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Lühendite loetelu

BFI – Briti Filmi Instituut
BFM - Tallinna Balti Filmi, Meedia, Kunstide ja Kommunikatsiooni Instituut
CF - Cinémathèque Française (Prantsuse Kinoteek)
CNC - Prantsusmaa Riiklik Filmi ja Liikuvate Piltide Keskus
DFI – Taani Filmi Instituut
EFAD – European Film Agency Directors association (Euroopa Filmifondide Juhtide Liit)
EFI – Eesti Filmi Instituut
EFIS – Eesti Filmi Andmebaas
EK - Euroopa Komisjon
EKA – Eesti Kunstiakadeemia
EL - Euroopa Liit
EMTA – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
ERR – Eesti Rahvusringhääling
HITSA – Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
HTM – Haridus- ja Teadusministeerium
IKT – Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
KKP – Tartu Kõrgem Kunstikool Pallas
MEDIT – Meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus Tallinna Ülikooli juures
MOOC – Massive Open Online Course (vaba juurdepääsuga e-kursus)
OECD - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon
TLÜ – Tallinna Ülikool
UT – Tartu Ülikool
VK – Vision Kino
ÜHK - Üldhariduskoolid
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Kokkuvõte

Eesti ja Euroopa uuringute valguses (EST: Innove õppevara kaardistus 2016, Praxise IKT 
hariduse uuring 2017 ja “EU Kids Online 2018” uuring; “EU: Screening Literacy: Film 
Education in Europe”; “Films in Schools”) tuleb välja mitu sarnasust, et nii Eestis kui Euroo-
pas on filmihariduse põhiprobleemiks filmikunsti õpetamise puudumine riiklikes õppeka-
vades ja filmihariduse ebastabiilne või puudulik rahastus. Samuti tuleb välja see, et riikides, 
kus filmiharidusega aktiivselt tegeletakse toimub see eri sektorite koostöös (haridust ja 
kultuuri koordineerivate valitsusasutuste, MTÜde, filmitööstuse ja ringhäälinguorganisat-
sioonide vahel), mida toetab riiklik strateegiline plaan. 

Eesti puhul on näha, et selle vahel kui palju lapsed ja noored veedavad aega videoid 
vaadates ja kui palju neil on võimalust koolis sellekohast haridust saada on tohutud kää-
rid (vt lk 5–80% ajast kuulub internetis videote vaatamisele; vt lk 13– ~0,83% koolidest 
õppisid õpilased eelmisel õppeaastal filmi- või videoaineid). Selle kokkuvõtte eesmärk pole 
mitte küsida, kuidas valmistab meie haridussüsteem praegusi noori ette neid konstantselt 
ümbritsevate visuaalsete mõjutusvahenditega toimetulekuks, visuaalsete sümbolite ana-
lüüsimiseks ja kas neile pakutakse võimalust ise visuaalse maailma loomisega kokku puu-
tuda. Pigem demonstreerib dokument, et juhul kui suunata ressursse õpetajakoolitusse, 
filmididaktika õppekavade arendamisesse ning kultuuri- ja haridusasutuste ning filmi- ja 
haridusvaldkondade koostöösse, siis on võimalik ühiselt vajalike tegevustega pihta hakata. 
Ja teha seda nii, et suureks kasvav järelkasv õpiks ka kasutama, tundma ja väärtustama 
Eesti keelt ja kultuuri neile tuttavate vahendite ja võimalustega. 

Ülevaade II peatüki olulisemast statistikast:
 { 2018/2019. õppeaastal õppis Eesti üldhariduskoolides 151 164 õpilast;
 { 2018/2019. õppeaastal õppis Eesti üldhariduskoolides valikkursusena erinevaid filmi- 

või videoalaseid aineid 1455 õpilast (~0,096%) – sealjuures ei õpitud filmi- või videoai-
net mitte üheski algkoolis ja vaid kolmes põhikoolis;

 { Eesti üldhariduskoolides oli 2018/2019. õppeaastal erineva nimetusega filmi- ja video-
kursusi kokku 48 ning kõige enam on valitud ainsat filmiga seotud riiklikult välja tööta-
tud valikkursust “Kirjandus ja film” (22 koolis);

 { kokku omandati Eesti üldhariduskoolides 2018/2019. õppeaastal 3045 tundi ehk 87 
kursuse ulatuses filmi- või videoalast õpet;

 { lisaks valikkursustele on võimalik filmi- ja videoalast haridust omandada koolide huvirin-
gides, huvikoolides, noortekeskuste või kultuurimajade huviringides. 2018/2019. õppe-
aastal oli võimalik erinevates tasulistes või tasuta filmi- ja videoalastes huviringides osa-
leda 29 koolis ja 43 huvikoolis/noortekeskuses/kultuurimajas üle Eesti;

 { kõige populaarsemad filmi- või videoõpet pakkuvad maakonnad on Harjumaa (23 kooli), 
Tartumaa (11 kooli) ja Ida-Virumaa (5 kooli). Mitte ühtegi sellist kooli ei olnud Saaremaal;

 { kõige rohkem filmi- või videokursusi pakub Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium;
 { kõige populaarsemad filmiharidust pakkuvad huvikoolid/noortekeskused/kultuurima-

jad asuvad: Harjumaal (21 keskust), Tartu- ja Ida-Virumaal (4 keskust), Pärnu- ja Saa-
remaal (3 keskust);
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 { avalikke filmiharrastajate festivale toimub aastaringselt;
 { täienduskoolitusi õpetajate filmipädevuse tõstmiseks pakuvad BFM, HITSA, Nukufilmi 

lastestuudio ja Tartu Ülikool.;
 { ainus kutsekool Eestis, mis filmialast haridust 2018/2019. õppeaastal pakkus, on Polü-

tehnikum, kus saab omandada aastasel kursusel teleoperaatori kutse.
Põhiline filmialase kõrghariduse pakkuja on BFM, aga filmiaineid saab õppida ka teis-

tes Eesti kõrgkoolides. On asutusi, mis tegelevad filmiteadusega. Kinodel ja filmifestiva-
lidel on erinevad käsitlused, kuidas laste ja noortega tegeleda, aga Eestis pole peaaegu 
ainsatki kohta, mis õpetaks filmiharidust sellises mahus nagu Euroopa filmihariduse raa-
mistik seda soovitab. 

Võrreldes teiste Euroopa riikidega tehakse Eestis vähe üldharidust ja filmiharidust 
põimivat rahvusvahelist koostööd (sellel suunal on positiivne näide BFMi algatatud Lää-
nemere-äärsete riikide filmi- ja meediahariduse organisatsioone ühendav algatus FAME), 
peale Kinobussi on enamus algatusi lokaalsed ja filmiharidus pole peaaegu mingitki moodi 
riiklikult reguleeritud ja on üsna madalalt rahastatud (Kultuuriministeeriumi huvihariduse 
toetus, KOV-rahastus või lapsevanemate rahakott).

2018. aasta sügisel koos käinud filmihariduse töötubades arutati miks filmiharidus 
oluline on ja mida oleks vaja teha, et filmiharidus Eestis paremini levida saaks (lk 45).

Miks filmiharidus oluline on? 
 { Kuna visuaalne maailm on miski, mis on integreeritud kõigisse õppeainetesse, siis leiti, 

et oleks vajalik ka eraldi õppeaine loomine, mis õpetaks, mida visuaalsus tänases maa-
ilmas esindab, kuidas visuaalset maailma luua ja ennast selles keeles väljendada ning 
panna visuaalne väljendusoskus teiste õppeainetega koos toimima – õppeprotsesse 
loominguliselt rikastades. 

 { Filmikunst annab õpetajale mitmeid ülekantavaid oskuseid – analüüsivõime, problee-
mide lahendamise oskus jne. Funktsionaalse lugemisoskuse kõrval on võrdselt oluline 
ka audiovisuaalse materjali analüüsioskus.

 { 2030. aastal on kaks tähtsat oskust: transmeedia kirjaoskus (digitaalse lugemise 
oskus, filmi eripärade lugemise oskus, erinevate meediakanalite mõistmine) ja üldine 
digitaalne pädevus. Täistekstide lugemine on raskendatud ja väheneb jaks pikalt süve-
neda, sellepärast saab oluliseks lugemishuvi tekitamine visuaalsete fragmentide kaudu 
– mänguline lähenemine koos huvi tekitamise ja selle hoidmisega.

 { 21. sajandi õpioskuste õpetamiseks on film üks parimaid viise ja selleks ei peagi otse-
seid konkreetseid õppematerjale olema, pigem õpetama lapsi ja noori tundma ja tun-
netama filmikunsti – õppima edasi andma ja teistega jagama neid tundeid, mida film 
vaatamise ajal tekitab. Filmiõpetus toetab ülimalt hästi kõiki võimalikke üldpädevusi, 
mida praegune haridussüsteem õpetama peab. 

Mida on vaja teha? 
 { Eesti filmid peavad olema kättesaadavad kõigist digitaalsetest vahenditest ja filmide 

vaatamise võimalus peab olema haridussüsteemis olevatele õpilastele/õpetajatele 
õppe-eesmärkidel tasuta võimaldatud (vähemalt enne taasiseseisvumist loodud filmipä-
rand ning lühi-, anima- ja dokumentaalfilmid pärast nende kinolevi lõppu). Lisaks filmide 
kättesaadavusele tuleb välja töötada filmikeelt ja -esteetikat ning väljendusvahendeid 
mõista ning analüüsida aitavate õppematerjalide loomise metoodika. Film peab jõudma 
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iga õpetajani ja juba lasteaiast alates on oluline meediapädevusega tegeleda. Heli- ja 
pildikeele õpetus peab saama normaalsuseks iga lapse jaoks. 

 { Audiovisuaalne õpe peab saama õpetajahariduse täisväärtuslikuks osaks, et õpetada 
nii aineõpetajaid filmikunsti võimalusi kasutama kui koolitada välja filmiõppe didaktikuid. 
Liikuva pildi õpetusest on haridussüsteemis vajaka. Lugude mõistmine kuulub üldpäde-
vuste alla ja tuleks liikuda selles suunas, et luua õppematerjale ja arendada neid üld-
pädevuste omandamise vaatenurgast – maalianalüüsist  filmianalüüsini. Väärtuspõhine 
õpetamine, kus analüüsioskuse arendamine suurendab empaatiavõimet. 

 { EFISes loodud teemaprogrammid on vaja süsteemselt aineühenduste õpivajadustega 
lõimida ja filmi- ning haridusvaldkonna koostöös luua materjalid, mis aitaksid filmitegi-
jaid kui praktikuid paremini haridusse integreerida. Nõnda saab võimalikuks, et filme 
hakatakse kasutama koolides metoodilise õppevahendina (nt soovitus õpetajatele anda 
õpilastele ülesandeks ERRi arhiivimaterjale uurida). 

 { Eestikeelsete laste- ja noortefilmide tegemine peab olema prioriteet, kuna see aitab 
kaasa uue kinopubliku kasvatamisele, kultuurilise ühisosa tekitamisele ning filmikunsti 
haridusliku potentsiaali avamisele.

 { Autorikino peab säilima – on väga oluline arendada ja kinnistada oskust teha vahet 
filmikunsti ja muu meedia vahel, kuna film peab alati õigustama oma kunstilist väär-
tust ning eriti autorifilm kõneleb keeles, mida ei saa lühidalt defineerida ja mis ei paku 
lihtsaid vastuseid õige ja vale skaalal. Teadmised autorikino rikkalikkusest võimaldab 
märgata ja analüüsida ümbritsevat maailma ning mõista paremini iseenda paiknemist 
teiste inimeste keskel. Ehk mitmekülgne filmikunsti kogemise kogemus pakub vaata-
jale võimaluse iseennast paremini tundma õppida.  Seni on riik hea meelega toetanud 
tehniliste oskuste omandamist, aga mõtestamist ei õpetata – peab arendama just seda, 
kuidas ja miks lugusid jutustada?

 { Kohustusliku kirjanduse kõrval võiks olla ka kohustuslike filmide nimekiri ja õpe-
tajad võiksid olla varustatud teadmisega filmitegemise nüansside osas – millised 
olid taustsüsteemid mingi filmi loomise ajal, filmiajalugu, sidusus kultuuriajaloo ja 
ühiskondlike teemadega. Filmiajalugu ja visuaalsed pildid pakuvad suurepärast 
võimalust ühendada Eesti kultuurilugu Euroopa omaga. 

 { Filmiuuringute stipendiumite süsteemi loomine võimaldaks filmispetsialiste suu-
nata ka kasvatusteaduseid õppima ja neid toimiva toetussüsteemiga motivee-
rida. 

 { Viimastel aastatel on riigi rahaga kinosid digitaliseeritud, aga pole ette antud 
kohustusi või suuniseid, et peaks tegema koostööd näiteks koolidega. Riikliku 
rahastuse puhul võiks olla ette antud ka läbimõeldud raamistik, kuidas filmihari-
dust edendada.

 

Mida EFI võiks toetada/teha?
 { Filmikogemust rikastavate ja analüüsioskust arendavate õppematerjalide loomist  

(nt “Haridus ekraanil” või “Koulukino Soomes”);
 { õpilastele ja õpetajatele koolitusvõimaluste pakkumist;
 { riikliku õppekavaga lõimitud filmihariduse ainekava välja töötamist;
 { riikliku õppekavaga sobivate Eesti filmide programmi koostamist;
 { võimaldada üldhariduskoolidel filmitegijaid kooli loenguid ja töötube korraldama kutsuda;
 { kinodes lastele ja noortele suunatud täisväärtusliku filmiharidusliku programmi pakku-

mist;

KOKKUVÕTE
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 { algatada filmialase teadustöö kirjutamise stipendiumite süsteem;
 { toetada filmialase kirjanduse loomist/tõlkimist.

Selleks, et filmiharidust oleks võimalik haridussüsteemis üleüldse rakendada, tuleb 
välja mõelda, kuidas omavahel ühendada teooria ja praktika ning millises mahus seda teha. 
Kuna film on oma olemuselt üdini interdistsiplinaarne, siis eeldab ka filmiharidus toimimi-
seks laiapõhjalist koostööd, milles osaleksid ja mõtleksid kaasa nii filmitegijad, aineõpe-
tajad, ametnikud, noorsoo- ja huvitöötajad, haridustehnoloogid ja kahtlemata ka õpilased. 
Koostöös võiks suuta ühendada kinokultuuri, filmiteooria ja filmitegemise praktikad hari-
duslike teooriate ja praktikatega. 

Kui tahta eestikeelne filmikunst ja kinokultuur juba maast madalast Eesti kultuurielu 
täisväärtuslikuks osaks teha, siis tuleks püüda valdkondlikult kokku leppida ja sõnastada 
sellised filmikunsti identiteediküsimused nagu: “Mis on film?”, “Mida film teeb?” või “Mida 
film suudab teha?”. See dokument ja sellega kaasnev kaardistus on lähtepunkt nende 
küsimuste läbi arutamiseks ja ühiselt lahenduste leidmiseks. Seda tuleks teha horisontaal-
selt ja täpselt nii paljude osapoolte panust kaasates, kui on realistlikult hallatav. 

Meediapädevus ja liikuva pildi tõlgendamise oskus ehk filmipädevus on Eestile olu-
lised ka geopoliitilisest vaatenurgast, kuna asume paratamatult Vene propaganda mõju-
väljas, siis peaks meie haridussüsteem võimaldama pakkuda lastele ja noortele oskusi vir-
tuaalsel väljal adekvaatselt toimimiseks. Kuigi meediapädevus on hetkel Euroopas kuum 
sõna nii hariduslikul kui poliitilisel tasandil, siis on just EFI-l väga oluline roll selles, et mitte 
lubada filmikunsti õpetamisega omandatavatel pädevustel meediasse ära lahustuda. Täna-
päeval võib tinglikult filmiks nimetada igat liikuvat pilti ükskõik millisel platvormil alates 
kinosaalist kuni telefoniekraanilt vaadatud Youtube’i videoteni, millel on oma sümbolite 
keel ja kunstiline vorm. Samas, kui meediaks saab nimetada väga paljude erinevate kom-
munikatsioonivahenditega loodud sisu, millest liikuv pilt on üks (vaieldamatult populaarse-
maid) osiseid paljudest. 

EFI peab seisma selle eest, et just film kui kunstivorm ja kinokultuur säiliks ja areneks 
ning selleks ongi vaja hakata väga tõsiselt filmihariduse edendamisega tegelema. Initsia-
tiivi selles asjas saavad võtta üksnes filmiteadlikud inimesed, sest nagu ülal välja toodud 
küsimustikust saab välja lugeda, siis kõige rohkem on vajaka just inimestest, kes oskavad 
filme nii teoreetiliselt kui praktiliselt mõtestada ja õpetada. Just EFI peab leidma võimaluse 
filmiharidusest huvitatud inimesi ja algatusi toetada, kuna tegemist on eelkõige kultuuri 
küsimusega. Kui EFI seisukoht on paigas, siis saab hakata katsetama selle haridussüs-
teemiga lõimimist. 

Nii filmi- kui meediapädevus õpetavad kriitilist mõtlemist ja arendavad analüüsios-
kust, aga üksnes filmikunst, tänu liikuvale pildile, suudab lihtsasti arusaadavalt edasi anda 
inimeste omavahelisi suhteid ning selle läbi vaatajate empaatiavõimet ja silmaringi avar-
dada. Filmi tegemine omakorda arendab vastutusvõimet, õpetab oma oskusi realistlikult 
hindama ja neid kaaslastega koostööd tehes töösse rakendama. See õpetab teisi inimesi 
motiveerima ja ühise eesmärgi nimel pingutama ning pärast pingutust ka ühiselt lõõgas-
tuma. Filmitegemine lähendab inimesi ja on tõestatud, et eriti hästi aitab filmitegu kui loo-
minguline protsess just neid õpilasi, kes muidu tunnevad hariduslikku mahajäämust. Ses-
tap tuleb täisväärtuslikust filmiharidusest või -pädevusest alati rääkida üksnes kogemise 
+ tegemise vormis – filmiharidus peab alati olema nii analüütiline/kriitiline kui ka loov 
protsess. Ainult nõnda saab tekkida terviklik teadmine kinokultuurist ja selle võimalustest.
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Sissejuhatus

Eesti filmihariduse lähtekohast kokkuvõtte koostamise eesmärk on anda ülevaade filmiha-
riduse olemusest ning kaardistada, kus, mis mahus ja kelle poolt Eestis filmialast haridust 
pakutakse, et nendele teadmistele tuginedes koostada strateegiline plaan filmihariduse ja 
-pädevuse edendamiseks. Kaardistuse eesmärk on anda võimalikult lai ülevaade üldhari-
dus- ja huviharidusasutustest, mis mingilgi määral filmiharidusega tegelevad, kuna sellist 
infot pole varem Eestis nii spetsiifiliselt kokku kogutud. Ühtlasi on ära toodud kokkuvõte 
aastatel 2018–2019 peetud kohtumistest, vestlustest ja kirja või telefoni teel esitatud 
küsimuste vastustest, mis annavad ülevaate filmihariduse seisukorrast Eestis ja Euroopas. 
Järgnevad leheküljed on kirja pandud suhtluse põhjal enam kui saja inimesega Eestis 
ja Euroopas (töösse panustajate nimekiri on dokumendi lõpus). Nende inimeste teadmi-
sed ja panus on hindamatu väärtusega ja loodetavasti jätkub EFI koostöö nendega pikalt. 
Kuna kokkuvõtte kirjutamise eesmärk on pakkuda võimalikult hästi organiseeritud ja hõlp-
sasti kättesaadavat informatsiooni, siis on kirjed vormistatud joonealuste viidetena, mis on 
hiljem dokumendi lõpus ka sisupõhiselt järjestatud. 

Kokkuvõte koosneb neljast osast. Esimene osa tutvustab Euroopa filmihariduse pers-
pektiive paari hiljutise uuringu ja projekti kaudu. Teine osa annab ülevaate, millistes Eesti 
haridusasutustes ja mis vormis filmialast haridust omandada saab ning millised on filmi-
haridust pakkuvad institutsioonid Eestis ja Euroopas. Kolmandas osas sõnastatakse vas-
tavalt filmivaldkonnaga ja õpetajatega peetud aruteludele ja küsimustikele kitsaskohad, 
mille lahendamisega oleks vaja tegeleda, et Eestis võiksid üles kasvada audiovisuaalselt 
pädevad noored inimesed, kellel on huvi eestikeelse kultuuripärandi vastu ja analüütilised 
ning digitaalsed oskused, et kiirelt muutuvas maailmas vaataja, looja ja õppijana enese-
kindlalt kohaneda. Neljas osa on ideede ja ettepanekute kogum, pärast mida tuleb eelne-
vaid peatükke kokkuvõttev analüüs, milles püütakse sõnastada esialgne võimalikult konk-
reetne tegevusplaani, kuidas jõuda selleni, et filmikunsti potentsiaal saaks täidetud. 

Aspekte, mida antud kokkuvõte puudutab, on Eestis viimastel aastatel juba mõne-
võrra uuritud, aga varem pole film konkreetselt ühegi infokorje tähelepanu keskmes olnud. 
Ometi ilmneb, et film ja video on vahendid, mida õpetajad vajavad, kasutavad ja mille 
mõtestatud kasutamise järele on huvi ja vajadus. 

2016. aastal tegi Eesti hariduse kompetentsikeskus Innove ülevaate üldhariduse 
õppevarast1, kus nt eesti keele ja kirjanduse õpetajad teevad mitmeid ettepanekuid filmi 
sisulisemaks kasutamiseks oma aine kontekstis, tuuakse välja probleemid seoses eesti-
keelse audiovisuaalse sisu kättesaadavuse ning metoodiliste abimaterjalide, töölehtede ja 
ülesannete puudumisega. 

2017. aastal avaldas poliitikauuringute keskus Praxis uuringu “IKT-haridus: digios-
kuste õpetamine, hoiakud ja võimalused üldhariduskoolis ja lasteaias“2, mis keskendus 
kogu IKT-valdkonna uurimisele ja mille käigus kaardistati 498 üldhariduskooli õppe- ja 

1 www .hm .ee/sites/default/files/oppevara_kaardistus_kokkuvote_0 .pdf
2 www .praxis .ee/wp-content/uploads/2016/08/IKT-hariduse-uuring_aruanne_mai2017 .pdf
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jate seas. Küsitlusele vastanud 1549 õpetajast 81% ütles, et kasutab õppetöös filmi või 
videot mõnikord või sageli, samal ajal kui filmi- ja videoalaseid aineid saab õppida Eesti 
üldhariduskoolide õppe- ja ainekavades uuringu alusel alla 1% koolidest. 

2019. aasta veebruaris avalikustati “EU Kids Online’i” Eesti 2018. aasta uuringu esi-
algsed tulemused3, kus Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teadlased küsitlesid 
1020 last vanuses 9–17 aastat ja selgus, et 97% lastest kasutab internetti vähemalt ühest 
seadmest igapäevaselt ning 80% vastanute põhiliseks igapäevaseks tegevuseks interne-
tis on videote vaatamine. 

Nende kolme uuringu valguses ja mitmete Euroopa riikide praktikatega põgusalt tut-
vununa kogus EFI filmihariduse projektijuht 2019. aastal veebruarist maini infot õpetaja-
telt, kes Eesti üldhariduskoolides filmiga seotud aineid õpetavad, et saada esialgne ette-
kujutus, milliseid materjale ja tehnikat kasutatakse, millest tuntakse õpetamisel puudust, 
millistest täiendkoolitustest ollakse huvitatud, kellega tehakse koostööd, milliseid tunni-
väliseid filmialaseid tegevusi koolides korraldatakse, miks filmikeele õpetamist oluliseks 
peetakse. Kuna HTMi haridusstatistika andmebaasi Haridussilm valikkursuste kogumise 
metoodika ei vastanud päriselt EFI soovidele, siis kontakteerus kirjaoskuse projektijuht 
haridusasutustega otse, et saada võimalikult üksikasjalikku teavet nende filmialaste kur-
suste ja õppetöö kohta. 

Sellest kokkuvõttest moodustub esialgne ettepanekute, info ja kontaktide kogum, 
mis oleks vaja valdkondlikult läbi rääkida, et saaks hakata koostöös konkreetseid samme 
ja projekte ette valmistama, et aidata kaasa filmipädevama Eesti tekkele, kus elanikud 
suudavad mõista visuaalseid kujundeid, on kursis moodsate mõjutusvahenditega ja oska-
vad nende mõjudega kohaneda. Lisaks on sõnastatud EFI filmihariduslik positsioon, mis 
võiks saada nurgakiviks, millest lähtuvalt EFI oma tegevusi tulevikus planeerib. Loodeta-
vasti inspireerib see dokument kaasa mõtlema ja tekitab filmipädevatel inimestel ideid, 
kuidas oma teadmisi laste ja noortega jagada. 

Tekstis on rasvases kirjas välja toodud laused, millele kirjaoskuse projektijuht soovib 
erilist tähelepanu pöörata.

3  sisu .ut .ee/sites/default/files/euko/files/eu_kids_online_eesti_2018_raport .pdf
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Filmiharidusest  
Euroopas rahvus- 
vaheliste uuringute 
ja projektide valguses

Euroopa tasemel on filmiharidust uuritud kahes mastaapses uuringus aastatel 2013 (“Scree-
ning Literacy: Film Education in Europe”4) ja 2015 (“Films in Schools”5). Nende uuringute 
tulemuste lühikokkuvõtetest lähtudes saab loodetavasti selgemaks, kuidas filmiharidusega 
institutsionaalsel tasandil tegeleda võiks. Peatun veidi põhjalikumalt 2013. aastal tehtud 
uuringul ja sellest välja kasvanud jätkuprojektidel, kuna ühega neist on seotud ka EFI. 

FILMS IN SCHOOLS
2015. aastal korraldatud “Films in Schools” uuringu eesmärk oli anda Euroopa Komisjo-
nile juhiseid ning analüüsida, kuidas audiovisuaalset materjali Euroopa haridussüsteemis 
kasutatakse. Seda uuriti kolme nurga alt: hariduslikust, õiguslikust ja koolide suhtest filmi-
tööstusega. Uuring on koostatud 6701 vastuse põhjal, mis koguti koolidelt ja õpetajatelt 
üle Euroopa. Uuringu tulemust väga põgusalt kokku võttes saab öelda, et Euroopa kooli-
süsteemides ei rakendata filmipädevuse arendamist üldiselt eraldiseisva ainena, vaid seda 
saab pigem omandada teistesse ainetesse lõimitult. 

62% uuringus osalenud õpetajatest ütles, et filmi õpetamine on ebatavaline ja juhus-
lik ning ainult 5% vastas, et filmiõpe on tavapärane ja tunnustatud praktika. 60% õpeta-
jatest soovitas teha filmipädevuse õpetamisest kohustuslik kursus. Üle 80% õpetajatest 
nägi filmipädevuse õpetamisel takistusena riikliku poliitilise seisukoha puudumist. 75% 
õpetajatest pidas filmialaste oskuste puudumist oluliseks või väga oluliseks takistuseks 
filmihariduse andmisel. Valdavas osas riikides puudub ka õpetajate vaheline suhtlussüs-
teem, kus filmialast informatsiooni ja parimaid praktikaid vahetada. Suuremale osale koo-
lidest pole tehnilised võimalused probleemiks filmiõppe andmisel (ainult 17% vastanud 
koolidest on puuduliku tehnikaga). Enamus filme ja muud audiovisuaalset on koolide jaoks 
kättesaadavad DVD vahendusel. Hariduseks ette nähtud audiovisuaalsed platvormid pol-
nud uuringu järgi eriti kasutusel (välja arvatud Vimeo ja Youtube).

4  edition .pagesuite-professional .co .uk//launch .aspx?pbid=25c57922-2908-45b5-b752-e891849e520f
5  ec .europa .eu/digital-single-market/en/news/schools-europe-are-not-using-films-and-audiovisual-material-full-concluded-eu-study



12
FI

LM
IH

AR
ID

US
E 

LÄ
HT

EK
OH

T 
EE

ST
IS

SCREENING LITERACY: FILM EDUCATION IN EUROPE
“Screening Literacy: Film Education in Europe” oli 2012. aastal EK MEDIA programmi rahas-
tatud uuring, mida juhtis BFI ja mille eesmärgiks oli uurida ja kaardistada filmihariduse kor-
raldust ja praktikaid 32 Euroopa riigis, sätestada iga riigi “rahvuslik filmihariduslik profiil“ for-
maalses ja mitteformaalses õppes ning kõiki vanuserühmi arvesse võttes. Uuringuga prooviti 
leida mustreid filmihariduse praktilise poole korraldamises ja rahastamises, kellele filmihari-
dust pakutakse ja kes on pakkujad ning miks organisatsioonid sellega üldse tegelevad. 

Uuringu käigus avaldati üle 50 juhtumiuuringu6 ja iga riigi filmihariduslikud profiilid7. 
Uurimisrühm kogus infot 2012 jaanuarist juunini ja tulemused avaldati 2013. aasta alguses. 

Uuringu käigus sõnastati filmipädevuse (Film Literacy) definitsioon: 

“The level of understanding of a film, the ability to be conscious and 
curious in the choice of films; the competence to critically watch a film 
and to analyse its content, cinematography and technical aspects; and 
the ability to manipulate its language and technical resources in creative 
moving image production.” 

Selle järgi tähendab filmipädevaks saamine oskust mõista filmikunsti väljendusva-
hendeid. Tunda uudishimu ja saada teadlikuks filmikunsti erinevatest võimalustest; olla 
võimeline kriitilise pilguga vaatama ja analüüsima filmi sisu, pildikeelt ja tehnilist külge ning 
suuta filmiesteetikat ja -tehnikat rakendades manipuleerida erinevate liikuva pildi loomise 
võimalustega. 

Seega tähendab filmipädevus võimet kombineerida analüütilist ja loovat mõtlemist 
tehniliste oskuste rakendamisega ja mõista, kuidas visuaalselt ja sisuliselt on võimalik vaa-
tajat/tarbijat/kasutajat mõjutada. 

Pärast küsitluses osalenud riikide vastuste ja parimate praktikate analüüsimist sõnas-
tati, milline võiks olla filmihariduse ideaalmudel. Riikides, kus filmiharidusega aktiivselt 
tegeletakse, on paigas kõrgetasemeline erinevate sektorite vaheline koostöö (haridust 
ja kultuuri koordineerivad valitsusasutused, MTÜd, filmitööstuse ja ringhäälinguorganisat-
sioonid), mida toetab riiklik strateegiline plaan. 

Lühidalt on filmihariduse strateegiate ühisosaks riigi elanike õigus saada audiovi-
suaalseks kirjaoskajaks ehk on loodud võimalused õppida kasutama liikuvate piltide keelt 
igas vanuses ja erinevatest ühiskonnaklassidest pärit elanikele. Riiklik või institutsionaalne 
filmihariduse strateegia oli toona olemas Horvaatias, Norras, Prantsusmaal, Rootsis, 
Suurbritannias ning Taanis. Lisaks toimis institutsioonidevaheline koostöö hästi Iirimaal, 
Poolas, Hollandis, Saksamaal ja Soomes. Uuringu tegemise ajal oli filmihariduse strateegia 
koostamisel Poolas ja Tšehhis (praeguseks koostatud ja rakendamisel).

Uuring andis EKle 14 soovitust, millest esimene oli: 

“Luua Euroopa filmihariduse mudel, mis hõlmaks filmi tunnustamist kunsti- 
vormina, kriitilist mõistmist, ligipääsu rahvuslikule pärandile, maailma- 
kinole ja popfilmidele ning õpetaks loomingulisi filmitegemisoskusi.” 

6  ec .europa .eu/assets/eac/culture/library/studies/literacy-case-studies_en .pdf 
7  ec .europa .eu/assets/eac/culture/library/studies/literacy-country-profiles_en .pdf 
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Raporti kokkuvõttele pääseb ligi siit: edition.pagesuite-professional.co.uk//launch.
aspx?pbid=25c57922-2908-45b5-b752-e891849e520f. 

EKle esitatud esimesest ettepanekust kasvas välja uus projekt, mille eesmärgiks sai 
Euroopa filmihariduse raamistiku loomine ehk pädevuste kogumi sõnastamine, millest fil-
miharidus koosnema ja mida filmipädev inimene oskama peaks. 

A FRAMEWORK FOR FILM EDUCATION 8

Eesmärgi täitmiseks arendati edasi eelmise projekti kaardistusest kogutud andmeid, et 
panna paika filmihariduse põhimõtted, õpieesmärgid, -tulemused ja -kogemused ning 
proovida asetada filmipädevus kui oskus teiste õppimisega omandatavate üldpädevuste 
kõrvale. Kuigi raamistiku fookuseks on lapsed ja noored ning Euroopa filmikunst, siis 
väljendatakse dokumendis selgelt, et filmiharidus võiks sisaldada kogu “filmiuniversumi“ 
tundmaõppimist ja peaks olema elukestva õppe osa.  

Kuna raamistikku kirja pandud järeldused on Euroopa kõige kogenumate ja haritu-
mate filmihariduse praktikute pikaajalise töö vili, siis oleks mõistlik nendest ka Eestis läh-
tuda. Selleks olgu pikemalt välja toodud olulisemad punktid (inglise keelest tõlkinud Mart 
Rummo). Täispikkuses eesti keelde tõlgitud filmihariduse raamistik asub dokumendi lisa-
des (LISA 1 - Filmiõpperaamistik). 

Filmihariduse raamistiku aluspõhimõtted:
 { Tähtis on siduda kriitilised ja loovad meetodid ning protsessid kõige laialdasema võima-

liku filmikultuuris osalemisega.
 { Tuleb tunnustada filmi eripära – see on kunstivorm ja tekst, millel on oma keel, ajalugu 

ja esteetika.
 { Kõigil lastel ja noortel on õigus kogeda, õppida ja nautida filmi nii ametliku õppe kui ka 

mitteametliku kodu-, pere- ja ühiskondliku keskkonna kaudu.

Filmihariduse raamistikus sõnastatud õpieesmärgid:
 { Õppida mõistma, mis on filmile eriomane ja seda teistest eristav.
 { Saada teada filmikunsti potentsiaalist nii isikliku omapära kui ka koostööoskuste 

arendajana, seda nii looja kui vaatajana.
 { Anda võimalus luua filmikunstiga side nii kriitilisest, esteetilisest, emotsionaal-

sest, kultuurilisest kui ka loomingulisest vaatepunktist.
 { Pakkuda regulaarset ligipääsu võimalikult laiale valikule filmidele.
 { Kujundada välja teadlikkus filmikunsti sotsiaalse ja ajaloolise konteksti kohta.
 { Olla võimeline mõistma erinevaid viise, kuidas filmikunsti kogeda, avastada ja 

selle kohta juurde õppida. 

Filmihariduse õpieesmärkide abil omandatavad pädevused (õpilasel, kes saab 
filmialase hariduse, võiks olla soodustatud järgmiste iseloomujoonte parem 
väljaarenemine):

 { Aktiivsus;
 { analüütilisus;

8  www .bfi .org .uk/sites/bfi .owrg .uk/files/downloads/%20bfi-a-framework-for-film-education-brochure-2015-06-12 .pdf

FILM
IHARIDUSEST EUROOPAS RAHVUSVAHELISTE 

UURINGUTE JA PROJEKTIDE VALGUSES
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 { enesekindlus;
 { kriitiline mõtlemine;
 { loominguline julgus;
 { teadlikkus oma võimetest;
 { tundlikkus;
 { tähelepanelikkus; 
 { väljendusrikkus;
 { võime teisi kaasata/inspireerida;
 { võime iseseisvalt õppida.

Nendest omadustest omakorda on võimalik talletada elukestvaks õppeks 
hädavajalikke loomuomadusi, mis aitavad kaasa avatusele, eneseteostusele 
ning ühiskondliku vastutus- ja töövõime kasvatamisele:

 { Empaatiavõime;
 { sallivus;
 { sihikindlus;
 { teadmiste omandamise nautimine; 
 { uudishimu.

Filmiharidusel on kolm suunda: loov, kriitiline ja kultuuriline. Kõik kolm on omavahel tihedalt 
seotud ning täisväärtuslikuks õppeks on vaja igale suunale metodoloogiliselt ja praktiliselt 
läheneda, et võimaldada filmihariduse sotsiaalse ja kultuurilise potentsiaali realiseerumine. 
See tähendab, et tuleb leida tasakaal õppeprotsessi, praktilise osa ja kogukondliku (hari-
duslik-kultuurilise) kaasatuse vahel. 

KRIITILINE SUUND
Arutlemise harjumuse ja kriitikavõime arendamine on iga haridusprotsessi tähtis osa. Krii-
tikavõime areneb aja jooksul hinnangute proovile panemise, katsetamise ja peenhäälesta-
mise protsessis. “Kriitilisus” on võime mõista ja avastada filme kogu nende mitmekesisuses 
ning arendada välja meelelaad, mis paneb meid pidevalt küsima, kuidas film meid mõjutab, 
liigutab, mõtlema paneb ja vaidlema kutsub. See hõlmab teadlikkust teistest kunstivormi-
dest, mis puudutavad, mõjutavad ja suurendavad filmi vaadates kogetavat naudingut. 

LOOV SUUND
Tänu digitehnoloogia arengule on liikuvate piltide vaatajatest saanud ka nende tegijad. 
Tuleb uurida, millised on seosed kogemuste vahel, kui vaatajatest saavad ise filmitegijad ja 
kuidas see mõjutab nende võimet seejärel nii enda kui ka teiste loodut vaadata ja hinnata. 
Filmihariduse siht ei ole seega mitte ainult teadliku kriitilise filmivaatamise kultuuri, vaid ka 
filmitegemise kultuuri arendamine, lähtudes sellest, et kriitilisus ja loomingulisus on oma-
vahel tihedalt seotud. 

KULTUURILINE SUUND
Film võib aidata meil mõista iseennast, oma kultuurilist ja rahvuslikku identiteeti ja samuti 
ajalugu. Film võib aga aidata meil mõista ka teisi inimesi, teisi kultuure, aegu, ideid ja väär-
tusi. Mida laiem on meie ligipääs filmidele, seda sügavam ja avaram on meie seos maail-
maga.
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FILMIHARIDUS LAIEMAS KONTEKSTIS 
Filmiharidus kujundab tundlikkuse filmi vastu kõigis selle vormides. See võib kaasa aidata 
ka paljude oskuste väljakujunemisele, mis võivad tekitada eluaegse soodumuse õppida 
teisi kultuurivorme nagu kunst, kirjandus või muusika. Filmihariduse õppesoodumused 
nagu edasipüüdlikkus, empaatia, tolerantsus, uudishimu ja õppeprotsessi nautimisega 
kaasnev subjektiivne heaolu, on isikliku arengu, kodanikuvastutuse ja tööalase konkurent-
sivõime võti.

Peale selle areneb raamistiku piires välja rida “pehmeid oskusi“, mida saab üle kanda 
töömaailma ning mis võivad kaasa aidata inimese üldisele arengule. 

Oskused, mida filmiharidus arendab ja mis tulevad õpilastele tulevases era- 
ja professionaalses elus kasuks:

 { Ajaplaneerimine;
 { koostöövõime;
 { loomingulisus ja probleemide lahendamine;
 { otsustusvõime;
 { pinge all töötamine;
 { pühendumine;
 { suhtlemisoskus;
 { vastutuse võtmine.

Raamistik avaldati aastal 2015 ja saadeti üle Euroopa partnerriikidesse laiali lootuses, et tänu 
sellele dokumendile suudetakse Euroopa eri nurkades ehitada ja tugevdada juba olemasole-
vaid sildu filmitööstuse ja haridusasutuste vahel. Paraku oli aga 2018. aasta alguseks endiselt 
selgusetu, kuidas raamistikus sõnastatud eesmärke, põhimõtteid ja ülesandeid rakendatud on 
ning kuhu võrreldes 2013. aasta “Screening Literacy” uuringuga jõutud ollakse. 

Taanlased (DFI), britid (BFI), sakslased (VK) ja prantslased (CF) kirjutasid ambitsioo-
nika projekti Loov Euroopa filmihariduse meetmest toetuse saamiseks, et välja uurida, mis 
vahepeal muutunud on. Juunis 2018 selgus, et projekt “From Framework to Impact” sai  
toetuse ning ka EFI on uue projekti üks regionaalsetest partneritest.

FROM FRAMEWORK TO IMPACT

Projekti eesmärgid:
 { Sõnastada, mida kujutab endast kvaliteetne filmiharidus; 
 { ehitada sild Euroopa formaalharidussüsteemide vahele, et tagada tugevam side filmiha-

riduse ja ametliku õppekava vahel vastavalt 21. sajandi õpikäsitusele9; 
 { jagada kogenud praktikute, organisatsioonide ja riikide kogemusi nendele, kellel neid 

vähem on; 
 { tagada Euroopa filmihariduse professionaalidele parem ligipääs koolitustele, materjali-

dele ja täiendõppele; 
 { kindlustada, et Euroopa filmihariduse praktikud oleksid kursis filmihariduslike perspek-

tiividega ka väljaspool Euroopat ning suudaksid kaasa rääkida globaalsel tasandil;

9  www .oecd .org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05 .04 .2018) .pdf
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 { visandada realistlikud filmihariduslikud eesmärgid, mida oleks võimalik hinnata ja kat-
setada.

