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          Direktor 
 

TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA  
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Võrumaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus:  
 

Praktiline fotokoolitus: droonifoto, tootefoto, 
arhtektuurifoto. 

Õppekavarühm:  

 

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine 

arvutiõpetaus 

Õppekeel: 
 

Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded 

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud inimestele,  kes  soovivad täiendada enda teadmisi ja oskusi 
fotograafiast. 

 

Grupi suurus: 10 inimest 

Õpingute alustamise tingimused: 

 Arvutikasutamise oskus vähemalt algtasemel.  

 Mobiiltelefoni või fotoaparaadi olemasolu. 

Õpiväljundid 

  
Koolituse lõpuks õppija:  

 tunneb oma kaamerat ja selle võimalusi; 
 omab algtasemel ülevaadet fotograafia erinevatest valdkondadest; 

 omab algteadmisi kompositsioonist ja dünaamikast fotograafias; 
 oskab pildistada toodet ja hoonet; 

 omab teadmisi drooni käsitlemisest. 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga 

 Võrumaa Kutsehariduskeskuse IT – süsteemide nooremspetsialisti  õppekava osa - 
multimeedia. 
 



                                                                                                      
 

  

Eesmärk: 

 

Koolitusega taotletakse, et õppija omandab baasteadmised ja -oskused fotograafia põhitõdedest 
ning oskuse neid pildistamisel kasutada.  

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  4 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 4 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

1 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  
                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

3 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus 

Õppe sisu: 

 droonifotograafia objektide pildistamisel, seaduslik pool ja tehnilised nüansid; 

 tootefoto informatiivsus; 

 emotsioonifoto; 

 arhitektuurifoto - kinnisvara interjöör ja eksterjöör;  

 fotograafilised põhitõed, mõistmaks, millest üks või teine efekt fotol tuleneb. 

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeklassis ja 

Väimela mõisa pargis. 

Õppematerjalide loend 

Õppematerjalid on koostanud koolitaja Sven Začek. 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid, väljastatavad 

dokumendid 

Nõutav on osalemine kõikides tundides, kõikide praktiliste ülesannete sooritamine ja 
õpiväljundite saavutamine. 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud/ mittearvestatud. 
 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Praktiline ülesanne: 

 Pildistamine ja töö 

esitlemine. 

 
Foto vastab koolitaja poolt esitatud 

nõuetele. 
 

 

Õpiväljundite saavutamisel väljastatakse tunnistus. 
  

 

 

 

 



                                                                                                      
 

  

5. Koolitaja andmed (koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või 

töökogemuse kirjeldus) 

Sven Začek- Sven Začek Foto OÜ juhatuse liige, loodusfotograaf ja koolitaja. 

 

 

 
Õppekava registrinumber: 3.1.-1/1 Õ4 

Õppekava koostaja: Merle Vilson 
 
Kooskõlastatud:  

 
Siret Lillemäe 

arendusjuht 
 
 


