
 
Professionaalne Diplom Fotograafias. 

 
Meisterdage oma kaamera ja minge algajast profiks kõigest 

4 nädalaga. 
 

Põhjalikud ja praktilised Fotograafia offline- või online veebitunnid. 
 
Hind: 450 EUR; 
 
Kestus: 16 tundi, 8 klassi, 4 nädalat; 
 
Koht: Tolli 4, Tallinn või Kaugõpe. 
 
 

   
 

 

Meie õpetamismetoodika võtab arvesse õpilase võimalusi: teabe tajumise 
kiirust, vanust, arvutikogemust ja tema varustatud seadmete tehnilisi 
omadusi. 
 
See Fotograafiakursus sobib igas vanuses. Töötud ja pensionärid saavad ka 
Eesti Töötukassast soodushinnaga ja tasuta Fotokursuseid osaleda. 
 
Fotodiplomi saamise eelduseks on vähemalt 80% kogu kursuse külastamine 
ja lõputöö üleandmine. Muidu õpilase katkestamine sellelt kursuselt ja raha 
kaotamine. 
 
Ettemakse (100%) selle kursuse eest tehakse hiljemalt nädal enne algust. 
Juhul, kui inimene on maksnud ja mingil põhjusel ei saa kursusel osaleda, ei 
maksta makstud summat tagasi. 
 
See programm on välja töötatud paljude aastate pikkuse õpetajakogemuse 
põhjal ja sisaldab kõiki fotograafikarjääri jaoks kõige vajalikumaid teoreetilisi 
ja praktilisi teadmisi. 
 
Kursused toimuvad professionaalses fotostuudios aadressil Tolli 4, Tallinn või 
eemalt (veebis). 
 

Tatiana Lebedeva 

Töötanud fotograafina üle 10 aasta. Spetsialiseerunud fototöötlusele 

Adobe Photoshopis. Lõpetanud Venemaal kunstikooli. Lõpetanud 

Tallinnas fotokooli, õppinud Aleksandr Gorodenkovi juures. 



Kursuse üksikasjad 
 

1. Mis on Fotograafia? 
 
Selles esimeses õppetükis uuritakse fotograafilisi stiile ja kuidas neid 
kasutatakse suhtlusvormidena. See õppetund selgitab ka jäädvustamise ja 
salvestamise protsessi. Särituse mõistmine on teie stseeni jäädvustamiseks 
hädavajalik. Lõpuks vaatame erinevaid saadaolevaid kaamera tüüpe ja miks 
te üksteist kasutaksite. 
 
2. Kaamera funktsioonid ja objektiivid 
 
Teises tunnis vaatleme enamikes kaamerates ilmnevaid levinumaid 
funktsioone ja demonstreerime nende kasutamist. Nende funktsioonide 
mõistmine laiendab teie loomingulist juhtimist ja avab teie piltidele uusi 
võimalusi. Uurime ka kõige sagedamini kasutatavaid objektiive ning seda, 
millal ja kus neid kasutatakse. 
 
3. Liikumine ja sügavus 
 
Piltide sügavuse juhtimine ja manipuleerimine võimaldab teil oma piltidele 
lisada dramaatilisust ja keerukust. Ükskõik, kas soovite sportlast tegevuses 
külmutada või portree tausta uduseks muuta, laiendab liikumise ja sügavuse 
juhtimine teie võimalusi ja võimaldab teil uusi objekte uurida. 
 
4. Koosseis 
 
Kompositsioon viitab elementide paigutusele ja suhtele pildis. Stseeni 
elementide paigutus, pildistamise nurk ja foto kaugus võivad teie foto 
lõpptulemust täielikult muuta. Mõistmine, kuidas uurida stseeni kõiki 
kompositsioonivõimalusi, parandab teie võimet parimaid fotosid jäädvustada. 
 
5. Kas valgusest piisab? 
 
Et täielikult mõista, kui palju valgust peate stseeni jaoks jäädvustama, vajate 
arusaamist, kuidas mõõta valgust. Viies õppetund vaatleb valgusmõõturit ja 
arutab, kuidas seda saab kasutada teie särituse mõistmiseks isegi enne 
pildistamist ja see on hädavajalik täisrežiimi režiimi liikumiseks. 
 