Nende eesmärkide saavutamiseks planeeritavad tegevused:
 { Uurida olemasolevaid filmihariduse materjale ja metoodikaid, hinnata nende vastavust 

filmihariduse raamistikule ja koondada info ühte parimate praktikate veebiportaali;
 { töötada välja ja panna kokku e-kursus, mis põhineks filmihariduse raamistikul ja pari-

mate praktikate näidetel ning teha see ülemaailmselt kättesaadavaks; 
 { koolitada 150 filmihariduse praktikut kuni 15 riigis, kus filmiharidus on hetkel alarahas-

tatud (Balkan, Baltikum, Vahemere idaosa jne), et tõsta nende piirkondade filmialast 
pädevust.

Esimene tegevus, mis läbi viidi, oli uuring 58 Euroopa filmiharidusorganisatsiooni, festivali, 
kino ja filmifondi seas10. 

Küsimustiku vastuste järgi on põhiprobleemideks filmikunsti õpetamise 
puudumine riiklikes õppekavades ja valdkonna ebastabiilne rahastatus. 

Neid tulemusi esitleti koos projekti selgroo paika panemisega Kopenhaagenis 2019. 
aasta jaanuaris ja sama aasta aprillis Berliinis. Otsustati luua filmihariduse sisust ja potent-
siaalist ülevaadet andev kuuenädalane veebikursus (MOOC), mis oleks kättesaadav üle 
maailma ja annaks õpetajatele/praktikutele kätte vahendid filmiõpetuse rakendamiseks, 
et seejärel seda juba kohalikele vajadustele vastavalt edasi arendada. 

MOOC on mõeldud laste ja noorte harimisega tegelevatele õpetajatele ja koolitaja-
tele nii üldharidus- kui huvikoolides ja noortekeskustes. Samuti peaks sinna koondatud 
ressursse saama kasutada viitamiseks poliitikakujundajatele ja teistele potentsiaalsetele 
rahastajatele, et tõestada filmihariduse perspektiivikust ja vajalikkust. MOOC toimib sisse-
juhatusena filmihariduse käsitlemisel ja annab kätte esmased juhised, metoodika ja näited, 
kuidas filmikunsti hariduses rakendada saab ja millistest osadest peaks koosnema toimiv 
filmihariduslik riiklik infrastruktuur. 

Igas peatükis on sõnastatud olulisemad märksõnad ja teemad, mida peatükk käsit-
leb; õpieesmärgid; põhiküsimused, mille üle peatüki raames arutleda. Peatükid on esi-
algu jagatud (mai 2019 seisuga) alapeatükkideks koos visuaalsete näidismaterjalidega ja 
-ülesannetega, mida tunnis katsetada. 

10 teemat, mida MOOC katab:
 { Mis on film (formaadid, žanrid, pikkus, esteetika, platvormid: animatsioon, dokumentalis-

tika, lühifilm, eksperimentaalne ja abstraktne filmikunst, Youtube jne)?
 { Mis on filmiharidus ja miks see oluline on (milliseid argumente kasutada filmiharidusest 

rääkimiseks, kuidas kasutada sõnavara, mida mõistaksid ka filmikauged inimesed)?
 { Kuidas filme vaadata ja arutelu tekitada (filmikogemus: vaatamine + arutelu, filmiga 

tekkiv dialoog, kuidas koostada tugevat filmiprogrammi)?
 { Kuidas filme analüüsida (pedagoogiline lähenemine, õppematerjalid, töölehed)?
 { Kuidas filme teha (tootmisprotsess, vajalikud oskused ja tehnika, animatsioon ja män-

gufilm, oma loomingu teistega jagamine)?
 { Filmikunst algkoolis (mängimine ja õppimine, vaatamine ja tegemine).

10  filmliteracyadvisorygroup .wordpress .com/2019/01/31/film-education-survey/
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 { Kinod, arhiivid ja festivalid: parimad praktikad (koolivälised koostöövõimalused, erine-
vate kinode ja festivalide filmihariduslikud prioriteedid ja lähenemised, kuidas kinod 
saaksid koole kaasata).

 { Ligipääs filmidele koolis: parimad praktikad (levitamine/voogedastus/autoriõigused, 
õppematerjalid ja koolitused koolidele).

 { Riiklik koostöö ja strateegiline mõtlemine: parimad praktikad (infrastruktuur; jätkusuut-
likkus, koostöö, lõimitus õppekavadega).

 { Filmihariduse mõju ja kuidas seda mõõta.
Veebikursusele lisaks on planeeritud korraldada praktilised seminarid neljas Euroopa 

linnas: Tallinnas, Ljubljanas, Bukarestis ja Ateenas. Need seminarid toimuvad 2020. aasta 
esimeses pooles ning Tallinna seminarist on planeeritud osa võtma Eesti, Läti, Leedu, Val-
gevene, Ukraina ja Gruusia esindajad.

Seminari eesmärgiks on kaasata igast riigist 5–6 inimest ja vastavalt osalejate vaja-
dustele töötada läbi filmihariduse sisuline pool koos filmi õpetamise, filmiharidusliku struk-
tuuri loomise ja nende elementide reaalselt tööle rakendamisega. Seminarist võiksid osa 
võtta nii filmiharidusega iga päev kokku puutuvad praktikud kui ka haridus- ja kultuuripo-
liitika kujundajad (nt õpetajate, huvijuhtide, noorsootöötajate koolitamisega tegelevad TLÜ 
ja TÜ esindajad, HITSA, Innove, HTMi üldharidusosakonna esindajad). BFM on andnud 
kinnituse olla EFI kohalik partner seminari korraldamisel. 

Projektiga paralleelselt toimuvad EFADi filmihariduse töögrupi kohtumised, mille 
üheks liikmeks on ka EFI. Töögrupi laiem eesmärk on tõsta filmihariduse positsiooni 
Euroopa tasandil ning tõsta filmihariduslike algatuste toetusskeemi summasid ja pakkuda 
välja püsivamaid lahendusi kui praegune valdavalt projektipõhisust toetav süsteem, mille 
tulemusena on peamiselt toetatud 12–18 kuud vältavaid projekte minimaalselt kolme rah-
vusvahelise partneriga ja tavaliselt summas 60 000–150 000 € (vaata nt CinEd11, ABCi-
nema12, Inside Cinema13).

11  www .cined .eu/en

12  www .abcinemaproject .eu/

13  www .insidecinema .org/
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STATISTIKA 2018/2019. ÕPPEAASTA KOHTA
2018/2019. õppeaastal asus statsionaarses õppes õppima 151 164 õpilast 518 üldhari-
duskoolis. 

2018/2019. õppeaastal olid õpilased kooliastmete vahel jagunenud järgmi-
selt: 

KOOLIASTE ÕPILASTE ARV

I (1.–3. klass) 45 489

II (4.–6. klass) 44 126

III (7.–9. klass) 39 036

Gümnaasium 22 513

Allikas: Haridussilm

KOOLIDE JAOTUS KOOLIDE ARV

Algkool 56

Põhikool 301

Keskkool 160

Täiskasvanute gümnaasium 1

Allikas: Haridussilm

2018/2019. õppeaastal üldhariduskoolide õpetajate arv: 15 465 (ametikohtade 
arv 12 852). Nendest mehi 2238 (1664). 

VANUSEGRUPP ÕPETAJATE ARV ÜHK AMETIKOHTADE ARV ÜHK

<30 1465 1162

30–39 2656 2159

40–49 3739 3141

50–59 4516 3946

>=60 3089 2444 

Allikas: Haridussilm
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2018/2019. õppeaastal õpiti valikkursusena erinevaid filmi- ja videoalaseid 
aineid:

KOOLIASTE ÕPILASTE ARV KOOLIDE ARV

I kooliaste/algkool 0 õpilast/0% 0 kooli/0%

II kooliaste/põhikool 30 õpilast/~ 0,0068%14 3 koolis/~ 0,1%

III kooliaste/põhikool 75 õpilast/~ 0,02% 3 koolis/~ 0,1%

Gümnaasium/keskkool 1380 õpilast/~ 0,61% 41 koolis/~2,55%

Kokku 1455 õpilast/~0,096% 43 koolis15/~0,83%

Allikas: kaardistuse autori poolt kogutud andmed koolidest

Lisaks valikkursustele on võimalik filmi- ja videoalast haridust omandada koolide huviringi-
des, huvikoolides, noortekeskuste või kultuurimajade huviringides. 

2018/2019. õppeaastal oli võimalik erinevates tasulistes või tasuta filmi- ja videoalas-
tes huviringides osaleda 29 koolis ja 43 huvikoolis/noortekeskuses/kultuurimajas üle Eesti. 

FILMI- JA VIDEOKURSUSED ÜLDHARIDUSKOOLIDES
Eesti üldhariduskoolides oli 2018/2019. õppeaastal erineva nimetusega filmi- ja video-
kursusi kokku 48 ning kõige enam on valitud ainsat filmiga seotud riiklikult välja töötatud 
valikkursust “Kirjandus ja film”16 (22 koolis). 

Gümnaasiumiastmest noorematel õpilastel oli võimalik filmialast  
valikkursust õppida üksnes kolmes koolis: 

 { Pelgulinna Gümnaasium (“Animatsioonikursus”); 
 { Tartu Forseliuse Kool (“Rännak filmimaailmas”);
 { Viljandi Kaare Kool (“Animatsioon”). 

Kuna peale riikliku valikkursuse “Kirjandus ja film” on ülejäänud filmi- ja videoalaste kur-
suste sisu koolide enda koostatud, siis on ka kursuste nimetustes mõningaid erisusi.

Sisulise suunitluse järgi saab 48 kursust lahterdada järgnevalt:

ANIMATSIOONIPÕHINE  
KURSUS

KOOLI NIMI
KURSUSTE ARV  
KOOLIAASTAS

Animatsioonikursus Pelgulinna Gümnaasium 2

Tallinna 32. Keskkool 1

Viljandi Kaare Kool 1

Kokku 5 kooli 7x35h=245h

14  Protsendid on võetud vastavalt igal kooliastmel õppivate õpilaste koguarvust . Kõikide kooliastmete peale kokku arvutatud koguprotsent on võetud kõigist Eesti kooliõpilastest . 

15  Pelgulinna Gümnaasiumis õpetatakse animatsioonikursust nii III kooliastmes kui gümnaasiumis .

16  oppekava .innove .ee/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/ValikkursusKirjandusjafilm .pdf
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ANIMATSIOONIPÕHINE  
KURSUS

KOOLI NIMI
KURSUSTE ARV  
KOOLIAASTAS

Animatsiooni kiirkursus Rapla Gümnaasium 1

3D-animatsioon Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium 2

Kokku 5 kooli 7x35h=245h

FILMIKUNSTIPÕHINE KUR-
SUS

KOOLI NIMI
KURSUSTE ARV  
KOOLIAASTAS

Dokfilm Kiili Gümnaasium 1

Dokfilmiklubi Narva Soldino Gümnaasium 1

Dokumentalistika Vanalinna Hariduskolleegium 2

Filmikunst Toila Gümnaasium 1

Filmikunsti ajalugu Tallinna Järveotsa 
Gümnaasium 2

Vanalinna Hariduskolleegium 1

Filmilugu Tallinna 32. Keskkool 3

Paide Gümnaasium 1

Filmindus Rakvere Reaalgümnaasium 2

Filmitegemise kiirkursus Paide Gümnaasium 1

Filmiõpetus Rapla Gümnaasium 1

Film ja audiovisuaalne meedia Tartu Kristjan Jaak Petersoni  
Gümnaasium 1

Filmi tegemine ja  
töötlemine Läänemaa Ühisgümnaasium 1

Filmi- ja videokursus Lähte Ühisgümnaasium 2

Filmi- ja videoõpetus Tallinna 32. Keskkool 3

Kaameratöö Türi Ühisgümnaasium 1

Lühifilm Kiili Gümnaasium 1

Meedia ja filmipraktika Tartu Kristjan Jaak Petersoni  
Gümnaasium 2

Praktiline filmiõpe Pärnu Sütevaka  
Humanitaargümnaasium 1

Praktiline filmikursus Viljandi Gümnaasium 1

Rännak filmimaailmas Tartu Forseliuse Kool 2

Kokku 16 kooli 34x35h=1190h
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FILMIKUNSTIPÕHINE KUR-
SUS

KOOLI NIMI
KURSUSTE ARV  
KOOLIAASTAS

Sissejuhatus meediasse ja filmi-
kunsti Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium 1

Stsenaristika-mängufilm Vanalinna Hariduskolleegium 2

Kokku 16 kooli 34x35h=1190h

KIRJANDUST JA FILMI 
SIDUVAD KURSUSED

KOOLI NIMI
KURSUSTE ARV  
KOOLIAASTAS

Kirjandus ja film Elva Gümnaasium 1

Hiiumaa Gümnaasium 1

Jõhvi Gümnaasium 1

Kirjandus ja film Kohila Gümnaasium 1

Kiviõli I Keskkool 1

Lähte Ühisgümnaasium 1

Läänemaa Ühisgümnaasium 1

Nõo Reaalgümnaasium 1

Parksepa Keskkool 1

Puka Keskkool 1

Põlva Gümnaasium 1

Räpina Ühisgümnaasium 1

Saku Gümnaasium 1

Tamsalu Gümnaasium 1

Tallinna Linnamäe Vene  
Lütseum

1

Tartu Jaan Poska Gümnaasium 1

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium 1

Tartu Tamme Gümnaasium 1

Tartu Täiskasvanute  
Gümnaasium

1

Tõrva Gümnaasium 1

Viimsi Gümnaasium 1

Värska Gümnaasium 1

Kirjandus ja kinokunst Pärnu Sütevaka  
Humanitaargümnaasium

1

Kokku 23 kooli 23x35h=805h

OLUKORD EESTIS
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EESTI FILMIGA SEOTUD 
KURSUSED

KOOLI NIMI
KURSUSTE ARV 
KOOLIAASTAS

Eesti filmikunst Narva Soldino Gümnaasium 1

Kokku 1 kool 35h

FOTO-JA VIDEO- 
KURSUS

KOOLI NIMI
KURSUSTE ARV 
KOOLIAASTAS

Digifoto/video/disain Hiiumaa Gümnaasium 1

Fotograafia ja videoõpetus Tallinna Kunstigümnaasium 3

Foto ja video Kiviõli I Keskkool 1

Kokku 3 kooli 5x35h=175h

AJALUGU JA FILMI  
SIDUVAD KURSUSED

KOOLI NIMI
KURSUSTE ARV 
KOOLIAASTAS

Ajalugu filmis Paide Gümnaasium 1

Põlva Gümnaasium 1

Ajalugu ja film Jõgevamaa Gümnaasium 1

Kokku 3 kooli 3x35h=105h

NÄITLEMIST JA FILMI 
SIDUVAD KURSUSED

KOOLI NIMI
KURSUSTE ARV 
KOOLIAASTAS

Näitlejameisterlikkus laval  
ja filmis

Rapla Gümnaasium 1

Kokku 1 kool 35h

HELI JA FILMI SIDUVAD 
KURSUSED

KOOLI NIMI
KURSUSTE ARV 
KOOLIAASTAS

Helidisain muusikas  
ja animatsioonis

Rapla Gümnaasium 1

Kokku 1 kool 35h

VIDEOPÕHISED 
KURSUSED

KOOLI NIMI
KURSUSTE ARV 
KOOLIAASTAS

Video- ja meediaõpetus Paide Täiskasvanute Keskkool 1

Videograafia Viimsi Gümnaasium 1

Videoproduktsioon Pirita Majandusgümnaasium 3

Videoõpetus Põlva Gümnaasium 1

Kokku 4 kooli 6x35h=210h
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VÕÕRKEELT JA FILMI 
SIDUVAD KURSUSED

KOOLI NIMI
KURSUSTE ARV 
KOOLIAASTAS

Cineforum (Hispaania keele 
õppimine filmikunsti abil)

Tallinna XXI Kool 1

Inglise keel ja kultuur filmis Võru Gümnaasium 1

Kirjandusest filmiks Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium 1

Saksamaa käsitlemine filmides Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium 1

Vene kirjandus ja teoste  
ekraniseering

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium 1

Kokku 3 kooli 5x35h=175h

KUNSTE JA FILMI  
SIDUVAD KURSUSED

KOOLI NIMI
KURSUSTE ARV 
KOOLIAASTAS

Kunst ja muusika läbi filmi Parksepa Keskkool 1

Kokku 1 kool 35h

KÕIK KOKKU 43 KOOLI 3045h 

Allikas: kaardistuse autori poolt kogutud andmed koolidest

Kokku omandati Eesti üldhariduskoolides 2018/2019. õppeaastal 3045 tundi ehk 87 kur-
suse ulatuses filmi- või videoalast õpet, mille on valinud 1455 õpilast (151 164st). Vasta-
valt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele on õpilase väikseim lubatud õppekoormus terve 
gümnaasiumis veedetud aja peale kokku 96 kursust (kursus vastab 35 ühe õppeaine 
raames toimuvale õppetunnile)17. 

17  www .riigiteataja .ee/akt/13332410 

OLUKORD EESTIS
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Koolid, kus läbiti 2018/2019. õppeaastal rohkem kui üht filmi- või  
videokursust (või huviringi) õppeaasta jooksul:
Täpsemad kursuste ja huviringide jaotused loos viidetega on kättesaadavad kaardistuse 
autori loodud filmihariduse kaardi vahendusel: www.google.com/maps/d/edit?mid=1m-
K1mwn7Ybd6U9fZawh3SISUmq3iH1mhC&ll=59.350025462302824%2C26.37763
50165939&z=17.

Koolid, kus saab filmi õppida mitmest kursusest koosneva õppesuuna osana:
 { Kiili Gümnaasiumis toimub õpe multimeedia õppesuunal ja neil on pikaajaline koostöö 

BFMiga. Kõigile õpilastele on kohustuslikud muuhulgas sellised ained nagu filmiõpetus 
(lühifilm, dokfilm), ristmeedia, multimeedia;

 { Lähte Ühisgümnaasium – audiovisuaalne meedia;
 { Rakvere Reaalgümnaasium – teatri-filmi õppesuund gümnaasiumis;
 { Tallinna 32. Keskkool – multimeedia ja humanitaaria õppesuunad;
 { Tallinna Järveotsa Gümnaasium – reaal-meedia õppesuund;
 { Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium – meedia ja filmikunsti moodul;
 { Vanalinna Hariduskolleegium – kolmeaastane kinoõpe gümnaasiumis;
 { Viimsi Gümnaasiumis – filmikunsti moodul – alates 2019/2020. õppeaastast võimalik 

valida 11. klassis. Moodul koosneb kolmest ainest: “Kirjandus ja film”; “Filmianalüüs” ja 
“Filmi loomine”.

Tallinna XXI Kool
Rapla Vesiroosi Kool
Viimsi Gümnaasium
Narva Soldino Gümnaasium
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
Parksepa Keskkool
Läänemaa Ühisgümnaasium
Kiviõli I Keskkool
Kiili Gümnaasium
Hiiumaa Gümnaasium
Rakvere Reaalgümnaasium
Tallinna Järveotsa Gümnaasium
Põlva Gümnaasium
Paide Gümnaasium
Lähte Ühisgümnaasium
Pirita Majandusgümnaasium
Tallinna Kunstigümnaasium
Rapla Gümnaasium
Vanalinna Hariduskolleegium
Tallinna 32. Keskkool
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

Valikkursuste arv Huviringide arv
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FILMI- JA VIDEO HUVIRINGID
Koolides pakutavate huviringide mahtu ja osalejate arvu on raskem määratleda, kuna 
tegemist on vabatahtlikkuse alusel ja koolivälisel ajal toimuvate ringidega, kus osalejate 
arv võib õppeaasta jooksul muutuda ning vanuserühmad on samuti väga kõikuvad. Val-
dav osa kursustest on mõeldud põhikooli õpilastele ja mõned üksikud ka gümnasistidele. 
Samuti on mõned kursused tasuta ja mõned tasulised ning sellisel juhul avatud ka osa-
lejatele koolist väljast. Välja on toodud üksnes kursuste nimetused ja koolid, kus nendest 
osa võtta saab. 

2018/2019. õppeaastal osalesid õpilased Eesti üldhariduskoolides  
järgnevates animatsiooni-, filmi- või videoringides:

ANIMATSIOON (12 KOOLI) KOOL

Animatsiooniring Pisisaare Algkool

Rapla Vesiroosi Kool

Ruila Põhikool

Tallinna Kesklinna Põhikool

Viimsi Kool

Vanalinna Hariduskolleegium

Animatsiooni- ja fotoring Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool

Animastuudio Tarvastu Gümnaasium

Anima-Nutiklubi Ristiku Põhikool

Koomiksid ja animatsioon Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium

Multimeedia labor: animatsiooni loomine Tartu Aleksander Puškini Kool

Teeme enda multifilme! Tallinna Kunstigümnaasium

FILM (10 KOOLI) KOOL

Filmianalüüs I ja II (eesti ja inglise keeles) Tallinna Kunstigümnaasium

Filmiring Aruküla Põhikool

Gustav Adolfi Gümnaasium

Paide Hammerbecki Põhikool

Saue Gümnaasium

Filmi- ja videoring Rapla Vesiroosi Kool

Tartu Herbert Masingu Kool

Filmistuudio ja nutiring Tallinna Tondi Põhikool

Meedia- ja filmiring Paldiski Ühisgümnaasium

OLUKORD EESTIS
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 VIDEO (6 KOOLI) KOOL

Digifoto videoring Tallinna Juudi Kool

Foto ja video Kohtla-Järve Järve Gümnaasium

Foto- ja videoring Abja Gümnaasium

Video- ja lavatehnika Kunda Ühisgümnaasium

Videoring Rakvere Reaalgümnaasium

Uuemõisa Lasteaed-Algkool

AJALOORING, FILMIKLUBI Tartu Mart Reiniku Põhikool

HELIREŽII Tallinna XXI Kool

STUUDIO (FILM JA NÄITLEMINE) Tallinna Järveotsa Gümnaasium

Kokku 29 kooli

 Allikas: kaardistuse autori poolt kogutud andmed koolidest

Filmi- või videoõpe (VK – valikkursus või HR – huviring) üldhariduskoolis 
maakondade järgi 2018/2019. õppeaastal:

MAAKOND KOOL VK/HR

Harjumaa (23 kooli) Aruküla Põhikool HR

Gustav Adolfi Gümnaasium HR

Kiili Gümnaasium VK

Paldiski Ühisgümnaasium HR

Pelgulinna Gümnaasium VK

Pirita Majandusgümnaasium VK/HR

Ristiku Põhikool HR

Ruila Põhikool HR

Saue Gümnaasium HR

Saku Gümnaasium VK

Tallinna XXI Kool VK/HR

Tallinna 32. Keskkool VK

Tallinna Järveotsa Gümnaasium VK/HR

Tallinna Juudi Kool HR

Tallinna Kesklinna Põhikool HR

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium HR

Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool HR

Tallinna Kunstigümnaasium VK/HR

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum VK

Kokku 65 kooli 43 VK / 29 HR
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MAAKOND KOOL VK/HR

Tallinna Tondi Põhikool HR

Vanalinna Hariduskolleegium VK/HR

Viimsi Gümnaasium VK

Viimsi Kool HR

Tartumaa (11 kooli) Elva Gümnaasium VK

Lähte Ühisgümnaasium VK

Nõo Reaalgümnaasium VK

Tartu Aleksander Puškini Kool HR

Tartu Forseliuse Kool VK

Tartu Herbert Masingu Kool HR

Tartu Jaan Poska Gümnaasium VK

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium VK

Tartu Mart Reiniku Põhikool HR

Tartu Tamme Gümnaasium VK

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium VK

Ida-Virumaa (5 kooli) Jõhvi Gümnaasium VK

Kiviõli I Keskkool VK

Kohtla-Järve Järve Gümnaasium HR

Narva Soldino Gümnaasium VK

Toila Gümnaasium VK

Järvamaa (4 kooli) Paide Hammerbecki Põhikool HR

Paide Gümnaasium VK

Paide Täiskasvanute Keskkool VK

Türi Ühisgümnaasium VK

Viljandimaa (4 kooli) Abja Gümnaasium HR

Tarvastu Gümnaasium HR

Viljandi Gümnaasium VK

Viljandi Kaare Kool VK

Lääne-Virumaa (3 kooli) Kunda Ühisgümnaasium HR

Rakvere Reaalgümnaasium VK/HR

Tamsalu Gümnaasium VK

Raplamaa (3 kooli) Kohila Gümnaasium VK

Kokku 65 kooli 43 VK / 29 HR
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MAAKOND KOOL VK/HR

Rapla Gümnaasium VK

Rapla Vesiroosi Kool HR

Jõgevamaa (2 kooli) Jõgevamaa Gümnaasium VK

Pisisaare Algkool HR

Läänemaa (2 kooli) Läänemaa Ühisgümnaasium VK

Uuemõisa Lasteaed-Algkool HR

Põlvamaa (2 kooli) Põlva Gümnaasium VK

Räpina Ühisgümnaasium VK

Valgamaa (2 kooli) Puka Keskkool VK

Tõrva Gümnaasium VK

Võrumaa (2 kooli) Parksepa Keskkool VK

Võru Gümnaasium VK

Hiiumaa (1 kool) Hiiumaa Gümnaasium VK

Pärnumaa (1 kool) Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium VK

Saaremaa (0 kooli) - -

Kokku 65 kooli 43 VK / 29 HR

Allikas: kaardistuse autori poolt kogutud andmed koolidest

Filmiharidust pakkuvad huvikoolid/noortekeskused/kultuurimajad maakon-
dade kaupa:

MAAKOND KOOL PAKKUMINE

Harjumaa (21 keskust) Balti filmi, meedia, kunstide ja 
kommunikatsiooni instituut

Laste filmikool ja erinevad kursused 
noortele ning täiskasvanutele

Cinemer meediakool Filminduse ABC algajatele

Collegium Eruditionis Animatsiooniring “Teen ise multifilmi“

Creative Space huvikool Erinevad animatsioonikursused

Filmimehe erakool Erinevad filmikursused

Filmimuuseum Filmiklubi 8–11-aastastele

Keila noortekeskus Filmiring

Kose kunstikeskus Maalist grafitini – fookuses disain, 
animatsioon ja tänavakunst

Kuusalu noortekeskus Filmiring

Laagri huvialakool Videostuudio (3.–9. klassidele)

Kokku 43 keskust
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MAAKOND KOOL PAKKUMINE

Lindakivi kultuurikeskus Amatöörfilmistuudio MEKSVIDEO

Neeme rahvamaja Meedia- ja filmiring

Nukufilmi lastestuudio Animatsioonikursused alates 7. elu-
aastast

Oru külakeskus Animatsiooniring

Rae kultuurikeskus
Analoog- ja digitaalvideo ning  
analoog- ja digitaalfotograafia  

loominguring

Randvere noortekeskus Randvere meediaklubi

Saue huvikeskus Animafilmi huviring

Saku huvikeskus Multimeedia-, filmi- ja fotoring

Tallinna Filmikool Filmiring 12.–19. aastastele

Tondiraba huvikool Telekids laste filmistuudio 7.–19. 
aastastele

TTÜ Filmiklubi Videoproduktsiooni õpetamine

Tartumaa (4 keskust) Alatskivi kunstide kool Animatsiooniklubi

Balti filmi, meedia, kunstide ja 
kommunikatsiooni instituut Laste filmikool

Elva huviala- ja noortekeskus Animatsiooniring

Erahuvikool HuviTera Tartus Animatsiooniring 7.-12. aastastele

Ida-Virumaa (4 keskust) Jõhvi kultuuri- ja huvikeskus Videostuudio “Pervõi kadr“

Kiviõli Kunstide Kool Foto- ja videoring

Narva laste loomemaja Mängu- ja animafilmide stuudio 
“Rovesnik“

Taltechi Viru kolledž 
Kohtla-Järvel Animatsiooniklubi

Pärnumaa (3 keskust) Häädemeeste huvikeskus Meediaring

Pernova hariduskeskus Huviring “Filmimeistrid“

Pärnu kunstikool Animatsiooniring 7.-15. aastastele

Saaremaa (3 keskust) Muhu avatud noortekeskus Filmiring

Orissaare noortekeskus Multimeediaring

Saaremaa meediastuudio Meediatiim 1 ja 2

Järvamaa (2 keskust) Paide huvikeskus Videoring noortele

Türi noortekeskus Filmilaagrite kohtumispaik

Raplamaa (2 keskust) Filmitalu Anima- ja filmitöötoad

Kokku 43 keskust
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MAAKOND KOOL PAKKUMINE

Juuru rahvamaja Foto-ja videoring

Võrumaa (2 keskust) Misso avatud noorteklubi Filmiring

Vastseliina noortekeskus Filmiring

Lääne-Virumaa (1 keskus) Athena maja Rakveres Animatsioon (II–VI klassile)

Viljandimaa (1 keskus) Viljandi kunstikool Animatsioonikursus lastele

Võrumaa (1 keskus) Vastseliina noortekeskus Filmiring

Jõgevamaa (0)

Läänemaa (0)

Hiiumaa (0)

Valgamaa (0)

Kokku 43 keskust

Allikas: kaardistuse autori poolt kogutud andmed

FILMIHARRASTAJATE FESTIVALID

Avalikud filmifestivalid harrastajatele, lastele, noortele ja tudengitele (toimu-
mise järjekorras): 

 { Veebruar – Rakvere Gümnaasiumi filmifestival;
 { Veebruar – Rakvere Reaalgümnaasiumi stsenaariumikonkurss;
 { Aprill – Harrastusfilmide festival Laterna Magica Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuses;
 { Aprill – Eesti Vabariigi mittekommertslike filmide festival Tallinnas;
 { Aprill – Tallinna Polütehnikumi filmifestival;
 { Aprill – Minifilmi festival Kuressaares;
 { Mai – Tartu Tudengifilm;
 { Mai – Heino Parsi nimeline animafilmide festival Tarvastus;
 { Mai – Viimsi valla koolide animafilmide konkurss;
 { Mai – “Ennenägematu film” – rahvusvaheline lühifilmide festival Tallinnas;
 { Oktoober – “Kaader” Raplas;
 { November – Aruküla filmifestival;
 { November – KSG Nui Tallinnas;
 { November – Filmifestival “Märka” Kuusalu rahvamajas;
 { November – Saue noortefilmide festival (SNOFF); 
 { November – Koolifilmi festival.

Rahvusvahelised laste- ja noortefilmide festivalid:
 { Children Cinema Awards – viimane filmide esitamise tähtaeg märts 202018.

18  filmfreeway .com/CCA 

OL
UK

OR
D 

EE
ST

IS



31
FILM

IHARIDUSE LÄHTEKOHT EESTIS 
 

FILMIHARIDUS ÕPETAJATELE

Õpetajate filmialased täiendkoolitused:
Täienduskoolitusi õpetajate filmipädevuse tõstmiseks pakuvad BFM19, HITSA20, Nukufilmi 
lastestuudio21 ja UT22. Järgnevalt mõned näited pakutavatest kursustest. 

 { Animatsiooni loomine pedagoogilise õppemeetodina – BFM
 { Animatsioonikoolitus õpetajatele – Nukufilmi lastestuudio
 { Film, animatsioon ja digikultuur aineüleses õppetöös – BFM
 { Film ja selle kasutamine õppeprotsessis – BFM
 { Filmiõpetus humanitaar- ja/või sotsiaalainetes – UT
 { Lühifilm – BFM
 { Meediapädevus õpetajatele – BFM.
 { Multimeedia rakendamine õppetöös – HITSA

FILMIHARIDUS KÕRGKOOLIS
Eestikeelne filmiõpe on olnud Eesti kõrgkoolis võimalik alates 1992. aastast, aga terviklik 
filmiõppe erialade õpe sai alguse BFMi asutamisega 2005. aastal. 

Kuigi BFM on Eestis ainus konkreetselt filmiprofessionaalide õpetamisele keskenduv 
õppeasutus, siis on olulises mahus teoreetilisi või praktilisi filmi- või animatsiooniaineid ka 
teiste kõrgkoolide õppekavades. Olgu need järgnevalt õppekavade alusel tähestikulises 
järjekorras välja toodud. 

Film või animatsioon kõrgkoolide õppekavade osana: 
 { Animatsioon23 – EKA;
 { Arvutimängude disain ja arendus24 – Mainor; 
 { Audiovisuaalne meedia25 – BFM;
 { Digitaalsed õpimängud26 – BFM;
 { Dokumentaalfilm27 – BFM;
 { Filmikunst28 – BFM; 
 { Fotograafia29 – EKA;
 { Fotograafia30 – KKP;

19  www .tlu .ee/bfm/bfm-koolitused

20  www .hitsa .ee/ikt-hariduses/koolitused

21  www .nukufilmilastestuudio .ee/teenused/opetajate-koolitus

22  sisu .ut .ee/opistsenaariumid/filmiope

23  www .artun .ee/erialad/animatsioon/oppe-sisu/ 

24  www .eek .ee/k%c3%b5rgharidus/eriala/arvutim%c3%a4ngude_disain_ja_arendus 

25  www .tlu .ee/node/1822#oppekava-ja--ained- 

26  www .tlu .ee/dlg#oppekava-ja--ained 

27  www .tlu .ee/node/2208#oppekava-ja--ained- 

28  www .tlu .ee/bfm/filmikunst 

29  www .artun .ee/erialad/fotograafia/ulevaade/ 

30  www .artcol .ee/et/erialad/fotograafia 
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 { Helilooming ja helirežii31 - EMTA;
 { Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia32 – BFM;
 { Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused33 – TLÜ;
 { Interpretatsioonipedagoogika34 – EMTA;
 { Kirjandus-, visuaalkultuuri- ja filmiteooria35 – TLÜ;
 { Kultuurikorraldus36 – UT;
 { Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud37 – EKA;
 { Meedia- ja reklaamidisain38 – KKP;
 { Nüüdismeedia39 – TLÜ;
 { Ristmeedia filmis ja televisioonis40 – BFM;
 { Semiootika ja kultuuriteooria41 – UT; 
 { Stsenograafia42 – EKA;
 { Teatrikunst43 – UT.

FILMIALANE KUTSEHARIDUS
Ainus kutsekool Eestis, mis filmialast haridust 2018/2019. õppeaastal pakkus, on Polü-
tehnikum, kus saab omandada aastasel kursusel teleoperaatori kutse44. Polütehnikumis on 
ka viimased neli aastat korraldatud filmifestivali, millest saab osa võtta iga üldharidus- ja 
kutsekooli õpilane45.

FILMITEADUS
Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus MEDIT46 tegeleb ka  
filmikunsti arengute teadusliku uurimisega. Kord aastas antakse välja audiovisuaalkultuuri 
akadeemilist ajakirja Baltic Screen Media Review47.

Eesti Filmi Andmebaas48 on väärtuslik kogu Eesti filmi andmestikust. Seal on olemas 

31  sise .ema .edu .ee/erialad .x?valik=erialad&sid=200 

32  www .tlu .ee/bfm/integreeritud-kunst-muusika-ja-multimeedia 

33  www .tlu .ee/artes-liberales#oppekava-ja--ained 

34  sise .ema .edu .ee/erialad .x?valik=erialad&sid=206 

35  www .tlu .ee/kirjandus-visuaalkultuuri-ja-filmiteeoria#oppekava-ja--ained 

36  www .ut .ee/et/ut-oppekavad/kultuurikorraldus 

37  www .artun .ee/erialad/kunstiteadus/erialast/ 

38  www .artcol .ee/et/erialad/meediadisain 

39  www .tlu .ee/bfm/nuudismeedia#oppekava-ja--ained- 

40  www .tlu .ee/node/2178#oppekava-ja--ained- 

41  www .ut .ee/et/ut-oppekavad/semiootika-kultuuriteooria 

42  www .artun .ee/erialad/stsenograafia/ulevaade/ 

43  www .kultuur .ut .ee/et/oppekavad/teatrikunst

44 www .tptlive .ee/course/teleoperaator/

45  filmifestival .tptlive .ee/

46  medit .tlu .ee/

47  publications .tlu .ee/index .php/bsmr/about 

48  www .efis .ee/
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ka rakendus “Film koolis: õpetajate tuba”49, mis võiks olla heaks suunanäitajaks õpetajatele, 
juhul kui eestikeelne filmikunst oleks haridusasutustele hõlpsasti digitaalselt ligipääsetav, 
mis paraku hetkel nii ei ole. 

Ajaloomuuseumi filmimuuseum rakendab filmiharidust erinevate haridusprogram-
mide ja filmikohvri raames, mis on suunatud lasteaialastest täiskasvanuteni50. Filmimuu-
seumis puudub filmiteadlase või kuraatori ametikoht, ilma milleta on sisulise filmialase 
teadustöö edendamine raskendatud.

Rahvusarhiivi filmiarhiivi põhiülesanne on talletada Eesti kultuurile olulisi filme, fotosid, 
video- ja helisalvestisi, tagades nende võimalikult mugava kättesaadavuse ja kasutuse. Fil-
miarhiiv väärtustab koostööd filmi-, foto- ja helipärandi kogumiseks, säilitamiseks ja laialda-
seks tutvustamiseks nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Et tõsta avalikkuse teadlikkust 
ning mitmekesistada Eesti audiovisuaalkultuuri, korraldab filmiarhiiv näitusi, linastusi, kon-
verentse, seminare ja muid üritusi, tehes seda tihedas koostöös Eesti filmipärandi-, mälu-, 
haridus- ja teadusasutustega, nagu EFIS, ajaloomuuseumi filmimuuseum, EFI, ERR, MEDIT 
jne51. Filmiarhiivil puudub hetkel üldhariduslik, filmikunsti teaduslikult propageeriv avalik prog-
ramm, nagu seda pakuvad paljud filmiarhiivid mujal maailmas. Olgu ära märgitud ka see, et 
paljudes riikides tegutseb filmiarhiivi kõrval kinokultuuri arendav kinoteek. 

