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LOOVFOTOGRAAFIA AINEKAVA

I ÜLDOSA
Sihtgrupp:
Õppetöö maht:
Õppekeel:
Õppetöö kestvus:
Õppetegevus:

Õpetaja

10−17-aastased noored
6 õppetundi nädalas, 1 kord nädalas 4 järjestikust õppetundi + 1 kord
kuus 8 järjestikust õppetundi nädalavahetusel
eesti keeles
35 nädalat, 210 õppetundi
 Õppetunnid toimuvad rühmameetodil.
 Töö- ja õppevahendite olemasolu vastavalt eelarvelistele
vahenditele tagab huvikool koostöös õpetajaga.
 Õppetegevuse osaks on pildistamisretked, laager ja näitus.
Eva Luure

II ÕPPETÖÖ
EESMÄRGID











Tutvuda fotograafiamaailmaga mänguliselt ja avardavalt.
Suurendada loovusfotograafia ringi erinevate tegevuste käigus iga lapse märkamis- ja
väljendusoskust ja -julgust. Õpetada kasutama intuitsiooni ja inspiratsiooni. Julgustada
otsima ’raamist välja’ ideid, neid katsetama ja edasi arendama.
Õppida digifotoaparaati seadistama vastavalt vajadusele, et teostada parimal
võimalikul viisil oma ideid.
Õppida fotosid valima ja sorteerima arvutis.
Lasta lapsel arendada protsessi käigus planeerimis-, lõpuni valmis tegemis- ja
presenteerimis- ning peegeldamisoskust. Luua mängulisi teoseid, teha näitusi ja
etendusi.
Tutvuda maailma ja Eesti põneva fotoloominguga ning fotožanritega.
Lapsel on võimalik kogeda eduelamust ja tunnustust, sest tegevused on üles ehitatud
iga lapse potentsiaali ja edusammude esiletoomiseks.
Anda lapsele regulaarselt võimalus ise märgata, sõnastada ja hinnata, mida ta on
õppinud ja teinud.

ÕPIVÄLJUNDID





Õpilane oskab ja julgeb olla isikupärane ja loov, väljendada oma erinevaid ideid
visuaali abil.
Õpilane teab, mis on inspiratsioon ja intuitsioon, oskab neid ära tunda.
Õpilane oskab oma digiaparaati seadistada vastavalt vajadustele.
Õpilane oskab teha valikut oma fotode hulgast ja neid arvutis sorteerida.
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Õpilane oskab vaadata ja analüüsida fotoloomingut ning oskab nimetada mõnd oma
lemmikfotograafi.
Õpilane suudab oma tegevust planeerida ja valitud ideed lõpuni valmis teha.
Laps oskab kirjeldada, mida ta on õppinud, mis valmistab raskusi ja mille üle on ta
eriti uhke.

III ÕPPETÖÖ SISU
6 õppetundi nädalas
Töö sisu

õt. arv

1.

Loomingulised ülesanded, arutelud, mängud

110

2.
3.
4.

Üksteise tööde vaatamine, peegeldamine
Fotoaparaadi seadistamine
Fotode sorteerimine arvutis

35
35
6

5.

Näituseks ettevalmistamine

12

6.

Fotokunstnike loomingu vaatamine, analüüs, arutelud

12

IV HINDAMINE
Kaks korda aastas saab lapsevanem VEMI keskkonna kaudu sõnalist tagasisidet oma lapse
arengu kohta lähtuvalt õpiväljunditest. See sisaldab nii õpilase enda kui õpetaja kokkuvõtet.
Muu hindamine toimub jooksvalt õpilase arengut toetavalt õppetegevuse osana.

