
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA  
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 

Õppekava nimetus:  Tootefotograafia ja veebiturundus 

Õppekavarühm:  Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine 

Õppekeel:  Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded.  
Sihtrühm:  
 
Täienduskoolituskursus on suunatud väikeettevõtjatele, kellel puuduvad oskused toodete 
internetipõhiseks müügiks, erinevate käsitöödega tegelevad kutseoskustega seotud inimesed, 
kellel on soov hakata selles valdkonnas ettevõtjaks ning turundada oma tooteid interneti 
kaudu.  
Kursuse optimaalseks suuruseks on 10 õppurit. 
 
Õppe alustamise nõuded: 
Baasteadmised veebi ja arvuti kasutamisel. 
Omama fotokaamerat. 
 
 
Õpiväljundid.  
 

1. Tunneb fotoaparaadi olulisemaid funktsioone,  reguleerib erinevaid režiime (säri, ava, 
tundlikkus jne). 

2. Oskab kompositsioone luua tootefoto pildistamise ajal. 
3. Oskab kujundada vabavaralise veebiprogrammi abil oma eesmärgilt lähtuvalt 

reklaamplakateid, flaiereid, bännereid. Kasutades selleks erinevaid võtteid 
pildistamisel ning fototöötluse põhitööriistu ( nt Pixlr, Canva ) 

4. Loob ja oskab hallata erinevaid vabavaralisi meediakanaleid (Pinterest, Facebook, 
Instagram, Etsy). 

5. Kasutab elektroonset õpimappi erinevatest tootefotodest ning reklaammaterjalidest 
toodete turundamisel. 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.  
 
 Sepp õppekava kood 151843– kavandamine ja kujutamine ning toodete ja teenuste turunduse 
mooduliga. Kutsestandard Sepp, tase 4.  
 
Koolitusega saavutatakse kutsestandardi B2.2 kompetents: Leiab võimalusi oma toote ja/või 
teenuse müügiks kasutades IKT vahendeid. 
 
 



                                                                                                      
 

  

Põhjendus.  
 
Koolituse sihtrühmaks on valitud täiskasvanud õppurid, kes ei oma erialast haridust 
fotograafias  ega IT-valdkonnas. Õpiväljundite saavutamisel koolitatavad omavad paremaid 
pildistamise, fototöötluse kui ka turundusoskusi, mille läbi oma toodet saab paremini müüa. 
Tänapäeval on toodete müümine läinud järjest enam interneti, kus kvaliteetne tootefoto 
kannab suurt rolli. Tihenev konkurents Etsy keskkonnas annab olulise eelise neile, kes 
oskavad esile tuua oma toote eripärasid. Samuti peab ettevõtja hakkama saama 
turundustegevusega, et müügitöö oleks tulus. Koolituse käigus saab koolitatav teadmisi 
erinevatest vabavaralistest veebiprogrammidest.  Samuti on hiljem võimalik sooritada 
vastavalt käsitöövaldkonnas kutsekvalifikatsioonile kutseeksam kuna kutsestandardi 
kompetentsid on selles vallas saavutatud. 
  

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  50 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 40 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 
                 (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis) 

10 

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

30 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      
 

  

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus.  
Õppe sisu:  
Auditoorsed tunnid: 
1. Tootefoto olemusest ja eesmärkidest. Pildistamise tarvikud. Pildistamine erinevates 

keskkondades. (16 t, 4 t auditoorset tööd. 12 tundi praktilist tööd) 
a. Milleks on vaja tootefotot  
b. Optimaalsed lahendused pildistamiseks 
c. Kaamera, objektiivid 
d. Statiivid, päästikud, peegeldid ja muu lisavarustus 
e. Stuudiovarustus 
f. Klassikalised valguslahendused 
g. Toodete pildistamine loomulikus keskkonnas, välguga või ilma? 