Teadustöid filmi ja video rakendamispotentsiaali kasutamisest hariduses ja 
selle mõjust lastele, noortele ja ühiskonnale viimase 10 aasta jooksul (krono-
loogilises järjekorras):

 { Linn, Liis (2009). Joonisfilmi “Leiutajateküla Lotte” episoodide kasutamise võimalused 
I kooliastme inimeseõpetuse tundides52;

 { Gendrikson, Riina (2010). Massi/popkultuuri roll Ameerika põhihoovuse väärtuste pee-
geldaja ning loojana ja selle võimalik mõju Eestile53;

 { Tagel, Kristi (2010). Animatsioonide osast aatomi ehituse ja keemilise sideme teema 
õpetamisel põhikoolis54;

 { Kullama, Maarja (2011). Videomaterjali kasutamine I ja II kooliastme inglise keele kui 
võõrkeele tundides55;

 { Lipp, Mari (2012). Lühifilmide kasutamise meetod grupiteraapias56;
 { Raevald, Maarja (2012). Turunduskommunikatsioon animafilmis “Jänku-Juss” aastatel 

2007 ja 201157;
 { Varblane, Siret (2012). Joonisfilmi “Lotte ja kuukivi saladus” kasutamise võimalused eel-

kooliealiste laste meediapädevuse arendamiseks58;
 { Hermann, Kristina (2013). Ekraanimeedia roll soostereotüüpide kujundamisel: Eesti 

algklassiõpetajate ja -õpilaste arusaam59;

49  www .efis .ee/et/varamu/film-koolis:-opetajate-tuba 

50  www .ajaloomuuseum .ee/haridus/meil-on-agedad-haridusprogrammid 

51  www .ra .ee/wp-content/uploads/2019/01/Filmiarhiivi .tegevuspohimotted_vers .1 .1 .pdf 

52  dspace .ut .ee/handle/10062/15774

53  dspace .ut .ee/bitstream/handle/10062/15226/Gendrikson_Riina .pdf?sequence=1&isAllowed=y 

54  dspace .ut .ee/handle/10062/16624

55  dspace .ut .ee/handle/10062/18015

56  www .ester .ee/record=b2856767~S1*est

57  dspace .ut .ee/handle/10062/25857

58  dspace .ut .ee/handle/10062/25875

59  www .efis .ee/UserFiles/pdf/hermann_kristina .pdf 
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 { Kahro, Marek (2013). Ekraanireligioon: populaarsete filmide ja telesarjade mõju Eesti 
noorte uskumustele60;

 { Kibe, Berit (2013). Multifilmi tegelaste võimalike mõjude väljendumine laste omavahe-
listes suhetes61;

 { Koppel, Kadri (2013). Filmi kasutamise võimalusi gümnaasiumi kirjandustundides62;
 { Markson, Annika ja Seinberg, Jaana (2013). Audiovisuaalne materjal ning aktiiv- ja 

interaktiivõppe meetodid antiikkirjanduse õpetamiseks63;
 { Sassjan, Marko (2013). Kultuur ja kultuuritundlikkuse areng läbi filmikunsti64;
 { Kreitsmann, Taavi (2014). Saaremaa õpilaste hinnangud autentsete materjalide kasuta-

misele põhikooli 7.–9. klasside inglise keele tunnis65;
 { Tõnisson, Jane (2014). Uus meedia emakeeleõpetuses: õpetajate ettevalmistuse ja 

õppekomplektide analüüs66;
 { Muuli, Toomas (2015). Kultuuri õpetamine filmi abil III kooliastme inglise keele tunnis67;
 { Ojamaa, Maarja (2015). Kultuurilise autokommunikatsiooni transmeedialine aspekt68;
 { Raat, Nele (2015). Luule animeerimine gümnaasiumi ja põhikooli III astme kunstitunni 

rikastajana69;
 { Siilivälja, Aimar (2015). Eesti Rahvusringhäälingu digitaalse arhiivi saated õppematerja-

lina ajalootunnis70

 { Tõnumaa, Gerli (2015). Animatsiooni kasutamine lasteaia õppetöös71

 { Aia, Heldi (2016). Põhikooli õpilaste kaasamise võimalused digitaalse õppevara välja-
töötamisel loodusainete näitel72

 { Järvela, Romet (2016). Veenmisvõtete kasutamine Youtube’i videoblogijate näitel73;
 { Kald, Keidi (2016). Loovmängud: viiekümnendad, üheksakümnendad ja tänapäev74;
 { Kase, Kärt (2016). Digitaalse narratiivi kasutamise võimalused lasteaias75;
 { Kotter, Eugenia (2016). Nutiseadmete animatsiooni rakenduste videojuhendid üldhari-

duskoolidele76;
 { Lindsalu, Emily (2016). Laste ekraanimeedia lemmiktegelaskujud ning nende roll laste 

ja vanemate igapäevaelus77;

60  dspace .ut .ee/bitstream/handle/10062/33114/kahro_ma_2013 .pdf?sequence=1&isAllowed=y 

61  www .etera .ee/s/KqK5PO7SUV 

62  www .ester .ee/search~S1*est/X?searchtype=X&searcharg=Filmi%20kasutamise%20v%C3%B5imalusi%20g%C3%BCmnaasiumi%20kirjandustundides&se  
 archscope=1&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=OTSI

63  dspace .ut .ee/handle/10062/31377

64  www .etera .ee/s/C4UpU7cj0Y 

65  dspace .ut .ee/handle/10062/41823

66  dspace .ut .ee/handle/10062/44035

67  dspace .ut .ee/handle/10062/48061

68  dspace .ut .ee/bitstream/handle/10062/45985/ojamaa_maarja .pdf?sequence=1&isAllowed=y 

69  www .etera .ee/s/iwh84UI5i7 

70  www .etera .ee/s/sHTg43Li69 

71  www .etera .ee/s/3lefSnRlhH 

72  www .etera .ee/s/QRktClfVds 

73  www .etera .ee/s/WLqcCqcMSv 

74  dspace .ut .ee/handle/10062/52111 

75  www .etera .ee/s/WHMYizbgZD 

76  www .etera .ee/s/6luyKtCdf1 

77  dspace .ut .ee/handle/10062/52029
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 { Maripuu, Kerttu (2016). Filmi lõiminguline käsitlemine gümnaasiumi eesti keele kursusel 
“Meedia ja mõjutamine” Elmo Nüganeni filmi “1944” näitel78;

 { Markus, Maria (2016). Koolieelse lasteasutuse õpetajate tõlgendused ja praktilised 
kogemused meediakasvatusest79;

 { Mettus, Margit (2016). 5–6-aastaste laste arusaam soolistest stereotüüpidest läbi las-
tefilmide80;

 { Soone, Helen (2016). Kultuuridevahelise suhtluspädevuse arendamine inglise keele 
tundides81;

 { Talts, Piret (2016). Ekraanimeedia 11–14-aastaste Waldorfi- ja tavakooli õpilaste kasu-
tuses82;

 { Tõnissoo, Aide (2016). Algklasside õpilastele aktsepteeritud käitumise õpetamine 
õppefilmide abil83;

 { Agur, Inger (2017). Nutiseadmete kasutamise võimalused ja riskid väikelaste arengus: 
Tartu linna sõimerühmade õpetajate hinnangud84

 { Granström, Mikk (2017). Film kui õppevahend gümnaasiumi füüsikatunni näitel85;
 { Lepik, Veronika (2017). Geograafia õpetamisel kasutatavate kaasaegsete meetodite 

seos õpimotivatsiooniga86;
 { Toompuu, Mailis (2017). Meediakasvatuse ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

vahendite rakendamine õppetöös: ühe Kuressaare lasteaia näitel87;
 { Vanamb, Kerttu-Kadi (2017). Projektõppeülesandeid Andrus Kivirähki teose “Rehepapp 

ehk November” põhjal88;
 { Venno, Airi (2017). Katse kujundada õpilaste väärtuseelistusi videoklippide abil89;
 { Ärm, Triin (2017). I ja II kursuse tudengite meediapädevus eesti keele kursuse “Meedia 

ja mõjutamine” kontekstis90;
 { Gurt, Gerly (2018). Eesti keele ja kirjanduse õpetajate hinnangud digivahendite kasuta-

misele Tartu ja Põlva maakonna koolide näitel91;
 { Heinsalu, Milen (2018). 6–7-aastaste laste lemmik ekraanimeedia tegelaskujud ja 

nende roll laste joonistustes92;
 { Hollo, Riine ja Eglit, Triinu (2018). Õppevideod 4. klassi õppetöös: meediasisu loomine 

ja kasutamine õppeprotsessis inimeseõpetuse teemadel93;

78  dspace .ut .ee/bitstream/handle/10062/51697/Maripuu_2016 .pdf

79  www .etera .ee/s/5itdGm6ydu 

80  www .etera .ee/s/rYNDajk7ag 

81  dspace .ut .ee/handle/10062/53021

82  dspace .ut .ee/handle/10062/52559

83  www .etera .ee/s/kXNOWcMce4 

84  dspace .ut .ee/handle/10062/56695

85  dspace .ut .ee/handle/10062/57365

86  www .etera .ee/s/2FTGKeVjky 

87  www .etera .ee/s/PEyQXh1PFo 

88  dspace .ut .ee/handle/10062/56793

89  dspace .ut .ee/handle/10062/57306

90  dspace .ut .ee/handle/10062/56858

91  dspace .ut .ee/handle/10062/61230

92  www .etera .ee/s/W2cViR8IEU 

93  www .etera .ee/s/xvr7hakxC0 

OLUKORD EESTIS



36
FI

LM
IH

AR
ID

US
E 

LÄ
HT

EK
OH

T 
EE

ST
IS

 { Laadoga, Kertu (2018). Avalike filmi- ja videoandmebaaside kasutuspraktikad Eesti 
aineõpetajate näitel94;

 { Oad, Mikk (2018). Õppeanimafilmid lasteaia õppetöös: õpetajate suhtumine, kogemu-
sed ja vastuvõtt95;

 { Rikkolas, Britta (2018). Gümnaasiumi valikkursuse “Kirjandus ja film” ainekava elluvii-
mine: õpilase kaasamine multimodaalsuse põhimõtetest lähtudes96;

 { Eensaar, Linda (2019). Juutuuberite video sisu analüüsi metoodika97;
 { Kommer, Liis (2019). Perekonna ekraanimeedia tarbimise roll 6–7-aastaste laste sot-

siaalsete oskuste arengus ja pereväärtuste kujunemisel98;
 { Murdla, Katariina (2019). Õpilaste kultuuriline silmaring: õpilaste kultuuriteadmiste ana-

lüüs riiklike õppekavade ja kahe Eesti kooli näitel99;
 { Neuvonen, Tiia (2019). Lõimitu aine- ja keeleõpe kultuuri õpetamise teenistuses. Õppe-

materjalid kolmandale kooliastmele100;
 { Zirk, Kristina (2019). Lapsevanemate hinnangud juhendamisstrateegiatele puutetund-

liku ekraani kasutamisel 1,5–3-aastaste laste seas Tartu lasteaedade näitel101.

FILMIHARIDUS EESTI KINODE JA FILMIFESTIVALIDE PROGRAMMIS
Artise kino102 on pakkunud oma 10 tegevusaasta jooksul palju erinevaid filmiteadlikkust 
tõstvaid kultuuriprogramme, millest kõige otsesemalt oli haridussüsteemiga seotud üldha-
riduskoolide kohustusliku kirjanduse nimistu põhjal koostatud filmiprogramm “Kirjandus 
kinos“. Lisaks sellele on aja jooksul kujunenud hea koostöö Tallinna ja Harjumaa koolidega 
ühiskülastuste koordineerimiseks. Varem on koolidele korraldatud seansside juurde orga-
niseeritud ka õppematerjale, mis aitavad filme paremini analüüsida ja õppetöös rakendada, 
aga tiheda kaadrivahetuse tingimustes pole Artises viimasel ajal filmidele lisamaterjalide 
loomisega tegeletud. 2018/2019. õppeaastal ei toimunud ka “Kirjandus kinos” filmiprog-
rammi. Viimastel aastatel on korraldatud Euroopa lastefilmide eriprogrammi. 

Kinos Sõprus on alates 2017. aasta sügisest toimunud filmiloengute sari “Sõpruse 
filmikool“103. Lisaks sellele on aastaid korraldatud koolidele suunatud dokumentaalfilmide 
programmi “Klassiga kinno”104, kus iga linastuse juurde leitakse ka teemat tutvustada aitav 
lektor ning õpetajatele luuakse filmide analüüsimist soodustavaid õppematerjale. Filmiha-
ridust ja kinokultuuri edendatakse ka paar korda aastas toimuvaid retrospektiive korral-
dades ning näiteks Tartu Elektriteatri ja filmiarhiiviga kahasse korraldatav Filmilindifestival 
Järva-Jaanis ja paljud eriprogrammid. 

94  www .etera .ee/s/e4KWLFwzO1 

95  www .etera .ee/s/k4x3PNagtO 

96  www .etera .ee/s/0cYpFH60kp 

97  dspace .ut .ee/handle/10062/64203 

98  www .etera .ee/s/K7WsLgOpl6 

99  www .etera .ee/s/iAgQcSJhYV 

100  dspace .ut .ee/handle/10062/65166

101  dspace .ut .ee/handle/10062/64944

102  www .kino .ee/

103  kinosoprus .ee/et/movie/filmikool-0

104  kinosoprus .ee/et/movie/klassiga-kinno-1
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Kinobuss koordineerib läbi kinovõrgu105 filmide näitamist paikades, kus DCP-kinop-
rojektorit paigaldatud ei ole ning selle tarbeks on loodud kinokodade võrgustik, mis aitab 
koopiate ja filmiprogrammiga. Kinobuss on alates 2001. aastast tegutsenud aktiivselt ka 
filmihariduse edendamisega ja on selles vallas ilmselt kõige suuremate kogemustega 
organisatsioon Eestis, mis väga erinevate projektide raames on andnud filmi- ja meedia-
pädevuse töötubasid üle Eesti106.

Tartu Elektriteater teeb koostööd Tartu koolidega ning nende repertuaaris on suur 
rõhk eriprogrammidel107, mis toovad Lõuna-Eesti elanikeni filmid ja teemad, mis muidu ehk 
avalikku kõlapinda ei leiaks.

Kommertskinoketid (Apollo Kino108, Forum Cinemas109, Viimsi kino110) pakuvad koolidele 
ühiskülastusteks soodustusi ja võimalust klassiga kinno ekskursioonile tulla. Samasugust 
võimalust pakub ka näiteks Valga kino Säde111. 

Kinoliit112 korraldab Kinomajas koolinoortele Eesti filmide linastusi koos kohtumistega 
professionaalsete filmitegijatega. 

Laste- ja noortefilmide festival Just Film113 teeb koolides filmialast teavitustööd ja rikas-
tab festivali programmi temaatiliste vestlusringide ja filmidele sissejuhatuste pakkumisega. 

Kino Maale festivali114 programm linastub Eesti maapiirkondade haridus- ja kultuu-
riasutustes ja pakub lastele ja koolinoortele ka animatsioonikoolitusi ja konkursse.  

BFMis asuv Supernova kino115 näitab kooliaasta jooksul kaks korda nädalas haridusli-
kel eesmärkidel tasuta filmiprogrammi.

Septembrist juunini toimub Kumu Dokumentaal116 – igal kolmapäeval ekspertide sis-
sejuhatusega toimuvad tasuta dokiseansid. 

Sillamäe raamatukogus toimusid 2018/2019. hooajal “Retro-kino” seansid117.
Tallinna raamatukogudest pakub filmiklubilist tegevust Keskraamatukogu, kus toimu-

vad laste118 ja noorte119 raamatu-filmiklubi üritused kord kuus.
Lisaks on võimalik koolidel, raamatukogudel või ka kinodel laenutada MTÜ Mondo 

maailmaharidus- ja koolituskeskuse filmikogust120

105  kinokoda .kinobuss .ee/

106  kinobuss .ee/projektid/arhiiv/

107  elektriteater .ee/eriprogrammid/ 

108  www .apollokino .ee/special/KoolKinno 

109  www .forumcinemas .ee/events/klassigakinno 

110  www .viimsikino .ee/News/School

111  www .valgakultuurikeskus .ee/sundmused/kino/kooliga-kinno/

112  kinoliit .ee/

113  www .justfilm .ee/

114  www .kinomaale .ee/

115  www .kinosupernova .ee/

116  kumu .poff .ee/est

117  www .sillamae .ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/jwgkUWW0pViW/content/kolmapaevane-retro-kino-sillamae-raamatukogus

118  keskraamatukogu .ee/muusika/laste-raamatu-ja-filmiklubi-jatkub-uuel-hooajal/

119  keskraamatukogu .ee/muusika/noorte-raamatu-ja-filmiklubi/

120  https://maailmakool .ee/materjalid/filmid/
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FILMIHARIDUS TEISTES EUROOPA RIIKIDES
Viideteta tekst selles alapeatükis on võetud 2013. aasta raportist Screening Literacy, mil-
lest oli pikemalt juttu ülal (peatükis Screening Literacy: Film Education in Europe). Iga riigi 
juures on mainitud ka riikliku filmifondi osalus filmihariduse edendamises ning kultuuri- ja 
haridusministeeriumite haldusalad, kuna just nende kahe ministeeriumi koostöö võiks olla 
võtmesõnaks filmihariduse süstemaatilisel edendamisel. Iga riigi juures on välja toodud 
mõned staažikamad asutused ja algatused, mida tasub vaadata nii eeskujude kui potent-
siaalsete koostööpartneritena. 

Austria – Austria filmihariduslik kese asub Viinis. Filmiharidus on Austrias osa vabataht-
likust meediahariduse strateegiast, mida viiakse peamiselt ellu regionaalsete ja kohalike 
algatuste kaudu. Austria filmi instituudil puudub filmiharidusega tegelev personal. Austrias 
kuuluvad haridus ja kultuur erinevate ministeeriumite haldusalasse. 

 { Austria filmiarhiivi121 haridusprogrammid on peamiselt teoreetilise fookusega. 
 { Austria filmimuuseumi122 hariduslikuks põhimõtteks on olla nägemise kooliks 

(School of Seeing  või Die Zeit) ja võimaldada õppida liikuvaid pilte tundma vara-
kult enne täiskasvanuikka jõudmist. Neil on pikaajaline filmihariduse kogemus 
ja väga rikkalik ning mitmekülgne programm igas vanuses filmihuvilisele. Filmi-
muuseum tegeleb väga laiahaardeliselt nii teoreetiliste kui praktiliste oskuste 
arendajana – korraldatakse nii linastusi, koolitusi kui suvekoole ja antakse välja 
rahvusvaheliselt tunnustatud raamatusarja.

 { FilmABC ehk rakendusliku meedia- ja filmihariduse instituut123 tegeles kuni aas-
tani 2017 õpetajate jaoks filmide juurde õppematerjalide ja õppekavade koosta-
misega. Sama leht vahendas ka erinevaid filmi- ja meediaalaseid täiendkoolituste 
ja õppevõimalusi nii Austrias kui mujal maailmas ning erinevaid filmihariduse ala-
seid üritusi, koolikino seansse, festivale, praktikume ja rahastusvõimalusi. Tege-
mist oli kontaktpunktiga õpetajate ja õpilaste jaoks filmialastele küsimustele vas-
tuste saamiseks, mida rahastasid Austria Haridus- ja Teadusministeerium, Viini 
Filmifond, Austria Majandus- ja Tööstuskoja Filmi ja Muusika Liit, Austria Filmi 
Instituut ning Austria Audiovisuaalautorite Liit. 

Belgia – Belgias tegelevad filmiharidusega eri asutused Valloonias ja Flandrias. Mõlemal 
piirkonnal on eraldi filmifondid – Valloonia filmifondis arendatakse ka filmiharidust, Fland-
rias on selleks teised asutused. Mõlemal piirkonnal on eraldi haridus- ja kultuuripoliitikat 
koordineerivad keskused. 

 { CINEMATEK ehk Belgia kuninglik kinoteek124 on ka Belgia filmiarhiiv ja filmimuu-
seum, mis asub Brüsselis ning lisaks filmide säilitamisele ja teadustööle, filmili-
nastuste ja retrospektiivide korraldamisele ja raamatukogule asub selle juures  
pisike kahest inimesest koosnev filmihariduse osakond, mis tegeleb erinevate 
töötubade ja koolituste korraldamisega noorele ja täiskasvanud publikule. 

 { JEF125 on Antverpenis asuv flaamikeelne filmiharidust koordineeriv keskus, mis 

121  www .filmarchiv .at/en/education/ 

122  www .filmmuseum .at/en/research__education/education 

123  www .filmabc .at/ 

124  cinematek .be/?node=25&description=Education 

125  professionals .jeugdfilm .be/en/over-jef/wat-doet-jef 
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tegeleb peamiselt laste- ja noortefilmide levitamisega ja audiovisuaalkoolituste 
korraldamisega. Tehakse mitmesuguseid töötubasid, installatsioone, luuakse 
õppematerjale ja kureeritakse lühifilmi kanalit, et pakkuda Flandria noortele või-
malusi filmikunsti luua, kogeda ja osata filmide sisu ja kunsti kriitiliselt hinnata. 
Üheks JEFi kaasasutajaks on Flaami audiovisuaalfond. 

 { Valloonia–Brüsseli föderatsiooni kino- ja audiovisuaalkeskuse põhitegevuseks 
on küll filmide arendamise ja tootmise toetamine, kuid lisaks sellele tegeletakse 
ka filmiharidusega. Selleks toimub nende toetusel kaks programmi: “Kineastid 
klassiruumis”126 (võimaldab põhi- ja keskkooli õpetajatel kutsuda filmitegijaid 
kooli loengut või töötuba pidama) ja “Esilinastused lähemale“127 (uute filmide esi-
linastuste korraldamine koos filmitegijatega kohtumistega paikades, kus püsivat 
kino ei ole). 

Bulgaaria – Bulgaaria filmikeskuses puudub filmiharidusega tegelev personal. Sofias asub 
Bulgaaria rahvuslik filmiarhiiv. Bulgaarias on kokku 17 Europa Cinemas kinovõrgustikku 
kuuluvat kino, aga teadaolevalt seal ühtegi filmiharidusele keskendunud institutsiooni 
pole. Bulgaarias kuuluvad haridus ja kultuur erinevate ministeeriumite haldusalasse. 

Hispaania – Vastutus hariduse eest on Hispaanias jagatud riigi, 17 autonoomse regiooni, 
kohalike omavalitsuste ja koolide vahel. Puudub riiklik filmihariduse strateegia, aga on ole-
mas palju kohalikke initsiatiive ja organisatsioone, kes on pühendunud noortele filmihariduse 
pakkumisele, ja kohalikke fonde, kes seda rahaliselt toetavad. Eriti aktiivselt tegeletakse 
filmiharidusega Kataloonias. Filmi- ja audiovisuaalse kunsti instituut koordineerib, toetab 
ja teeb kättesaadavaks info filmipädevust edendavate festivalide, projektide ja kinoteekide 
kohta. Hispaanias kuuluvad haridus ja kultuur erinevate ministeeriumite haldusalasse.

 { “Cinema en curs”128 on töötubasid, õpetajate koolitusi, metoodikaid ja uurimustöid 
hõlmav filmipedagoogika programm põhi- ja keskkoolidele, mis sai alguse 2005. 
aastal Katalooniast, aga nüüdseks on levinud Baskimaale, Galiitsiasse, Madridi, 
Tšiilisse ja Saksamaale. Programmi loojaks on Barcelonas asuv kultuuri, loomin-
gut ja haridust ühendav asutus A Bao A Qu129, mis on üks aktiivsemaid filmi-
hariduslikke organisatsioone Hispaanias (nende rahvusvahelistest projektidest 
natuke pikemalt ettepanekute peatükisw).

 { Kataloonia filmoteek130 Barcelonas korraldab koolitusi, filmilinastusi, kuraatori-
tuure, didaktiliste õppematerjalide loomist, et tugevdada filmikultuuri ja audio-
visuaalset mõtlemisvõimet – neil on eraldi spetsiifiline koolidele suunatud prog-
ramm. Barcelonas on 1970ndatest alates tegutsenud ka audiovisuaalse kultuuri 
keskus Drac Magic131, mis tegeleb filmiharidusliku programmi pakkumisega.

Holland – Hollandil puudub riiklik filmihariduse strateegia, kuid projektidel ja organisat-
sioonidel, millel on konkreetsed ideed filmi- ja meediahariduse edendamiseks, on võimalus 

126  audiovisuel .cfwb .be/activites/cineastes-en-classe/ 

127  audiovisuel .cfwb .be/activites/avants-premiers-proximite/ 

128  www .cinemaencurs .org/en 

129  www .abaoaqu .org/en/organization 

130  www .filmoteca .cat/web/ca/coneix-els-serveis-educatius 

131  www .dracmagic .cat/qui-som/ 
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rahastust taotleda. Riiklikult rahastatud EYE filmi instituudi ülesandeks on koordineerida, 
koguda ja levitada filmihariduslikke materjale ja algatusi ning olla riikliku filmihariduse võr-
gustiku132 eestvedajaks, et tegeleda filmiharidusele parema positsiooni saavutamisega riik-
likul tasemel. 
Alates 2019. aastast on võimalik Hollandi filmifondist taotleda raha filmihariduse 
keskuste pilootprojektide loomiseks133. 
Hollandis on haridus-, kultuuri- ja teadusministeerium sama asutus. 

 { Cinekid134 on Amsterdami lastefilmide festival, mis lisaks filmide linastamisele 
tegeleb aktiivselt ka filmi- ja meediapädevuse propageerimisega: nad jagavad 
vajalikku infot lapsevanematele, teevad koostööd koolide, kinode ja muude asu-
tustega. Lisaks sellele on nad Loov Euroopa rahastuse toel algatanud laste- ja 
noortefilmide hariduslikel eesmärkidel levitamise platvormi Wrap!135 ja loonud ka 
õpetajatele mõeldud filmide voogedastusplatvormi136.

 { EYE137 üheks põhifookuseks on filmihariduse pakkumine. Filmihariduslikeks 
tegevusteks on eraldatud terve muuseumi üks korrus ja nad pakuvad erine-
vaid programme alates 4. eluaastast kuni kõrgkooli astmeni – nt “Moviezone”138. 
Lisaks filmihariduse pakkumisele on EYE ka filmimuuseum ja -arhiiv ning nende 
kollektsiooni kuulub umbes 40 000 filmi koos filmide juurde kuuluvate lisama-
terjalidega.  

 { Haridus on erinevate festivalide, institutsioonide ja kinode programmis 
prominentsel kohal – nt HAFF139, IDFA140, Imagine Film Festival141, Movies That 
Matter142, NFFS143, Taartrovers Film Festival144, Pathé145, Institute of Sound and 
Vision146.

Horvaatia – Horvaatias kuulub filmihariduse edendamine Horvaatia audiovisuaalkeskuse 
kohustuste hulka. Koostöös Horvaatia teadus-, haridus- ja spordiministeeriumiga on välja 
töötatud filmihariduse strateegia, mis tagab erinevate riiklike ja kohalike tegevuste järje-
pidevuse. Horvaatias kuuluvad haridus ja kultuur erinevate ministeeriumite haldusalasse. 

 { Art-Kino Rijeka147 – kinoprogrammis eraldi fookus laste ja noorte haridusprog-
rammidel. 

132  www .filmeducatie .nl/#lerenoverbeeldtaal 

133  www .filmfonds .nl/media/inline/2019/6/25/financial_and_production_protocol_2019 .pdf 

134  www .cinekid .nl/en/year-round 

135  www .wrapfilms .eu/ 

136  www .defilmvandaag .nl/

137  www .eyefilm .nl/en/edu 

138  moviezone .nl/ 

139  www .haff .nl/en 

140  www .idfa .nl/en/ 

141  imaginefilmfestival .nl/en/ 

142  www .moviesthatmatter .nl/english_index/education/young_amnesty_film_days 

143  nffs .nl/ 

144  www .taartrovers .nl/filmfestival/en 

145  www .pathe .nl/school 

146  www .beeldengeluid .nl/en/collection/collection-access-education 

147  www .art-kino .org/en/ 
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 { Horvaatia audiovisuaalkeskus148 on riiklik filmifond, kus on ka filmiharidusega tege-
lev ametikoht ning nt 2016. aastal toetati meediapädevuse algatusi 383 660 € 
väärtuses149 ning fondi 2017–2021 eesmärke sõnastavas trükises on filmipäde-
vuse ja uue publiku kaasamisele pühendatud kuus lehekülge150 ehk filmipädevu-
sega tegelemine on Horvaatias strateegilise tähtsusega küsimus. Filmipä-
devuse tõstmiseks tehakse tihedalt koostööd Horvaatia filmiühinguga151.

 { “Seitsmes maailmajagu“152 on Zagrebi moodsa kunsti muuseumiga koostöös kor-
raldatud hariduslik filmiprogramm lastele, noortele ja õpetajatele. 

Iirimaa – Iiri filmi instituut (IFI)153 on panustanud väga põhjalikult haridusliku strateegia ja 
tegevuste välja töötamisele. Haridusega tegelemine on IFI üks kolmest põhipriori-
teedist. Hariduslikult tegeletakse filmide näitamisega ja nende paigutamisega erineva-
tesse hariduslikesse kontekstidesse, tegeletakse otse koolidega üle Iirimaa ja jõutakse 
18 000 õpilaseni aastas, korraldatakse üritusi nii peredele kui seenioritele ning pakutakse 
filmihariduslikku õhtukooli. Palju investeeritakse ka erinevatesse uuringutesse, et oma 
tegevusi paremini planeerida. Iiri filmiarhiiv on osa IFI struktuurist. IFI saab osa oma rahas-
tusest Iiri filmi nõukogult, mis on peamine Iiri filmitööstuse rahastamise fondiks. Iirimaal 
kuuluvad haridus ja kultuur eri ministeeriumite haldusalasse.

 { Fresh Film Festival154 korraldab aastaringseid filmitegemise koolitusi ja ka Iiri 
noore filmitegija konkurssi. 

Island – Veebruaris 2012 avaldatud riiklikult tellitud raportis “Filmiharidus Islandil” märgiti 
ära vajadus teha filmipädevusest põhi- ja keskkoolihariduse tavapärane osa ja 
seda mitte ainult selleks, et tagada filmitööstusele järelkasv, vaid pigem seetõttu, 
et noored vaatavad filme niikuinii ning filmikunstil on oluline roll nende maailma-
vaate ja elufilosoofia kujundamisel. Islandi filmikeskusel puudub filmiharidusega tege-
lev personal. Islandil on haridus-, teadus- ja kultuuriministeerium. 

 { Islandi filmikool155 pakub täiendkoolitusi õpetajatele visuaalmeedia rakendami-
seks õppetöös, mitmesuguseid suvekoole ja koolitusi koolidele. 

Itaalia – Alates septembrist 2012 rakendatakse riiklikke eeskirju ja õpieesmärke filmi-
hariduse õpetamisel kunstikoolides keskkooli tasemel. Itaalias korraldab filmihariduse 
toetamist iga maakond eraldi ning filmihariduse pakkumisega tegelevad erinevad insti-
tutsioonid (muuseumid, filmiarhiivid, meediateegid ja kinoteegid, kohalikud omavalitsused, 
ühingud, kinod jne). Filmihariduslikke tegevusi toetavad ka ANEC (Itaalia kinoomanike 
ühing) ja Circuito Cinema (Kinode võrgustik). Rahvusringhäälingul on eraldi hariduskanal, 
mis loob õppematerjale õpilastele ja õpetajatele - RAI Scuola. Itaalias kuuluvad haridus ja 
kultuur eri ministeeriumite haldusalasse. 

148  www .havc .hr/eng/about-us/havc 

149  www .havc .hr/file/publication/file/havc-factsfigures-web .pdf 

150  www .havc .hr/file/publication/file/havc-nacionalni-program-2017-2021 .pdf 

151  www .hfs .hr/Default_e .aspx 

152  www .sedmikontinent .org/ 

153  ifi .ie/learn/about 

154  freshfilmfestival .com/about/about-fresh/ 

155  icelandicfilmschool .is/thehistory/ 
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 { Bologna kinoteek156 ja Milano kinoteek157 pakuvad arhiivifilmidele koostatud hari-
dusprogramme. 

 { Torino rahvuslik filmimuuseum158 pakub laia hulka hariduslikke programme kooli-
dele (algkoolist gümnaasiumini + õpetajad) ja peredele ning gruppidele. 

Kreeka – Kreekas olid pikka aega filmihariduse eest hoolitsenud MTÜ Karpos ja mõned 
filmifestivalid ja kinod, kuni 2017. aastal loodi riiklik keskus EKOME, mille üheks vastutus-
alaks peaks olema ka filmipädevuse tõstmine. Kreeka filmikeskuses filmihariduse eest 
vastutav personal puudub. Kreekas kuuluvad haridus ja kultuur erinevate ministeeriumite 
haldusalasse.  

 { EKOME (Riiklik audiovisuaal- ja kommunikatsioonikeskus) üheks kolmest tege-
vusvaldkonnast on audiovisuaalse ja digitaalse hariduse edendamine Kreekas, 
mille osaks on ka filmipädevuse arendamine159. 2019. aastal tehti avalikuks 
asutuse koostatud ingliskeelne meedia- ja informatsioonipädevuse 
valge raamat160. 

 { Karpos161 on 2008. aastal Ateenas asutatud meedia- ja filmihariduse MTÜ, mis 
tegeleb noorte, täiskasvanute ja asutuste koolitamisega, meedia- ja filmipäde-
vuse ainekavade loomisega ja rahvusvahelistes koostööprojektides osalemi-
sega. Karpose eestvedamisel on loodud filmihariduse pilootainekavasid Kreeka 
üldhariduskoolides ja koolitatud õpetajaid/õpilasi.

 { Thessaloniki filmifestival tegeleb filmiharidusliku programmi pakkumisega koos-
töös Thessaloniki filmimuuseumiga162 - tehakse koolitusi nii mängufilmide kui 
dokumentaalfilmide tegemiseks ning loodud on ka Kreeka filme koolides levitav 
ja õppematerjalidega varustav filmivaramu.

Küpros – Küprosel vastutab filmipoliitika eest Küprose haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorte-
ministeerium. Ainsaks teadaolevaks filmihariduse edendajaks on Küprose rahvusvaheline 
lastefilmide festival ICFFCY, mis lisaks filmide linastamisele korraldab ka mitmesuguseid 
töötube ja koolitusi. 

Leedu – Leedu filmikeskus163 tegeleb mitmete filmihariduslike tegevuste korral-
damise ja toetamisega: õpetajatele on voogedastuskeskkond ja filmihariduse 
ressursside andmebaas, mis pakub ligipääsu Leedu filmidele ja nendele loodud 
õppematerjalidele ja terminoloogiale; filmihariduse seminaride ja dokumentalis-
tika töötubade korraldamine koolides üle Leedu; Euroopa filmiakadeemia noore 
publiku auhinna jagamine; 20. sajandi audiovisuaalsete arhiivide klassiruumi vii-
mine; noorte filmikriitikute võistlus. 
Filmiharidust rahastatakse haridusministeeriumi vahenditest (35 000 – 50 000 € aastas 

156  www .cinetecadibologna .it/en/studiare 

157  www .cinetecamilano .it/scuole 

158  www .museocinema .it/en/museo-e-mole-antonelliana/educational-department 

159  www .ekome .media/educate/ 

160  www .ekome .media/wp-content/uploads/The-White-Paper-of-EKOME-on-Media-Literacy_2019 .pdf 

161  www .karposontheweb .org/workshops/?lang=en 

162  www .filmfestival .gr/en/museum/educational/26106-general-info 

163  www .lkc .lt/en/education/ 
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olenevalt projektide mahust). Leedus kuuluvad haridus ja kultuur eri ministeeriumite hal-
dusalasse. 

 { Meno Avilys164 on 2005. aastast tegutsenud filmiharidust ja kinokultuuri eden-
dav MTÜ, mis osaleb aktiivselt mainekates rahvusvahelistes projektides nagu 
“Moving Cinema”165, “CinEd”, “Le Cinéma, cent ans de jeunesse”166; korraldab iga 
suvi filmilaagrit; teeb strateegilist koostööd Leedu kultuurinõukogu ja haridu-
sinnovatsiooni keskusega, et õpetada kriitilist ja loovat kirjaoskust õpetajatele 
ja õpilastele eri Leedu nurkades; korraldab aastas umbes 50 päeva dokumen-
taalfilmide töötubasid ja on võtnud enda peale Leedu dokumentaalfilmipärandi 
restaureerimise ja kättesaadavaks tegemise läbi nende enda loodud platvormi167.

 { Kino Skalvija on art-house kino Vilniuses, mille üheks väga oluliseks tegevuseks 
on filmiakadeemia168 loomine ja filmihariduse edendamine. Filmiakadeemia alustas 

 { 2007. aastal 14.-18. aastastele suunatud loengutega. Akadeemial on kaks aas-
tat vältav ja kaks korda nädalas toimuv koolitusprogramm, mille osalejad saavad 
valida kolme erineva õpiprogrammi vahel – mängufilm, dokumentaalfilm või filmi-
teooria ja -analüüs. Noori juhendavad ja konsulteerivad professionaalsed filmite-
gijad ning noorte loomingut näidatakse avalikult Skalvija kinoekraanil. Lisaks on 
kinol ka kooliõpilastele ja õpetajatele suunatud programm169.

 { Nanook170 on dokumentalistikat ja kvaliteetmeediat propageeriv MTÜ, mis tege-
leb nii ajakirjanduse kui ka õpilaste/õpetajate koolitamisega. 

 { Young Blood171 on noorte professionaalsete filmitegijate algatatud filmikool, mis 
võtab iga aasta vastu 15 õpilast. Kooli sisuks on nelja kursuse läbimine, millest 
kaks keskenduvad lavastamisele ja kaks näitlemisele. Iga nädal 2x3 tundi loen-
guid/praktikat. 

Läti – Läti filmikeskus on loonud koolidele suunatud filmiprogrammi (Kino školas) koos 
töölehtede formaadis õppelehtedega ning samuti on tehtud Läti piires tasuta kättesaada-
vaks valik üle 100 läti filmiga172. 2019. aasta esimeses pooles tõlgiti filmikeskuse ja Loov 
Euroopa koostöös läti keelde üks olulisemaid filmihariduslikke teoseid maailmas – David 
Bordwelli ja Kristin Thompsoni “Film Art. An Introduction”173. Filmikeskusel puudub filmiha-
riduse edendamiseks personal. Lätis kuuluvad haridus ja kultuur erinevate ministeeriumite 
haldusalasse. 

 { Riia filmifestival on võtnud eraldi fookusesse lapsed ja noored ning pakub neile 
mitmeid hariduslikke tegevusi174.

164  www .menoavilys .org/en/847213/about_us/about_us 

165  movingcinema .eu/ 

166  www .cinematheque .fr/cinema100ansdejeunesse/en/ 

167  www .sinemateka .lt/en/ 

168  skalvijoskinoakademija .lt/about/ 

169  www .mokausiiskino .lt/ 

170  nanook .lt/en/ 

171  youngblood .lt/#pagr-paveiksliukas 

172  www .filmas .lv/ 

173  nkc .gov .lv/en/uncategorized/news/launch-latvian-language-edition-film-art-introduction/

174  rigaiff .lv/2019/en/programme-2019/kids-weekend/ 
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 { Riia kinomuuseum175 pakub lisaks näitustele ka erinevate töötubade läbimist ja 
kooliprogramme; koostatakse filmiajaloo ja -kultuuri trükiseid ning üle 10 aasta 
on korraldatud filmiteooria õhtukooli loenguid. 

Luksemburg – Luksemburgi filmifond koos Luksemburgi kultuuriministeeriumi ja riikliku 
audiovisuaalkeskusega toetavad filmihariduslikke projekte rahaliselt. Filmifondis puudub 
filmiharidusega tegelev personal. Luksemburgis kuuluvad haridus ja kultuur erinevate 
ministeeriumite haldusalasse. 

 { CNA (Riiklik audiovisuaalkeskus) ehk Luksemburgi filmiarhiiv tegeleb audiovi-
suaalpärandi kättesaadavaks tegemisega nii hariduslikel kui kultuurilistel põh-
justel ja kinokultuuri propageerimisega. Nende valduses on audiovisuaalarhiiv, 
foto-, video- ja helistuudio erinevate koolituste läbiviimiseks, raamatukogu, kaks 
kinosaali ning pedagoogika ja koolituste osakond176. Pedagoogika ja koolituste 
osakond pakub haridusprogramme nii koolidele kui täiskasvanutele (amatööri-
dest professionaalideni). 

 { Luksemburgi kinoteek177 säilitab ja propageerib filmipärandit. Nad kasutavad oma 
kinosaali nii retrospektiivide kui ka erinevate kinokultuuri edendavate ürituste 
korraldamiseks: filmikonverentsid, ümarlauad, noorteprojektid, seenioride filmi-
õhtud, filmikontserdid ja festivalid.

 { Luksemburgi linna filmifestivali178 programmis on suur rõhk koolidele suunatud 
linastustel ja töötubadel.

Malta – Maltal puudub riiklik filmihariduse strateegia, aga meediapädevuste (koos filmi-
pädevusega) arendamine peaks kuuluma Malta haridus- ja tööministeeriumi haridusosa-
konna ülesannete hulka. Malta filmikomisjonis puudub filmiharidusega tegelev personal. 
Noorte ja kinokultuuri edendamise eest seisab riiklik kunstikeskus179. Maltal kuuluvad hari-
dus ja kultuur erinevate ministeeriumite haldusalasse. 

Norra – Norra filmi instituut (NFI) koordineerib filmihariduslikke tegevusi Norras ja panus-
tab filmipädevust arendavate õppematerjalide loomisesse. Kuni aastani 2016 tegutses 
ka nende poolt loodud noori alustavaid filmitegijad ja filmihuvilisi ühendav veebikeskkond 
filmport.no. Visuaalse pädevuse arendamine noorte seas koolisiseselt ja -väliselt 
on olnud NFI ülesanne alates 1993. aastast ja nende tegevuste elluviimiseks on 
neil osakond Kinoteek, filmikultuur ja haridus180, mille juures tegutseb nädala-
vahetuseti ka laste kinoteek181. NFI hangib ka filmikultuuri levitamiseks filmidele hari-
duslikke õigusi ja tegeleb nende levitamisega haridusvõrgus. NFI toetab nt filmialast 
täienduskoolitust, kinoteekide või filmiklubide tegevusi, filmikultuuri edendavaid 
tegevusi ning vähemalt viie laste- ja noortefilmi arendamist/tootmist aastas. Nor-
ras kuuluvad haridus ja kultuur erinevate ministeeriumite haldusalasse. 

175  www .kinomuzejs .lv/en/ 

176  cna .public .lu/fr/pedagogie-formation/index .html 

177  www .vdl .lu/en/visiting/art-and-culture/film/cinematheque 

178  www .luxfilmfest .lu/en/films-scolaire 

179  www .kreattivita .org/en/ 

180  www .nfi .no/eng/about-us/mandate-and-organisation 

181  www .cinemateket .no/barnas-cinematek 
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 { Filmrommet182 on keskkond, mis levitab filme ja filmidega seotud õppematerjale 
raamatukogudele ja koolidele. 

 { Norra filmiklubide föderatsioon183 tegeleb filmide levitamisega, seminaride ja töö-
tubade korraldamisega ning filmi- ja meediapädevuse tõstmisega oma liikmete 
hulgas. Erilist rõhku pannakse laste ja noorte filmiklubide loomisele. 

 { Tromsø rahvusvaheline filmifestival184 korraldab koolilastele aasta läbi linastusi 
ning festivali alafestivaliks on TIFF Junior185, mis ongi suunatud ainult noortele. 

Poola – Poola filmi instituut (PFI) kutsus 2011. aastal ellu Filmihariduse koalitsiooni186, et 
panna kirja riiklik filmihariduse strateegia, millega sõnastati esialgsed kaheksa 
eesmärki: teha filmikunst noortele paremini kättesaadavaks; julgustada noori 
filme kriitilisemalt analüüsima; populariseerida filmide kasutamist kultuuri- ja 
ühiskonnaõppes; pakkuda noortele võimalusi filme ise teha, et arendada nende 
loovust; töötada välja professionaalne täiendkoolituste programm õpetajatele ja 
teistele filmiharijatele, et tõsta filmihariduse pakkumuse ja projektide kvaliteeti. 
PFIs kuulub filmiharidus osakonna “Filmikultuuri levi ja turundus” vastustusalasse. 2019. 
aastal oli filmihariduslikeks tegevusteks eraldatav summa üle 1,6 miljoni €187. Poolas kuu-
luvad haridus ja kultuur erinevate ministeeriumite haldusalasse. 