6. Täielikult käsitsi režiim 
 
Säriaja ja ava kombinatsioon manuaalses režiimis annab teile kõige loovama 
juhtimise, mida kaamera pakub.. Mõistmine nende kahe suhetest võimaldab 
teil laiendada oma fotograafia potentsiaali ja teha loomingulisi otsuseid, mis 
polnud teile varem kättesaadavad! 
 
 
 
 



7. Valguse värv 
 
Seitsmendas tunnis vaatleme erinevate valgusallikate erinevaid värve ja seda, 
kuidas need võivad teie fotode atmosfääri ja meeleolu muuta. Uurime 
teravustamist ja seda, kuidas see on teravate ja teie nägemust jäädvustavate 
kvaliteetsete fotode tegemisel võtmetähtsusega. 
 
8. Digitaalne pilt 
 
Siin uurime failivormingut ja seda, kuidas digitaalseid pilte üles ehitatakse. 
See annab teile ülevaate teie kaameras saadaolevatest failivormingutest, mis 
annab teile teadmised valida teie jaoks kõige paremini sobivaima 
kvaliteediga failivorming ja pildisuurus. Samuti uurime mõnda 
pilditöötlustarkvara ja peamisi erinevusi turul kõige populaarsemate vahel. 
 
Õpitulemus 
 
See kursus annab teile teoreetilisi teadmisi ja arusaamu selle toimimisest. 
Kuigi praktiline osa annab teile võimaluse tavapäraseid asju vaadata teisest 
vaatenurgast. Need teadmised ja praktilised oskused fotograafias on 
kasulikud nii vabakutselistele kui ka inimestele, kes soovivad töötada 
fotograafina suvalises suurettevõttes või korporatsioonis. 
 
Tunni ajal salvestab kaamera või programm kursusel toimuva ja kogu 
kursuse jooksul toimuva, see salvestus on õpilastele privaatse 
juurdepääsuga saadaval Youtube'i kanalil AGold Media Company. 
 

     
 
Registreerimise lõpetamiseks valige väljal Teema „Ma sooviksin kursusele 
registreeruda“  ja seejärel valige Fotograafia kursus. 
 

 

 
Professionaalne Diplom Adobe Photoshopis. 

 
Hankige põhjalikke ja praktilisi veebitunde. Alustage oma 

graafilise disaini karjääri vaid 4 nädalaga. 
 
Põhjalikud ja praktilised veebitunnid Adobe Photoshopis. 
 



Hind: 350 EUR; 
 
Kestus: 16 tundi, 8 klassi, 4 nädalat; 
 
Koht: Kaugõpe. 
 
 

 

Meie õpetamismetoodika võtab arvesse õpilase võimalusi: teabe tajumise 
kiirust, vanust, arvutikogemust ja tema varustatud seadmete tehnilisi 
omadusi. 
 
See Adobe Photoshopi kursus sobib igas vanuses. Töötud ja pensionärid 
saavad Eesti Töötukassast ka soodushinnaga ja tasuta Photoshopi kursustel 
osaleda. 
 
Adobe Photoshopis diplomi saamiseks on vajalik osaleda vähemalt 80% 
ulatuses kogu kursusest ja anda üle lõputöö. Muidu õpilase katkestamine 
sellelt kursuselt ja raha kaotamine. 
 
Ettemakse (100%) selle kursuse eest tehakse hiljemalt nädal enne algust. 
Juhul, kui inimene on maksnud ja mingil põhjusel ei saa kursusel osaleda, ei 
maksta makstud summat tagasi. 
 
See programm on välja töötatud paljude aastate õpetamiskogemuse põhjal 
ja sisaldab kõiki graafilise disaineri karjääri jaoks kõige vajalikumaid 
teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. 
 
Kursused toimuvad eemalt (veebis). 
 
Kursuse üksikasjad 
 
1. Sissejuhatus Photoshopi 
 
Mis on Photoshop ja kuidas see mulle kasulik võib olla? Selle õppetunni abil 
saate tutvuda pilditöötlusvõimalusega, milleks on Photoshop. Avastage ja 
navigeerige paljusid redigeerimisvalikuid Photoshopi liidese praktilise 
esitlusega. 
 
