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Haapsalu Kutsehariduskeskus 

Aadress: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Ridala vald, 90401 Läänemaa  

Telefon/faks: 6661740 / 6661745 

e-post: kool@hkhk.edu.ee 

Täienduskoolituse õppekava:  
Teeme videot: Filmora programmi algõpe 

Õppekavarühm: arvutikasutus 

Õppekava koostamise alus: Bürootöö, EHIS 141119 

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus: 

Õppe kogumaht on 12  akadeemilist tundi kontaktõpet, millele lisandub 3 tundi iseseisvat tööd.  09, 12, 

ja 16.03.2020 16.00 - 19.00. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 
Sihtgrupp - huvilised, kes soovivad ise väikeseid filmiklippe filmida ja monteerida, saada algteadmisi 

stsenaariumist, filmimisest ja õppida Filmora programmi abil videot monteerima nii arvutis kui 

nutiseadmes. Õppe alustamise tingimused - arvutialased algteadmised, nutivahend, millega on 

võimalik videoklippe filmida.  

Eesmärk:  

Koolituse tulemusena oskab osaleja ise filmida omakirjutatud stsenaariumi järgi filmiklipid ja need 

tervikuks monteerida. 

Õpiväljundid  

Koolituse lõpuks õppija: 

● koostab lihtsamat stsenaariumi 

● teab, kust leida vabavaralisi pilte, heli- ja videoklippe 

● teab elementaarseid nutivahendiga filmimise põhivõtteid 

● kasutab Filmora programmi klippide monteerimisel tervikuks 

 

Õppe sisu  

1. Stsenaarium, selle võimalik ülesehitus. Mõisted: stseen, plaanid, vaated 

2. Nutivahendiga filmimise põhivõtted ja meetodid. Lisavarustus 
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3. Vabavaralised heli-, video- ja pildipangad 

4. Filmora äpi tutvustus ja praktiline töö 

5. Filmora programmi tutvustus. Töö programmiga, praktilised ülesanded 

 

Õppemeetodid: loeng, demonstratsioon, praktilised ülesanded, vaatlus.  

Õppekeskkond 

Õppimine toimub HKHK arvutiklassis. Õppeklassid on varustatud valge tahvli, arvutite ja 

multimeediaprojektoriga jm kaasaegsete vahenditega. Ruum on mõeldud arvutiõppeks. Osa õppest 

toimub vabalt valitud kooliruumides. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja –kriteeriumid.  

 

Hindamismeetod Hindamiskriteerium 

Praktiline töö (stsenaariumi loomine, 

filmimine, monteerimine Filmora abil) 

stsenaariumi põhjal on Filmora abil 

valminud lühivideo. 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Lõpetajale väljastatakse: 

Haapsalu KHK täienduskoolituse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud 

või 

tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt 

osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus  
 
Koolitaja on Airi Aavik, HKHK haridustehnoloog 