 { “Koolide filmikogu“ ehk “Filmoteka szkolna”188 on 2009. aastal PFI poolt ellu 
kutsutud ja alates 2016. aastast Poola filmiarhiivi juures tegutseva Audiovi-
suaalinstituudi poolt hallatav programm, mis ühendab Poola filmipärandi hari-
dussüsteemiga. Kogusse valitud filmid on lõimitud erinevate ainekavadega ja 
on kättesaadavad nii põhi- kui keskkoolile ja jagatud ära mitmeteks kureeritud 
alateemadeks nagu näiteks “Ajaloo ristteedel”, “Võrdsus, mitmekesisus, demo-
kraatia” jne. Lisaks filmide kättesaadavusele loob programm ka filmide juurde 
õppe- ja lisamaterjale (temaatilised tunnikavad, artiklite kogud, intervjuud jne) 
ja korraldab seminare ning töötube, et toetada filmiklubide laiemat levikut, aren-
dada õpetajate oskusi, õpetada filme põhjalikumalt analüüsima jne. Kõik mater-
jalid on Poola haridussüsteemi poolt heaks kiidetud ja hoolikalt kureeritud vee-
bilehe kaudu kättesaadavad.

 { “Poola filmiakadeemia”189 on kaheaastane Poola filmiajalugu tutvustav interak-
tiivne programm. 

 { Poola filmiarhiiv190 pakub erinevatele sihtrühmadele võimalusi filmiharidust oman-
dada. 

 { Filmiharidusel on Poolas ka eraldi veebileht Edukacja Filmowa191, mis on kontakt-
punktiks õpetajatele, kinodele, noortele filmiarmastajatele ja lapsevanematele, 

182  filmrommet .no/ 

183  filmklubb .no/english/ 

184  tiff .no/en/information/tiff-whole-year-through 

185  www .tiffjunior .no/2019/seminarer/ 

186  www .koalicjafilmowa .pl/ 

187  en .pisf .pl/funding/operational-programmes 

188  www .filmotekaszkolna .pl/ 

189  akademiapolskiegofilmu .pl/en 

190  www .fn .org .pl/en/page/440/education .html 

191  edukacjafilmowa .pl/ 
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kes soovivad teada, kuidas paremini filmikunsti õppetöös rakendada, milliseid 
kriteeriume filmiharidusele seadma peaks, kuidas filmikogukonna osaks saada, 
miks peaks vahel terve perega kinos käima jne. 

 { Filmihariduse propageerimisega tegeleb ka Poola art-house kinode võrgustik192.
 { New Horizons of Film Education193 on samanimelise filmifestivali kõrvale tekkinud 

filmihariduslik initsiatiiv: korraldatakse filmihariduslikke seansse ligi 50 Poola 
linna kinodes, levitatakse haridusliku potentsiaaliga filme, luuakse filmikunsti 
omapära õpetavaid materjale, õpetatakse 4–12-aastastele lastele filmitegemist 
ja õpetajaid filme tegema ja filmitegemise oskusi oma töös rakendama. 

 { Poolas on ka filmiteraapiaga tegelev organisatsioon194, mis uurib, kuidas raken-
dada filmikunsti psühhoteraapia osana, kuidas nähtud filmid mõjutavad vaimset 
küpsust jne. 

Portugal – Portugalis puudub riiklik filmihariduse strateegia, aga regionaalsel tasandil on 
filmiharidus integreeritud õppekavasse Algarve regioonis. Portugalis on ka võrdlemisi hästi 
arenenud kinoklubide võrgustik, kus korraldatakse linastusi ja muid kinokultuuri arenda-
vaid üritusi. Riiklikul filmi-audiovisuaal instituudil (ICA) puudub filmiharidusega tegelev 
personal, kuid sealt on võimalik filmipädevuse edendamiseks toetust taotleda. Portugali 
rahvusringhääling korraldab keskkooli astme õpilastele mõningaid filmitegemise kursusi. 
Filmihariduse teoreetilist poolt edendavad Portugali filmiarhiiv, filmimuuseum ja kinoteek. 
Portugalis kuuluvad haridus ja kultuur erinevate ministeeriumite haldusalasse. 

 { “Lumière’i lapsed”195 on pikkade traditsioonidega filmihariduse organisatsioon, 
mis osaleb aktiivselt rahvusvahelistes koostööprojektides ja õpetab Portugali 
noortele praktilisi filmitegemise oskusi. 

Prantsusmaa – Prantsusmaal toimib filmiharidus kolme osapoole koostöös: kultuuri-, hari-
dus- ja põllumajandusministeeriumid, kohalikud omavalitsused ja filmitööstus ning kinod. 
Kultuuriministeeriumi haldusalas toimetav CNC ehk riiklik filmi ja liikuva pildi keskus vas-
tutab filmikultuuri jätkusuutlikkuse eest. Prantsusmaal on riiklik filmihariduse stratee-
gia, mida järgitakse filmihariduse toetamisel, alates põhikoolist on pildi-, filmi- ja 
audiovisuaalharidusel Prantsusmaa koolisüsteemis oluline roll.196 

Prantsusmaal kuuluvad haridus ja kultuur erinevate ministeeriumite haldusalasse.
 { CNC-l on välja töötatud mitmed koolidele suunatud programmid nagu “Ecole et 

cinéma”197, “College au cinéma”198, “Lycéens et apprentis au cinéma”199, mis kõik 
hõlmavad koolitundide ajal tehtavaid tegevusi ja on mõeldud selleks, et noortes 
kasvatada kinokülastamise harjumust ja armastust kinokultuuri vastu vaatamise, 
tegemise ja jagatud elamuste kaudu. Huvihariduse osana toetatakse ühendust 

192  www .kinastudyjne .pl/ 

193  nhef .pl/english 

194  kinoterapia .pl/about-kinoterapia/ 

195  osfilhosdelumiere .com/o-projecto/ 

196  www .education .gouv .fr/cid21004/l-education-a-l-image-au-cinema-et-a-l-audiovisuel .html 

197  www .cnc .fr/professionnels/enseignants/ecole-et-cinema/organisation-et-mode-d-emploi 

198  www .cnc .fr/a-propos-du-cnc/missions/education-a-l-image/college-au-cinema 

199  www .cnc .fr/professionnels/enseignants/lyceens-et-apprentis-au-cinema/organisation-et-mode-d-emploi 
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“Passeurs d’images”200, mis suunab väikeasulate noori filme tegema, üksteisele 
näitama ja professionaalidelt õpetust saama. Kogu programm lõppeb iga aasta 
piduliku linastusega CFis. Linastuste juurde luuakse ka filmi keelt ja tausta kir-
jeldada aitavaid materjale. 

 { Prantsusmaa kinodes on levinud noorele publikule suunatud hariduslikud 
eriprogrammid; 2012. aastal oli Prantsusmaal 1074 art-house ekraani, millest 
230 korraldasid noore publiku programme. 

 { Cinémathèque Française korraldab rahvusvahelist filmihariduse koolitust “Le 
Cinéma, cent ans de jeunesse”201 6–18-aastastele noortele. Koolitusprogramm 
kestab septembrist juunini ja iga aasta otsitakse filmitegemise vahenditega vas-
tust mõnele konkreetsele küsimusele (nt “Kohad ja lood”, “Mäng”, “Kliima”, “Värv” 
jne). Koolitusest on oodatud osa võtma noored ja filmitegijad, kes noori sel tee-
konnal juhendavad. Programmi finaaliks on kõigi osalejate loodud filmide pidu-
lik linastus Pariisis. Eestile lähedal asuvatest riikidest on programmiga liitunud 
Leedu ja Soome. 

Rootsi – Rootsi filmi instituudis on eraldi laste ja noorte toetuse fond202, millest rahas-
tatakse kohalikke omavalitsusi ja koole, kes soovivad filmielamusi lastele ja noor-
tele lähemale tuua ning pakkuda võimalust saada süvendatud teadmisi filmikunsti 
olemusest. Toetatakse regionaalseid filmikeskusi (Rootsis on neid 19) ja koolidele 
kinoprogrammide koostamist, luues õppematerjale ja töölehti. Filmihariduse toe-
tusteks jagatakse aastas ligi 300 000 €, luuakse ligi 35 õppematerjali (20 000 €), 
korraldatakse seminare ja konverentse (30 000 €), algatatakse eriprojekte (15 000 
€) ja makstakse töötasu (150  000 €). Filmiharidusele kulutatav eelarve aastas on ligi 
500 000 €. Filmiinstituudiga samas hoones asub ka Rootsi filmiarhiiv, filmimuuseum ja kino-
teek. Siit leiab ka nimekirja Rootsis filmiharidust edendavatest asutustest ja projektidest203. 
Rootsis kuuluvad haridus ja kultuur erinevate ministeeriumite haldusalasse. 

 { Filmi- ja leviketil Folkets Bio-l on filmipedagoogika algatus, millega luuakse filmi- 
ja meediaõppematerjale filmide paremaks mõtestamiseks,204 levitatakse filmipä-
devust ja aidatakse filmikunstil klassiruumi jõuda.

 { Rootsi kinode tegevust aitab koordineerida ja noore publikuni jõudmiseks alga-
tusi korraldada kinovõrgustik Biografcentralen205 ja Rootsi filmiklubide föderat-
sioon206

Rumeenia – Peamiseks filmiharidust edendavaks ettevõtmiseks Rumeenias on Transil-
vaania rahvusvahelise filmifestivali juurde loodud programm “Educatiff”207. Rumeenia riik-
lik filmikeskus toetab filmihariduslikke tegevusi rahaliselt. Rumeenias kuuluvad haridus ja 
kultuur erinevate ministeeriumite haldusalasse.

200  www .passeursdimages .fr/2018-wp/ 

201  www .cinematheque .fr/cinema100ansdejeunesse/en/ 

202  www .filminstitutet .se/en/funding/funding-from-the-swedish-film-institute/children-and-adolescents/funding-for-film-culture-activities-for-children-and-young-people/ 

203  www .filminstitutet .se/sv/fa-kunskap-om-film/filmiskolan/filmpedagogiskt-lexikon/ 

204  filmpedagogerna .se/ 

205  www .biografcentralen .se/about/ 

206  www .filmstudio .se/english

207  tiff .ro/en/educatiff 
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Saksamaa – Saksamaa on föderaalne vabariik 16 liidumaaga, millest igaühel on eraldi-
seisev hariduspoliitika. Enamikul liidumaadest on paigas ka oma filmihariduse strateegia. 
2005. aastal Saksa riigikantsleri meedia- ja kultuuritegevuste voliniku, Saksa föderaalse 
filminõukogu (FFS) ja Saksa filmitootjate ja -levitajate liidu koostöös loodud filmiharidust 
koordineeriva organisatsiooni Vision Kino eestvedamisel on loodud koolide filminädalate 
korraldamise strateegia ja pandud paika filmihariduse standardid, mida iga liidumaa esin-
daja järgib. Saksa kultuuriruumis on filmiharidus väga tugevalt seotud levifilmide turun-
duse ja kommertspotentsiaali ära kasutamisega208. Saksamaal on filmiharidus tihedalt 
seotud rahvusvahelise meediahariduse poliitikaga ja meediapädevuse arendamisega ning 
kino peetakse seal pigem üheks massimeedia vormidest kui kunstivormiks209. Saksamaal 
kuuluvad haridus ja kultuur erinevate ministeeriumite haldusalasse.

 { BJF (Bundesverband jugend und film) on Saksamaa laste ja noorte filmiklubide 
föderatsioon, millel on üle 1000 kontaktpunkti üle Saksamaa, kellele föderat-
sioon jagab filmikoopiaid, õppematerjale, koolitusi, et tagada noorte kaasatus 
filmikultuuri210.

 { Frankfurdi filmiinstituut ja -muuseum pakub laia valikut filmiharidust ja -kultuuri 
edendavaid tegevusi erinevatele vanusegruppidele211. Sarnaseid tegevusi pakub 
ka Berliinis asuv Deutsche Kinemathek212.

 { Vision Kino213 on põhiline filmiharidust koordineeriv organisatsioon Saksamaal, 
mis ühendab erinevaid liidumaid ja korraldab koolides kinonädalaid, loob filmide 
juurde õppematerjale, korraldab vestlusi ja seminare, osaleb rahvusvahelistes 
projektides, teeb koostööd kohalike Saksa festivalidega, jagab hariduslikke 
soovitusi kinolevis olevate filmide kohta. Vision Kino eelarve kinnitatakse FFA 
vahenditest. 

Slovakkia – Slovakkia audiovisuaalfond on peamine filmitööstuse rahastaja Slovakkias, 
nende eelarvest on 3% eraldatud haridusele, koolitustele, uuringutele ja kirjastamisele214. 
Selle raha eest luuakse filmikunsti paremini mõista aitavaid materjale koolidele ja ülikoo-
lidele. Mõned aastad tagasi oli Slovakkia televisioonis 40-osaline sari “Meediaspioonid”, 
mille eesmärgiks õpetada meedia- ja filmipädevust lastele, vanematele ja õpetajatele. Slo-
vakkia filmi instituut on põhimõtteliselt Slovakkia filmiarhiiv, mille peamiseks eesmärgiks 
on filmipärandi säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, filmiharidust nad oma tegevusega 
eriti ei propageeri. Slovakkias kuuluvad haridus ja kultuur erinevate ministeeriumite hal-
dusalasse. 

Sloveenia – Sloveenia filmikeskuse215 üheks strateegiliseks eesmärgiks on jul-
gustada filmi- ja audiovisuaalse kultuuri arengut, audiovisuaalse loominguli-
suse arengut keskkooli tasemel ja filmihariduse laiemat levikut. Neil on olemas 

208  www .ingentaconnect .com/content/ioep/fej/2018/00000001/00000002/art00002

209  www .ingentaconnect .com/content/ioep/fej/2018/00000001/00000001/art00003

210  www .bjf .info/bjf/english .htm 

211  www .dff .film/en/education/education-profile/ 

212  www .deutsche-kinemathek .de/en/visit/education 

213  www .visionkino .de/ 

214  www .avf .sk/english .aspx 

215  www .film-center .si/en/film-in-slovenia/film-education/ 
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kehtiv filmihariduse strateegia ja palju filmiharidusega tegelevaid organisat-
sioone – keskuse kodulehe andmetel 30 erinevat asutust. Nende filmiharidu-
sele eraldatav eelarve on vastavalt projektide sisule 70 000–140 000 € aastas.  
2019/2020. õppeaastal saab Sloveenia haridussüsteemis hakata filmi valikaineid 
õppima nii põhi- kui keskkoolis. 2017/2018. õppeaastal avati kolmes keskkoolis 
teatri ja filmi suunaõpe. Põhikoolis sisaldab filmiõpe kolme 35 tunni pikkust moo-
dulit, mida saab pakkuda nii üld-, kutse- kui ka keskkooli tasemel. Keskkooli filmi 
moodul koosneb neljast üle 35-tunnisest osast216. Sloveenia on kuuluvad haridus ja 
kultuur erinevate ministeeriumite haldusalasse.

 { Kinodvor kino Ljubljanas on ilmselt üheks põhjuseks, miks Sloveenias filmiha-
ridusega võrdlemisi palju tegeletakse. Sellel kinol on välja kujunenud väga pika-
ajalised traditsioonid oma publiku ja noorte harimiseks217.

 { Kino Otok ja Isola rahvusvaheline filmifestival218 on teine algatus, mille program-
mis on palju filmihariduslikku sisu. 

 { Vizo instituut219 tegeleb filmihariduse töötubade, noortele suunatud filmifestivali ja 
muude filmipädevust arendavate tegevuste propageerimisega.  

 { ZVVIKS220 on animatsioonistuudio, mis on võtnud üheks väljundiks ka filmihari-
duse edendamise. 

Soome – Kuigi Soomes puudub riiklikult koordineeritud strateegia filmiharidusega tegele-
miseks,  on neil mitmeid organisatsioone, kes aktiivselt filmi- ja meediapädevuse tõstmi-
sega tegelevad. Peamisel filmifondil, Soome filmi sihtasutusel (SES), puudub filmiharidu-
sega tegelev personal. Soomes on haridus- ja kultuuriministeerium koos. 

 { Ihmefilmi221 tegeleb filmiklassika levitamisega noorte seas ja filmihariduse propa-
geerimisega filmiajaloo ja -esteetika kaudu. 

 { KAVI ehk riiklik audiovisuaalinstituut tegeleb väga paljude audiovisuaalpärandit 
puudutavate tegevustega ning selle asutuse sees asub ka meediahariduse ja 
audiovisuaalmeedia osakond, mis on välja andnud mitmeid ingliskeelseid mee-
diaharidust puudutavaid trükiseid222.

 { Kelaamo223 pakub platvormi ja koolitusi noortele amatöörfilmitegijatele oma fil-
mide jagamiseks ja vaatamiseks. 

 { Koulukino224 on MTÜ, mis tegeleb kinolevis olevatele filmidele õppe-
materjalide loomisega, et toetada filmipädevuse kasvu ning kasvatada 
kinos käimise traditsiooni ja integreeritust kooliprogrammi. Selle saavu-
tamiseks tehakse koostööd õpetajate, koolide, kinode, levitajate ja pro-
dutsentidega. 

216  www .kinodvor .org/en/the-latest-updates-in-film-education/ 

217  www .kinodvor .org/en/cinema-and-more/ 

218  www .isolacinema .org/en/home-2/ 

219  vizo .si/eng/ 

220  zvviks .net/en/zvviks-edu/ 

221  ihmefilmi .fi/ 

222  kavi .fi/en/meku/publications

223  www .kelaamo .fi/ 

224  www .koulukino .fi/in-english 
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 { Metka meediahariduse keskus225 tegeleb meediapädevuste tõstmise raames ka 
filmioskuste tõstmisega. 

Suurbritannia – Igas Suurbritannia liikmesriigis on erinev riiklik filmihariduse eestvedaja: 
Inglismaal on selleks BFI hariduse ja uurimistöö osakond226, Põhja-Iirimaal Northern Ireland 
Screen’i haridusosakond227, Walesis Screen Alliance Wales228 ning Ffilm Cymru Wales229 ja 
Šotimaal Screen Scotland’i haridusosakond230. Kõik need asutused on riiklikuks kontakt-
punktiks filmihariduslikele küsimustele ja rahastusvõimalustele. 2012. aastal loodi Inglis-
maa filmihariduse strateegia “Film: 21st Century Literacy”231. Põhja-Iirimaal loodi stratee-
giline filmi- ja meediahariduse dokument juba 2004. aastal232 (seda peetakse mõnedel 
andmetel Euroopas kõige paremini filmi ja haridust integreerivaks süsteemiks233). Walesi 
puhul saab lähtuda 2016. aasta filmihariduse auditist234. Šotimaal avaldati viimane filmiha-
ridust puudutav strateegia 2014. aastal235. Suurbritannias kuuluvad haridus ja kultuur eri-
nevate ministeeriumite haldusalasse. Filmiharidust rahastatakse Suurbritannias peamiselt 
riikliku lotofondi ressurssidest, mille eest vastutab rahvuslik digikultuuri, meedia ja spordi 
osakond236.

 { Lisaks pakuvad filmihariduslikke koolitusi, linastusi ja ressursse järgnevad orga-
nisatsioonid ja filmifestivalid: Doc Academy237, Film Education238, Film House 
Cinema239, Foyle Film Festival240, Into Film241, It’s My Shout242, Screenonline243, Scree-
ning Shorts244, Young Film Academy245.

Taani – Taani filmi instituudi (DFI) jaoks on lastele ja noortele suunatud tegevused väga 
suure tähtsusega ja nemad on riigis ka suurimaks koordineerivaks ja toetavaks jõuks fil-
mihariduse edendamisel. Taanis kuuluvad haridus ja kultuur erinevate ministeeriumite hal-
dusalasse. Taanis reguleerib filmikunsti rahastamist filmiseadus.

225  mediametka .fi/metka/metka-centre-for-media-education/ 

226  www .bfi .org .uk/education-research 

227  www .northernirelandscreen .co .uk/education/ 

228  www .screenalliancewales .com/education/ 

229  www .ffilmcymruwales .com/index .php/en/film-educators 

230  www .screen .scot/film-education 

231  www .bfi .org .uk/sites/bfi .org .uk/files/downloads/film-21st-century-literacy-teaching-using-film-statistical-evidence .pdf 

232  www .bfi .org .uk/sites/bfi .org .uk/files/downloads/bfi-case-for-moving-image-media-education-in-northern-ireland .pdf 

233  www .ingentaconnect .com/contentone/ioep/fej/2018/00000001/00000001/art00002?crawler=true&mimetype=application/pdf

234  http://www .ffilmcymruwales .com/attachments/article/100/FHW-FFCW%20Edu%20audit .pdf

235  www .creativescotland .com/__data/assets/pdf_file/0007/28915/Creative-Scotland-On-Screen-Film-Strategy-2014-17 .pdf 

236  https://www .gov .uk/government/organisations/department-for-digital-culture-media-sport

237  docacademy .org/ 

238  www .filmeducation .org/ 

239  www .filmhousecinema .com/learning 

240  www .foylefilmfestival .org/content/schools 

241  www .intofilm .org/about 

242  www .itsmyshout .co .uk/ 

243  www .screenonline .org .uk/education/index .html 

244  screeningshorts .org .uk/ 

245  www .youngfilmacademy .co .uk/about/ 
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 { DFI-l on eraldi lastele ja noortele suunatud osakond246, mille põhiteesiks on:
“Kogeda, mõista, luua“. 25% kogu instituudi eelarvest suunatakse lastele ja 
noortele suunatud filmide ja arvutimängude arendamiseks ja tootmiseks, 
nende levitamise toetamiseks, filmihariduslike materjalide loomiseks, koo-
lides linastuste korraldamiseks, õpetajate koolitamiseks, festivalide toeta-
miseks, rahvusvahelisteks koostööprojektideks ja paljuks muuks. Neil on 
oma haridusasutustele suunatud voogedastusplatvorm Filmcentralen247, mis 
hõlbustab filmikunsti rakendamist õppetöös ja koolidele suunatud filmiprog-
ramm kohalikes kinodes “Film I Skolen”. Alates sellest, kui taanlased 1997. 
aastal “Film I Skolen” ja “Filmcentralen” programmidele aluse panid, jõuab 
filmikunst 90% Taani koolidest ja valdava osani sealsetest õpilastest.

 { Station Next248 on huvihariduslik filmikool 13–18-aastastele Taani noortele, mis 
korraldab aastas üle 10 000 noortele suunatud koolituse. Nende õppejõud on 
professionaalsed filmitegijad ja eesmärk on pakkuda võimalikult praktilist ja liht-
salt rakendatavat koolitust. 

 { Taani rahvusringhäälingul on eraldi koolidele suunatud tegevuste fookus249.
 { Viborgis on keskkooli- ja kõrghariduse tasemele suunatud kunstikool The Ani-

mation Workshop250.

Tšehhimaa – Tšehhi filmifond ei toeta oma eelarvest filmiharidust. Filmihariduse toetus tuleb 
otse Tšehhi kultuuriministeeriumi eelarvest ning oli 2018. aastal ca 134 000 € (andmed 
pärinevad alates 2014. aastast välja antavast Loov Euroopa poolt toetatud dokumendist 
“Filmi- ja audiovisuaalne haridus 2019“, mille võib leida selle dokumendi lisadest “Lisa 2 – 
Filmiharidus Tšehhis” – see dokument annab ka parima ülevaate filmihariduse seisukorrast 
Tšehhimaal). Filmiharidus on teemana tänu aktiivsetele eestvedajatele pidevalt hariduspoliiti-
kute laual. Tšehhimaal on haridus ja kultuur erinevate ministeeriumite haldusalas. 

 { Tšehhi filmi- ja audiovisuaalse hariduse ühing251 on katusorganisatsioon, mis 
ühendab erinevaid riiklikke institutsioone, MTÜsid, muuseume ja festivale, kes 
soovivad Tšehhimaal filmiharidust edendada. 

 { Tšehhi rahvuslik filmiarhiiv on pannud kokku ja levitab hariduslikel eesmärkidel 
Tšehhi animatsiooniklassikat ning korraldab linastusi, töötube ja loenguid nii las-
tele kui täiskasvanutele252.

 { Zlini laste- ja noortefilmide festival253 on aktiivne filmihariduse edendaja (konve-
rentsid, töötoad jne). 

Ungari – Kuigi Ungaris puudub riiklik filmihariduse strateegia, on meedia- ja filmihariduse 
ained riiklikus õppekavas kohustuslikud. Ungaris on haridus- ja kultuuriministeerium koos.

246  www .dfi .dk/en/english/children-and-youth/experience-understand-create 

247  filmcentralen .dk/

248  station-next .dk/english/about-station-next 

249  www .dr .dk/skole 

250  animationworkshop .via .dk/

251  www .filmvychova .cz/en/ 

252  nfa .cz/en/education/about/

253  www .zlinfest .cz/en/ 
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 { Laste filmiakadeemia (GYUFA)254 on asutus Budapestis, mis tegeleb lastefilmide 
tootmise ja levitamisega ning filmihariduse pakkumisega lastele ja noortele.

 { Ungari filmifond koostöös Ungari rahvusliku filmiarhiiviga osalevad rahvusva-
helises koostööprojektis CINARTS, mille eesmärgiks on luua hariduslik visuaal-
kunste õpetav keskkond 6–18-aastastele noortele ja õpetajatele255. Samuti 
luuakse koostöös filmiarhiiviga “Avakogude digitaliseerimise strateegia”, mille 
eesmärk on integreerida filmipärand üldhariduse osaks256. Filmihariduse eden-
damine kuulub filmifondi täiendkoolituste ja innovatsiooni osakonna pädevusse.

 { Ungari liikuva pildi ja meediahariduse ühing257 on aidanud välja töötada riikliku 
ainekava “Liikuva pildi kultuur ja meediateadlikkus”, mida on Ungaris 9.– 11. klas-
sidele õpetatud alates 1998/99. õppeaastast (jaanuarikuises vestluses Kopen-
haagenis ütles ainekava välja töötanud László Hartai, et ainet ähvardab kohus-
tuslikust ainekavast kaotamine). Lisaks tegeletakse õpetajate koolitamisega üle 
Ungari. 

Šveits – Filmihariduse edendamist koordineerib Šveitsis visuaalhariduse propageerimise 
liit258, mis asutati 2011. aastal ja mille eesmärgiks on ühendada olulisemad institutsioonid, 
projektid ja eksperdid, et tõsta filmipädevust. Nendega teeb tihedalt koostööd Šveitsi fil-
miarhiiv Lausanne’is. Šveitsi filmifondil puudub filmiharidusega tegelev personal. Paljude 
festivaliprogrammide osaks on ka filmihariduslikud tegevused (Castellinaria259, Fantoche260, 
Locarno261, Šveitsi noorte filmifestival262, Wintherthur263, Zürich264). Šveitsis kuuluvad haridus ja 
kultuur eri ministeeriumite haldusalasse. 

 { 6–12-aastastele lastele on loodud Šveitsist alguse saanud rahvusvaheline fil-
miklubide võrgustik “Maagiline latern“265.

 { Roadmovie266 on kinobuss, mis tegeleb kinokultuuri levitamise ja filmipädevuse 
tõstmisega üle terve Šveitsi. 

 { Zürichi ülikool pakub õpetajatele koolitusi filmipädevuse tõstmiseks267. 

254  www .gyerekfilmakademia .hu/en/about-2/ 

255  cinarts .eu/cinarts .pdf 

256  mnf .hu/en/training 

257  www .c3 .hu/~mediaokt/angol .htm 

258  www .cineducation .ch/ 

259  www .castellinaria .ch/

260  fantoche .ch/en/schools 

261  www .locarnofestival .ch/pardo/Locarno-Young .html 

262  jugendfilmtage .ch/workshops/ 

263  www .kurzfilmtage .ch/EN/Festival/Shorts_Classroom 

264  zff .com/en/festival-info/side-events/?s=zff-for-pupils 

265  www .lanterne-magique .org/? 

266  roadmovie .ch/en/film-literacy/ 

267  www .film .uzh .ch/en/services/filmbildung .html 
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Ülevaade  
filmihariduse kitsas- 
kohtadest Eestis

FILMIHARIDUSE TÖÖTOAD SÜGISEL 2018
Septembris 2018 toimus seoses Eesti filmi arengusuundade koostamisega koostöös 
Pricewaterhouse Coopers Eestiga kaks filmihariduse kitsaskohti ja loodetavaid tuleviku-
suundi käsitlevat töötuba. 

Järgnevalt lühikokkuvõte töötubades arutatust ja ka sellest, kuhu (ja kuidas) tahe-
takse välja jõuda. 

Töötubades osalejate nimekiri: Reet Sokmann (EFIS); Katrin Saks (BFM); Mikk 
Granström (Just Film-PÖFF/Tallinna 32. keskkool); Mikk Rand (Kinobuss); Lia Liin (Nuku-
filmi lastestuudio); Kristi Salum (HITSA); Maria Mang (Filmimuuseum/Tallinna Järveotsa 
gümnaasium); Liis Nimik (Eesti Dokumentalistide Gild); Kristel Lipand (Kino Sõprus); 
Kadri Raigo (Kino Sõprus); Kristi Vinter-Nemvalts (TLÜ haridusteaduste instituut); Eva 
Näripea (Rahvusarhiivi Filmiarhiiv); Peeter Torop (Tartu ülikooli transmeedia uurimisrühm); 
Andris Feldmanis (Eesti Stsenaristide Gild). 

Kõik osalenud olid ühel meelel, et filmivaatamise harjumuse kujundamine on oluline 
laste ja noorte silmaringi avardamiseks ning analüüsivõime arendamiseks, samuti on väga 
tähtis need võimed ühendada filmitegemise oskustega, sest ainult niimoodi saab rääkida 
filmi kui kirjaoskuse õppimisest ja õpetamisest. Hetkel on vajaka süsteemsest lähenemi-
sest õpetamises, filmipädevusest rääkimises ja ürituste-töötubade-koolituste korraldami-
ses, kusagilt peaks tulema planeeritud koordineerimine ja finantseerimine. Filmiharidust 
peab alustama lastest, kuna kõigile teistele vanusegruppidele saab teha järeleaitamis-
tunde. 

Miks filmiharidus oluline on? 
 { Kuna visuaalne maailm on integreeritud kõigisse õppeainetesse, siis leiti, et oleks vaja 

luua ka eraldi õppeaine, mis õpetaks, mida visuaalsus tänases maailmas esindab, kuidas 
visuaalset maailma luua ja ennast selles keeles väljendada ning panna visuaalne väljen-
dusoskus teiste õppeainetega koos toimima õppeprotsesse loominguliselt rikastades. 

 { Filmikunst annab õpilasele mitmeid ülekantavaid oskuseid: analüüsivõime, probleemide 
lahendamise oskus jne. Funktsionaalse lugemisoskuse kõrval on võrdselt oluline ka 
audiovisuaalse materjali analüüsioskus.

 { 2030. aastal on kaks tähtsat oskust: transmeedia kirjaoskus (digitaalse lugemise 
oskus, filmi eripärade lugemise oskus, erinevate meediakanalite mõistmine) ja üldine 
digitaalne pädevus. Täistekstide lugemine on raskendatud ja väheneb jaks pikalt süve-
neda, sellepärast saab oluliseks lugemishuvi tekitamine visuaalsete fragmentide kaudu, 
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mänguline lähenemine koos huvi tekitamise ja selle hoidmisega.
 { 21. sajandi õpioskuste õpetamiseks on film üks parimaid viise ja selleks ei peagi otse-

seid konkreetseid õppematerjale olema, pigem õpetame lapsi ja noori tundma ja tun-
netama filmikunsti – õppima edasi andma ja teistega jagama neid tundeid, mida film 
vaatamise ajal tekitab. Filmiõpetus toetab ülimalt hästi kõiki võimalikke üldpädevusi268, 
mida praegune haridussüsteem õpetama peab. 

Mis on juba olemas / tehtud? 
 { EFISes on ära tehtud suur töö Eesti filmipärandi ainetel erinevate teemaprogrammide 

koostamisel. 
 { Lühifilmid, “Eesti lugude” lühidokumentaalid ja ka pikemad dokumentaalfilmid toimivad 

klassikeskkonnas väga hästi. 

Mida on vaja teha? 
 { Eesti filmid peavad olema kättesaadavad kõigist digitaalsetest vahenditest ja filmide 

vaatamise võimalus peab olema haridussüsteemis olevatele õpilastele/õpetajatele 
õppe-eesmärkidel tasuta võimaldatud (vähemalt enne taasiseseisvumist loodud filmipä-
rand ning lühi-, anima- ja dokumentaalfilmid pärast nende kinolevi lõppu). Lisaks filmide 
kättesaadavusele tuleb välja töötada filmikeelt ja -esteetikat ning väljendusvahendeid 
mõista ning analüüsida aitavate õppematerjalide loomise metoodika. Film peab jõudma 
iga õpetajani ja juba lasteaiast alates on oluline meediapädevusega tegeleda. Heli- ja 
pildikeele õpetus peab saama normaalsuseks iga lapse jaoks. 

 { Audiovisuaalne õpe peab saama õpetajahariduse täisväärtuslikuks osaks, et õpetada 
nii aineõpetajaid filmikunsti võimalusi kasutama kui koolitada välja filmiõppe didaktikuid. 
Liikuva pildi õpetusest on haridussüsteemis vajaka. Lugude mõistmine kuulub üldpäde-
vuste alla ja tuleks liikuda selles suunas, et luua õppematerjale ja arendada neid üld-
pädevuste omandamise vaatenurgast – maalianalüüsist filmianalüüsini. Väärtuspõhine 
õpetamine, kus analüüsioskuse arendamine suurendab empaatiavõimet. 

 { EFISes loodud teemaprogrammid on vaja süsteemselt aineühenduste õpivajadustega 
lõimida ja filmi- ning haridusvaldkonna koostöös luua materjalid, mis aitaksid filmitegi-
jaid kui praktikuid paremini haridusse integreerida. Nõnda saab võimalikuks, et filme 
hakatakse kasutama koolides metoodilise õppevahendina (nt soovitus õpetajatele anda 
õpilastele ülesandeks ERRi arhiivimaterjale uurida). 

 { Eestikeelsete laste- ja noortefilmide tegemine peab olema prioriteet, kuna see aitab 
kaasa uue kinopubliku kasvatamisele, kultuurilise ühisosa tekitamisele ning filmikunsti 
haridusliku potentsiaali avamisele.

 { Autorikino peab säilima – on väga oluline arendada ja kinnistada oskust teha vahet filmi-
kunsti ja muu meedia vahel, kuna film peab alati õigustama oma kunstilist väärtust ning 
eriti autorifilm kõneleb keeles, mida ei saa lühidalt defineerida ja mis ei paku lihtsaid 
vastuseid õige ja vale skaalal. Teadmised autorikino rikkalikkusest võimaldab õppida 
märkama ja analüüsima ümbritsevat maailma ning mõista paremini iseenda paiknemist 
teiste inimeste keskel. Ehk mitmekülgne filmikunsti kogemise kogemus pakub vaata-
jale võimaluse iseennast paremini tundma õppida. 

 { Seni on riik hea meelega toetanud tehniliste oskuste omandamist, aga mõtestamist ei 
õpetata – peab arendama seda kuidas ja miks lugusid jutustada?

268  oppekava .innove .ee/wp-content/uploads/sites/6/2017/05/%C3%9Cldp%C3%A4devused-aine%C3%B5petuses_TLU .pdf
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 { Kohustusliku kirjanduse kõrval võiks olla ka kohustuslike filmide nimekiri ja õpetajad 
võiksid olla varustatud teadmisega filmitegemise nüansside osas – millised olid taust-
süsteemid mingi filmi loomise ajal, filmiajalugu, sidusus kultuuriajalooga ja ühiskondlike 
teemadega. Filmiajalugu ja visuaalsed pildid pakuvad suurepärast võimalust ühendada 
Eesti kultuurilugu Euroopa omaga. 

 { Filmiuuringute stipendiumite süsteemi loomine võimaldaks filmispetsialiste suunata ka 
kasvatusteaduseid õppima ja neid toimiva toetussüsteemiga motiveerida. 

 { Viimastel aastatel on riigi rahaga kinosid digitaliseeritud, aga pole ette antud kohustusi 
või suuniseid, et peaks tegema koostööd näiteks koolidega. Riikliku rahastuse puhul 
võiks olla ette antud ka läbimõeldud raamistik, kuidas filmiharidust edendada. 

KÜSIMUSTIK ÜLDHARIDUSKOOLIDE ÕPETAJATELE
Selleks, et täpsemini kaardistada, millest Eesti haridusmaastikul tegutsevad filmi- ja/või 
videoõpetust andvad õpetajad puudust tunnevad, milliseid materjale kasutavad ja milliseid 
oskuseid vajavad, tuli neile 2018. aastal kogutud infot arvesse võttes esitada lühike küsi-
mustik. Küsimuste eesmärk oli teada saada:

 { millist tehnikat ja/või õppematerjale õpetajad kasutavad; 
 { millistest materjalidest tuntakse puudust või mis on õppe andmise suurimaks kitsas- 

kohaks; 
 { milliseid tunniväliseid filmialaseid üritusi koolides korraldatakse; 
 { kellega tehakse ja kellega soovitakse teha koostööd filmipädevuse tõstmiseks;
 { mida oleks vaja õpilaste/õpetajate filmialaste teoreetiliste/praktiliste oskuste pare-

maks omandamiseks;
 { millises vallas soovitakse end filmialaselt täiendada;
 { mille poolest on filmikeele õpetamine oluline

Avatud küsimused esitati üldhariduskoolide õpetajatele, kes on filmi- või meediaha-
ridust õpetanud või kasutavad filme õpetamiseks süstemaatiliselt. Mõnedes koolides vas-
tasid õpetajad, kes filmiga oma töös rohkem kokku puutuvad ühiselt ja mõned õpetajad 
ei vastanud kõigile küsimustele. Kokku õnnestus saada sobivas vormis vastuseid 58 õpe-
tajalt..

Toon siin dokumendis välja tabelitesse tõlgendatud lühikokkuvõtte. Õpetajate vas-
tuste kohta saab pikemalt lugeda dokumendi lisast “Kokkuvõte õpetajad”. Tegemist pole 
kindlasti ammendava statistikaga, vaid pigem põgusa ülevaatega materjalidest ja tehni-
kast, mida üldhariduskoolide õpetajad kasutavad ja kuidas nad oma tööd teevad. Kindlasti 
tasub kaaluda põhjalikuma statistilise uuringu tellimist. 
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Filmiring
Meedia- ja filmiring

Koomiksid ja animatsioon
Filmistuudio ja nutiring

Animatsiooni- ja fotoring
Ajalooring, filmiklubi

Kirjandus ja film
Meediaõpe

Filmiõpetus (Filmindus)
Praktiline filmiõpe

Kirjandus
Foto ja video (Digi/foto/video)

Filmianalüüs
Ajalugu ja film (Ajalugu filmis)

Videoproduktsioon
Praktiline meedia

Näitlejameisterlikkus laval ja filmis
Meedia- ja videoõpetus
Kirjandus ja kinokunst

Kaameratöö
Helidisain muusikas ja animatsioonis

Filmikunsti ajalugu
Filmikunst

Eesti filmi ajalugu
Audiovisuaalkunstiõpetus

Animatsioon

Valikkursus
0 2 4 6 8 10 12 14 16

Huviring

*Mõned vastanutest õpetavad mitut ainet või ringi. 

Tabel 1: Valik ainetest ja ringidest, mida vastanud õpetavad*

Tabel 2: Millest tuntakse õpetamisel puudust

Heast õppematerjalide keskkonnast
Filmide kättesaadavusest

Praktilisest koolitusest
Eestikeelsetest õppematerjalidest

Tehnikast
Ajast

Programmidest
Praktikutest koolitunnis

Õpetajatest

Vastuste arv

0 5 10 15 20 25 30
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Tabel 3: Tunnivälised filmialased üritused

Ühised kino- ja festivalikülastused
Filmiöö/filmiõhtu

Ise filmi/video tegemine
On toimunud filmifestival/konkurss 

On toimunud koolitusi
Filmimuuseumis ekskursioonil käimine

Filmistuudios ekskursioonil käimine
Filmitegija on koolis käinud rääkimas

Välikino
Meedia-filmilaagri korraldamine

Filmiplakatite näitus
Filminädala korraldamine

Filmiarhiivis ekskursioonil käimine

Tunnivälised filmialased üritused
0 5 10 15 20 25

Ühised kino- ja festivalikülastused
Filmiöö/filmiõhtu

Ise filmi/video tegemine
On toimunud filmifestival/konkurss 

On toimunud koolitusi
Filmimuuseumis ekskursioonil käimine

Filmistuudios ekskursioonil käimine
Filmitegija on koolis käinud rääkimas

Välikino
Meedia-filmilaagri korraldamine

Filmiplakatite näitus
Filminädala korraldamine

Filmiarhiivis ekskursioonil käimine

Tunnivälised filmialased üritused
0 5 10 15 20 25
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Küsimusele kitsaskohtade ja puuduste kohta filmiõppe andmisel vastasid 53 õpetajat. 
Tabelis on märgitud kokkuvõte erinevatest puudustest, mida õpetajad nimetasid (nimetati 
ka rohkem kui üht puudust, seega on tabeli vastuste arv suurem kui vastajate arv). Lisas on 
detailselt välja toodud loetelu koos õpetajate kasutatud sõnastusega, millest loodetavasti 
on kasu selleks, et leida ideid, kuidas filmiharidust üldhariduskoolidele kättesaadavamaks 
teha. Lisaks tabelile saab lugeda ka lühikokkuvõtet antud vastustest.