 ISO, valgus, ava, säriaeg, teravussügavus, fookuskaugus 
h.  Erinevate toodete pildistamine oma kaameraga erinevates keskkondades   
i. Stiili valikud. Kompositsiooni põhitõed  

 Keskkonnas pildistamine, detailifotod, toodete grupipildid 
 Modellide kasutamine 

j. Fototöötlus Autodesk Pixlr, Fotor, Google Fotod jne 
 Töötlemine  

a. Croppimine/kärpimine 
b. Valguse korrigeerimine 
c. Värvustemperatuur 
d. Iluvigade parandamine 
e. Efektide ja raamide lisamine 
f. Suuruse muutmine ja salvestamine  

k. Õpimapi koostamine  
2. Veebiturundus (24 t, 6 t auditoorset tööd, 18 t praktilist tööd) 

a. Minu ettevõtte tunnused. Kes on minu klient? 
 Bränd, logo, tunnuslause, sihtrühm, värvid turunduses 

b. Turundusmaterjalide kujundamine vabavaralise programmi abil, Canva. 
c. Miks luua koguleht? 

 Meta, SEO, Google- minu ettevõte, tööriistad kodulehe mõõtmiseks 
d. E-poe Etsy loomine, haldamine ja reklaamimine. 
e. Miks teha Instagrami, Pinteresti ja Facebooki fännileht? 

 FB ettevõtte lehe loomine ja haldamine turunduslikeks eesmärkideks. 
3. Iseseisvad tööd (kodutööd) (iseseisvate tööde maht 10 tundi) 
a. Õpi tundma oma kaamerat, tehes erinevate režiimidega pilte. Kui sul on 

peegelkaamera, siis kindlasti muuda ava, säri ja ISO. 
b. Tee endale üks pisike pildistamise koht , olev loov.  Vali valgusküllane ala ning 

pildista oma toodet kolmel erineval taustal. Kui vähegi võimalik, siis üks nendest 
võiks olla valge taust. Proovi pildistada hommikul, lõunal kui ka õhtul. Pilditöötlus. 

c. Kliendi kirjeldamine juhendi abil. 
d. Kuidas ma sooviksin oma sihtrühmale mõjuda läbi sotsiaalmeedia? 

   



                                                                                                      
 

  

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. 
 
Õpitulemuste hindamisel kasutatakse mitteeristavat hindamist (arvestatud/mittearvestatud). 
Hinnatakse kursuse käigus loodud tootefotosid, reklaammaterjale ning kursuse lõpus on 
koolitatav loonud endale õpimapi. Kõikidele iseseisvatele töödele annab juhendaja 
tagasisidet. Kohustuslik osaleda kursusel 70% kogumahust. 
Õppijatele väljastatakse Vana-Vigala TTK täiendkoolituse tunnistus kui kõik nõuded on 
õpingu lõppedes täidetud. Väljastatakse tõend kui õpiväljundeid ei saavutatud, kuid õppija 
võttis osa õppetööst. 

 

5. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed.  
Koolitaja Agni Laats on Vana- Vigala TTK arvuti, käsitöö ja majanduse, turunduse õpetaja. 
Ta on viinud läbi koostöös  EV Tööturuametiga arvutikoolitusi aastast 2013. Samuti viinud 
läbi foto ja digiturunduse kursusi täiskasvanutele ning on Haapsalu fotoklubi liige. 
Omandatud on kõrgem haridus majandusvaldkonnas Tallinna Tehnikaülikoolis. 2011. aastal 
on lõpetanud Haapsalu Kutsehariduskeskuse Rahvuslik tekstiilitöö erialal. Osalenud 
erinevatel digiturunduse ja fotograafia koolitustel. 2013. aastal on läbinud kutsepedagoogika 
täiendkoolituse 320 tundi ning omab kutsekvalifikatsiooni – Täiskasvanute koolitaja tase 6. 
2015 aastast omab brändi AgniFELT. Avas oma e-poe Etsy keskkonnas, teeb aktiivset 
turundustööd oma brandile läbi kodulehe http://agnifelt.com/, facbooki 
https://www.facebook.com/agnifelt/ ning instagrami @agnifelt ning oman käsitöösalongi 
Lihula mõisas. 
 

 
 
Õppekava koostaja:  
Agni Laats 
Õpetaja 
e-post: agni.laats@vigalattk.ee  
 
 
 
 


