötamise võimaluse maksimaalsel ärakasutamisel. 
 
IV ÕPPESISU 
 
Fotograafiaõpetuse põhisisuks on omandatud teoreetiliste erialaste teadmiste seostamine 
õpilase loova praktilise tegevusega. Tundides omandatakse teadmised ja praktilised oskused 
tänapäeva fotograafia saavutuste rakendamiseks õpilase poolt oma loominguliste kavatsuste 
eesmärgiga. Fotograafiaõpetus on integratiivne õppeaine, mis loob tingimused koolis 
omandatud reaal- (füüsika, keemia) ja humanitaar (kunstiõpetus)ainete seostamiseks ja 
loovaks arendamiseks. Fotograafiaõpe võimaldab mõista ja kriitiliselt hinnata tehnika ja 
tehnoloogia osa loomeprotsessis, selle võimalusi analüüsida, kohandada ja arendada. 
Fotograafiaõpetuse (eriti selle digitaalfotograafiat käsitleva osa) kaudu on õpilasel võimalus 
mõista kiirelt arenevat tehnoloogiamaailma. Samuti seondub digitaalfotograafia otseselt 
infotehnoloogiaga, mis loob õpilasele lisavõimalusi õpitut tänapäeva ,,teiseks kirjaoskuseks” 
nimetatavas valdkonnas praktiliselt kasutada. Õppeprotsessi fototeooriat käsitlevas osas 
saab õpilane 



lühiülevaate fotograafia ajaloost, tähtsamatest arenguetappidest, hetkeseisust ja võimalikest 
tulevikusuundumustest. Tähtsa osana kuulub teooriaalasesse õppeprotsessi õpilase 
teavitamine foto osast massikommunikatsiooni vahendites, selle kaudu vaataja teadvusega 
manipuleerimisest ja niisuguse mõjutamise võimalikest tagajärgedest. 
 
Fotograafia põhikursuse ainekava koosneb kaheksast läbivast teemaplokist, mis sisaldavad 
fotograafia üldaluseid ja praktilise töö valdkonnas vajalikku alusteavet. Nendeks teemadeks 
on: 
1. Fotograafia teoreetilised põhialused 
2. Fotokaamerate ehitus 
3. Must-valged ja värvusfotomaterjalid 
4. Pildistamine 
5. Must-valge fotoprotsess 
6. Digitaalse fotograafia alused 
7. Fotode täiendav töötlemine 
8. Fototeooria alused 
 
Praktiline töö: 
1. Pildistamine noortemaja üritustel, looduses, linnapildis 
2. Fotode töötlemine kodulehe tarvis 
 
Ainekava mahuks on üks õppeaasta. Selle käigus kaldub töö raskuspunkt teoreetilistelt 
õppustelt praktilisele tegevusele, mis õppeaasta lõpuks hõlmab ligikaudu 2/3 õppeajast. 
Teadmiste ja kogemuste kasvades omandavad õppeprotsessis üha enam kaalu õpilaste endi 
ideed ja loomingulised lahendused, nende katsetamine ja rakendamine tööprotsessis. 
 
V ÕPITULEMUSED 
 
Fotograafia põhikursuse edukalt lõpetanu peab teadma: 
 
1. Fotograafia teoreetilisi põhialuseid, nende seost tänapäeva fototehnoloogia ja – 
tehnikaga. 
2. Üldjoontes fotograafia ajalugu, selle tähtsamaid arenguetappe. 
3. Fotograafia tähtsamaid žanre, nende põhilisi seaduspärasusi. 
4. Fotograafia osa massikommunikatsiooni vahendites. 
5. Visuaalse kujundi loomise seaduspärasusi, selle kaudu vaataja mõjutamise võimalusi. 
6. Tänapäeva fotograafia seoseid teiste loomingulise eneseväljenduse aladega. 
7. Digitaalse fotograafia aluseid ja selle arengu põhisuundi. 
 
Fotograafia põhikursuse edukalt lõpetanu peab oskama: 
 
1. Töötada erinevat tüüpi fotokaameratega, tundma nende sobivust konkreetseteks 
võtteliikideks. 
2. Kasutada fotomaterjale õigesti, s.t. vastavalt tehnoloogiale soovitava lõpptulemuse 
saavutamiseks. 
3. Rakendada sobivaid fototehnilisi vahendeid vajaliku visuaalse efekti loomiseks. 
4. Töötada eri võtteliikides, jäädvustada korrektset portree-, maastiku-, 
reportaaž- ja lähifotot. 
5. Valmistada koduses laboratooriumis kvaliteetset must-valget tavafotot. 
6. Valdama fotode täiendavat töötlemist: retušeerimist, koloreerimist ja keemilist toonimist. 
7. Töötada digitaalse fotokaameraga, kasutada selle tehnilisi võimalusi vastavalt 
vajadustele. 
8. Kasutada digitaalfotode töötlemiseks ette nähtud arvutiprogrammi (Photoshop). 
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