Hea õppematerjalide keskkond aitaks koolidel kaadrivoolavusega toime tulla ja liht-
sustaks ka esialgu filmikaugel õpetajal filmikunsti õppetöös rakendada. Väga palju oleks abi 
spetsialistide poolt välja valitud filmikatkenditest, mida õpetamiseks kasutada, kuna täispika 
filmi vaatamiseks pole aega ning õpetajatel endil katkendite otsimiseks samuti mitte, aga 
visuaalse pildi näitamine on väga oluline osa õppeprotsessist. Materjalis võiks olla mõeldud 
sellele, kuidas praktilise töö kaudu õpetada filmiteooriat ning -maailma ja luua interaktiivseid 
ülesandeid, mida digikeskkonnas lahendada saaks. Võiks olla koostatud kogumik meetodi-
test, mida filmitundides kasutada – näiteks tunnikavad filmidest astmekaupa (nii Eesti kui 
rahvusvaheliste filmide), mida õppetöösse põimida nii aine, vanuse kui žanri kaupa. Väga 
oluline on, et materjalid oleks eesti keeles, kuid esialgu oleks abiks isegi see, kui vabalt kät-
tesaadavast ingliskeelsest materjalist oleks tehtud mingi soovituslik valik.

Puudus on visuaalsetest materjalidest ja hea oleks, kui oleks võimalus taotleda toe-
tust, et filmitegijaid kooli loengut või töötuba tegema kutsuda nagu on eesti keele õpeta-
jate seltsil kirjanike koolidesse kutsumiseks tehtud. 

Kõige suurem murekoht on see, et pole õpetajaid ning napib aega, et süvitsi minna 
– tunnid toimuvad nii harva, et tihtipeale on õpilastel järgmiseks tunniks juba kõik meelest 
läinud. Filmi tegemine on ajamahukas ja sestap on inimeste, materjalide ja ressursside 
puuduses kergemini edastatavad ained pigem prioriteetsed (droonid, robootika, küber-
kaitse, veebi tegemine, plakatidisain). 
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Vastuseid tunniväliste filmialaste ürituste kohta andsid õpetajad 28 koolist. Mitmes 
vastanud koolis toimub rohkem kui üks säärane tegevus. Lisas on välja toodud tegevused 
vastanud koolide kaupa. 

Ühisprojekt teise kooliga/MTÜga
Koostöö KOViga
Ei tee koostööd

Kinode külastamine
Osalemine festivalidel

Koostöö Nukufilmi lastestuudioga
Mitme aine lõimimine

Külalistunnid
Koostöö ETVga

Filmitegemise töötoas osalemine
Võttepaikadel käimine

Koostöö BFMiga
Koostöö Creative Space’i kooliga

Mektory maja filmistuudio külastus
Tartus õpilaste teadusfestivalil osalemine

PÖFFil käimine
Filmimuuseumi külastamine

Euroopa Filmiakadeemia žüriis osalemine

Koostöö filmipädevuse tõstmiseks

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Filmiprofessionaalideega
Kinodega

BFMiga
Filmimuuseumiga

Just Film/PÖFFiga
Animastuudiotega

Filmikriitikutega
Kohaliku videoringiga

Filmifestivaliga Kaader
Ajaloolastega

Teiste filmiõpetajatega
EKAga

Kinobussiga

Kellega sooviks koostööd teha

0 1 2 3 4 5 6 7

Tabel 4: Koostöö filmipädevuse tõstmiseks

Tabel 5: Kellega sooviks koostööd teha
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Tabelis 4 on märgitud ainult konkreetselt sellele küsimusele esitatud vastused. Või-
malik, et küsimusele vastamata jätnud koolides puuduvad samuti koostöökohad, aga spet-
siifiliselt vastati “Ei tee koostööd” viies koolis. Lisas on tabelite 4 ja 5 (Kellega sooviks 
koostööd teha) vastused kirjutatud ühiselt koolide kaupa pikemalt lahti. 

Nagu näha, siis on haridusasutustel suurim huvi just filmitegijate kooli kutsumise 
järele, kuid mingil põhjusel vastati üsna vähe küsimusele, kellega soovitakse koostööd 
teha. Näha on ka seda, et koostöö võiks toimida kohalikul tasandil, aga see eeldab, et koha 
peal on olemas mingigi pädevus filmikunsti õpetamiseks. 

Koostöökohana nähakse ka koolisisest koostööd teiste ainete õpetajatega, et lõimida 
filmikunsti võimalusi laiemalt (nt animatsioonide kasutamine geograafiatunnis). Väiksema-
tes kohtades võib saada takistuseks ajalise ja majandusliku ressursi puudumine, nt lähi-
masse linna kinno või koolitusele sõitmine. 

Pelgulinna Gümnaasiumist tuli väga häid soovitusi, kuidas filmiharidust levitada ja kel-
lega teha koostööd, et filmikunst oleks õppetöös paremini rakendatav (HITSA, haridusteh-
noloogid, IT-juhid, arvutiõpetajad, Tallinna haridusamet, suvekoolid, e-kursused). 

Tabel 6: Mida oleks vaja õpilaste/õpetajate filmialaste oskuste paremaks omandamiseks

Vastuste arv

0 5 10 15

Professionaalide kaasamist
Filmikursusi õpetajatele

Eestikeelseid õppematerjale
Rahastust

Filmivõtetel osalemist
Motiveerivat õpetajat

Filmidega lõimuvat ainekava
Rohkem aega

Paremaid tehnilisi võimalusi
Koostöövõimalusi

Filmikonkursside infot
Festivalidel osalemist

Kõige rohkem ollakse huvitatud just filmiprofessionaalide kaasamisest õppetöösse, et 
tuua koolikeskkonda rohkem elulist ja praktilist materjali – valgustajad, grimeerijad, kostü-
meerijad, assistendid, produtsendid, režissöörid, operaatorid jne. Lisaks tuleb välja vajadus 
süstemaatiliste filmikursuste korraldamiseks õpetajatele, et nad end loomingust rääkides 
ja loomingut tehes enesekindlamalt tunneksid, kuna ideaalis ei piisa ühele koolile ainult 
ühest filmipädevast õpetajast, sest film võiks olla seotud valdava osaga õppeainetest. 

Probleemina nähakse seda, et oskused baseeruvad ühekordsetel kogemustel, aga 
vaja oleks just pikemaajalist süstemaatilist kursust nii õpetajatele kui õpilastele. Nt kuidas 
dokumenteerida vanema põlvkonna mälestusi ja kuidas intervjueerida, pärandit ja pärimust 
koguda. Filmitegemise oskuse arendamine on juba puhtalt praktiliselt vajalik, kuna enamuse 
Erasmuse projektide tulemusena on vaja film või videoklipp teha või Youtube’i kanal luua. 
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Kuna koostöö päris filmitegijatega oleks õpilastele väga motiveeriv, siis võiksid filmite-
gijad vajadusel massivõtetele just meedia- ja filmiõppega tegelevate koolide õpilasi kutsuda. 

Oleks vaja välja töötada süsteem, kuidas filmiõpetus õppekavaga siduda ning kuidas 
selleks koolipäevas aega leida. 

Sellele küsimusele vastasid väga vähesed õpetajad ja enamus vastanutest oli huvi-
tatud mitme oskuse täiendamisest. Lisas on soovid konkreetsemalt koolide kaupa välja 
kirjutatud. Lisas on ka valik vastustest küsimusele filmikeele õpetamise olulisusest üldha-
riduskoolis. Kuna küsimus sai esitatud võrdlemisi subjektiivselt, siis ei hakka neid avatud 
vastuseid tabelisse panema. 

Filmikeele õpetamist peetakse oluliseks, kuna:
 { Õpilased tahavad aina enam visuaalse pildiga tööd teha;
 { õpilasi paneb kindlasti rohkem filme vaatama mingil moel juhendatud tegevused nagu 

näiteks filmiõhtu või analüüsile pühendatud tund;
 { see on oluline, kuna õpilased ise elavad ju ka filmides ning hea oleks nende silmaringi 

avardada, sest ennast filmitakse pidevalt erinevates olukordades ja saadetakse video-
sõnumeid jne;

 { maailm on arenemas selles suunas, et pildikeele kriitiline analüüsioskus on sama oluline 
kui kirjaoskus;

Valgustamine
Režii

Operaatoritöö
Monteerimine
Filmianalüüs

Üldkoolitus filmitegemise kohta
Stsenaarium

Loo jutustamine
Helitöötlus

Eriefektid/digitöötlus
Produtseerimine

Näitlejate juhendamine
Loobunud juurde õppimisest

Juba piisavalt koolitunud
Filmiteooria

Filmitegemise taustteadmised
Animatsioon

Millist filmialast täiendust sooviksid

0 1 2 3

Tabel 7: Millist filmialast täiendust sooviksidÜL
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 { tänane noor on selgelt liikumas raamatust kaugemale ja see on kohati ainuke viis nen-
dega lugude teemal arutleda nii, et nad ka asjast aru saavad ning visuaalne lugu on 
hoopis teistel alustel toimiv tekst kui kaasaegne või klassikaline romaan;

 { filmikeele õpetamine on sama oluline kui kirjandusteose analüüsi õpetamine – eesmärk 
peaks olema teadliku(ma) ja kriitilise(ma) filmivaataja kasvatamine;

 { meid ümbritsev aeg on üha enam visuaalne ja film kõnetab õpilasi enam kui tekst ja 
seega oleks oluline, et visuaalsetest kogemustest sünniksid ka sisukad mõtted, kuna 
praegu kogen palju olukordi, kus visuaalsus küll kõnetab, aga kogemus jääb pinnapeal-
seks ja piirdub vaid kommentaariga, et oli äge ja ajas naerma vms; 

 { õpilased ei tea ega pole näinud väärtfilme, tunnustatud Eesti ja välismaa režissööre/
näitlejaid ega tea filmikunsti olulisust – üldine kultuuritase on seega madal, mida näita-
vad ka riigieksami kirjandid;

 { usun, et film laiendab õpilaste kultuurilist silmaringi, tänu millele nad saavad võimaluse 
tutvuda erinevate kultuuride ja inimestega, võib aidata leida tulevikuametit, arendada 
loovust põimides, põnevalt huvitundi ja õppetööd. 

ÜLEVAADE FILM
IHARIDUSE 

KITSASKOHTADEST EESTIS
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Ideed ja ettepanekud

Eesti stsenarist, filmikriitik ja mitme filmiraamatu autor Ivar Kosenkranius 
kirjutas 1974. aastal oma raamatus “Film ja aeg. Esseid, etüüde, portreevisan-
deid” nõnda:

“Ilmselt on oma tähtis osa täita “raske” filmi probleemi lahendamisel filmikunsti aluste laial-
dasel propagandal, et kasvatada tõsist, teadlikku suhtumist filmi kui kunstiteosesse. Sel-
lega, kui aus olla, on meie vabariigis seni tegeldud õige vähe. Lahendamata on paljud 
siit tulenevad aktuaalsed küsimused, nagu näiteks kino ja kooli võimalik koostöö, filmia-
lase kirjanduse süsteemikindel kirjastamine, spetsiaalsete kinoklubide organiseerimine, 
filmikriitika osa laiendamine ja süvendamine ajakirjanduses, raadios ja televisioonis jne. 
Need ja paljud teised probleemid vajavad tõsisemat tähelepanu.”

Kuigi Eesti filmikunst on pärast taasiseseisvumist ja eriti 2010. aastatel teinud tohutu 
kvaliteedihüppe nii professionaalses, sisulises kui visuaalses mõttes, siis kahjuks on endiselt 
lahendamata päris paljud Kosenkraniuse poolt 45 aastat tagasi sõnastatud probleemid. 

Kinode ja koolide koostöö on pigem juhuslik ja toimib üksikute kinode, koolide või 
õpetajate entusiasmist, mis takerdub tihtipeale ajapuuduse või levinud arvamuse taha, et 
filmide vaatamine on pigem jõudehetkel tarbitav meelelahutus kui kultuurisündmus. Küll 
on Eesti filmide vaatamine saamas üha populaarsemaks kultuuriliseks elamuseks (nt “Tõde 
ja õigus”, “Eia jõulud Tondikakul”, “Tuulte tahutud maa”). Aga globaalse maailma tundma 
õppimiseks ei piisa ainult Eesti filmikunstist – empaatia ja uudishimu erinevate kultuuride, 
rahvuste ja omapärade vastu saab tekkida koos mitmekesise kultuurikogemusega. 

2004. aastal algatas Eesti Filmi Sihtasutus koostöös haridus- ja teadusministeeriu-
miga pilootprogrammi “Eesti film Eesti kooli”, mis ka 2006. aastast kõikidesse Eesti üld-
hariduskoolidesse levis269. Iga kool sai valitud filmide DVD ning avaldati lootust, et peagi 
lahendatakse autoriõiguste küsimused ja Eesti filmid saavad üle Interneti koolidele kätte-
saadavaks270, ent see soov pole siiamaani teostunud. Seda algatust saab võtta hea näitena 
haridus- ja filmivaldkonna koostööst, arvestades, et aastatel 2006 ja 2019 on ametis sama 
haridusminister Mailis Reps. 

Filmialase kirjanduse süsteemikindel kirjastamine tähendab praegustes tingimustes 
pigem süsteemset tegevusetust, kuna teaduslikult tõsiseltvõetavaid või ka populaartea-
duslikke käsitlusi Eesti filmiajaloost peaaegu polegi, mis tähendab, et tegelikult puudub 
traditsioon filmist rääkimiseks või selle kohta eesti keeles teadmiste omandamiseks. 

Kui sisestada Eesti suuremate raamatukogude ühiskataloogi ESTER märksõnad fil-
mikunst, filmiõpetus, filmiajalugu, siis selle järgi on alates 1933. aastast ilmunud eesti kee-
les 175 raamatut või juhendit (vt LISA 4 - Eestikeelne filmikirjandus), mis tähendab, et selle 
perioodi jooksul on ilmunud ligi kaks raamatut aastas (alates 1990. aastast ligi 3,2 raama-
tut aastas). Viimastel aastatel on ilmunud igal aastal vähemalt üks tõlkeraamat ja tavaliselt 
1–2 mälestusraamatut. Filmihariduse seisukohast on märgiline, et selle otsingu järgi on 
viimane raamatukogudest kättesaadav, konkreetselt üldhariduskoolide õpetajatele suu-

269  sirp .ee/s1-artiklid/film/eesti-film-eesti-koolidesse/

270  www .hm .ee/et/uudised/haridus-ja-teadusministeerium-ning-eesti-filmi-sihtasutus-alustavad-koostood
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natud õppematerjal 1990 ilmunud Anne Nahkuri “Filmiõpetus: abimaterjal õpetajale”. 2000 
anti välja Rein Viru ja legendaarse Kullo Noorfilmi stuudio juhendaja Olev Viitmaa koostatud 
“Videoaabits” ja 2013 ilmus Rao Heidmetsa “Animaõpik”. Tegelikult on olemas veel ka Diana 
Joassoone ja Ene Petersoni koostatud õpik “Video ja televisioon lõimitud keele- ja aineõppe 
toetajana”, mis nende märksõnade järgi otsides välja ei tulnud ning Greta Vartsi 2016 loodud 
e-õpik “Kirjandus ja film”, millele pole võimalik ilma tasu maksmata ligi pääseda. 

Spetsiaalsete kinoklubide organiseerimine on tänu Kinobussi loodud kinokodade võr-
gustikule271 hästi õnnestunud. 

Filmikriitika osa laiendamine ja süvendamine ajakirjanduses, raadios ja televisioonis - 
Eesti Filmiajakirjanike Ühingul on 25 liiget, aga palgalisi filmitoimetajaid on Eesti ajakirjandu-
ses kokku neljas väljaandes: nime poolest kahes (Sirp ja Teater. Muusika. Kino) ja sisulises 
mõttes ka Eesti Ekspressis ja Postimehes (Areeni ja kultuuriosakonna toimetajate ametini-
metuste taga). Iganädalased raadiosaated on Raadio 2 ja Raadio Kuku programmis ja Delfi 
vahendatud taskuhääling “Kinoveebi jututuba”. Kord kuus tehakse filmisaadet ka Ida Raadios. 
Televisioonis filmisaated puuduvad, välja arvatud reportaažid ja arvustused ETV kultuurisaa-
tes OP. Videoformaati kasutatakse Eesti filmikriitikas võrdlemisi vähe – ainsaks püsivamaks 
näiteks Postimees TV “Hendrik Alla liikuvad pildid”. Mujal maailmas suhteliselt silmapaistvalt 
filmikultuuri arendav audiovisuaalne esseistika pole Eestis veel mingeid märke näidanud. 

Milline võiks siis kõige selle eelneva valguses olla EFI filmihariduslik posit-
sioon ja milliseid samme tuleks astuda? 
EFI-l on hetkel kolm põhieesmärki: filmivaldkonna arendus ja turundus, filmide tootmise 
toetamine ja filmipärandi eest hoolitsemine. Filmihariduse arendamine tagab otseselt Eesti 
filmikunstile järelkasvu nii publiku kui filmitegijate näol. Kui filme oleks võimalik ka haridus-
likel eesmärkidel haridusasutustes kasutada, siis pikendaks see Eesti filmide eluiga mär-
gatavalt ning aitaks säilitada ja tugevdada eestikeelset kultuurielu. Filmide tootmise puhul 
on erakordselt oluline toota järjepidevalt filme, mille peamiseks sihtgrupiks on lapsed või 
noored. Filmipärandi eest hoolitsemise puhul on võimalus filme vaadata ja neid õppetööks 
kasutada väga olulise tähtsusega, sest vastasel juhul kaob teadmine Eesti filmipärandist, 
kuna a) filmipärand ei satu kanalitesse, mida noored jälgivad ja kasutavad, b) filmipäran-
dist on ka väga vähe kirjutatud, mis tähendab, et huvi peaaegu ei saagi tekkida. Seega on 
filmipärandi ühendamine haridussüsteemiga kriitiline küsimus, mis on eestikeelse 
kultuurimälu säilitamiseks ülioluline. 

Pakun välja võimaluse EFI filmiharidusliku positsiooni sõnastamiseks: 

EFI seisab hea selle eest, et eestikeelne filmikunst jõuaks Eestis elavate 
igas vanuses inimesteni nii kinolevi-, voogedastus- kui haridussüsteemi 
abil. EFI tahab tagada riiklikult toetatud filmide maksimaalse eluea ja 
nähtavuse nii Eestis kui kaugemal ja on valmis eestlaste filmipädevuse 
tõstmiseks rakendama toetusmeetmeid, mis aitaksid populariseerida fil-
mipärandit, koolitada õpetajaid ja õpilasi filmitegemise ja -analüüsios-
kustega ning luua võimalusi filmitegijate ja noore publiku lähendamiseks. 

Kaardistuse koostamine oli esimene samm strateegiliste ja võimalikult järjepidevate 
plaanide koostamisel, et tagada Eesti filmikultuuri jätkusuutlikkus. 

271  kinobuss .ee/vorgustik/
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EFI suurem eesmärk peaks olema tagada filmipädevuse ühiskondlik kasv tegeledes nii 
lastele, noortele, üliõpilastele, lapsevanematele kui pensionäridele suunatud analüütilisust 
ja loomingulisust arendavate algatuste toetamisega, aga nagu eelnevalt mainitud, siis on 
prioriteediks just lapsed ja noored, sest teisi saab hiljem järele aidata (vt lk 45). Seda saab 
korraldada üksnes väga laiapõhjalist koostööd korraldades. Selleks peaksid saama kokku 
erinevad filmiharidusest huvitatud kultuuri- ja haridusasutused, filmierialaliidud, õpetajate 
aineühendused, kultuuri- ja haridusministeerium ning proovima kokku leppida omavahelised 
kohustused, tingimused ja vajadused, kuidas filmi kui kunstivormi õpetada nii pedagoogilise 
vahendina kui ka eraldiseisva praktilise loomingulise ja kultuurilise oskusena. 

Üheskoos peaksid nad otsustama, mida saab teha ajalisi, majanduslikke ja inimres-
sursse jagades ja millised kohustused jäävad eri osapoolte kanda. Kas peaks looma eraldi 
filmihariduse eest vastutava institutsiooni nagu tehti Austrias (FilmABC) või Saksamaal 
(Vision Kino)? Või ühendama kõik huvitatud osapooled ühise katusorganisatsiooni alla, mis 
koordineerib ja jagab infot ning tegeleb rahastusvõimaluste parandamisega? 

Katusorganisatsioon võiks ühendada nii huvitatud filmitegijaid ja õpetajaid, kes on 
huvitatud filmi õppetöös kasutamisest ja oma filmialaste oskuste arendamisest. Lisaks 
sellele võiks kindlasti olla kaasatud ka kultuuri- ja haridusasutused, mis on huvitatud filmi-
haridusele ruumi pakkumisest. 

EFI roll võiks praeguse rahastuse juures piirduda filmihariduse toetusskeemi väljatööta-
misega, taotluste menetlemisega, haridusasutustele filmialaseks kontaktpuntkiks olemisega 
ja vajadusel ka lisarahastuse leidmise ning uute partnersuhete arendamisega. Ent selleks, et 
pilootprojektina katsetatavaid tegevusi jätkusuutlikult edasi arendada, on kindlasti vaja lisa-
rahastust, kuna Eesti filmivaldkonna rahastus püsib alla Euroopa keskmise. 

Kellega võiks teha koostööd?
Haridus- ja Teadusministeerium; HITSA; Innove; BFM; TLÜ Haridusteaduste Instituut; UT 
Haridusuuenduskeskus; õpetajate aineühendused; kohalikud omavalitsused; kinod; Just 
Film; üldhariduskoolid; Eesti Koolijuhtide Liit; Kinoliit; Eesti Animatsiooni Liit; Eesti Doku-
mentalistide Gild; Eesti Stsenaristide Gild; Eesti Filmitööstuse Klaster; Eesti Filmioperaa-
torite Liit; Eesti Filmiajakirjanike Ühing; Heateo SA; Huvitav Kool; Avatud Meele Instituut; 
Eesti 2.0; SA Hariduskiirendi; SA Archimedes Noorteagentuur; Eesti Raamatukoguhoid-
jate Ühing; Nula Inkubaator; Eesti Teadushuvihariduse Liit; Integratsiooni Sihtasutus ja 
Eesti majad; Eesti Lasteaednike Liit; Eesti Noorteühenduste Liit, Riigikantselei strateegi-
lise kommunikatsiooni osakond. 

Milliseid tegevusi võiks toetada?
 { Filmikogemust rikastavate ja analüüsioskust arendavate õppematerjalide loomist (nt 

“Haridus ekraanil” või Koulukino Soomes);
 { õpilastele ja õpetajatele koolitusvõimaluste pakkumist;
 { riikliku õppekavaga lõimitud filmihariduse ainekava välja töötamist;
 { riikliku õppekavaga sobivate Eesti filmide programmi koostamist;
 { võimaldada üldhariduskoolidel filmitegijaid kooli loenguid ja töötube korraldama kutsuda;
 { kinodes lastele ja noortele suunatud täisväärtusliku filmiharidusliku programmi pakku-

mist;
 { filmialase teadustöö kirjutamise stipendiumite süsteemi algatamist;
 { filmialase kirjanduse loomise/tõlkimise toetamist.
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Kõikide nende tegevuste toetus võiks esialgu olla määratletud pilootprojektide raa-
mes ehk siis iga tegevuse puhul võiks olla planeeritud kindel hulk toetuse saajaid või 
kindel eelarve toetusvõimaluse kohta ning kindlasti peaks olema projekti edukus ja mõju 
pärast projekti lõppu kuidagi hinnatav. Toetusskeemi väljatöötamisel võiks võtta eeskuju 
Rootsist, kus Rootsi filmi instituut toetab üksnes algatusi, millega kaasneb kindel pikaaja-
line tegevusplaan või näiteks Hollandist, kus on välja töötatud väga värske filmihariduse 
pilootprojektide taotlussüsteem. Samas tuleb kindlasti silmas pidada, et nendes riikides on 
filmiharidusega tegelemine aastatepikkune süstemaatiline traditsioon. 

Vastavalt Euroopa filmihariduse raamistikule peaks täisväärtuslik filmihariduse prog-
ramm koosnema nii kriitilisest, loomingulisest kui kultuursest õppest. Raamistikus sõnas-
tatud aluspõhimõtted, õpieesmärgid, pädevused, elukestva õppe omadused võiks võtta 
iga toetusskeemi sisuliseks aluseks – kas taotletav projekt tagab osalejate eneseväljen-
dusoskuste, empaatia- ja analüüsivõime arengu? 

EFI võiks koostöös filmitegijatega praeguse filmiharidusliku kaardi läbi töötada ja 
otsustada, millises mahus koolidega koostööd teha. Kus on praegusel kaardil mustad lai-
gud ja mis valdkonnas? Kas aastal 2020 tuleks arendada animatsiooni, dokumentalistikat 
või mängufilmi? Kes seda teha võiks?

 { Õppematerjalide loojaid saab leida filmiõpetajate ja siin dokumendis kajastatud teadus-
tööde autorite hulgast. 

 { Koolitusvõimaluste pakkumisega tegelevad erinevad haridusasutused, aga võimalik, et 
see võiks pakkuda huvi ka mõnele filmieriala ühingule?

 { Riikliku õppekavaga lõimitud ainekava väljatöötamine eeldab koostööd kogenud õpe-
tajate, noorte ja Innovega. 

 { Üldhariduskoolidesse filmitegijate kutsumiseks oleks vaja koostada nimekiri filmitegija-
test, kes on valmis motiveeriva tasu eest kutsumise peale kohale sõitma. 

 { Kinodes lastele ja noortele filmiharidusliku programmi pakkumise toetamine eeldab 
väga selgelt sõnastatud projekti eeldusi ja eesmärke.

 { Filmialase teadustöö stipendiumite süsteem eeldab, et filmivaldkond on valmis panus-
tama oma teadmiste ja vajaduste jagamisega, et anda üliõpilastele uurimisteemasid, 
millest tõuseks filmivaldkonnale sisulist tulu.

 { Filmialase kirjanduse loomine/tõlkimine eeldab huvitatud kirjastuse olemasolu.

Rahvusvahelised eeskujud ja projektid, millega ühinemine võiks kasuks tulla.
Eestil tasub vaadata kõigi lähinaabrite poole, sest meil on kõigilt midagi õppida. Soomes toi-
mib hästi nii riiklik hariduslik töö (KAVI) kui ka eraalgatuslik (Koulukino). Lätis on filmipärand 
koos õppematerjalidega koolidele vabalt kättesaadav (Kino škola) nagu ka suur osa Läti fil-
midest (filmas.lv). Leedu filmikeskus on endale võtnud palju filmihariduslikke kohustusi ning 
lisaks nendele tegutsevad Leedus veel aktiivselt dokumentalistid-meediaharijad (Meno Avilys, 
Nanook), kinod (Kino Skalvija filmiakadeemia) ja noored filmitegijad (Young Blood filmikool).

Samuti tasub sarnase suurusega riikidest võtta eeskuju Sloveeniast, kus nii sealne 
filmikeskus kui Ljubljana kino Kinodvor on aastaid filmiharidusse äärmiselt professionaal-
selt suhtunud. Filmihariduse võrgustiku loomisel võiks vaadata Poola (Filmihariduse koalit-
sioon, Filmoteka szkolna ja EdukacjaFilmowa) või Tšehhi (Filmi- ja audiovisuaalse hariduse 
ühing) poole. Laiapõhjaliste filmihariduse uuringute puhul Suurbritannia suunas (“Film: 
21st Century Literacy”). 

Eesti (või mõni siinne institutsioon) võiks kaaluda liitumist järgmiste rahvusvahe-
liste filmihariduse programmidega: “Le Cinéma, cent ans de jeunesse”, “CinEd”, “Moving 
Cinema”.

IDEID JA ETTEPANEKUID
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Panustajad

Selle dokumendi ja lisade koostamisse on otseselt või kaudselt panustanud oma arva-
muste, info ja teadmiste jagamisega järgnev nimekiri headest ja väga töökatest inimestest 
(tähestiku järjekorras). 

Mairi Aas; Karol Ansip; Karolina Antons; Anna Arsenina; Heidi Aruväli; Aili Avi; Irina 
Bahramova; Pavel Bednarik; Alain Bergala; Kristīne Bramberga; Martin Brandt-Pedersen; 
Jacob Breuning; Tiina Brock; Krista Brusko; Julia Dem; Ramona-Riin Dremljuga; Vėjūnė 
Dūdėnienė; Marje Eelmaa; Inga Eelmäe; Anneli Eesmaa; Anne Endjärv; Anne Erbsen; 
Aleksandr Fadeev; Andris Feldmanis; Outi Freese; Sabine Genz; Charlotte Giese; Mikk 
Granström; Andrius Gudauskas; Rao Heidmets; Tiit Helm; Maarja Hindoalla; Annely Hind-
rikson; Claus Noer Hjorth; Annely Hindrikson; Ilme Hoidmets; Petri Hütt; Anna Håkans-
son; Mart Ilves; Reet Jakobson; Priit Jõesaar; Anneli Jõgioja; Esper Kaar; Birgit Kaarik; 
Natalja Kahur; Cristina Kaska; Jüri Kaugerand; Jurgita Kažukauskaitė-Sarnickienė; Mar-
git Keerdo-Dawson; Anne Keldremaa; Aule Kink; Tiina Kilumets; Madis Kivisild; Florika 
Kolbakova; Laura Komp; Keijo Koort; Marjo Kovanen; Kai Kulbok; Anneli Kumar; Reijo 
Kupiainen; Katrin Kuusk; Egle Kõvask; Reet Ladva; Marvin Laidna; Marianne Laineste; 
Sondra Lampmann; Jaanus Lekk; Vilma Levickaitė; Lia Liin; Laine Lindvest; Kristel Lipand; 
Daiga Livčāne; Agnese Logina; Lembi Loigu; Birgy Lorenz; Eleri Lõhmus; Ruth Maal; Val-
ter Maatee; Maria Mang; Maie Marks; Rasmus Merivoo; Merilyn Merisalu; Evelyn Merusk; 
Maili Metssalu; Heli Metsätähti; Andres Mikkor; Alexandra Milyakina; Sten-Olle Moldau; 
Kristi Mumm; Liina Murd; Ivar Murel; Kaisa Musting; Sven-Erik Mändmaa; Tiit Naarits; Mari 
Niglas; Liis Nimik; Eva Näripea; Maarja Ojamaa; Merle Ojamets; Haja Ojarand; Maie Oper; 
Andrus Org; Annika Orula; Riina Paartalu; Rando Pajuste; Veronika Palezky; Triinu Palo; 
Rein Palosaar; Silvia Paluveer; Avar Pentel; Mart Piiroja; Merle Pintson; Marek Pirbe; Anneli 
Plado; Kaitel Poobus; Piret Pärkson; Katre Pärn; Enel Pärs; Anne Põldsaar; Kadri Raigo; 
Mikk Rand; Kirsi Rannaste; Anna Leena Raud; Mark Reid; Eve Reisalu; Katrin Remiküll; 
Merit Rickberg; Dita Rietuma; Brita Rikkolas; Triin Rohusaar; Riho Rosin; Kadriliis Räm-
man; Kadri Rüüson; Katrin Saks; Kristi Salum; Eleene Sammler; Kaja Sarapuu; Eva Liisa 
Sepp; Alina Serkutan; Katrin Sigijane; Andra Siibak; Kadi Sikka; Kristine Simsone; Cas-
par Sild; Petra Slatinsek; Silvi Sokk; Reet Sokmann; Tõnu Soop; Heily Soosaar; Marija 
Stonytė; Sia Søndergaard; Hagi Šein; Kairi Zaletajev; Ginte Žulyte; Marika Tamm; Ülle 
Talts; Tiina Teder; Tiina Tiit; Peeter Torop; Juku Trump; Kadri Ugur; Veronika Uibo; Maria 
Ulfsak; Maarja Urb; Kadri Vaas; Elle Vaimann; Argo Valdmaa; Hannele Valdok; Greta Varts; 
Anu Vau; Tiiu Venski; Sirli Vijar; Mare Viks; Marge Viljaste; Mikk Villem; Kristi Vinter-Nem-
valts; Jürgen Volmer; Hurmi Väljamäe; Ian Wall; jt ja tublid kolleegid Eesti Filmi Instituudist.

Aitäh!
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Viited

Joonealused viited on pealkirjastatud ja süstematiseeritud valdkondade kaupa ning reas-
tatud vastavalt dokumendis esinemise järjekorrale. 

Statistilised kokkuvõtted ja ametlikud dokumendid Eestist ja Euroopast
SA Innove koostatud ülevaade üldhariduse õppevara kaardistusest 2016. aastal –  
https://www.hm.ee/sites/default/files/oppevara_kaardistus_kokkuvote_0.pdf

Poliitikauuringute keskuses Praxis koostatud 2017. aasta uuring “IKT haridus: digi- 
oskuste õpetamine, hoiakud ja võimalused üldhariduskoolis ja lasteaias” –  
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2016/08/IKT-hariduse-uuring_aruanne_mai2017.pdf

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi koostatud “EU Kids Online’i” Eesti 2018. aasta 
uuringu esialgsed tulemused – https://sisu.ut.ee/sites/default/files/euko/files/eu_kids_online_
eesti_2018_raport.pdf

BFI 2013. aastal koostatud uuring “Screening Literacy: Film Education in Europe” –  
http://edition.pagesuite-professional.co.uk/launch.aspx?pbid=25c57922-2908-45b5-b752-
e891849e520f

Euroopa Komisjoni 2015. aastal koostatud uuring “Films in schools” –  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/schools-europe-are-not-using-films-and-au-
diovisual-material-full-concluded-eu-study

BFI 2013. aastal koostatud uuringu “Screening Literacy: Film Education in Europe” juhtumiuurin-
gud – https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/literacy-case-studies_en.pdf

BFI 2013. aastal koostatud uuringu “Screening Literacy: Film Education in Europe” osalenud riikide 
profiilid - https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/ 
literacy-country-profiles_en.pdf

BFI 2015. aastal koostatud filmihariduse raamistiku alusdokument (tõlgitud ka Mart Rummo poolt 
eesti keelde ja asub LISA 1) - https://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/ 
files/downloads/%20bfi-a-framework-for-film-education-brochure-2015-06-12.pdf

OECD 2018. aasta seisukoht maailma hariduse ja oskuste vajadustele aastal 2030 – 
http://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf

Eesti Vabariigi põhikooli- ja gümnaasiumiseadus – https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410

Rahvusarhiivi Filmiarhiivi tegevuspõhimõtted – 
http://www.ra.ee/wp-content/uploads/2019/01/Filmiarhiivi.tegevuspohimotted_vers.1.1.pdf
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Kreeka Riikliku Audiovisuaal- ja Kommunikatsiooni Keskuse EKOME 2019. aastal koostatud mee-
dia- ja informatsioonipädevuse valge raamat – http://www.ekome.media/wp-content/uploads/ 
The-White-Paper-of-EKOME-on-Media-Literacy_2019.pdf

BFI koostatud 2012. aasta uuring Suurbritannias “Film: 21st Century Literacy. Teaching Using Film - 
Statistical Evidence” – https://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/ 
downloads/film-21st-century-literacy-teaching-using-film-statistical-evidence.pdf

Põhja-Iirimaa audiovisuaalhariduse strateegia aastast 2004 – https://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/
files/downloads/bfi-case-for-moving-image-media-education-in-northern-ireland.pdf

Walesi filmihariduse audit aastast 2016 –  
http://www.ffilmcymruwales.com/attachments/article/100/FHW-FFCW%20Edu%20audit.pdf

Šotimaa filmistrateegia 2014-2017 – https://www.creativescotland.com/__data/assets/pdf_
file/0007/28915/Creative-Scotland-On-Screen-Film-Strategy-2014-17.pdf

Filmiharidus Euroopas
Euroopa filmihariduse töögrupi 2018. aastal koostatud küsimustiku tulemused –  
https://filmliteracyadvisorygroup.wordpress.com/2019/01/31/film-education-survey/

ELi Loov Euroopa programmi poolt toetatud rahvusvaheline filmihariduse projekt “CinEd” –  
https://www.cined.eu/en

ELi Loov Euroopa programmi poolt toetatud rahvusvaheline filmihariduse projekt “ABCinema  
Project” – http://www.abcinemaproject.eu/

ELi Loov Euroopa programmi poolt toetatud rahvusvaheline filmihariduse projekt “Inside Cinema” – 
http://www.insidecinema.org/

Rahvusvaheline laste- ja noortefilmide festival Children Cinema Awards koolilastele –  
https://filmfreeway.com/CCA

Austria filmiarhiivi filmihariduse programm – http://www.filmarchiv.at/en/education/

Austria filmimuuseumi filmihariduse programm – https://www.filmmuseum.at/en/research__
education/education

Austrias filmihariduslikke tegevusi koordineerinud FilmABC – http://www.filmabc.at/

Belgia kinoteegi filmihariduse programm – http://cinematek.be/index.php?node=71

Belgias flaamikeelset filmiharidust koordineeriv asutus Jeugdfilm – 
https://professionals.jeugdfilm.be/en/over-jef/wat-doet-jef
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Valloonia–Brüsseli Föderatsiooni Kino- ja Audiovisuaalkeskuse programm “Kineastid klassiruumis” 
– https://audiovisuel.cfwb.be/activites/cineastes-en-classe/

Valloonia–Brüsseli Föderatsiooni Kino- ja Audiovisuaalkeskuse programm “Esilinastused lähemale” 
– https://audiovisuel.cfwb.be/activites/avants-premiers-proximite/

Hispaanias töötubasid, õpetajate koolitusi, metoodikaid ja uurimustöid hõlmav filmipedagoogika 
programm põhi- ja keskkoolidele “Cinema en curs” – http://www.cinemaencurs.org/en

Barcelonas asuv väga aktiivne filmihariduslik organisatsioon A Bao A Qu – 
http://www.abaoaqu.org/en/organization

Kataloonia filmoteegi filmihariduslik programm – https://www.filmoteca.cat/web/ca/coneix-els-
serveis-educatius

Barcelona audiovisuaalse kultuuri keskuse Drac Magic filmihariduslik programm – 
https://www.dracmagic.cat/qui-som/

Hollandi riiklik filmihariduse võrgustik – https://www.filmeducatie.nl/#lerenoverbeeldtaal

Hollandi filmifondi 2019. aasta rahastamisreeglid (otsi märksõna Film education) – 
https://www.filmfonds.nl/media/inline/2019/6/25/financial_and_production_protocol_2019.pdf

Amsterdami lastefilmide festivali Cinekid filmihariduslik programm – https://cinekid.nl/en/year-round

ELi Loov Euroopa toetusel algatatud laste- ja noortefilmide hariduslikel eesmärkidel levitamise 
platvorm Wrap! – https://www.wrapfilms.eu/

Hollandi õpetajatele loodud filmide voogedastusplatvorm – https://www.defilmvandaag.nl/

Hollandi EYE filmi instituudi filmihariduslik programm – https://www.eyefilm.nl/en/edu

Hollandi EYE filmi instituudi filmihariduslik programm “Moviezone” – https://moviezone.nl/

Hollandi animafilmide festival – https://www.haff.nl/en

Amsterdami rahvusvaheline dokumentaalfilmide festival – https://www.idfa.nl/en/

Amsterdami Imagine filmifestival – https://imaginefilmfestival.nl/en/

Hollandi filmifestivali Movies That Matter filmihariduslik programm – 
https://www.moviesthatmatter.nl/english_index/education/young_amnesty_film_days

Hollandi rahvuslik kooliõpilaste filmifestival – https://nffs.nl/

Taartroversi filmifestival – https://www.taartrovers.nl/filmfestival/en

Pathé filmihariduslik programm Hollandis – https://www.pathe.nl/patheschool
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Hollandi heli ja pildi instituudi hariduslik programm –  
https://www.beeldengeluid.nl/en/collection/collection-access-education

Rijeka Art-Kino programm – https://www.art-kino.org/en/

Horvaatia audiovisuaalkeskus – https://www.havc.hr/eng/about-us/havc

Horvaatia audiovisuaalkeskuse 2016. aasta statistika –  
https://www.havc.hr/file/publication/file/havc-factsfigures-web.pdf