 

Tatiana Lebedeva 

Töötanud fotograafina üle 10 aasta. Spetsialiseerunud fototöötlusele 

Adobe Photoshopis. Lõpetanud Venemaal kunstikooli. Lõpetanud 

Tallinnas fotokooli, õppinud Aleksandr Gorodenkovi juures. 



2. Photoshopi kohandamine 
 
Tööruum on Photoshopi elu, see sisaldab kõiki vajalikke tööriistu ja menüüsid, 
mis aitavad teil leida teie praegusele oskuste komplektile vastava töövoo. 
Selles õppetükis ei aruta me ainult teie redigeerimiseks saadaolevaid 
tööriistu, vaid loome kohandatud tööruumi, mis aitab teil produktiivsemalt 
täiustada, redigeerida ja luua. 
 
3. Piltide täiustamine kohandustega 
 
See on Photoshopi pakutavate põhiliste reguleerimisvõimaluste uurimine ja 
saate ülevaate, kuidas igaüks neist töötab, millal ja kus neid rakendada. 
Kindel arusaam nende tugevate kohanduste toimimisest võimaldab teil oma 
pilte täiustada ja anda neile uue loomingulise eelise ning luua tõeliselt 
ainulaadseid kunstiteoseid! 
 
4. Kihtide tüübid ja maskeerimine 
 
Neljas õppetund tutvustab teile Photoshopi üht olulisemat funktsiooni 
«Kihid». Kihid võimaldavad teil pilte täiustada rikkumatult ja pidevalt uuesti 
redigeeritaval viisil. Vaatame kihtide kasutamise põhiprintsiipe ja 
kontseptsioone ning arutleme kõigi Photoshopi erinevat tüüpi kihtide üle. 
Arutame ka maskide üle, kuidas need mõjutavad teie pilti ja nende jõudu 
selles redigeerimistarkvaras. 
 
5. Valikutööriistade jõud 
 
Enne hämmastavate komposiitsioonide loomist peame kõigepealt mõistma, 
kuidas valikuid saab kasutada meie piltide redigeerimiseks. Valikutööriistade 
kasutamine võimaldab meil luua muudatusi oma piltide teatud osades. 
Kombineerige kogu seni teadaolev teave mitmesuguste saadaolevate 
valikutööriistadega ja oleme sammude võrra lähemal piltide täiuslikuks 
muutmisele. 
 
6. Pildikomposiitsiooni loomine 
 
Photoshop on tuntud oma võime poolest panna kokku mitu pilti, kedagi või 
midagi taustast välja lõigata ja teisele pildile kukutada või lihtsalt soovimatu 
objekt sujuvalt eemaldada. Nende tohutult loominguliste ja praktiliste 
oskuste arendamiseks peate mõistma nii pildikihte kui ka valikuid. Kuuendas 
tunnis demonstreeritakse, kuidas saate luua omaenda loomingulise 
kompositsiooni, uhke kunstiteose. 
 
7. Kujutise uuesti puudutamise kunst 
 
Fotograafina on pildi retušeerimine oluline oskus. Photoshopi väga keerukad 
viimistlustööriistad võimaldavad meil eemaldada soovimatud nahaplekid 
ning kõrvaldada kõik häirivad tolmud ja kriimustused, mis võivad meie 
fotodel nähtavad olla. Photoshopis leiduvate võimsate ravivahendite 



kuvamise seas illustreerib seitsmes õppetund ka vana kahjustatud foto 
taastamise oskuslikku tava ja näitab, kuidas see oma endise hiilguse juurde 
tagasi tuua. 
 
8. Edukas Photoshop (Õpitulemus) 
 
Photoshop pakub innukale harrastajale karjäärile keskendunud inimese jaoks 
palju erinevaid võimalusi. Seda kasutatakse enamikul kõigil töökohtadel, 
mõned teist ei pruugi isegi aru saada, ja see pakub ka palju isiklikke eeliseid. 
Kaheksas õppetund suunab teid õigele teele ja aitab teil mõista, milline võib 
olla teie järgmine samm Photoshopiga. Kui otsite karjääri, vabakutselist tööd 
või isegi lihtsalt isiklikku hobi, täidab see õppetund teid teadmiste ja 
ideedega, et lükata teid Photoshopiga järgmisele etapile. 
 
Tunni ajal salvestab programm toimuva arvutiekraanile ja kogu kursuse 
vältel on see salvestus õpilastele privaatse juurdepääsuga kättesaadav 
Youtube'i kanalil AGold Media Company. 
 

       
 
Registreerimise lõpetamiseks valige väljal Teema „Ma sooviksin kursusele 
registreeruda“  ja seejärel valige Adobe Photoshopi kursus. 
 

 
Videograafia erialane Diplom. 

 
Meisterdage oma kaamera ja minge algajast profiks kõigest 

4 nädalaga. 

 
Põhjalikud ja praktilised Videograafia offline- või online veebitunnid. 
 
Hind: 450 EUR; 
 
Kestus: 16 tundi, 8 klassi, 4 nädalat; 
 
Koht: Vanalinn või Kaugõpe. 
 
 



 

 
 

Meie õpetamismetoodika võtab arvesse õpilase võimalusi: teabe tajumise 
kiirust, vanust, arvutikogemust ja tema varustatud seadmete tehnilisi 
omadusi. 
 
See Videograafia kursus sobib igas vanuses. Töötud ja pensionärid saavad 
Eesti Töötukassast osaleda ka soodushinnaga ja tasuta Videofilmide 
kursustel. 
 
Filmivõtete diplomi saamise eelduseks on vähemalt 80% kogu kursuse 
osalemine ja lõputöö üleandmine. Muidu õpilase katkestamine sellelt 
kursuselt ja raha kaotamine. 
 
Ettemakse (100%) selle kursuse eest tehakse hiljemalt nädal enne algust. 
Juhul, kui inimene on maksnud ja mingil põhjusel ei saa kursusel osaleda, ei 
maksta makstud summat tagasi. 
 
See programm on välja töötatud paljude aastate õpetajakogemuse põhjal ja 
sisaldab kõiki videograafi karjääri jaoks kõige vajalikumaid teoreetilisi ja 
praktilisi teadmisi. 
 
Kursused toimuvad Vanalinnas või eemalt (veebis). 
 
Kursuse üksikasjad 
 
1. Videoga alustamine 
 
Selles õpetunnis saate teada videotehnika ja veerema asumise kohta. See 
õppetund annab teile ka kõige olulisemad reeglid ja näpunäited, mida peate 
järgima mis tahes tüüpi materjalide jäädvustamisel. 
 
2. Kuidas video töötab 
 
Kuidas filmimaterjali tegelikult jäädvustatakse? Millist FPS-i peaksite 
kasutama? Ja milline resolutsioon? Siit teemast leiate selle õppetunni kohta 
kõik. 
 
 
 
 

Anton Bogdasev 

Töötanud videograafina üle 5 aasta. Spetsialiseerunud Adobe Premiere 

Pro videotöötlusele. Mõned Antoni teosed Adobe Premiere Pro'is. 

 



3. Läätsed 
 
Objektiivid on teie kaamera kaudu maailmavaade. Õige valimine aitab teil 
hämmastavaid kaadreid jäädvustada. Õppige nende kohta kõike õppetunnis. 
 
4. Koosseis ja liikumine 
 
Komponeerimine on seotud subjektide paigutamisega kaadrisse, et vaatajat 
köita. Liikumise lisamine aitab oma lugusid rääkida. Mõlemast aru saamine 
aitab teil oma loomingulisi võimeid tõsta. 
 
5. Värv 
 
Värv on suhtleja. Selle õige kasutamine aitab vaatajal teie sõnumist aru saada. 
See on osa jutustamisest visuaalses keskkonnas. Siit õppetunnist leiate, 
kuidas see teid aidata saab. 
 
6. Liikumine ja sügavus 
 
Kuidas me videos liikumist jäädvustame, võib muuta stseeni tunnet. See võib 
lisada rohkem tegevust või aeglustada asju. Teravussügavus suunab vaatajad 
tähelepanu sinna, kuhu soovite. Siit õppetunnist saate teada, kuidas 
mõlemaid neid põhielemente filmimisel kasutada. 
 