Horvaatia filmiühing – http://www.hfs.hr/Default_e.aspx

Zagrebi moodsa kunsti muuseumi hariduslik filmiprogramm – https://www.sedmikontinent.org/

Iiri filmi instituut – https://ifi.ie/learn/about

Iirimaa Fresh Film Festival – https://freshfilmfestival.com/about/about-fresh/

Islandi filmikool – http://icelandicfilmschool.is/thehistory/

Bologna kinoteegi filmihariduslik programm – http://www.cinetecadibologna.it/en/studiare

Milano kinoteegi filmihariduslik programm – https://www.cinetecamilano.it/scuole

Torino filmimuuseumi filmihariduslik programm –  
http://www.museocinema.it/en/museo-e-mole-antonelliana/educational-department

Kreeka riiklik audiovisuaal- ja kommunikatsiooni keskus EKOME –  
http://www.ekome.media/educate/

Kreekas tegutsev meedia- ja filmiharidust edendav MTÜ Karpos –  
http://karposontheweb.org/workshops/?lang=en

Thessaloniki filmimuuseumi filmihariduslik programm –  
https://www.filmfestival.gr/en/museum/educational/26106-general-info

Leedu filmikeskuse filmihariduslik programm – http://www.lkc.lt/en/education/

Leedus tegutsev filmiharidust ja kinokultuuri edendav MTÜ Meno Avilys –  
http://www.menoavilys.org/en/847213/about_us/about_us

Rahvusvaheline filmihariduse koostööprojekt “Moving Cinema” – http://movingcinema.eu/

Cinémathèque Française’i korraldatud rahvusvaheline filmihariduse koolitus “Le Cinéma, cent ans 
de jeunesse” – https://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/en/

Leedu restaureeritud dokumentaalfilmide ja videokunsti platvorm Sinemateka –  
http://www.sinemateka.lt/en/
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Vilniuse kinos Skalvija toimuv noortele suunatud filmiakadeemia –  
http://skalvijoskinoakademija.lt/about/

Vilniuse kino Skalvija kooliõpilastele ja õpetajatele suunatud filmihariduse programm –  
https://mokausiiskino.lt/

Leedus dokumentalistikat ja aeglast ajakirjandust propageeriv ja noortele õpetav MTÜ Nanook – 
https://nanook.lt/en/

Leedu filmitegijate algatatud filmikool noortele Young Blood –  
https://youngblood.lt/#pagr-paveiksliukas

Läti filmipärandi platvorm – https://www.filmas.lv/

Läti keeles anti välja David Bordwelli raamat “Film Art. An Introduction” –  
http://nkc.gov.lv/en/uncategorized/news/launch-latvian-language-edition-film-art-introduction/

Riia filmifestivali lasteprogramm – https://rigaiff.lv/2019/en/programme-2019/kids-weekend/

Riia kinomuuseum – https://www.kinomuzejs.lv/en/

Luksemburgi riikliku audiovisuaalkeskuse pedagoogika ja koolituste osakond –  
http://cna.public.lu/fr/pedagogie-formation/index.html

Luksemburgi kinoteek – https://www.vdl.lu/en/visiting/art-and-culture/film/cinematheque

Luksemburgi filmifestivali filmihariduslik programm – https://www.luxfilmfest.lu/en/films-scolaire

Malta riiklik kunstikeskus – https://www.kreattivita.org/en/

Norra filmi instituudi osakondlik struktuur – 
https://www.nfi.no/eng/about-us/mandate-and-organisation

Norra filmi instituudi kinoteegi laste programm – https://www.cinemateket.no/barnas-cinematek

Norras raamatukogudele ja koolidele filme ja õppematerjale vahendav keskkond Filmrommet – 
https://filmrommet.no/

Norra filmiklubide föderatsioon – http://filmklubb.no/english/

Tromsø rahvusvaheline filmifestival – https://tiff.no/en/information/tiff-whole-year-through

Tromsø rahvusvahelise filmifestivali lastele ja noortele suunatud programm –  
http://www.tiffjunior.no/2019/seminarer/

Poola filmihariduse koalitsioon – http://www.koalicjafilmowa.pl/

Poola filmi instituudi rahastusplaan – http://en.pisf.pl/funding/operational-programmes

VIITED
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Poola filmipärandit haridussüsteemiga ühendav programm – http://www.filmotekaszkolna.pl/

Poola filmiajalugu tutvustav programm – http://akademiapolskiegofilmu.pl/en

Poola filmiarhiivi filmihariduslikud programmid –  
http://www.fn.org.pl/en/page/440/education.html

Poola filmihariduslikku infot jagav koduleht – http://edukacjafilmowa.pl/

Poola art-house kinode võrgustik – http://www.kinastudyjne.pl/

Poola filmihariduslik initsiatiiv New Horizons of Film Education – https://nhef.pl/english

Poola kinoteraapia projekt – http://kinoterapia.pl/about-kinoterapia/

Portugali filmihariduse organisatsioon Lumière’i lapsed – http://osfilhosdelumiere.com/o-projecto/

Prantsusmaa kino- ja audiovisuaalhariduse süsteem – https://www.education.gouv.fr/cid21004/l-
education-a-l-image-au-cinema-et-a-l-audiovisuel.html

Prantsusmaa CNC programm “Ecole et cinéma” – https://www.cnc.fr/professionnels/enseig-
nants/ecole-et-cinema/organisation-et-mode-d-emploi

Prantsusmaa CNC programm “Collège au cinéma” – https://www.cnc.fr/a-propos-du-cnc/mis-
sions/education-a-l-image/college-au-cinema

Prantsusmaa CNC programm “Lycéens et apprentis au cinéma” – https://www.cnc.fr/profession-
nels/enseignants/lyceens-et-apprentis-au-cinema/organisation-et-mode-d-emploi

Prantsusmaa filmihuvihariduse ühendus Passeurs d’images – http://www.passeursdimages.
fr/2018-wp/

Rootsi filmi instituudi lastele ja noortele suunatud tegevuste toetusskeemid –  
https://www.filminstitutet.se/en/funding/funding-from-the-swedish-film-institute/children-and-
adolescents/funding-for-film-culture-activities-for-children-and-young-people/

Rootsi Filmi Instituudi info Rootsis tegutsevatest filmiharidust edendavatest asutustest ja projekti-
dest – https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmiskolan/filmpedagogiskt-lexikon/

Rootsi filmilevi- ja kinoketi Folkets Bio filmihariduslik algatus – https://filmpedagogerna.se/

Rootsi kinode võrgustik – https://www.biografcentralen.se/about/

Rootsi filmiklubide föderatsioon – https://www.filmstudio.se/english

Transilvaania rahvusvahelise filmifestivali filmihariduslik programm – https://tiff.ro/en/educatiff

Teadusartikkel “Teaching experimental film: On the practical and analytic treatment of avant-garde 
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cinema” – https://www.ingentaconnect.com/content/ioep/fej/2018/00000001/00000002/
art00002

Teadusartikkel “Education a l’image and Medienkompetenz. On the discourses and practices 
of film education in France and Germany” – https://www.ingentaconnect.com/content/ioep/
fej/2018/00000001/00000001/art00003

Saksamaa laste ja noorte filmiklubide föderatsioon – https://www.bjf.info/bjf/english.htm

Frankfurdi filmiinstituudi ja -muuseumi filmihariduslik programm –  
http://www.dff.film/en/education/education-profile/

Berliini Saksa kinoteegi filmihariduslik programm –  
https://www.deutsche-kinemathek.de/en/visit/education

Saksamaa filmihariduslikke tegevusi koordineeriv organisatsioon Vision Kino – 
https://www.visionkino.de/

Slovakkia audiovisuaalfondi toetuste eraldamise põhimõtted – http://www.avf.sk/english.aspx

Sloveenia filmikeskuse filmihariduslik lähtekoht –  
https://www.film-center.si/en/film-in-slovenia/film-education/

Ljubljana kino Kinodvor filmihariduslik programm –  
https://www.kinodvor.org/en/cinema-and-more/

Sloveenias Isola rahvusvahelise filmifestivali filmihariduslik programm –  
http://www.isolacinema.org/en/home-2/

Sloveenia Vizo instituudi filmihariduslik programm – https://vizo.si/eng/

Sloveenia animatsioonistuudio ZVVIKS filmihariduslik programm – https://zvviks.net/en/zvviks-edu/

Soomes filmiklassikat, -ajalugu ja -esteetikat levitav organisatsioon – https://ihmefilmi.fi/

Soome riikliku audiovisuaalinstituudi meediahariduse materjalid – https://kavi.fi/en/meku/publications

Soome amatöörfilmitegijate platvorm – http://www.kelaamo.fi/

Soome filmiõppematerjalide platvorm – http://www.koulukino.fi/in-english

Soome meediahariduse keskus – http://mediametka.fi/metka/metka-centre-for-media-education/

BFI filmihariduse programm – https://www.bfi.org.uk/education-research

Northern Ireland Screen filmihariduslik programm – https://www.northernirelandscreen.co.uk/
education/ VIITED



74
FI

LM
IH

AR
ID

US
E 

LÄ
HT

EK
OH

T 
EE

ST
IS

Screen Alliance Wales filmihariduslik programm – https://www.screenalliancewales.com/education/

Ffilm Cymru Wales filmihariduslik programm – http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/en/
film-educators

Screen Scotland filmihariduslik programm – https://www.screen.scot/film-education

Teadusartikkel “Film education in Europe: National cultures or European identity?” –  
https://www.ingentaconnect.com/contentone/ioep/fej/2018/00000001/00000001/
art00002?crawler=true&mimetype=application/pdf

Suurbritannia digikultuuri, meedia ja spordi osakond –  
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-digital-culture-media-sport

Suurbritannia filmihariduslik organisatsioon Doc Academy – https://docacademy.org/

Suurbritannia filmihariduslik organisatsioon Film Education – http://www.filmeducation.org/

Šoti kino Filmhouse filmihariduslik programm – https://www.filmhousecinema.com/learning

Põhja-Iirimaa Foyle’i filmifestivali filmihariduslik programm –  
https://www.foylefilmfestival.org/content/schools

Suurbritannia filmihariduslik organisatsioon Into Film – https://www.intofilm.org/about

Suurbritannia filmihariduslik organisatsioon It’s My Shout – http://www.itsmyshout.co.uk/

Suurbritannia filmihariduslik programm “Screen Online” –  
http://www.screenonline.org.uk/education/index.html

Suurbritannia filmihariduslik organisatsioon Screening Shorts – https://screeningshorts.org.uk/

Suurbritannia filmihariduslik organisatsioon Young Film Academy –  
https://www.youngfilmacademy.co.uk/about/

Taani filmi instituudi laste ja noorte osakond –  
https://www.dfi.dk/en/english/children-and-youth/experience-understand-create

Taani filmi instituudi haridusasutustele suunatud platvorm – https://filmcentralen.dk/

Taani filmihariduslik organisatsioon Station Next – https://station-next.dk/english/about-station-next

Taani rahvusringhäälingu haridusprogramm – https://www.dr.dk/skole

Taanis Viborgis asuv kunstikool The Animation Workshop – https://animationworkshop.via.dk/

Tšehhi filmi- ja audiovisuaalse hariduse ühing – https://www.filmvychova.cz/en/
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Tšehhi rahvusliku filmiarhiivi filmihariduslik programm – https://nfa.cz/en/education/about/

Zlini laste- ja noortefilmide festival – https://www.zlinfest.cz/en/

Ungari laste filmiakadeemia – http://www.gyerekfilmakademia.hu/en/about-2/

Rahvusvaheline filmihariduslik koostööprojekt CINARTS – http://cinarts.eu/cinarts.pdf

Ungari rahvusliku filmifondi täiendkoolituste ja innovatsiooni osakond – http://mnf.hu/en/training

Ungari liikuva pildi ja meediahariduse ühing – http://www.c3.hu/~mediaokt/angol.htm

Šveitsi visuaalhariduse propageerimise liit – http://www.cineducation.ch/

Castellinaria laste- ja noortefilmide festival – https://www.castellinaria.ch/

Fantoche rahvusvahelise animafilmide festivali filmihariduslik programm –  
https://fantoche.ch/en/schools

Locarno filmifestival – https://www.locarnofestival.ch/pardo/festival-del-film-locarno/home.html

Šveitsi noorte filmipäevad – http://jugendfilmtage.ch/workshops/

Winterthuri rahvusvahelise lühifilmide festivali filmihariduslik programm –  
http://www.kurzfilmtage.ch/EN/Festival/Shorts_Classroom

Zürichi filmifestivali filmihariduslik programm –  
https://zff.com/en/festival-info/side-events/?s=zff-for-pupils

Rahvusvaheline filmiklubide võrgustik “Maagiline latern” – https://www.lanterne-magique.org/

Šveitsi kinobussi Roadmovie filmihariduslik programm – https://roadmovie.ch/en/film-literacy/

Žürichi Ülikooli filmihariduse osakond – https://www.film.uzh.ch/en/services/filmbildung.html

Filmiharidus Eestis 
Riikliku valikkursuse “Kirjandus ja film” õppeprotsessi kirjeldus – https://oppekava.innove.ee/
wp-content/uploads/sites/6/2016/11/ValikkursusKirjandusjafilm.pdf

BFMi täienduskoolituste programmid lastele, noortele ja täiskasvanutele (k.a õpetajatele) –  
https://www.tlu.ee/bfm/bfm-koolitused

HITSA täienduskoolitused õpetajatele – https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/koolitused

Nukufilmi Lastestuudio õpetajate koolitused –  
https://www.nukufilmilastestuudio.ee/teenused/opetajate-koolitus
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UT filmiõppe õpistsenaariumid – https://sisu.ut.ee/opistsenaariumid/filmiope

EKA animatsiooni õppekava – https://www.artun.ee/erialad/animatsioon/oppe-sisu/

Ettevõtluskõrgkooli Mainor arvutimängude disaini ja arenduse õppekava –  
https://www.eek.ee/k%c3%b5rgharidus/eriala/arvutim%c3%a4ngude_disain_ja_arendus

BFM audiovisuaalse meedia õppekava – https://www.tlu.ee/node/1822#oppekava-ja--ained-

TLÜ digitaalsete õpimängude õppekava – https://www.tlu.ee/dlg#oppekava-ja--ained

BFM dokumentaalfilmi õppekava – https://www.tlu.ee/node/2208#oppekava-ja--ained-

BFM filmikunsti õppekava – https://www.tlu.ee/bfm/filmikunst

EKA fotograafia õppekava – https://www.artun.ee/erialad/fotograafia/ulevaade/

KKP fotograafia õppekava – https://www.artcol.ee/et/erialad/fotograafia

EMTA heliloomingu ja helirežii õppekava –  
http://sise.ema.edu.ee/erialad.x?valik=erialad&sid=200

BFM integreeritud kunst, muusika ja multimeedia õppekava – https://www.tlu.ee/bfm/integreeri-
tud-kunst-muusika-ja-multimeedia

TLÜ interdistsiplinaarsed humanitaarteadused õppekava – https://www.tlu.ee/artes-liberales#op-
pekava-ja--ained

EMTA interpretatsioonipedagoogika õppekava – http://sise.ema.edu.ee/erialad.x?valik=erialad&-
sid=206

TLÜ kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria õppekava – https://www.tlu.ee/kirjandus-visuaalkul-
tuuri-ja-filmiteeoria#oppekava-ja--ained

UT kultuurikorralduse õppekava – https://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/kultuurikorraldus

EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri õppekava –  
https://www.artun.ee/erialad/kunstiteadus/erialast/

KKP meediadisaini õppekava – https://www.artcol.ee/et/erialad/meediadisain

BFM nüüdismeedia õppekava – https://www.tlu.ee/bfm/nuudismeedia#oppekava-ja--ained-

BFM ristmeedia õppekava – https://www.tlu.ee/node/2178#oppekava-ja--ained-

UT semiootika ja kultuuriteooria õppekava –  
https://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/semiootika-kultuuriteooria
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EKA stsenograafia õppekava – https://www.artun.ee/erialad/stsenograafia/ulevaade/

UT Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti õppekava – 
 https://www.kultuur.ut.ee/et/oppekavad/teatrikunst

Tallinna Polütehnikumi teleoperaatori kutseeriala õppekava – 
 https://www.tptlive.ee/course/teleoperaator/

Tallinna Polütehnikumi Filmifestival – https://filmifestival.tptlive.ee/

Meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus Tallinna Ülikooli juures (MEDIT) – http://medit.tlu.ee/

MEDITi poolt välja antav teadusajakiri Baltic Screen Media Review – http://publications.tlu.ee/
index.php/bsmr/about

Eesti Filmi Andmebaas (EFIS) – http://www.efis.ee/

EFISe alaleht Film koolis: õpetajate tuba – http://www.efis.ee/et/varamu/film-koolis:-opetajate-tuba

Ajaloomuuseumi haridusprogrammid (k.a Filmimuuseum) –  
https://www.ajaloomuuseum.ee/haridus/meil-on-agedad-haridusprogrammid

Sõpruse kino Filmikooli programm – https://kinosoprus.ee/et/movie/filmikool-0

Sõpruse kino “Klassiga kinno” programm – https://kinosoprus.ee/et/movie/klassiga-kinno-1

Kinobussi haridusprojektide arhiiv – https://kinobuss.ee/projektid/arhiiv/

Kino Maale festival – http://www.kinomaale.ee/

TLÜ õppematerjal “Üldpädevuste kujundamisest aineõpetuses” – https://oppekava.innove.ee/
wp-content/uploads/sites/6/2017/05/%C3%9Cldp%C3%A4devused-aine%C3%B5petuses_
TLU.pdf

2006. aasta artikkel Eesti Filmi Sihtasutuse ja üldhariduskoolide koostööprojektist “Eesti film Eesti 
koolidesse” – https://sirp.ee/s1-artiklid/film/eesti-film-eesti-koolidesse/

Pressiteade haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti Filmi Sihtasutuse koostööst –  
https://www.hm.ee/et/uudised/haridus-ja-teadusministeerium-ning-eesti-filmi-sihtasutus-alusta-
vad-koostood

MTÜ Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskuse filmikogu –  
https://maailmakool.ee/materjalid/filmid/ 
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Teadustöid filmi ja video rakendamispotentsiaali kasutamisest hariduses ja 
nende mõjuvusest lastele, noortele ja ühiskonnale viimase 10 aasta jooksul 
(kronoloogilises järjekorras)

Linn, Liis (2009). Joonisfilmi “Leiutajateküla Lotte” episoodide kasutamise võimalused I kooliastme 
inimeseõpetuse tundides – https://dspace.ut.ee/handle/10062/15774

Gendrikson, Riina (2010). Massi/popkultuuri roll Ameerika põhihoovuse väärtuste peegeldaja ning 
loojana ja selle võimalik mõju Eestile – https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/15226/
Gendrikson_Riina.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tagel, Kristi (2010). Animatsioonide osast aatomi ehituse ja keemilise sideme teema õpetamisel 
põhikoolis – https://dspace.ut.ee/handle/10062/16624

Kullama, Maarja (2011). Videomaterjali kasutamine I ja II kooliastme inglise keele kui võõrkeele 
tundides – https://dspace.ut.ee/handle/10062/18015

Lipp, Mari (2012). Lühifilmide kasutamise meetod grupiteraapias – https://www.ester.ee/
record=b2856767~S1*est

Raevald, Maarja (2012). Turunduskommunikatsioon animafilmis “Jänku-Juss” aastatel 2007 ja 2011 
– https://dspace.ut.ee/handle/10062/25857

Varblane, Siret (2012). Joonisfilmi “Lotte ja kuukivi saladus” kasutamise võimalused eelkooliealiste 
laste meediapädevuse arendamiseks – https://dspace.ut.ee/handle/10062/25875

Hermann, Kristina (2013). Ekraanireligioon: populaarsete filmide ja telesarjade mõju Eesti noorte 
uskumustele – http://www.efis.ee/UserFiles/pdf/hermann_kristina.pdf

Kahro, Marek (2013). Ekraanireligioon: populaarsete filmide ja telesarjade mõju Eesti noorte 
uskumustele – https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/33114/kahro_ma_2013.pdf?-
sequence=1&isAllowed=y

Kibe, Berit (2013). Multifilmi tegelaste võimalike mõjude väljendumine laste omavahelis-
tes suhetes – https://www.etera.ee/zoom/8886/view?page=1&p=separate&tool=info&-
view=0,0,2550,3301

Koppel, Kadri (2013). Filmi kasutamise võimalusi gümnaasiumi kirjandustundides – http://www.
ester.ee/search~S1*est/X?searchtype=X&searcharg=Filmi%20kasutamise%20v%C3%B5i-
malusi%20g%C3%BCmnaasiumi%20kirjandustundides&searchscope=1&SORT=DZ&exten-
ded=0&SUBMIT=OTSI

Markson, Annika ja Seinberg, Jaana (2013). Audiovisuaalne materjal ning aktiiv- ja interaktiivõppe 
meetodid antiikkirjanduse õpetamiseks – https://dspace.ut.ee/handle/10062/31377

Sassjan, Marko (2013). Kultuur ja kultuuritundlikkuse areng läbi filmikunsti – https://www.etera.
ee/zoom/2904/view?page=1&p=separate&tool=info&view=0,840,2481,2668

Kreitsmann, Taavi (2014). Saaremaa õpilaste hinnangud autentsete materjalide kasutamisele põhi-
kooli 7.–9. klasside inglise keele tunnis – https://dspace.ut.ee/handle/10062/41823
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Tõnisson, Jane (2014). Uus meedia emakeeleõpetuses: õpetajate ettevalmistuse ja õppekomplek-
tide analüüs – https://dspace.ut.ee/handle/10062/44035

Muuli, Toomas (2015). Kultuuri õpetamine filmi abil III kooliastme inglise keele tunnis –  
https://dspace.ut.ee/handle/10062/48061

Ojamaa, Maarja (2015). Kultuurilise autokommunikatsiooni transmeedialine aspekt – https://
dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/45985/ojamaa_maarja.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Raat, Nele (2015). Luule animeerimine gümnaasiumi ja põhikooli III astme kunstitunni rikastajana – 
https://www.etera.ee/zoom/4388/view?page=1&p=separate&tool=info&view=0,0,2481,3508

Siilivälja, Aimar (2015). Eesti Rahvusringhäälingu digitaalse arhiivi saated õppematerjalina 
ajalootunnis – https://www.etera.ee/zoom/9877/view?page=1&p=separate&tool=info&-
view=0,0,2480,3509

Tõnumaa, Gerli (2015). Animatsiooni kasutamine lasteaia õppetöös – 
 https://www.etera.ee/zoom/8877/view?page=1&p=separate&tool=info&view=0,0,2481,3508

Aia, Heldi (2016). Põhikooli õpilaste kaasamise võimalused digitaalse õppevara väljatöötamisel 
loodusainete näitel –  
https://www.etera.ee/zoom/29735/view?page=1&p=separate&tool=info&view=0,0,2481,3509

Järvela, Romet (2016). Veenmisvõtete kasutamine Youtube’i videoblogijate näitel –  
https://www.etera.ee/zoom/28551/view?page=1&p=separate&tool=info&view=0,0,2481,3508

Kald, Keidi (2016). Loovmängud: viiekümnendad, üheksakümnendad ja tänapäev –  
https://dspace.ut.ee/handle/10062/52111

Kase, Kärt (2016). Digitaalse narratiivi kasutamise võimalused lasteaias –  
https://www.etera.ee/zoom/27914/view?page=1&p=separate&tool=info&view=0,0,2550,3301

Kotter, Eugenia (2016). Nutiseadmete animatsiooni rakenduste videojuhendid üldharidus-
koolidele – https://www.etera.ee/zoom/29823/view?page=1&p=separate&tool=info&-
view=0,0,2481,3508

Lindsalu, Emily (2016). Laste ekraanimeedia lemmiktegelaskujud ning nende roll laste ja vanemate 
igapäevaelus – https://dspace.ut.ee/handle/10062/52029

Maripuu, Kerttu (2016). Filmi lõiminguline käsitlemine gümnaasiumi eesti keele kursusel 
“Meedia ja mõjutamine” Elmo Nüganeni filmi “1944” näitel – http://dspace.ut.ee/bitstream/
handle/10062/51697/Maripuu_2016.pdf

Markus, Maria (2016). Koolieelse lasteasutuse õpetajate tõlgendused ja praktilised kogemused 
meediakasvatusest – https://www.etera.ee/zoom/18555/view?page=1&p=separate&tool=in-
fo&view=0,0,2481,3508

Mettus, Margit (2016). 5–6 aastaste laste arusaam soolistest stereotüüpidest läbi lastefilmide – 
https://www.etera.ee/zoom/27510/view?page=1&p=separate&tool=info&view=0,0,2481,3508
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Soone, Helen (2016). Kultuuridevahelise suhtluspädevuse arendamine inglise keele tundides – 
https://dspace.ut.ee/handle/10062/53021

Talts, Piret (2016). Ekraanimeedia 11–14-aastaste Waldorfi- ja tavakooli õpilaste kasutuses – 
https://dspace.ut.ee/handle/10062/52559

Tõnissoo, Aide (2016). Algklasside õpilastele aktsepteeritud käitumise õpetamine õppefilmide abil 
– https://www.etera.ee/s/kXNOWcMce4  

Agur, Inger (2017). Nutiseadmete kasutamise võimalused ja riskid väikelaste arengus: Tartu linna 
sõimerühmade õpetajate hinnangud – https://dspace.ut.ee/handle/10062/56695

Granström, Mikk (2017). Film kui õppevahend gümnaasiumi füüsikatunni näitel –  
https://dspace.ut.ee/handle/10062/57365

Lepik, Veronika (2017). Geograafia õpetamisel kasutatavate kaasaegsete meetodite seos õpi-
motivatsiooniga – https://www.etera.ee/zoom/32491/view?page=1&p=separate&tool=info&-
view=0,0,2481,3508

Toompuu, Mailis (2017). Meediakasvatuse ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite 
rakendamine õppetöös: ühe Kuressaare lasteaia näitel – https://www.etera.ee/zoom/32123/
view?page=1&p=separate&tool=info&view=0,0,2481,3508

Vanamb, Kerttu-Kadi (2017). Projektõppeülesandeid Andrus Kivirähki teose “Rehepapp ehk 
November” põhjal – https://dspace.ut.ee/handle/10062/56793

Venno, Airi (2017). Katse kujundada õpilaste väärtuseelistusi videoklippide abil – https://dspace.
ut.ee/handle/10062/57306

Ärm, Triin (2017). I ja II kursuse tudengite meediapädevus eesti keele kursuse “Meedia ja mõjuta-
mine” kontekstis – https://dspace.ut.ee/handle/10062/56858

Gurt, Gerly (2018). Eesti keele ja kirjanduse õpetajate hinnangud digivahendite kasutamisele Tartu 
ja Põlva maakonna koolide näitel – https://dspace.ut.ee/handle/10062/61230

Heinsalu, Milen (2018). 6–7-aastaste laste lemmik ekraanimeedia tegelaskujud ja nende roll 
laste joonistustes – https://www.etera.ee/zoom/45123/view?page=1&p=separate&tool=info&-
view=0,0,2481,3509

Hollo, Riine ja Eglit, Triinu (2018). Õppevideod 4. klassi õppetöös: meediasisu loomine ja kasuta-
mine õppeprotsessis inimeseõpetuse teemadel – https://www.etera.ee/zoom/51909/view?pa-
ge=1&p=separate&tool=info&view=0,0,2479,3509

Laadoga, Kertu (2018). Avalike filmi- ja videoandmebaaside kasutuspraktikad Eesti aineõpe-
tajate näitel – https://www.etera.ee/zoom/44477/view?page=1&p=separate&tool=info&-
view=0,0,2481,3508
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Oad, Mikk (2018). Õppeanimafilmid lasteaia õppetöös: õpetajate suhtumine, kogemused ja 
vastuvõtt – https://www.etera.ee/zoom/45943/view?page=1&p=separate&tool=info&-
view=0,0,2481,3508

Rikkolas, Britta (2018). Gümnaasiumi valikkursuse “Kirjandus ja film” ainekava elluviimine: õpilase 
kaasamine multimodaalsuse põhimõtetest lähtudes – https://www.etera.ee/zoom/45338/view?-
page=1&p=separate&tool=info&view=0,0,2480,3509

Eensaar, Linda (2019). Juutuuberite video sisu analüüsi metoodika –  
https://dspace.ut.ee/handle/10062/64203

Kommer, Liis (2019). Perekonna ekraanimeedia tarbimise roll 6-7-aastaste laste sotsiaalsete 
oskuste arengus ja pereväärtuste kujunemisel – https://www.etera.ee/zoom/59073/view?pa-
ge=1&p=separate&tool=info&view=0,0,2480,3509

Murdla, Katariina (2019). Õpilaste kultuuriline silmaring: õpilaste kultuuriteadmiste analüüs riiklike 
õppekavade ja kahe Eesti kooli näitel – https://www.etera.ee/zoom/59589/view?page=1&p=se-
parate&tool=info&view=0,0,2481,3508

Neuvonen, Tiia (2019). Lõimitud aine- ja keeleõpe kultuuri õpetamise teenistuses. Õppematerjalid 
kolmandale kooliastmele – https://dspace.ut.ee/handle/10062/65166

Zirk, Kristina (2019). Lapsevanemate hinnangud juhendamisstrateegiatele puutetundliku 
ekraani kasutamisel 1,5–3-aastaste laste seas Tartu lasteaedade näitel – https://dspace.ut.ee/
handle/10062/64944

Kinokultuuri edendajad Eestis
Kino Artis – https://www.kino.ee/

Kinobussi kinokodade võrgustik – https://kinokoda.kinobuss.ee/

Tartu Elektriteater – https://elektriteater.ee/eriprogrammid/

Apollo kinoketi koolidele suunatud programm – https://www.apollokino.ee/special/KoolKinno

Forum Cinemas kinoketi koolidele suunatud programm –  
https://www.forumcinemas.ee/events/klassigakinno

Viimsi kino koolidele suunatud programm – https://www.viimsikino.ee/News/School

Valga kultuurikeskuse koolidele suunatud programm – 
 http://www.valgakultuurikeskus.ee/sundmused/kino/kooliga-kinno/

Laste- ja noortefilmide festival Just Film – https://www.justfilm.ee/

Kino Maale festival – http://www.kinomaale.ee/

Supernova kino – http://www.kinosupernova.ee/en
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Kumu Dokumentaal – http://kumu.poff.ee/est

Retrokino Sillamäel – http://www.sillamae.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/jwgkUWW0p-
ViW/content/kolmapaevane-retro-kino-sillamae-raamatukogus

Laste raamatu- ja filmiklubi Tallinna Keskraamatukogus –  
https://keskraamatukogu.ee/muusika/laste-raamatu-ja-filmiklubi-jatkub-uuel-hooajal/

Noorte raamatu- ja filmiklubi Tallinna Keskraamatukogus – https://keskraamatukogu.ee/muusika/
noorte-raamatu-ja-filmiklubi/
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ÜLEVAADE
Film1 on eri žanrite, stiilide ja platvormide lõikes arenenud üle 120 aasta ning saanud 21. 
sajandi peamiseks kultuurivormiks. Selle aja jooksul on film välja kujundanud oma keele, 
mis on väga keerukas, mitmetahuline, tohutult võimas, ja nagu kõik keeled, pidevalt arenev. 
Kinodes, veebis, televisioonis ja kunstigaleriides ning virtuaalkeskkondade kaudu on film 
muutunud meie elus peaaegu valdavaks.

Hoolimata aga oma valdavusest, keerukusest ja kultuurilisest rikkalikkusest ning sot-
siaalsest, ajaloolisest ja kunstilisest tähendusest on film jäänud enamikus Euroopa hari-
dussüsteemides suhteliselt marginaalseks ja vähearenenuks. Me ei taha eitada filmiha-
riduse pikka ajalugu ega paljude Euroopa riikide inimeste inspireerivat tööd, aga see on 
jõudnud vaid vähesteni, kuigi peaks olema kõigi loomulik õigus. Meie haridussüsteem ja 
programmid oleksid pidanud juba ammu filmi tohutut tähtsust kohaselt tunnustama. Mil-
lestki vähemast Euroopa lastele ja noortele ei piisa.

Selle raamistiku eesmärk on niisugust muutust toetada. See on loodud vastuseks 
esimesele kaheteistkümnest soovitusest, mis esitati uuringu “Screening Literacy“ tulemu-
sena (uuring valmis Euroopa Komisjoni rahastusel ja on avaldatud 2012. aastal):

I soovitus: luua Euroopa filmihariduse mudel, mis hõlmaks filmi tunnus-
tamist kunstivormina, kriitilist mõistmist, ligipääsu rahvuslikule pärandile, 
maailmakinole ja popfilmidele ning loomingulisi filmitegemisoskusi.

Selle raamistiku autorid püüdlevad filmihariduse poole, mis algab Euroopa noorimatest 
kodanikest ning inspireerib ja valmistab neid ette jätkama eluaeg teadmiste täiendamist 
filmi kui rikkaliku ja multisensoorse meediumi alal. Meie aluspõhimõtted on järgmised.

 { Tähtis on siduda kriitilised ja loovad meetodid ning protsessid kõige laialdasema võima-
liku filmikultuuris osalemisega.

 { Tuleb tunnustada filmi eripära – see on kunstivorm ja tekst, millel on oma keel, ajalugu 
ja esteetika.

 { Kõigil lastel ja noortel on õigus kogeda, õppida ja nautida filmi nii ametliku õppe kui ka 
mitteametliku kodu-, pere- ja ühiskondliku keskkonna kaudu.

Raamistik koondab seda, mida kogu Euroopa asjatundjad peavad filmihariduses kõige 
tähtsamaks. See ühendab “õppetulemused”, mille saavutamist filmihariduselt võib oodata, 
oskuste, teadmiste ja kogemustega, mida peetakse “filmikirjaoskuse” eelduseks.

Raamistiku koostasid 2014.–2015. aastal 25 filmiharidustöötajat, kes olid värvatud 
20 Euroopa maa filmiinstituutidest, filmiarhiividest, ülikoolidest, valitsusvälistest organisat-
sioonidest, koolidest ja filmitööstuse rahastatud asutustest. Raamistiku eesmärk on luua 
Euroopa filmihariduse lihtsustamiseks ja kooskõlastamiseks sellele ühtne teoreetiline, 
praktiline ja põhimõtteline alus, lähtudes üldisest sihist inspireerida kogu Euroopa inimesi 
ja valmistada neid ette selleks, et nad saaksid eluaeg nautida, mõista, luua, avastada ja 
jagada filmi kõigis selle vormides.

Raamistik on jaotatud kuueks õpieesmärgiks, mida me peame üldise sihi saavuta-
mise aluseks. 

1  Siin ja kogu selles raamistikus tähendab sõna “film” kõiki filmivorme koos heliga (ja ilma!), olenemata meediumist, olgu see digitaalne, analoogne, tele-, veebi- või 
kinomeedium .
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Õpilased peaksid
 { mõistma, mis on filmile eriomane ja seda teistest eristav;
 { teadma, et film on ühtlasi nii kollektiivselt ja koostöös kui ka isiklikult ja individuaalselt 

loodav ja tarbitav;
 { looma isiklikult filmiga sideme nii kriitilisest, esteetilisest, emotsionaalsest, kultuurilisest 

kui ka loomingulisest vaatepunktist;
 { regulaarselt ligi pääsema laiale filmide ja filmivormide valikule;
 { kujundama välja teadlikkuse filmi sotsiaalsest ja ajaloolisest kontekstist;
 { olema võimeline arutlema filmi kogemise, avastamise ja õppimise eri viiside üle.

Me jaotame need õpieesmärgid üksikasjalikeks õpiväljunditeks ning seome selliste koge-
mustega, mis võiksid viia nende eesmärkide saavutamiseni. Me määratleme mõned “kõr-
gema tasandi väljundid” (näiteks kriitilised mõtlejad, seikluslikud loojad, aktiivsed koos-
tööpartnerid), mis aitab filmiõpetajatel selgitada, kuidas filmiharidus seostub laiemate 
õpieesmärkidega. Samuti määratleme mõned “õpisoodumused” (näiteks uudishimu, 
tolerantsus, edasipüüdlikkus), mis õppijaid toetavad ja mida filmiharidus aitab arendada.

Me raamistame oma väljundid kolme K-ga: need on filmihariduse kreatiivne ehk loo-
minguline, kriitiline ja kultuuriline suund. Seletame need suunad lahti, märkides iga suuna 
puhul ära otsesed seosed võtmeprotsesside ja -praktikatega, mis üheskoos loovad täieliku 
sotsiaalse ja kultuurilise osaluse.

KELLELE ON RAAMISTIK MÕELDUD?
See on õpetajate, programmiloojate ja poliitikategijate töödokument. Õpetajaid silmas 
pidades on selle eesmärk aidata paigutada filmihariduse tegevused käepärasele lähene-
miste, kogemuste ja õpiväljundite kaardile. Programmiloojatele määratleb raamistik mõned 
võimalikud õppesuunad. Poliitikategijatele on see niinimetatud sügavama tasandi juhend. 
See on põhimõtete kogum, mis määratleb filmihariduse rolli avaramas hariduspildis.

Me loodame, et see raamistik on kõigi jaoks tähtis panus kogu Euroopa filmihariduse 
arengusse, mõistmisse ja rakendamisse, kuna koondab filmiõpetajate paljude aastate väl-
tel vaevaga omandatud kogemused ja asjatundlikkuse ning annab sellest väga tähtsast 
haridusvaldkonnast sidusa ja laiapinnalise ülevaate.

SISSEJUHATUS
See dokument kirjeldab raamistikku, millest haridustöötajad, valitsuse ja valitsusvälised 
agentuurid ning filmitööstus ja muu audiovisuaalne tööstus saavad luua filmimaailma sise-
nemiseks võimalusi, suundi ja õppekogemusi igas vanuses õppuritele, aga eriti noortele.

Raamistiku väljatöötamist rahastati Loov Euroopa programmi Euroopa filmipubliku 
arendamise meetme filmikirjaoskuse tegevuste raames.

Selles raamistikus asetame me peamise rõhu kahele aspektile: lastele ja noortele 
ning Euroopa filmile. Kumbki neist ei välista aga muid aspekte: me innustame leidma sidet 
kogu filmimaailmaga ja kogu elu jooksul. Loov Euroopa programmi keskmes on aga siiski 
Euroopa kultuur. Kui tahame ehitada kestlikku Euroopa filmikultuuri, on tähtis luua ja ära 
kasutada kõik võimalused, mis lasevad lastel ja noortel avastada ja kogeda Euroopa filmi 
ning hinnata ja mõista viise, mille abil just Euroopa filmitegijad oma lugusid jutustavad. LISA 1
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Uuring “Screening Literacy”
2012. aastal rahastas Euroopa Komisjon Euroopa filmihariduse seisundi uuringut, mille 
eesmärk oli hinnata, kuivõrd valmis on filmiharidus toetama ja muutma Euroopa filmikul-
tuuri. Uuringu lõpparuandes on välja pakutud hulk lähenemisi, projekte, meetodeid ja prio-
riteete kogu Euroopa ühiskonna filmiharidusele. Uuringu vältel loodi 32 riigi profiilid, mis 
peegeldasid tegevuse mitmekesisust, ning käsitleti rohkem kui 150 näidisprojekti ja -prog-
rammi.

Paljud käsitletud näidisprojektid on mitmekesised ja mõjukad, kuid praegu puuduvad 
Euroopa filmihariduses kooskõla, ühine eesmärgitunnetus ja esituse lihtsus, mis võimal-
daksid sel olla rohkemat kui vaid osade summa.

Uuringus “Screening Literacy” osalenud teadlastele oli selge, et filmihariduses ei ole 
kokkulepitud standardeid ega tulemusi. Samuti puudub raamistik, milles eri lähenemisi ja 
meetodeid võiks üksteisega võrrelda ning millest lähtuvalt võiks luua ja arendada uusi pro-
jekte. Selle asemel kasutatakse teistesse ainetesse hõlmatud ja tihti selgelt sõnastamata 
õpetusviise, mis tulenevalt rahvusliku haridus- ja filmikultuuri mitmekesisusest erinevad 
omavahel sama palju kui muud kultuurilised tegevused.

Seega on praegune Euroopa filmiharidus ühitamatu, tihti nähtamatu ja fragmenteeri-
tud. Uuringu “Screening Literacy” autorid avaldasid arvamust, et ressursside ühendamine, 
kogemuste jagamine, valmisolek arendada projekte koostöös ning lähenemiste kooskõ-
lastamine viib kogu Euroopas tõhusama, paindlikuma ja sidusama filmihariduseni.

Kaheteistkümnest soovitusest esitati uuringus esimesena see:

Luua Euroopa filmihariduse mudel, milles oleks hõlmatud filmi tunnusta-
mine kunstivormina, kriitiline mõistmine, ligipääs rahvuslikule pärandile, 
maailmakinole ja popfilmidele ning loomingulised filmitegemisoskused.

Siin esitatud filmiõpperaamistiku esmane eesmärk on seega “kirjeldada ja kooskõ-
lastada filmihariduse tegevuste eri lähenemisi ja tüüpe eri sektorite ja taustaolude vaates 
ning luua nende pinnalt ühine “filmiõppe väljundite komplekt”.”