7. ISO ja Lowlight pildistamine 
 
Filmimaterjali jäädvustamine siseruumides või öösel on iga filmitegija jaoks 
väljakutse mis tahes tasemel. ISO aitab kaameral pimedas 'näha', kuid pole 
ilma oma väljakutseteta. Selles tunnis õppige seda. 
 
8. Heli tähtsus 
 
Ei saa alahinnata, kui oluline on heli mis tahes video jaoks. Vokaali 
jäädvustamine, muusika või efekti lisamine lisavad kõik vaatajatele kogemusi. 
Selle õigeks võtmine filmimise ajal säästab hiljem palju südamevalu! 
 
9. Jutustuse loomine 
 
Oma tehniliste ja loovate oskustega saate nüüd hakata filmima kaadreid ja 
rääkima oma lugu. Pole tähtis, millist tüüpi filmimist soovite teha, proovite 
põhimõtteliselt jutustada lugu ja luua narratiivi. Siit saate teada, kuidas 
edukaid projekte kavandada ja ette valmistada. 
 
10. Kõigile kokku panemine 
 
Kuna kogu see töö on nüüd tehtud, on aeg hakata kõike kokku panema. 
Avastage tunnis montaažikunst ja programmid, mida profid teie 
lemmikfilmide loomiseks kasutavad. 
 



Õpitulemused 
 
See kursus annab teile teoreetilisi teadmisi ja arusaamu selle toimimisest. 
Kuigi praktiline osa annab teile võimaluse vaadata tavalisi asju teisest 
vaatenurgast. Need videograafia alased teadmised ja praktilised oskused on 
kasulikud nii vabakutselistele kui ka inimestele, kes soovivad töötada 
videograafina mis tahes suures ettevõttes või korporatsioonis. 
 
Tunni ajal salvestab programm toimuva arvutiekraanile ning kogu kursuse 
vältel on see salvestus privaatse juurdepääsuga õpilastele kättesaadav 
Youtube'i kanalil AGold Media Company. 
 

     
 
Registreerimise lõpetamiseks valige väljal Teema „Ma sooviksin kursusele 
registreeruda“  ja seejärel valige Videograafia kursus. 
 
 

 
Professionaalne Diplom Adobe Premiere Pro-s. 

 
Hankige põhjalikke ja praktilisi veebitunde. Alustage videotöötleja 

karjääri vaid 4 nädalaga. 
 
Põhjalikud ja praktilised veebitunnid Adobe Premiere Pro’is. 
 
Hind: 350 EUR; 
 
Kestus: 16 tundi, 8 klassi, 4 nädalat; 
 
Koht: Kaugõpe. 
 

 
 

 

Anton Bogdasev 

Töötanud videograafina üle 5 aasta. Spetsialiseerunud Adobe Premiere 

Pro videotöötlusele. Mõned Antoni teosed Adobe Premiere Pro'is. 

 



Meie õpetamismetoodika võtab arvesse õpilase võimalusi: teabe tajumise 
kiirust, vanust, arvutikogemust ja tema varustatud seadmete tehnilisi 
omadusi. 
 
See Adobe Premiere Pro kursus sobib igas vanuses. Töötud ja pensionärid 
saavad Eesti Töötukassast ka soodushinnaga ja tasuta Premiere Pro kursustel 
osaleda. 
 
Adobe Premiere Pro diplomi saamise eelduseks on vähemalt 80% kogu 
kursuse külastamine ja lõputöö üleandmine. Muidu õpilase katkestamine 
sellelt kursuselt ja raha kaotamine. 
 
Ettemakse (100%) selle kursuse eest tehakse hiljemalt nädal enne algust. 
Juhul, kui inimene on maksnud ja mingil põhjusel ei saa kursusel osaleda, ei 
maksta makstud summat tagasi. 
 
See programm on välja töötatud paljude aastate õpetajakogemuse põhjal ja 
sisaldab kõiki videotöötluse karjääri jaoks kõige vajalikumaid teoreetilisi ja 
praktilisi teadmisi. 
 
Kursused toimuvad eemalt (veebis). 
 