Filmiõpperaamistiku teine peamine eesmärk on luua aluspõhi koos õppetulemuste ja 
näidetega, et aidata edaspidi kõikjal Euroopas projekte kujundada ja jagada. See peaks 
olema eriti kasulik oludes, kus filmiharidus on praegu vähearenenud, andes neile riikidele 
ja asjakohastele organisatsioonidele mitte ainult juhtnöörid, vaid ka võimaluse luua ühiste 
parameetrite alusel side teiste riikide ja projektidega. Meie eesmärk on luua tingimused, 
mis võimaldaksid tõhusat koostööd, partnerlust ja arengut, mis inspireerib ja kaasab nii 
haridustöötajaid, õppijaid kui ka Euroopa filmitööstust.

Väljundipõhine raamistik
Õppekava raamistik on vahend praktiliste mudelite loomiseks. Mudeli loomine algab tava-
liselt soovitud tulemustest (millist õpet tahetakse saavutada ja kellele see on mõeldud) ja 
ulatub tagasi pedagoogikasse (milline õpetus aitab neid tulemusi saavutada) ning kõike 
seda illustreerivad näited (kuidas see õpetus praktikas välja näeb).

Kuigi paljudest riikidest võib leida väljundipõhise filmihariduskava näiteid, ei ole neid 
kunagi üldise filmiõpperaamistiku tarvis kokku kogutud. Seetõttu astub see raamistik 
uuringu “Screening Literacy” järeldustest suure sammu edasi, küsides: “Millised on filmi 
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mõistmist ja hindamist toetavad õpiväljundid?” Samuti toetab see publiku arendamist nii 
tänapäevase Euroopa filmi kui ka Euroopa rikkalikku filmipärandi tarvis.

Raamistik esitab filmiharidusest ka ülevaatliku pildi, millesse on põimitud selliste fil-
miõppe väljundite näited, millega osa lugejaid ei pruugi olla varem kokku puutunud ning 
mis seepärast võivad julgustada neid omaenda programmide kujundamisel eksperimen-
teerima ja uuendusi tegema.

Meetodid
Filmiõpperaamistik põhineb hulga võtmeühenduste ja -inimeste asjatundlikkusel. Uuringu 
“Screening Literacy” jaoks loodi umbes 50 inimesest koosnev filmikirjaoskuse nõustamis-
rühm: see on enam kui 20 riigist pärit ekspertide vaba ja avatud rühm, millesse kuuluvad 
teadlased, valitsusvälised organisatsioonid, valitsusasutused, õpetajad ja õpetajate koo-
litajad, filmihariduse andjad ning filmitööstuse rahastatud asutused. Filmiõpperaamistiku 
koostamisel võeti ühendust paljudega nende seast ja ka teistega, et kujundada välja tule-
muspõhine mudel.

2014. aasta augustis viidi läbi tulemuspõhise filmihariduse peamiste algatuste audit 
ning see võeti aluseks edasisele arutelule, selgitamaks välja, kuidas Euroopas filmiharidust 
ette kujutatakse. Seejärel osalesid 20 riigi organisatsioonide esindajad hulgal seminaridel, 
mida peeti alates 2014. aasta oktoobrist kuni 2015. aasta jaanuarini. Loodi viiest-kuuest 
inimesest koosnevad töörühmad, millest igaüks keskendus ühele filmihariduse põhisuu-
nale: kriitilisele (filmi mõistmine, analüüsimine ja nautimine), kreatiivsele ehk loominguli-
sele (eri platvormidel filmikultuuri loomine ja selles osalemine) või kultuurilisele suunale 
(intellektuaalne, esteetiline ja emotsionaalne areng, mis põhineb kõikvõimalike filmivor-
mide valimisel, avastamisel ja uurimisel).

Töörühmade ülesandeks oli ka kindlaks teha “õppevaldkonnad”, mis soodustaksid 
kolme K arendamist ja kuuluksid vaieldamatult filmihariduse juurde. Rühmad tegid kind-
laks järgmised võtmevaldkonnad: filmi eripära; filmi sotsiaalne ja koostööline ning isik-
lik ja väljenduslik olemus; isikliku kriitilise arvamuse tähtsus; laia skaalasse kuu-
luvate filmide vaatamine; filmi institutsionaalse, ajaloolise ja tehnoloogilise arengu 
mõningane tundmine; pidev arutlemine oma rolli üle filmikultuuris.

Iga “õppevaldkond” on omakorda jaotatud üksikasjalikeks õpiväljunditeks ning seos-
tatud kogemustega, mis võiksid viia nende saavutamiseni. Peale selle on mõned kõrgema 
taseme väljundid (mida määratlevad kriitilisele mõtlejale, seikluslikule loojale, väl-
jendusrikkale inimesele, tundlikule kaastöötajale, aktiivsele meeskonnaliikmele, 
enesekindlale avastajale, teadlikule osalisele, tundlikule publikule, entusiastlikule 
eestkõnelejale, iseseisvale õppijale ja kaasatud kodanikule iseloomulikud omadu-
sed), mis aitavad filmihariduse andjatel selgitada filmiõppe seoseid laiemate õpieesmär-
kidega.

Viimaks määratleme mõned “õppesoodumused” (uudishimu, empaatia, tolerantsus, 
edasipüüdlikkus, nautimine), mis toetavad õppijaid ja mida filmiharidus omalt poolt toetab.

Õppevaldkondi toetab omakorda hulk näitekogemusi, mis võimaldavad õppijatel väl-
jendada ja avastada filmi eripära. Need kogemused on otseselt seotud õpiväljunditega.

Õppevaldkondade ja neid toetavate kogemuste väljaarendamise käigus tegi rühm ka 
ettepaneku, et kõik õpilased peaksid kasutama ja mõistma kriitilise, kreatiivse ja kultuuri-
lise lähenemisega seotud protsesse.

Lõplik väljund, Euroopa filmiõpperaamistik, on selle töö tulemus. Kõrvallehel on raa-
mistiku kokkuvõtte tabelina.

LISA 1
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RAAMISTIK
Raamistik määratleb tulemused, mille poole iga filmikirjaoskuse programm või projekt, 
olgu see ametliku või mitteametliku hariduse osa, võiks realistlikult püüelda. Me ei eelda, 
et ükski projekt annaks kõik raamistiku määratletud tulemused, vaid pigem loodame, et 
kui asetatakse kõrvuti kriitiline, kreatiivne ja kultuuriline suund, siis on projekti arendajatel 
võimalik uurida teemasid ja tulemusi, mida jäävad nende senise praktika raamidest välja.

Raamistik on toetav struktuur, mis põhineb tulemustel. See on ka ideede või tõeks-
pidamiste süsteem, mida saab kasutada selleks, et otsustada või kavandada, milliste 
meetoditega projekt luuakse. Selle asemel et alustada mingist eraldiseisvast tegevusest 
– millega projekti käigus tegeldakse –, esitab see hoopis küsimuse “Mis on õppuri filmikir-
jaoskuse arendamise tulemus?”.

Raamistik ei ole ettekirjutus. See võtab hoopis rea filmikirjaoskuse tulemusi ning 
sobitab need selliste teadmiste, oskuste, mõistmise ja kogemustega, mis viivad kvaliteet-
sete filmikirjaoskuse tegevusteni.

Ametlike ja mitteametlike õppekogemuste vahele ei tõmmata mingit eraldusjoont. 
Igas valdkonnas on omad piirangud, võimalused ja kogemused. Tähtis on suhtuda sellesse 
raamistikku kui viisi toonitada teatud pädevusi, kogemusi ja ligipääsu nii mitmesugustele 
filmidele kui võimalik.

Teadlik ja kirjaoskaja filmivaataja tutvub tõenäolisemalt väga erisuguste filmidega ja 
seega suureneb potentsiaal kasvatada Euroopa filmile publikut, kes vaatab filme nii kino-
des kui ka teiste leviviiside kaudu.

Kuigi selles tekstis on õppijatena rõhk lastel ja noortel, on meie eesmärk kirjeldada 
väljundeid ja soodumusi, mille mõju ulatub varasest lapsepõlvest elukestva õppeni. Meie 
siht on hõlmata selliseid näiteid, mis kõnetavad igas vanuses inimesi.

Filmihariduse põhisuunad
Filmil on võim mõjutada seda, kuidas me maailma näeme ja mõistame. Film võib manipu-
leerida, peegeldada ja panna meid kogema väga mitmesuguseid emotsioone. See võib 
panna meid välismaailma unustama, viia meid uutesse maailmadesse ja kutsuda mõtlema 
selle maailma üle, milles me elame. Filmitegija teeb valikud – kaadrid, muusika, loo ele-
mendid, kuidas lugu üles ehitatakse ja esitatakse. Meie vaatajana astume vaadatava fil-
miga dialoogi, või kui teeme filmi, siis mõtleme, kuidas see niimoodi üles ehitada, et vaata-
jad ekraanil toimuvat mõistaksid ja hindaksid.

Need filmi põhisuunad on kokku võetud filmikirjaoskuse kolme K-ga: kriitiline, krea-
tiivne ja kultuuriline suund. Raamistik võtab arvesse, kuidas õpilased neid põhisuundi 
kogevad – protsesside ja praktikate kaudu, mis võimaldavad arendada välja omaenda 
osaluse filmikultuuris.

KRIITILINE SUUND
Arutlemise harjumuse ja kriitikavõime arendamine on iga haridusprotsessi tähtis osa. Krii-
tikavõime areneb aja jooksul hinnangute proovilepanemise, vaidlustamise ja viimistlemise 
protsessis. Kriitika on sotsiaalne ja tihti koostöövormis, mistõttu ongi veebifoorumid, fil-
miklubid ja filmikriitika nii populaarsed. “Kriitilisus” on võime mõista ja vaadelda filme kogu 
nende mitmekesisuses ning arendada välja meelelaad, mis paneb meid pidevalt seadma 
küsimuse alla, kuidas film meid mõjutab, liigutab, mõtlema paneb ja vaidlema kutsub. See 
hõlmab teadlikkust teistest kunstivormidest, mis puudutavad, mõjutavad ja suurendavad 
filmi vaadates kogetavat naudingut.
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PROTSESS
Kriitilise suuna oluline osa on võime ja soov vaagida, kuidas filmid esitavad maailma kohta 
käivaid argumente ja seisukohti, ning samuti filmid, mis võivad käsitleda liikuvate piltide 
olemust ennast. Iga filmivormi (dokumentaalfilmid, kunstnike loodud filmid, animatsioonid, 
samuti mängufilmid) peaks võtma osana terviklikust filmimaailmast ning nende omavahe-
line seos peaks olema alus, mille peale ehitatakse eluaegne suhe filmiga.

PRAKTIKA
Kriitilise praktika arendamise keskmes on võime esitada filmi kohta küsimusi – lapsed 
teevad seda juba väga varases eas. Õppijaid peaks julgustama esitama küsimusi tegelaste 
ja loo kohta, teemade ja väärtuste kohta ning filmi esteetiliste aspektide kohta. Meil tuleb 
välja arendada võime tuvastada filmielemendid, mõnikord mitmekordse vaatamise tulemu-
sel, küsida, miks meile näidatakse seda, mida me näeme, mõelda, mis võis olla filmitegija 
kavatsus, arutleda selle üle ja anda kokkuvõttes nähtule hinnang.

OSALUS
Meil tuleb uurida ka seda, kuidas saame jagada oma filmikogemust laiema ühiskonna ja 
kontekstiga: film suhtleb meiega ning meie tahame edastada ja selgitada välismaailmale, 
mida me oleme vaatamise ajal tundnud ja mõistnud. Sellele on vaja lisada, kuidas see 
kogemus esindab meie ja ekraani vahel toimunud dialoogi ning samuti filmitegija ja pub-
liku vahel toimunud dialoogi.

Seega peavad õpilased arendama välja keele, diskursuse, mis võimaldaks väljendada 
oma vaateid, hinnanguid, tundeid ja maitseid mitmesuguses kontekstis – eksamiruumis, 
sõpradega vesteldes, lapse ja vanemate vahelises vestluses, ajaveebipostituses või avali-
kul esinemisel. Filmi süvendatud kogemine nõuab ka süvendatud võimet anda edasi seda, 
millist mõju film meile avaldas.

KREATIIVNE SUUND
Digitaalse filmitegemise tulek on loonud võimaluse, et vaatajatest saavad tegijad. Tuleb 
uurida, millised on seosed nende kogemuste vahel, kui vaatamist kasutatakse filmitegemi-
seni viiva teena ja seejärel hinnatakse loomingu vaatamist. Filmihariduse siht ei ole seega 
mitte ainult teadliku kriitilise filmivaatamise kultuuri, vaid ka filmitegemise kultuuri arenda-
mine, lähtudes sellest, et kriitilisus ja loomingulisus on omavahel seotud.

PROTSESS
Loomingulised protsessid hõlmavad uurivaid, analüütilisi, eksperimentaalseid, praktilisi, 
tehnilisi ja väljenduslikke oskusi; esteetilist mõistmist ja kriitilist hindamist; intellektuaal-
seid, kujutluslikke, loomingulisi ja intuitiivseid võimeid; ning filmi ja teiste kunstivormide, 
-valdkondade ja -vahendite omavaheliste seoste mõistmist. Filmitegemine peaks olema 
rekursiivne, nii et õpilased tulevad ideede ja tehnikate juurde uuesti tagasi, pannes kordu-
valt ideid ja meetodeid proovile ning katsetades nendega.

Filmi tegemine nõuab arusaamist ja mõistmist, milline on filmi koht tänapäevases 
ühiskonnas, ning teadlikkust kontekstist, milles filmi tegemine ja vastuvõtmine aset leiab. 
Isegi noored autorid on teadlikud, et nende filmi võivad suurel või väikesel ekraanil näha 
sõbrad, perekond või klassikaaslased.

Filmiga seotud loomingulisus hõlmab uute digitaalsete tehnoloogiate kasutamist ja 
nende pakutavaid loomingulisi õppimisvõimalusi, samas tuleb olla teadlik intellektuaalse 
omandi kaitsmiseks seatud seaduspiirangutest, mis on.

Peamine on aga see, et filmi loomine on selle vormi mõistmise põhialus.
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PRAKTIKA
Peamise loomingulise praktika hulka kuuluvad: praktiline filmi loomise õpetamine; mõtete, 
ideede ja loominguliste meetodite avastamisega seoses omanditunde, eneseväljenduse 
ja sõltumatuse õhutamine; filmikunsti eri vormide ja stiilide lõikes laialdaste loominguliste, 
tehniliste ja kriitiliste kogemuste soodustamine; ideede ja protsesside organiseerimise 
demonstreerimine; filmitootmisega seotud ressursside ja varustuse haldamine; filmitege-
mise tehniline valdamine.

OSALUS
Filmiloojate kogukonnas osalemine hõlmab ajalooliste ja tänapäevaste filmitegijate teh-
nika tundmise ja mõistmise näitamist; enda ja teiste töö vahele seoste tõmbamist; ideede 
arendamist koostöös teistega filmitegemise tehnikate ja protsesside avastamise ja nen-
dega eksperimenteerimise kaudu; ning publikule lõpetatud töö esitamist ja selle mõju hin-
damist.

KULTUURILINE SUUND
Film võib aidata meil mõista iseennast, oma kultuurilist ja rahvuslikku identiteeti ja samuti 
ajalugu. Film võib aga aidata meil mõista ka teisi inimesi, teisi kultuure, aegu, ideid ja väär-
tusi. Mida laiem on meie ligipääs filmile, seda sügavam ja avaram on meie seos maailmaga.

PROTSESS
Filmikultuur põhineb tihti kogudel, grupeeringutel ja filmihindamisel: filmide nimekirjad, 
kaanonite loomine, kureerimine, programmide tegemine ning seejärel arutlemine ja vaid-
lemine on kõik filmikultuuris ja filmiajaloos osalemise viisid. Mõistmine, et filmid “räägi-
vad üksteisega“ mõjutamise, tsiteerimise ja vihjamise teel, on filmikultuuri oluline mõõde. 
Veelgi enam, arutlemine ja vaidlemine nende kriteeriumide üle, mida kasutatakse nn suur-
test filmidest rääkides, on tähtis filmikultuuris osalemise viis.

PRAKTIKA
Film on muuhulgas ka sotsiaalsete, ajalooliste, hariduslike ja kultuuriliste tegevuste kogum. 
Alates sellest, et laps valib oma lemmik-DVD ja inimesed teevad Youtube’i oma lemmikute 
nimekirju, kuni rahvusvahelise filmifestivali direktorini kehtib kontiinum, milles vaatamine, 
arutlemine, valimine ja jagamine on elu jooksul süvenevad ja arenevad tegevused.

OSALUS
Film on sotsiaalne vorm, mis paikneb ajaloolises kontekstis. See ei kehti mitte ainult selles 
mõttes, et filmi vaadatakse kinos koos teiste publikuliikmetega või et filmi tehakse tihti 
meeskonnana, vaid ka film ise toimib sotsiaalses raamistikus, mille kaudu vaataja, film ja 
filmitegija jagavad ühist arusaama, ühist “reaalsust”. Seega on film eri ühiskondade, kul-
tuuride ja ajalugude kohtumispaik ning samuti tee, mis viib nende kultuuride mõistmiseni, 
neile kaasatundmiseni ja neis osalemiseni.
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Ma vie a été sauvée deux fois: par l’école et par le cinéma
Mu elu on päästetud kaks korda. Ükskord tegi seda kool ja ükskord kino.

Alain Bergala

ÕPPEVALDKONNAD
Filmiõpperaamistik põhineb kuuel õppevaldkonnal, millest kasvavad välja õpiväljundid ja 
filmiõppekogemused. Need õppevaldkonnad panevad aluse “filmitundlikkuse” arenemi-
sele ja laiendavad filmihariduse põhisuundi (kolm K-d). Õppevaldkonnad on:

• Mõista, mis on filmile eriomane ja seda teistest eristav;

• Teada, et film on ühtlasi nii kollektiivselt ja koostöös kui ka isiklikult ja 
individuaalselt loodav ja tarbitav;

• Luua isiklikult filmiga side kriitilisest, esteetilisest, emotsionaalsest,  
kultuurilisest ja loomingulisest vaatepunktist;

• Regulaarselt ligi pääseda laiale filmide ja filmivormide valikule;

• Kujundada välja teadlikkus filmi sotsiaalsest ja ajaloolisest kontekstist;

• Olla võimeline arutlema filmi kogemise, avastamise ja õppimise eri viiside üle.

Minu silmis on ideaalne film see, mis justkui rullub lahti sinu enda silmade 
taga ja su silmad ise projekteerivad seda, nii et sa näed, mida tahad näha. 
Film on nagu mõte. See on kõigist kunstiliikidest kõige lähemal mõttep-
rotsessile.

John Huston

Mis on filmile eriomane
Film on “väljenduslik audiovisuaalne protsess”, sellel on oma keel, mis on äärmiselt keeru-
line ja kõrgelt arenenud ning samal ajal pealtnäha “ilmselge” ja “läbipaistev”. Selle keelega 
süstemaatiliselt kokkupuutumine on hädavajalik, et suuta “lugeda” ja “kirjutada” filmitekste 
ning olla võimeline kõrgemal tasandil kriitiliseks vaatamiseks ja esteetiliseks kaasatuseks.

ÕPIVÄLJUNDID
Õpilased peaksid suutma ära tunda ja mõista järgnevat.

 { Film on kunstilise väljenduse vahend, mis põhineb aja ja ruumi suhtel. Järjestikuste liiku-
vate piltide ja helide esitamise eri viisid teevad võimalikuks eri tähendused. Iga kaader 
ja iga heli annab panuse filmi üldisesse tähendusse.

Näide: Õpilased võiksid näidata, et muutes järjestikuste kaadrite omavahelist asetust, tekib 
uus tähendus, ja et heli olemasolu – või puudumine – liikuva pildi taustal võib viidata erine-
vale tähendusele.
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 { Film on kommunikatsioonivahend.
Näited: Õpilased võiksid mõista, kuidas saab kirjeldada mingit olukorda, filmides selle üles ja 
mängides ette seda olukorda puudutavaid liikuvaid pilte ja helisid. Õpilasi peaks julgustama 
looma ja jagama lihtsaid “audiovisuaalseid kirjeldusi”. Õpilased võiksid ka eksperimentee-
rida, võrreldes oma valitud tegelikke igapäevaobjekte nende eri liiki audiovisuaalsete esitus-
tega (dokumentaal-, mängu-, reklaamfilm jms).

 { Filmikeele peamised väljendusparameetrid (kaadrivalik, kaameranurk, kaamera liiku-
mine, ajapõhised struktuurid jms) on otseselt seotud filmitehnoloogiaga ja film on loo-
minguliselt kasutatud “tehniliste parameetrite” väljendusjõu tulemus.

Näide: Õpilased võiksid filmikatkendite või lühifilmide põhjal määratleda, kuidas erineva 
kaadrivaliku, kaamera liikumise ja asetustega on loodud tähendusi. Õpilased peaksid 
suutma ka põhitasandil mõista, kuidas need parameetrid toimivad ja kuidas nendega saab 
loominguliselt manipuleerida.

 { Linastamiskeskkond määrab filmivaatamisprotsessi: olenevalt linastamiskeskkonnast 
võib sama film anda erineva kogemuse.

Näide: Õpilasi peaks õhutama kirjeldama oma erinevaid filmivaatamise kogemusi (kodukino, 
klassiruum, sülearvuti, kino jms) ning nende üle arutlema.

Või peaks neid õhutama katsetama ja arutlema, milliseid eri reaktsioone kirjeldab väike 
seltskond pärast sama filmi kogemist. Õpilased on võimelised arutlema ka selle üle, milliseid 
muljeid on neis endas tekitanud mingi filmi vaatamine eri aegadel.

VÕTMESÕNAD
Filmi lugu, filmi väljendus, filmi kommunikatsioon, audiovisuaalse tähenduse loomine, 
otsene kogemus versus audiovisuaalselt vahendatud kogemus, tehnilised koodid ja tavad, 
kultuurilised koodid ja tavad, filmi esteetika, filmiliik, filmižanrid, filmi linastamine.

Film on ühtlasi nii isiklik kui ka meeskondlik protsess
Õpilased peaksid tundma nende protsesside skaalat ja ulatust, mis kõik koos iga filmi 
valmimisse panustavad – film on tihti kollektiivne ettevõtmine ning vajab paljusid oskusi ja 
otsuseid, mis viimaks lõplikuks tooteks sulandatakse. Võimalusel tuleks korraldada kohtu-
misi filmitööstuse esindajatega (filmitegijate, tehnikute, režissööride, helikujundajatega), et 
õpilased saaksid ammutada kogemusi otse allikast.

Õpilased peaksid mõistma ka seda, et film on väljenduslike ja tehniliste valikute tule-
mus. Nad peaksid suutma ise filmitegemisega eksperimenteerida ning väljendama isik-
liku kogemusega seotud emotsioone, tundeid ja ideid, olles rohkem teadlikud ja tundlikud 
keskkonna suhtes.

Õpilased peaksid suutma tootmisprotsesside tundmise kanaliseerida koostöös val-
minud filmiprojektidesse, tehes seega ise filme teadlike tehniliste ja väljenduslike valikute 
kaudu. Samuti peaksid nad suutma kanaliseerida need teadmised filmide aktiivsemasse 
vastuvõtmisse.

ÕPIVÄLJUNDID
Õpilased peaksid suutma järgnevat:

 { Teha ideed kohasel viisil teistele kättesaadavaks, et alustada mis tahes loomeprotsessi.
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Näide: Õpilane vormistab oma projekti osi, näiteks sisukirjelduse, stsenaariumi, süžees-
keemi, paneb paika võttegraafiku, võttekava ja üldise projektikava.

 { Olla teadlik väljenduslikest ja loomingulistest valikutest ning vaatepunktidest, luues 
pilte, helisid ja monteeritud filmilõike.

Näide: Õpilane otsustab, millised tehnilised ja kunstilised vahendid vastavad kõige paremini 
sellele, mida ta tahab väljendada, valides suure hulga väljendusparameetrite seast: osatäit-
jad, näitlemine, võttepaigad, pilt (valgus, värvid, teravussügavus, kaameranurk ja liikumine, 
plaan, kaadri valik …), heli ja monteerimine.

 { Kasutada mitmesuguseid tehnilise tootmise vahendeid, tunda tootmise põhialuseid ja 
olla teadlik tehnilistest teguritest. Olla kursis, kes vastutab millise osa eest (režissöör, 
operaator, valgustajad jms), ning teada, kuidas neid juhendada ja mida nõuda, jõudmaks 
kõige tõhusama tulemuseni.

Näide: Õpilane eksperimenteerib eri kaamerate ja objektiividega, uurib, millised on kasu-
tatava seadme tehnilised võimalused, ning mõistab esteetika ja masinate vahelisi seoseid. 
See kehtib ka mikrofonide ning pildi ja heli monteerimise riist- ja tarkvara kohta.

 { Filmi vaadates need valikud ära tunda ja nende üle arutleda.
Näide: Õpilane kirjutab filmiarvustuse või analüüsi, näidates, et on teadlik filmide, filmitegi-
jate tööde ja teiste kunstiteoste ajaloolistest seostest. Või kirjutab ta tehnikatest ja kujundi-
test, mida võib näha muusikavideos, kuid mis on pärit varasematest filmistiilidest.

 { Tunda ja teostada filmitootmise eri etappe ja tootmismeeskonna eri rolle.
Näited: Õpilane selgitab välja, mis on iga rolli panus ja milline roll talle kõige paremini sobib. 
Õpilased vahetavad rolle arenduse, tootmise ja järeltootmise protsessi vältel: režissöör, pro-
dutsent, grimeerija, tootmisassistent, klapilööja, helikunstnik, näitleja … Vaadatakse, kuidas 
need protsessid dokumentaal-, anima- ja mängufilmi puhul erinevad.

 { Levitada oma tööd mitmesuguses meediakontekstis.
Näide: Õpilane korraldab perele ja sõpradele mõeldud ning avalikke linastusi, kandideerib 
amatöör- või profifilmifestivalidele ning paneb filmi üles sobivatele platvormidele, arvestades 
autoriõigustega.

VÕTMESÕNAD
Filmitegemine, oskused, protsess, tehnilised valikud, väljenduslikud valikud, väljendamine, 
pilt, heli, koostöö, filmi aktiivne vastuvõtmine, filmitootmise rollid.

Isikliku kriitika raamistikud
Filmihariduse kaudu kujundavad õpilased oma kriteeriumid filmiga kriitiliseks ja loomin-
guliseks suhestumiseks. Vaadates, luues ja jagades arendavad nad välja raamistiku, mil-
les analüüsida, peegeldada, küsida, võrrelda ja interpreteerida. Nad suudavad väljendada 
teose kohta oma arvamust, viidates selle elementidele ja kohale filmikultuuris ning andes 
edasi oma isiklikku ja emotsionaalset reaktsiooni.

ÕPIVÄLJUNDID
Õpilased suudavad järgmist:
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 { Määratleda ja hinnata filmitegemise kõigi vormide elemente ning mõista ja väärtustada 
filmitegijate valikuid. Suuta hõlmata mõned neist valikutest oma töösse, olla võimeline 
neid selgitama ja näitama, et mõistetakse nende mõju.

Näide: Õpilane analüüsib filmistseeni, määrates filmi elemendid ja selle, kuidas neid on 
emotsioonide, tähenduse ja esteetika edasiandmiseks kasutatud. Ta on suuteline kindlaks 
määrama filmitegija stiili, kaasama selle omaenda töösse ja õigustama valikuid.

 { Osaleda filmitegemises kui rekursiivses protsessis, mis nõuab kriitilist mõtlemist, emot-
sionaalset mõistmist, esteetilist tundlikkust, nautimist, aktiivset kaasatust, koostööd 
ning oskust oma ideid esitleda ja põhjendada.

Näide: Õpilane lööb kaasa meeskondlikus filmiprojektis ning oskab ära tunda, millise panuse 
ta andis ja millist naudingut kogemus pakkus.
Näide: Stsenaariumi kirjutades suudab õpilane ideede üle arutleda, püüdes väärtustada 
kokkuleppele jõudmise emotsionaalset ja esteetilist mõju.

 { Näha, kuidas film peegeldab kultuurilisi väärtusi ja tausta, võttes arvesse filmi tegemise 
konteksti, teemakäsitlust ning eriomast esteetikat. Suuta analüüsida ka nende sarna-
susi ja erinevusi.

Näide: Õpilane teeb kindlaks kultuurikonteksti, milles film on tehtud, ning määratleb, kuidas 
on see seotud filmi teemadega.

 { Näidata üles võimet vastata filmile mitmel viisil (kõnes, kirjas, visuaalses vormis).
Näide: Pärast filmi vaatamist suudab õpilane kirjutada ja avaldada arvustuse veebifoorumis.
Näide: Pärast filmi vaatamist suudab õpilane joonistada visuaalse plaani (kujundid, sõnad, 
joonistused), mis peegeldab filmist saadud ideid ja muljeid.

 { Interpreteerida filmi tähendust ning määratleda, millised on selle filmi suhted teiste kul-
tuuriviidetega ja päriselu kogemustega.

Näide: Pärast filmi vaatamist suudab õpilane kaaluda iga karakterit, anda tema rollile oma 
interpretatsiooni ning suhestada või võrrelda iga karakterit teiste filmide karakterite ja lugu-
dega või päriselu olukordadega.

 { Hinnata mitmesuguseid filme, sealhulgas tänapäevaseid, uusi ja klassikalisi näiteid, 
kasutades asjakohast sõnavara ja väljendeid.

Näide: Õpilane kirjutab filmiarvustuse, analüüsides filmi kvaliteeti ja väärtusi ning selgitades 
oma hinnangukriteeriumeid.

 { Jagada ja põhjendada oma arvamusi, olles samas avatud teiste arvamustele, ideedele 
ja vaatekohtadele.

Näide: Pärast filmi või filmistseeni vaatamist suudab õpilane võtta aktiivselt osa vestlusrin-
gist, et arutada filmiideid, tuua välja teised lähenemised ja avaldada oma arvamust.

VÕTMESÕNAD
Kriitiline mõtlemine, aktiivne osalemine, põhjendatud hinnang, interpretatsioon, osalus, 
suhted, vaatlus, peegeldus, küsimus, analüüs, emotsionaalne mõistmine, dialektiline prot-
sess, ideede jagamine, arutlus, võrdlus, esteetiline hinnang, kriteeriumid, hindamine.
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Filmi laiem skaala
Filme on üle kogu maailma tehtud ja nauditud 120 aastat (ja aastaid lisandub) üha laie-
nevas žanrite ja liikide skaalas ning aina kasvavas eesmärkide ja publiku mitmekesisuses. 
Selle aja jooksul on film mänginud kultuuri tekkes ja kultuurilises identiteedis aina võimsa-
mat rolli. Inimeste vaatamiskogemustes ja -harjumustes peegelduvad aga filmi äärmiselt 
mitmekesine kultuuriline maailm ja ajalugu väga harva, pigem piiritleb enamiku inimeste 
filmikogemusi valdav peavoolumeedia, olgu see siis kino, televisioon või internet. Filmihari-
dus avab ukse sellesse lõputult mitmekesisesse filmimaailma.

ÕPIVÄLJUNDID
Õpilane uurib väga mitmesuguseid filme (sh mängu-, dokumentaal-, eksperimentaal-, 
arhiivi-, anima- ja amatöörfilme, uusi filmivorme, kodumaiseid, Euroopa ja maailma filme) 
ning suudab järgmist:

 { Tunda ära ja teha kindlaks igale filmitüübile omased jooned ning asetada filmid geo-
graafilises, ajaloolises või žanrilises jaotuses õigesse lahtrisse.

Näide: Õpilane eristab filme aja, koha ja žanri järgi, määratledes, ajale, kohale ja žanrile 
omased jooned.

 { Seostada filmi selle loomise kindla sotsiaalse ja ajaloolise kontekstiga.
Näide: Õpilane hindab, kuidas filmi kindlad aspektid on mõjutatud selle loomise ajast, kohast 
või asjaoludest, ning selgitab, mida film näitab ajastu laiema sotsiaalse, kultuurilise ja ajaloo-
lise konteksti kohta.

 { Kasutada mitmesuguseid filmi või filmidega seotud allikaid, sealhulgas arvustusi, pari-
mate filmide loetelusid, veebiallikaid, suusõnalisi allikaid jms.

Näited: Õpilane otsib välja mingi filmi kohta avaldatud arvustused ja arvamused ning teeb 
neist kokkuvõtte, et kujundada soovitus, kas filmiklubis filmi näidata (või mitte).

Õpilane uurib mingi kindla aja, koha või žanri filme, et koostada soovituslik kinoprog-
ramm või nn kohustuslike filmide nimekiri.

 { Teadlikult kõigutada või kujundada oma vaatamisvalikuid.
Näited: Õpilane vaatab oma tavaeelistustest erinevat tundmatut tüüpi filmi ning koostab 
läbimõeldud arvamuse.

Õpilane sõnastab oma praegused vaatamiseelistused ning arutleb nende põhjuste üle.

 { Väljendada arvamust mitmesuguste filmide kohta.
Näide: Õpilane hindab mingi filmi või mingite filmide omadusi, viidates sealhulgas võrdlu-
seks või konteksti loomiseks teistele asjakohastele filmidele.

 { Tuvastada ja hinnata filmivaatamise allikaid, sh kinosid, filmiklubisid ja -ühinguid, arhiive, 
televisiooni, DVD-sid ja internetti.

Näide: Õpilane teeb kindlaks võimalikud allikad, mille kaudu filmi saab vaadata, ning hindab 
iga allikaga seotud tehnilisi, õiguslikke, rahalisi ja kvaliteediga seotud küsimusi.

 { Kasutada teadlikult filmivorme, žanre, stiile ja ajalugu puudutavaid teadmisi selleks, et 
rikastada ja arendada omaenda loomingut.

Näide: Õpilane teeb äratuntavas vormis, stiilis või žanris filmi, mis võib vormi või narratiivi 
kõigutada, ümber pöörata või uuendada.
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VÕTMESÕNAD
Vorm, žanr, mängufilm, dokumentaalfilm, eksperimentaalne film, amatöörfilm, arhiivifilm, 
animafilm, levi, platvorm, filmiklubi, filmiühing.

Sotsiaalne ja ajalooline kontekst
Põhjalik filmikirjaoskus eeldab, et mõistetakse laiemat sotsiaalset ja ajaloolist olustikku, 
milles film on tehtud, ning sellega seotud tehnoloogilisi arenguid ja linastamisvõimalusi. 
Filmi põhjalik analüüs ei hõlma mitte ainul indiviidi või kollektiivi teadlikku eneseväljendust, 
vaid ka sotsiaalsete tegurite, näiteks ajalooliste liikumiste, sotsiaalmajandusliku olukorra ja 
tehnoloogiliste uuenduste mõju.

ÕPIVÄLJUNDID
Õpilane suudab teadmiste allikaid mitmesugusest vaatenurgast hinnata ja interpreteerida.

 { Sotsiaalne ja ajalooline kontekst – õpilane suudab kirjeldada filmi sotsiaalset, kultuuri-
list ja majanduslikku konteksti, mis mõjutab selle sisu, struktuuri ja laadi. Näiteks:

 { tunneb ära viisid, kuidas sotsiaalne, kultuuriline ja majanduslik olukord on filmi-
tööstust mõjutanud (nt pagulaskino kasv Itaalias aastatel 2000–2015 või Saksa 
ekspressionismi tõus 1920ndatel);

 { tunneb ära kindlad kontekstid, mis otseselt mõjutavad filmi esteetikat (nt Nõuko-
gude Liit 1920–40);

 { mõistab filmitööstuse ja publiku suhteid (nt kuidas varase kino kiiresti arenevad 
linastamisvõimalused mõjutasid publiku vaatamisharjumusi; televisiooni, video, 
DVD ja interneti tulekuga seotud filmide levitamise ja filmitööstuse revolutsioon);

 { mõistab inimeste ja institutsioonide suhteid (nt televisiooni-, video-, DVD- ja veebi- 
publiku vaatamisharjumustega seotud filmitööstuse suundade evolutsioon).

 { Tootmise kontekst (mittetööstuslik) – õpilane suudab:
 {  määratleda filmitegemise võimalused väljaspool peavoolutootmist (eksperimen-

taal-, amatöör-, tele-, video-, digitaal- ja veebifilmid);
 {  kirjeldada, kuidas need kontekstid kujundavad filmi vormi ja levikut.

Näide: Vaadates avangardistist filmitegija Jonas Mekase filme, võiks õpilane kaaluda, kui-
das tema kontekst (peavooluväline filmitegemine filmikunstnikuna ja vastukultuuriliikumise 
osana) kujundab tema töö vormi ja tunnetust.

 { Tehnoloogiline kontekst – õpilane suudab:
 { filmitootmise mõistes ära tunda ajaloolised ja praegused tehnoloogilised aren-

gud (filmi eellased, nt fotograafia, kronofotograafia, Magic Lanterns, üleminek 
tummfilmilt helifilmile, Technicolour, 70 mm, filmiriba pikkus, 16 mm ja 60 s, üle-
minek analoogselt filmitegemiselt digitaalsele ning see, millises ulatuses äsja 
“demokratiseerunud” digitaalmeedia tootmine on filmitootmist, -tarbimist ja sel-
les osalemist võimaldanud ning piiranud);

 { mõista leviplatvormide ja filmivaatamise ajaloolist arengut (kohvikutest nickelo-
deonideni, kinodest arvutite, tele-, video- ja mobiilseadmete kaudu vaatamiseni).

Näide: Mõeldes Lumière’ide filmile “Rong saabub jaama”, teadvustavad õpilased, et nende 
esimesed filmid olid tummfilmid, ühe minuti pikkused ja projitseeritud kiirusega 16 kaadrit 
sekundis, sest sellised olid 1895. aastal tehnoloogilised olud.
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Näide: Õpilane suudab arutleda selle üle, kuidas 1960ndatel käiku tulnud kerge varus-
tus (kaamera ja helisalvestaja) muutis audiovisuaalset tootmist (väiksemad meeskonnad) ja 
filmikeelt: käsikaameraga üles võetud direct cinema ja cinéma vérité režissöörid kasutasid 
seda vormi stiililise vahendina, samuti tegid ka Gareth Edwards filmis “Koletised”, Myrick ja 
Sanchez filmis “Blairi nõia projekt” ja Dogma 95 režissöörid.

VÕTMESÕNAD
Film, interdistsiplinaarsus, ajalugu, sotsioloogia, majandus, tehnika, kontekst, levitamine, 
platvormid, kultuuriuuringud, tehnoloogia, filmitööstus, digitaliseerimine, digitaalmeedia.

Õppimise analüüsimine
Võime analüüsida õppimisprotsessi ennast on teadmiste omandamiseks ja süvendami-
seks ning iseseisvuse saavutamiseks hädavajalik. Seetõttu on analüüsimine ja enesehin-
damine eelnimetatud õppevaldkondade ja vastavate tulemuste saavutamiseks väga vaja-
lik. Õppijad kogevad nii filmivaatamise kui ka filmitegemise rõõmu isikliku ja sotsiaalse 
kogemusena, mis hõlbustab õpitu analüüsimist. Nad suudavad väljendada enesekindlust 
ja kõhklusi ning seada omaenda valikuid ja hinnanguid kahtluse alla. Seega on see süno-
ptiline nii oma eesmärkide kui ka väljundite poolest.

ÕPIVÄLJUNDID
Üldine analüüsiv filmihariduse õppeprotsess kindlustab, et õppijad suudavad järgmist:

 { Ära tunda – määrata žanrid, filmivormid, filmiajaloo ja arengu võtmehetked ning nii enda 
loomingu kui ka teiste filmitegijate töö tugevused ja nõrkused. Nad suudavad ka ära 
tunda erinevad kriitilised lähenemised.

Näide: Lapsed räägivad, kuidas nende filmikäsitlus on muutunud pärast seda, kui nad on ise 
teinud mitu lühifilmi.

 { Analüüsida – õpilastes arenevad välja kriitikaoskused, mis võimaldavad neil analüüsida 
nii enda loomingut kui ka teiste filmitegijate tööd. Viimasel juhul suudavad nad kasutada 
mitmesuguseid kriitilisi ja teoreetilisi vaatepunkte.

Näide: Noored kujundavad kriitilise lähenemise reas lühifilmides esitatud väärtustele ja nar-
ratiividele.

 { Hinnata – õpilastes kujuneb välja võime hinnata oma filmide edu ning samuti suudavad 
nad hinnata nii nähtud filme kui ka nende avaldatavat emotsionaalset ja esteetilist mõju. 
Nad suudavad hinnata erinevaid teoreetilisi lähenemisi ja otsustada, milline on neile 
endale kõige parem.

Näide: Aja jooksul arenevate vaatajatena suudavad õpilased võrrelda kogemusi ja õppep-
rotsesse.

 { Uurida – õpilastes kujuneb välja soov saada filmide ja filmitegemistehnikate kohta roh-
kem teada. Nad õpivad ka viise, kuidas oma uurimistulemusi nii kriitika kui ka loomingu 
võtmes esitada.