Kursuse üksikasjad 
 
1. Premiere Pro sissejuhatus 
 
Mis on Premiere Pro ja kuidas see mulle kasu toob? Selle õppetunni abil saate 
tutvuda videotöötlusvõimalusega, mis on Premiere Pro. Avastage ja 
navigeerige paljudes redigeerimisvõimalustes Premiere Pro liidese praktilise 
esitlusega. 
 
2. Premiere Pro kohandamine 
 
Tööruum on Premiere Pro elu, see sisaldab kõiki vajalikke tööriistu ja 
menüüsid, mis aitavad teil leida teie praegusele oskuste komplektile vastava 
töövoo. Selles õppetükis ei aruta me ainult teie redigeerimiseks saadaolevaid 
tööriistu, vaid loome kohandatud tööruumi, mis aitab teil produktiivsemalt 
täiustada, redigeerida ja luua. 
 
3. Meedia import ja projekti korraldamine 
 
Materjali ettevalmistamine ja levitamine enne redigeerimise algust 
programmis endas on üks alustest, millest iga projekti alustada. Selles tunnis 
õpime, kuidas seda teha. 
 
 
 



4. Põhitoimetus 
 
Neljandas tunnis hakkame ajaskaalale klippe lisama, kärpima ja teisaldama. 
Vaatame, kui lihtsalt saab seda teha klaviatuuri spetsiaalsete 
klahvikombinatsioonide abil. 
 
5. Täpsemad redigeerimisvahendid 
 
Selles õppetükis õpime, kuidas anda pildile siledust, nimelt kaalume 
pleekimist, üleminekuid ja pildi stabiliseerimist. 
 
6. Heli 
 
Heli on video lahutamatu osa, ilma milleta ei saa inimene täielikult ekraanil 
toimuvasse sukelduda. Tutvume heli põhitõdedega, uurides seadeid, heli 
üleminekuid ja video-heli sünkroonimist. 
 
7. Mõjud 
 
Seitsmendas tunnis tutvume efektide kaustamisega ja valime endale 
eelseadistuste abil sageli kasutatavad elemendid, samuti õpime, kuidas neid 
uutesse videokihtidesse lisada. 
 
8. Värviparandus 
 
Filmimaterjali vaadates kohtame sageli erinevusi pildi heleduses, inimese 
naha varjundites ja muus. Peame selliseid kaadreid ebaõnnestunuks ja 
kustutame need. Seda poleks juhtunud, kui oleksite pildistanud algselt 
värvituna režiimis õigete kaamera sätetega. Selles õppetükis õpime, kuidas 
pilti animeerida (maalida) ja väärituid värve tõmmata. 
 
9. Tekst 
 
Teksti lisamine videole lisab materjali või inimese monoloogi mis tahes 
põhiaspektide parema omastamise. Seda me õpime. Lisage videotele teksti, 
kasutades erinevaid stiile ja malle. 
 
10. Eksport ja avaldamine 
 
Viimases tunnis õpime, kuidas oma videot õigete programmi sätetega 
eksportida ja lisada erinevatele meediumiplatvormidele. 
 
11. Premiere Pro edukalt (Õpitulemused) 
 
Premiere Pro pakub innukale harrastajale karjäärile keskendunud indiviidi 
jaoks palju erinevaid võimalusi. Seda kasutatakse enamikul kõikjal 
töökohtadel, mõned teist ei pruugi isegi aru saada, ja see pakub ka palju 
isiklikke eeliseid. Üheteistkümnes õppetund suunab teid õigele teele ja aitab 
teil mõista, milline võib olla teie järgmine samm Premiere Pro abil.  



Kui otsite karjääri, vabakutselist tööd või isegi lihtsalt isiklikku harrastust, 
täidab see õppetund teid teadmiste ja ideedega, et teid Premiere Pro abil 
järgmisele etapile tõsta. 
 
Tunni ajal salvestab programm toimuva arvutiekraanile ja kogu kursuse 
vältel on see salvestus Youtube'i kanalil AGold Media Company privaatse 
juurdepääsuga õpilastele kättesaadav. 
 

     
 
Registreerimise lõpetamiseks valige väljal Teema „Ma sooviksin kursusele 
registreeruda“  ja seejärel valige Adobe Premiere Pro kursus. 
 

 

 
 