Näide: Õpilane suudab avastada peale seni tuttavate filmi kontekstide, vormide, väljundite 
ja keelte ka teisi.
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 { Laiendamine – õpilased näevad oma filmivallas arenemise võimet viisina siseneda teis-
tesse kunstivormidesse ja näha, kuidas ka need filmi mõistmisele kaasa aitavad. Nad 
näevad filmi laiema kultuuri osana, mis hõlmab paljusid teisi kunstivorme.

Näide: Õpilane suudab rakendada filmivallas õpitut teistes õppeprotsessides ja kunstilistes 
kogemustes.

 { Loomine – õpilased suudavad luua filmi kohta oma argumendid ja kriitika. Samuti õpi-
vad nad ise filme looma, mõistes, millist mõju üks tegevus teisele avaldab.

Näide: Õpilane suudab filmi tegemise protsessis oma tegevust analüüsida ja hinnata ning 
kaaluda filmiloomise võimalusi.

VÕTMESÕNAD
Analüüs, peegeldus, hindamine, enese hindamine, teadlikkus õppeprotsessist, väljendus.

ÕPIVÄLJUNDID
Õppevaldkondadest lähtuvalt on võimalik määratleda rida üldisemaid õpiväljundeid. On 
tähtis meeles pidada, et paljud neist õpiväljunditest ilmnevad enam kui ühes õppevald-
konnas.

1. Kriitilised mõtlejad. Õpilased suudavad kasutada laia kriitiliste lähenemiste skaalat nii 
nähtud filmide puhul kui ka omaenda tööde puhul.

2. Tundlikud kaastöötajad. Õpilased suudavad osaleda filmidiskussioonis silmast silma või 
veebi kaudu ning respekteerida teiste seisukohti, olles samas valmis neid vaidlustama. 
Samuti suudavad nad osaleda tootmismeeskonnas, panustades oma oskusi ja loomin-
gulisi ideid ning respekteerides teiste omi.

3. Enesekindlad avastajad. Õpilased ei avasta mitte ainult laia filmide skaalat, vaid otsivad 
ka oma loomingulises töös võimalikult mitmekesiseid tehnikaid ja seadmeid.

4. Teadlikud osalised. Õpilastest saavad üldise filmikultuuri teadlikud osalised.

5. Seikluslikud loojad. Õpilased loovad omaenda lähenemise nii filmide vaatamise ja 
arvustamise kui ka loominguga katsetamise vallas.

6. Väljendusrikkad inimesed. Õpilased suudavad filmi kohta selgelt oma arvamust väl-
jendada ning samas loominguliselt uurida ja väljendada oma mõtteid, ideid ja lugusid.

7. Analüüsivad praktikud. Õpilased kujundavad välja oskuse analüüsida filme ning samuti 
analüüsida omaenda kriitilisi lähenemisi ja kujundada neid lähenemisi uute filmikoge-
muste kaudu. Nad suudavad ka kaaluda oma loomingu tugevusi ja nõrkusi.

8. Aktiivsed kaastöötajad. Õpilastes kujuneb võime teha koostööd ideede arendamise, 
praktiliste oskuste ja loominguliste projektide vallas.
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9. Iseseisvad õppijad. Õpilastes tekivad enesekindlus ning usk enda kui kriitiku ja filmi-
looja võimetesse.

10. Kaasatud kodanikud. Õpilastes areneb mitmesuguste filmide ning filmitegemise kohta 
käivate arvamuste kogemise tulemusel välja hulk pehmeid oskusi, mis on kasulikud 
töömaailmas ja teistega suhtlemisel, kuid samas hakkavad nad ka mõistma eri maade 
eripäraseid kultuure, maitseid, väärtusi ja lugusid.

11. Tundlik publik. Õpilastes areneb filmitundlikkus ning nad õpivad filme esteetiliselt hin-
dama, arendades välja oma maitse, kuid olles samas võimelised filme ja filmide kohta 
käivaid ideid vaidlustama, avastama ja hindama.

12.  Entusiastlikud eestkõnelejad. Oma pidevalt kasvava filmide vaatamise ja tegemise 
kogemuse pinnalt suudavad õpilased teatud filme, filmitegijaid ja filmitegemise prot-
sesse propageerida. Neist saavad filmisaadikud.

Reegleid õpitakse selleks, et neid murda. Aga kui sa neid ei tea, siis on 
midagi puudu.

Nicolas Roeg

KOGEMUSED
Filmitundlikkuse arendamist võib toetada rea kindlate kogemuste kaudu, mis aitavad teki-
tada mitte ainult filmiarmastust, vaid ka võimet näha filmi ja filmitegemist eri vaatenurka-
dest. Just nagu õppetulemuste puhul, on ka siin tähtis mõista, et need kogemused võivad 
tekkida kõigis õppevaldkondades ega ole seotud ainult ühe või kahega.
1. Filmi kogemine kõigis selle vormides. Õpilased avastavad väga mitmesuguseid filmi-

vorme – alates jutustavast filmist kuni eksperimentaalseni, alates dokumentaalsest 
kuni mittejutustavani ning tööstuslikust kuni amatöörfilmini. Nad rakendavad selle mit-
mekesisuse nägemise kogemust ka omaenda loomingus.

2. Filmi kogemine kinos. Õpilased peaksid olema teadlikud, et film on loodud kinos vaa-
tamiseks. Kuigi tuleb aktsepteerida, et 21. sajandil on filmide vaatamine paljudes eri 
formaatides ja eri kanalite kaudu laienenud, on kino ikkagi filmivaatamiseks parim ning 
õpilastele tuleks tagada sellele kogemusele ligipääs.

3. Mineviku filmide avastamine. Õpilastele tuleks näidata mitte ainult kodumaist, vaid 
kogu Euroopa ja maailma filmipärandit, et nad saaksid tajuda filmi kui loojutustamisva-
hendi ja kunstivormi pidevskaalat ja võimaluste arengut.

4. Filmikunsti kogemine. Õpilastel peaks olema võimalus näha laial skaalal filme, mis 
ilmestavad filmi esteetilisi ja kultuurilisi võimalusi.

5. Filmitegemise loominguliste võimaluste kogemine. Õpilased peaksid kasutama filmi-
vaatamise kogemust oma loomingulise töö sisendina, samuti tuleks kasutada filmite-
gemist filmivormide avastamiseks.
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6. Rahvuslike ja maailmakultuuride üle arutlemine. Mitmesuguste filmide kogemise kaudu 
saavad õpilased mõelda filmides esindatud eripalgeliste kultuuride üle ja neile kaasa elada.

7. Ideede ja väärtuste tuvastamine, vaidlustamine ja analüüsimine. Nii oma filmivaatamis- 
kui ka filmitegemiskogemuse kaudu peaksid õpilastel tekkima võimalused tuvastada, 
vaidlustada ja analüüsida ideid ja väärtusi.

Parim, mida ma suudan ette kujutada, on viia kokku ühelt poolt midagi nii 
ilusat, võimast ja võrratut nagu hollywoodi filmid ja teiselt poolt kriitilisus 
status quo suhtes. Minu unistus on luua sellist saksa filmikunsti.

Rainer Werner Fassbinder

FILMIHARIDUS LAIEMAS KONTEKSTIS
Filmiharidus kujundab tundlikkuse filmi vastu kõigis selle vormides. See võib kaasa aidata 
ka paljude eluoskuste väljakujunemisele, mis võivad tekitada eluaegse soodumuse õppida 
teisi kultuurivorme, nagu kunst, kirjandus või muusika. Filmihariduse õppesoodumused, 
nagu uudishimu, empaatia, edasipüüdlikkus, tolerantsus ja nautimine, on isikliku arengu, 
kodanikuvastutuse ja tööalase konkurentsivõime võti – need on eluvaldkonnad, mis jäävad 
hariduse vahetust ja ametlikust kontekstist väljapoole. Filmiharidusest alguse saanud eda-
sipüüdlikkust võib rakendada ka väljaspool filmi, nagu ka saavutus- ja naudingutunnetust.

Peale selle areneb raamistiku piires välja rida “pehmeid oskusi”, mida saab üle kanda 
töömaailma ning mis võivad kaasa aidata inimese üldisele arengule.

Sellised oskused nagu
 { meeskonnas töötamine
 { suhtlemine
 { otsuste tegemine
 { pühendumine
 { ajaplaneerimine
 { loomingulisus ja probleemide lahendamine
 { pinge all töötamine
 { vastutuse võtmine

võivad kõik tööalasele konkurentsivõimele kaasa aidata.
Filmikultuuri ja filmikogukonna osaks olemine ning samuti filmides näidatud sotsiaal-

sete väärtuste üle arutlemine võib viia ka kodanikuvastutuse kujunemiseni.
Siiski on tähtis mõista, et neid pigem sotsiaalseid oskusi ja õpiväljundeid peaks võtma 

filmihariduse kasulikku kõrvalharuna. Neid ei peaks käsitlema ei filmihariduse lähtepunkti 
ega tegeliku õigustusena.
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Kino on kõige ilusam asi, mille inimesed on välja mõelnud, kõige kee-
rukam, kõige parem. Ühes tõesti võrratus filmis on kõik olemas. Kõik 
kunstid, mille inimene on kultuuriajaloo vältel loonud, suubuvad sellesse.

Selma Sanders-Brahms

KUHU EDASI?
See raamistik avaldatakse internetis veebidokumendina ning seda võib laiendada näidete, 
projektide ja kommentaaridega. Me eeldame, et nüüd pannkase selle raamistiku ettepane-
kuid ja eeldusi proovile, ning seepärast loodame, et algatatakse uurimusi, saamaks teada, 
kas siinsed tulemused on tegelikult saavutatavad.

Raamistik ei seosta õppevaldkondade, kogemuste ega tulemustega mingeid kind-
laid pedagoogikaid. Järgmine loogiline samm oleks arendada välja selle raamistiku juurde 
kuuluv õpetamis- ja õppimismeetodite kogum, mida võiks proovida ja katsetada professio-
naalse arengu tingimustes ja teha kõigile kättesaadavaks.

PANUSTAJAD
KOOSTAJAD
Mark Reid, Briti Filmiinstituut (BFI)
Ian Wall, The Film Space
Sarah Duve, Vision Kino
Caren Willig, vabakutseline
Nuria Aidelman ja Montserrat Planella Serra, A Bao a Qu, Barcelona
Laura Orlescu ja Yvonne Irimescu, Active Watch, Rumeenia
Alejandro Bachmann, Austria Filmimuuseum
Michelle Cannon, CEMP, Bournemouth
Nathalie Bourgeois, Cinematheque Francaise
Scott Donaldson, Creative Scotland
Orestis Tringides, Cyprus Community Media Centre
Pavel Bednarik, Tšehhi Riiklik Filmiarhiiv
Martin Brandt-Pedersen, Taani Filmiinstituut
Laszlo Hartai ja Anette Hilbert, Ungari Kino- ja Meediahariduse Liit
Alicia McGivern, Iiri Filmiinstituut
Maria Leonida ja Menis Theodoridis, Karpos, Greece
Petra Slatinsek, Kinodvor, Sloveenia
Ginte Zulyte, Meno Avilys, Leedu
Bernard McCloskey, Northern Ireland Screen
Agata Sotomska, Poola Filmiinstituut
Per Eriksson ja Kaly Halkawt, Rootsi Filmiinstituut
Vitor Reia-Baptista, Algarve Ülikool
Lidia Peralta Garcia ja Marta Portales Oliva, Barcelona Autonoomne Ülikool
Simone Moraldi, Roma Tre Ülikool
Sabine Genz, Michael Jahn ja Elena Solte, Vision Kino, Saksamaa
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SEMINARIDESSE PANUSTAJAD
Beate Voelcker, Bundesverband Jugend und Film (BJF)
Bettina Henzler, Bremeni Ülikool
Gordon Brown, Education Scotland
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Tagasiside

Filmiring
Meedia- ja filmiring

Koomiksid ja animatsioon
Filmistuudio ja nutiring

Animatsiooni- ja fotoring
Ajalooring, filmiklubi

Kirjandus ja film
Meediaõpe

Filmiõpetus (Filmindus)
Praktiline filmiõpe

Kirjandus
Foto ja video (Digi/foto/video)

Filmianalüüs
Ajalugu ja film (Ajalugu filmis)

Videoproduktsioon
Praktiline meedia

Näitlejameisterlikkus laval ja filmis
Meedia- ja videoõpetus
Kirjandus ja kinokunst

Kaameratöö
Helidisain muusikas ja animatsioonis

Filmikunsti ajalugu
Filmikunst

Eesti filmi ajalugu
Audiovisuaalkunstiõpetus

Animatsioon

Valikkursus
0 2 4 6 8 10 12 14 16

Huviring

*mõned vastanud õpetajatest õpetavad mitut ainet või ringi.

Tabel 1: Valik ainetest ja ringidest, mida vastanud õpetavad*

Antud Lisa on otsene tagasiside õpetajatelt-juhendajatelt, kelle abil üle-Eestiline uuri-
mustöö filmiharidusest on kokku pandud ja kes kommenteerisid filmi kasutamist oma 
töös ehk üld- ja huvihariduses.
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Tehnika, mida vastanud koolides kasutavad:
 { Kaamera- ja pildisalvestustehnika
 { Canon EOS 6D
 { Canon EOS 60D
 { Canon EOS 100D
 { Canon EOS 700D
 { Canon EOS R
 { Canon LEGRIA HF G30
 { Canon XF 400
 { Canon poolkaader peegelkaamerad
 { Canon täiskaader peegelkaamerad
 { Droon DJI Mavic Pro
 { GoPro 
 { JVC ProHD
 { Kaameradroonid 
 { Lumix G80 18-50mm objektiiviga
 { Panasonic AG-AC30EJ
 { Panasonic AG-UX90E
 { Panasonic HC-MDH3
 { Panasonic HC-VX980 (4K)
 { Panasonic HC-X900 (1080p)
 { Roland V-1HD videomikser
 { Samsung Gear 360
 { Sony Alpha a7R III
 { Sony HDR-CX900E
 { Sony HDR-FX7
 { Sony NEX-FS700

Arvutid, tahvelarvutid, montaažitehnika
 { iMac 21“
 { iMac 24“
 { iPad

Lisad
 { Epson projektor
 { Gimbal
 { Manfrotto videopeaga statiiv
 { Slider
 { Statiivid
 { Steadicam
 { Teleskooppoom

Helitehnika
 { AT 2020 mikrofon
 { Blackmagic Atem Television Studio HD
 { Defenderi kõlarid (sisseehitatud võimendus)
 { Poomimikrofonid
 { Reporterimikrofonid
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 { Reväärimikrofonid
 { Rode NTG4 Shotgun mikrofon
 { Rode videomikrofon
 { Rode RODELink rinnamikrofon
 { RODELlink Newsshooter saatja-vastuvõtja
 { Sennheiser MKE600 Shotgun mikrofon poomiga
 { Sony kõrvaklapid
 { Zoom H1 helisalvesti
 { Zoom H4n helisalvesti
 { Yamaha MG12XU pult

Valgustehnika
 { ARRI 1000W Fresnel
 { Dedolight Basic 3-light kit valguskohver
 { LED valgustid
 { Luminofoortorudega valguspaneelid

Tarkvara, mida vastanud kasutavad: 
 { 123apps.com / valik erinevaid vabavaralisi programme – 123apps.com/
 { Adobe Premiere (Animate, After Effects, Elements, Flash, Lightroom, Photoshop) / 

videotöötlustarkvara / Tasuline – www.adobe.com/ee/products/premiere.html 
 { Audacity / helitöötlustarkvara / Tasuta – www.audacityteam.org/ 
 { Autodesk 3D Studio Max / 3D-modelleerimistarkvara / Tasuline – www.autodesk.eu/
products/3ds-max/overview?referrer=%2Fproducts%2F3ds-max%2Foverview 

 { Avid Media Composer First / videotöötlustarkvara / Tasuta/tasuline – www.avid.com/
media-composer-first 

 { Befunky / fototöötlus- ja kujundustarkvara / Tasuta – www.befunky.com/ 
 { Blender / 3D-modelleerimistarkvara / Tasuta – www.blender.org
 { Blogger / sisuloometarkvara / Tasuta – www.blogger.com/ 
 { Camera-Pen Approach / videopedagoogika / Tasuta/tasuline – bit.ly@/camera-
pen2405 

 { Canva / kujundustarkvara / Tasuta – www.canva.com/ 
 { Celtx / loo jutustamise tarkvara / Tasuta – www.celtx.com/ 
 { Co Spaces – VR ja AR tarkvara / Tasuta/tasuline – cospaces.io/edu/ 
 { Crello / kujundustarkvara / Tasuta – crello.com/ 
 { Da Vinci Resolve / videotöötlustarkvara / Tasuta/tasuline – www.blackmagicdesign.
com/products/davinciresolve/ 

 { Dragonframe / animatsioonitarkvara / Tasuline – www.dragonframe.com/ 
 { Filmora / montaažitarkvara / Tasuline – filmora.wondershare.com/
 { Final Cut Pro X / videotöötlustarkvara / Tasuline – www.apple.com/final-cut-pro/ 
 { FlipaClip / animatsioonitarkvara / Tasuta – play.google.com/store/apps/details?id= 
com.vblast.flipaclip&hl=en 

 { Fotor / foto- ja kujundustarkvara / Tasuta – www.fotor.com/ 
 { Freesound.org / helipank / Tasuta – freesound.org/ 
 { Gear 360 ActionDirector / videotöötlustarkvara / Tasuta (ainult Samsung Gear 360 

kaamerale) – www.samsung.com/us/support/answer/ANS00066650/ 
 { Gif Creator / animatsioonitarkvara / Tasuta – play.google.com/store/apps/detail-
s?id=com.struchev.gif_creator&hl=en 
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 { Guppyi scoreboard / spordigraafika tarkvara / Tasuta/tasuline – www.guppyi.com 
/?lang=en 

 { iMovie / montaaž, katalogiseerimine / Tasuta (ainult Apple’i kasutajale) – www.apple.
com/imovie/ 

 { iMotion / time-lapse ja stop-motion / Tasuta (ainult Apple’i kasutajale) – itunes.apple.
com/us/app/imotion/id421365625?mt=8 

 { Irfanview / videotöötlustarkvara / Tasuta – www.irfanview.com/ 
 { Kdenlive / videotöötlustarkvara / Tasuta – kdenlive.org/en/ 
 { Magix Movie Edit Pro / videotöötlustarkvara / Tasuline – www.magix.com/us/video/
movie-edit-pro/ 

 { MonkeyJam / animatsioonitarkvara / Tasuta – monkeyjam.org/ 
 { Movavi Video Editor / videotöötlustarkvara / Tasuline – www.movavi.com/videoeditor/ 
 { Natron / VFX-tarkvara / Tasuta – natrongithub.github.io/ 
 { OpenShot / videotöötlustarkvara / Tasuta – www.openshot.org/ 
 { Pencil / animatsioonitarkvara / Tasuta – www.pencil2d.org/ 
 { PicPac / time-lapse ja stop-motion / Tasuta (ainult Androidi kasutajale) – picpac.tv/ 
 { Pinnacle Studio / videotöötlustarkvara / Tasuline – www.pinnaclesys.com/en/ 
 { Piskelapp / animatsioonitarkvara / Tasuta – www.piskelapp.com/ 
 { Plastic Animation Studio / animatsioonitarkvara / Tasuta (ainult Apple’i kasutajale) – 
itunes.apple.com/us/app/plastic-animation-studio/id647122531?mt=8 

 { Reaper / helitöötlustarkvara / Tasuline – www.reaper.fm/ 
 { Snapseed / fototöötlustarkvara / Tasuta – snapseed.online/ 
 { Stop Motion Studio / stop-motion animatsioon / Tasuline – www.cateater.com/
 { Storyboard That / loo jutustamise tarkvara / Tasuta – www.storyboardthat.com/ 
 { Storybird / loo jutustamise tarkvara / Tasuta/tasuline – storybird.com/ 
 { Thinglink / piltide ja videote rakendustarkvara hariduses / Tasuta/tasuline – 
www.thinglink.com/

 { Vegas Movie Studio / videotöötlustarkvara / Tasuline – www.vegascreativesoftware.
com/us/

 { VLC player / video edastamise tarkvara / Tasuta – www.videolan.org 
 { WeVideo / videotöötlustarkvara / Tasuline – www.wevideo.com/ 
 { Windows Movie Maker / montaažitarkvara / Tasuta (ei arendata enam edasi)
 { Wordpress / kodulehe loomise tarkvara / Tasuline – wordpress.com/ 
 { Writerduet / loo jutustamise tarkvara / Tasuline – writerduet.com/ 

Õppematerjalid, mille kasutamist mainitakse:
EST

 { “Animasoofia” – issuu.com/pikkov.com/docs/animation/43
 { Animatsiooni loomise etapid – animatsioonid.wordpress.com/; www.cs.tlu.ee/~rinde/
mm_materjal/pdf/mm_2D_animatsioon.pdf

 { “Animaõpik” – www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?208710
 { Anima-Nutilabor – animaring.weebly.com/
 { BFMi “Filmianalüüsi” kursuse materjalid – www.tlu.ee/bfm/partnerilebfm-koolitused-
tellitavad-koolitused/filmianaluus

 {  “Digifilmi käsiraamat” – www.goodreads.com/book/show/29979648-digifilmi-k-si-
raamat?ac=1&from_search=true

 { Digitaalne režii – rezii.weebly.com/index.html
 { “Digivideo käsiraamat” – www.goodreads.com/book/show/36700360-digivideo-k-si-
raamat?ac=1&from_search=true
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 { Eesti Filmi Andmebaas – www.efis.ee/ 
 { “Eesti filmiklassika” sari – www.youtube.com/channel/UC4-B3doFcf8SOYR-108u9WA 
 { Eesti Meediakoolitajate Liidu materjalid – www.meediakoolitajad.edu.ee/ 
 { “Filmidraamatehnika” – www.goodreads.com/book/show/33396904-filmidraama-
tehnika?ac=1&from_search=true

 { “Filmisemiootika” – www.goodreads.com/book/show/9920491-filmisemiootika?ac 
=1&from_search=true

 { “Filmiteooria. Sissejuhatus” – www.goodreads.com/book/show/13323998-filmiteoo-
ria-sissejuhatus?ac=1&from_search=true

 { “Filmiõpetus: abimaterjal õpetajale” – leo.ee/product.php?id_product=25160
 { Haridus ekraanil – identiteet.haridusekraanil.ee/; kirjandusekraanil.ee/; ajalugu.haridu-
sekraanil.ee/

 { Jüri Tallinna 16h filmi tegemise koolitus õpetajatele – drive.google.com/file/d/0B_
HGIhXmkNppdmYzQzZJMnJqSms/view?usp=sharing

 { “Kaadris” saatesari – www.youtube.com/playlist?list=PLCBD9C4EB447ECFAB 
 { “Kirjandus ja film” e-õpik – xn--epik-0qa.ee/kirjandus-ja-film/
 { “Kirjandus ja film” õppekava kirjeldus – oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/
sites/6/2016/11/ValikkursusKirjandusjafilm.pdf

 { Kristina Ude magistritöö “Filmikunsti käsitlemise võimalusi üldhariduskooli kirjandus-
tundides” (2009) – www.etis.ee/Portal/Mentorships/Display/90293977-cb8a-4e66-
9108-7b84f730ef38

 { Kuidas teha filmi? – tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2012/05/kuidas-teha- 
filmi.html

 { “Legend vägevast seebist” filmi valmimise illustreerimiseks – www.efis.ee/et/filmiliigid/
film/id/11475/

 { Maarja Lõhmuse meediakonspekt – www.etis.ee/CV/Maarja_L%C3%B5hmus/eng
 { “Meedia mõju. Õpik gümnaasiumile” – www.avita.ee/15430
 { Meediakasvatus – haridus.wixsite.com/meediakasvatus
 { Peeter Toropi artiklid – www.researchgate.net/profile/Peeter_Torop
 { “Põrgupõhja uus vanapagan” ja selle põhjal loodud tudengifilmid – www.efis.ee/et/
varamu/kollektsioonid/kirjandusteosed-tudengifilmid

 { Robert Marchandi töötoas õpitu – www.cbiactorworkshops.com/
 { Sissejuhatus filmianalüüsi – filmianaluus.weebly.com/ 
 { Sondra Lampmanni esitluse materjalid – www.nukufilmilastestuudio.ee/meist/mees-
kond/juhendajate-tuvustus

 { “Stanislavski ja näitleja” – www.goodreads.com/book/show/43532470-stanislavski- 
ja-n-itleja?ac=1&from_search=true

 {  “Tõde ja õigus. Filmi lugu” – etv.err.ee/908285/tode-ja-oigus-filmi-lugu 
 { “Videoaabits” – www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?10529
 { Õppevideo koostamine – www.tlu.ee/opmat/hk/opiobjekt/Lints/2010/oppevideo_
koostamine-heli_salvestamine/index.html)

ENG
 { Anatomy of a Scene – www.nytimes.com/column/anatomy-of-a-scene
 { Animated Science – animatedscience.dk/Files/AniSci_UK_1.html
 { “Confession” (Tanel Toomi “Pihtimus”) – vimeo.com/76111983
 { “Film Directing: Shot by Shot” – www.goodreads.com/book/show/84110.Film_ 
Directing_Shot_by_Shot?ac=1&from_search=true
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 { Film Simplified – filmsimplified.com/ 
 { Kahoot – kahoot.com/
 { My Photography Toolbox kaardimäng kadreerimise ja pildikeele õppimiseks –  
issuu.com/bis_publishers/docs/my_photography_toolbox 

 { The New York Times News Literacy Project – newslit.org/
 { Netflix – www.netflix.com/ee/ 
 { No Film School – nofilmschool.com/
 { “Photography as Meditation: Tap Into the Source of Your Creativity” – www.goodreads.com/ 
book/show/22499693-photography-as-meditation?ac=1&from_search=true

 { Steven Spielbergi artiklid/videolood – nt: www.nyfa.edu/student-resources/ste-
ven-spielberg/; www.youtube.com/watch?v=-96-lAfagow

Heast õppematerjalide keskkonnast
Filmide kättesaadavusest

Praktilisest koolitusest
Eestikeelsetest õppematerjalidest

Tehnikast
Ajast

Programmidest
Praktikutest koolitunnis

Õpetajatest

Vastuste arv

0 5 10 15 20 25 30

 { Vimeo Video School – vimeo.com/videoschoolvideos
 { Youtube – www.youtube.com/ 
 { “The Story of film: An Odyssey” – www.imdb.com/title/tt2044056/?ref_=nv_sr_1?ref_ 
=nv_sr_1

Millistest materjalidest tuntakse puudust / mis on kitsaskoht:
Küsimusele kitsaskohtade ja puuduste kohta filmiõppe andmisel vastasid 53 õpetajat. 
Tabelis on märgitud kokkuvõte erinevatest puudustest, mida õpetajad nimetasid (nimetati 
ka rohkem kui üht puudust seega on tabeli vastuste arv suurem kui vastajate arv). 

Kitsaskohtadena, mis takistavad filmiõppe laiemat levikut tuuakse välja:
 { kuna filmidesse suhtutakse hobina, mida vaadatakse niikuinii, siis ei nähta vajadust fil-

mide mõtestamisega tegeleda;
 { praegune kaadrivoolavus teeb valikainete lugemise ebastabiilseks, mille vastu võiks 

aidata hea õppematerjalide keskkond – nt e-kursus;
 { keskkond Eesti filmide jaoks oleks väga vajalik, kuna filmid on väga hea õppemater-

jal, tehnika on enam-vähem igas klassis olemas ja visuaalne pilt on väga oluline osa 
õppeprotsessist, kuid probleemiks on täispikad filmid – oleks vaja, et keegi valiks välja 
katkendid, mida õppetöös kasutada; 

Tabel 2: Millest tuntakse õpetamisel puudust
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 { praeguses õpikus (Mauruse e-õpik “Kirjandus ja film”) on suur osa ülesannetest arutelu 
soosivad, kuid puudu jääb praktilistest ülesannetest, aga võiks mõelda sellele, kuidas 
praktilise töö kaudu õpetada filmiteooriat ning –maailma ning luua interaktiivseid üles-
andeid, mida digikeskkonnas lahendada saaks;

 { ilmselt on paljudel koolidel (ka gümnaasiumiosas) see probleem, et nende õppekava on 
üsna jäik kuhu midagi uut tekitada on keeruline;

 { puudu on korralik eestikeelne filmiajaloo õpik, kus oleks nii eesti kui maailma ajalugu 
koos lühikese ülevaatega märkimisväärsematest filmidest ajaloos;

 { tühjus laiutab ennekõike selle koha peal, mis juhendaks õpetajat viima läbi filmijärgset 
vestlust, mis suunaks õpilasi tähendustest rääkima ning filmi taga ka autorit märkama;

 { filmialane pädevus on põhikooli tasemel liiga madal millegi sisulise tegemiseks, sest 
filmi saab õpetada ainult motiveeritud seltskonnale, et siis üheskoos avastada, mida nad 
ikkagi õppida tahavad;

 { filmiõpetajana saan noort aidata siis, kui ta oskab oma ideest mulle rääkida või eriti veel 
kui nad suudavad selle kirja panna – need on oskused, mida saab luua filmide vaatami-
sega ja nendest rääkimisega; 

 { Eestis on puudu filminäitleja õpe;
 { õpilastele oleks vaja tõestada, kuidas asjad reaalselt käivad (nt väljasõidud, võttepäe-

vade planeerimine jne); 
 { kõige suurem murekoht on see, et õpetajaid ei ole;
 { kord nädalas tundi anda jääb selgelt väheks, sest nädalaga on juba meelest läinud, mida 

eelmine kord tehti;
 { kõige suuremaks kitsaskohaks on puuduv aeg – kui praegune kursus (40 tundi) on 

jagatud kolmeks etapiks (idee->filmimine->montaaž), siis ideaalne oleks kui iga etapi 
omandamisele saaks 40 tundi kulutada – kokku siis 120 tundi; 

 { kooliõpetajatel pole oskuseid, et korralikult filmi õpetada/teha ja õpilased vajaksid 
paremat juhendamist ekspertide poolt;

 { puudub arusaam, milliseid vahendeid soetada; 
 { inimeste osas on pink lühike ja igale poole ei jõua – droonid, robootika ja küberkaitse, 

veebi tegemine ja plakatidisain on suuremad prioriteedid viimastel aastatel;
 { miks ressurssi filmile vähem jääb on see, et videote tegemist kasutatakse niisama eri-

nevates ainetes tavalise töö osana ehk vajadus saab täidetud ja tehnilised oskused 
niivõrd-kuivõrd omandatud ehk see võtab õpetajalt ja lastelt liiga palju vaba aega ära;

 { koolil puuduvad seadmed ja programmid ning kuna laste seadmed on ju alati erinevad, siis 
õpetajal on nii keeruline õpetada ning tasuta programmidega saab teha nii palju kui saab;

 { võiks olla kogumik meetoditest, mida filmitundides kasutada – näiteks tunnikavad fil-
midest astme-kaupa (nii Eesti kui välismaiste filmidele), mida õppetöösse põimida nii 
aine-, vanuse- kui žanrikaupa;

 { oleks hea kui tehnika soetamiseks oleks taotlusvõimalus – vaja oleks rohkem kaame-
raid, lisaseadmeid, steadicam jne;

 { graafikalaudu, et ei peaks Animate programmis hiirega joonistama; 
 { tunnen puudust sellest, et enamik uusi lühianimafilme on raske leida või neid ei saa 

avalikult kätte, et õpilastele näidata;
 { operaatoritöö alustest ja loo jutustamisest võiks olla korralik materjal koos harjutustega;
 { vaja oleks kvaliteetselt näidatavaid filme;
 { vaja oleks montaažiprogramme ja eraldi filmiõppe nurka;
 { kuna olen endale muretsenud nii eesti- kui ingliskeelset kirjandust ja piisavalt kirjandus-

teoste põhjal valminud filme, siis on mul valikuvõimalust ja enam ma millestki otseselt 
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“Kirjanduse ja filmi” kursuse õpetamisel puudust ei tunne;
 { vaja oleks eestikeelseid õpetusi enam kasutatavamate programmide kasutamiseks;
 { hea oleks filmikunsti ABC koolilastele;
 { ajast on alati puudus;
 { olemas võiks olla selline kokkuvõtlik “How to” materjal, mis oleks võimalik veebist või-

malikult lihtsasti (“kolme kliki” reegel) kättesaadav, kuna mahukat materjali ei ole või-
malik õppekavasse mahutada ja film saaks olla ilmselt üksnes mingi muu aine täiendus;

 { oleks vaja filmitöötluse programme ja spetsiaalset lauda kaamera ja statiivi kinnitamise 
jaoks;

 { tahaksin osata rohkemaid programme, kus multifilme luua;
 { oleksin filmi õpetamist toetavatest materjalidest väga huvitatud, sest need toetaksid 

õppeprotsessi;
 { kõige rohkem tunnen puudust visuaalsetest vahenditest;
 { filmide tegemise võimekus puudub, kuna tuleb kasutada kas õpilaste enda riistvara või 

telefone ning filmitegemise tehniliste/praktiliste võtete kohta pole eriti materjali;
 { praktikute osas oleks kõige rohkem abi vaja, et õpilaste ette kutsuda päris filmitegijad 

kogemusi jagama või töötuba tegema – selline projekt oleks väga kasulik nagu on Eesti 
Keele Õpetajate Seltsil kirjanike kooli kutsumiseks tehtud;

 { eestikeelse õppekirjanduse puudumine on väga suur probleem;
 { meeldiks kasutada süsteemset materjalid filmi eeltöö kohta, et saaks selgitada idee/

sünopsise vormimist, loo jutustamist ja stsenaariumi kirjutamist, piltstsenaariumi joonis-
tamist jne, sest kui tehniliste oskuste ja võimalustega oleme enda hinnangul järje peal, 
siis loomisele suunamisega oleme raskustes;

 { Eesti keele kui riigieksamiaine õpetajana eelistan kasutada filme ja filmihuvi just arut-
lemisoskuse arendamiseks. Pikemad protsessülesanded ei mahu ühe kursuse sisse 
hästi ära. Samuti pole täiskohaga gümnaasiumiõpetajal enam ammu aega ise korra-
likult õppeülesandeid luua ja ette valmistada. Gümnasistil pole sageli nii kohustusliku 
uurimis- või praktilise töö (sisuliselt minibakalaureus) kõrval aega;

 { võib-olla filmi loomise algosakeste kursus ja filmi loomise walk-through koos ülesanne-
tega, mida kaasa teha;

 { töölehtedest ja tugimaterjalidest filmide analüüsimiseks (lisaks sisulistele ka pildikeel, 
kaameratöö, valgus) ja multimeedia süsteemsetest materjalidest;

 { tunnen puudust Eesti väärtfilmide näitamise võimalusest;
 { eelkõige häid filmianalüüsi materjale tahaks, mis aitaksid õpetada õpilasi filmi keelt ja 

lugu analüüsima ja tunnetama ning oleks suurepärane kui saaks materjali, kus on ole-
mas teatud näidislõigud juba filmidest, mida saaks kergesti tunnis kasutada. Eriti uue-
matest lühifilmidest tunnen puudust;

 { tunnen puudust praktilise filmitegemise koolitusest, sest õpilastele võiks neid esmavõt-
teid õpetada ja nendelt ka kõige lihtsamaid filmitöid oodata, lisaks pole esmajoones maa-
ilmakirjanduse ekraniseeringute filmid alati eestikeelsete subtiitritega kättesaadavad;

 { tahaks rohkem juhiseid selle kohta, mis nurga alt oleks filme parem analüüsida, kuna 
mul endal pole erilist filmiharidust;

 { kui oleks häid dokumentaalfilme võimalik kergelt kätte saada, siis näitaksin neid ühis-
konnaõpetuse tunnis ja kõik peaksid vaatama ning filmide analüüsilehed hoiaksid 
palju aega kokku;

 { oleks hea lugeda mingit õppematerjali filmikeele kohta, kuna olen ise pigem filmide 
tehnilise poole tundja;

 { võiks olla ülesannete pank, kus on uued filmid ja ülesanded nende kohta (nt “Seltsimees 
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laps”, “Tõde ja õigus” jne) ning ka uuemaid materjale/ülesandeid vanemate filmide kohta 
(nt “Kõrboja peremees”, “Põrgupõhja uus Vanapagan”), et õpilastega võrrelda erinevate 
ajastute filmikeelt. Võiks olla videoloenguid, kus filmieriala professionaalid räägivad oma 
tööst ja konkreetsete filmide loomisest ja kursuse raames võiks olla ligipääsetav koht, 
kust on kättesaadavad kõik kursusel käsitletavad filmid, et neid ei oleks vaja erinevatest 
kohtadest otsida;

 { kursuse FILM JA KIRJANDUS kasuks räägivad nii minu isiklik kui ka õpilaste suurem 
huvi, aga miinuseks on õppematerjalide puudus, kuna kursuse e-õpik on seotud raha-
liste väljaminekutega, mis ei ole positiivne;

 { kõige suuremat puudust tunneme animatsioonidest ja dokumentaalfilmidest;
 { tunnen puudust õppematerjalidest, mis käsitleks põhjalikult filmiajalugu ja oleks hea 

kui oleks rohkem õppefilme filmi tegemisest, sh ka animeerimisest. Kui “Tõde ja õigust” 
käsitlev dokumentaalfilm on ERR arhiivis vaadatav, siis näiteks multifilmide tegemisest 
pole ühtegi head visuaalset õppematerjali leidnud ja just visuaalsed materjalid on need, 
millest puudust tunnen;

 { konkreetset meedia- või filmiteemalist metoodikat polegi saada ja tänapäevases koolis 
võiks õpiku asemel olla mingisugune haaravam interaktiivne vahend, mille abil õpetada ja 
ülesandeid lahendada, aga õpetajaraamat oleks ka muidugi vajalik, et juhendada juhendajat;

 { uut õppematerjali oleks hädasti vaja ja filmide kättesaadavus on raskendatud;
 { puudust tunnen materjalist, mis õpetaks stsenaariumi kirjutamist ja milliseid ideid õpi-

lastele pakkuda lühifilmide loomiseks vms;
 { tegelikult ju üldse sellised materjalid puuduvad, mis seletaksid õpilastele monteerimise 

põhimõtteid, lühifilmi tegemist käepäraste vahenditega, stsenaariumi kirjutamist ja tun-
nen, et õpetajaid oleks vaja rohkem toetada, et nemad tunneksid ennast kindlalt;

 { tundsin puudust korralikust õpikust ja oleks vaja koolitust õppeaine “Kirjandus ja film” 
õpetamise metoodikast, teoreetilisi ja praktilisi materjale;

 { oleks tore kui koolil oleks nii palju tehnikat, et oma tehnikat poleks filmiringis üldse vaja;

Ühised kino- ja festivalikülastused
Filmiöö/filmiõhtu

Ise filmi/video tegemine
On toimunud filmifestival/konkurss 

On toimunud koolitusi
Filmimuuseumis ekskursioonil käimine

Filmistuudios ekskursioonil käimine
Filmitegija on koolis käinud rääkimas

Välikino
Meedia-filmilaagri korraldamine

Filmiplakatite näitus
Filminädala korraldamine

Filmiarhiivis ekskursioonil käimine

Tunnivälised filmialased üritused
0 5 10 15 20 25

Tabel 3: Tunnivälised filmialased üritused
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 { kui noor tahaks materjale, mida ise uurida ja ennast arendada, siis eesti keeles neid 
eriti ei leidu;

 { koolitustest tunnen puudust, gümnaasiumis loetakse valikkursust “Kirjandus ja film”, 
aga põhikooliõpetajale võiks ka midagi asjalikku olla;

 { tunnen puudust heast videotöötlusprogrammist ja valmis töökavadest ideede saamiseks;
 { mis iganes filmi teemat puudutavad materjalid võiksid abiks olla;
 { tunnen, et sarnane kursus nagu BFMis “Filmianalüüs” oli võiks olla, aga niimoodi, et 

võtaks kõik filmikunsti protsessi kuuluvad osad läbi.
 { 32. Keskkool – Ekskursioonid Joonisfilmi ja BOP! Animationi stuudiotesse, PÖFFil 

Eesti animatsioone vaatamas. Koolis on teisigi filmidega seotud üritusi, mille korralda-
mise eest vastutavad meediaklassi õpilased. 

 { Abja Gümnaasium – Toimuvad ühised kinokülastused. 
 { Aruküla Põhikool – On toimunud filmialaseid koolitusi nagu näiteks sel õppeaastal lava-

lise võitlemise koolitus ja monteerimiskoolitus. 
 { Jõgevamaa Gümnaasium – Mõnikord korraldavad klassijuhatajad oma klassile filmikü-

lastusi, aga see on kõik. 
 { Kiviõli I Keskkool – Kunagi toimus koolis filmifestival, aga pärast seda kui korralda-

jad kooli lõpetasid, siis jäi see soiku, kuna järjepidevus katkes. Kinobuss käis kunagi 
dokumentalistika koolitust tegemas kolmes osas pool aastat järjest – see toimus mingi 
projektirahastuse toel. Just Film on ka koolituse korraldanud. On korraldatud filmikon-
kurssi. Üritusi on vähem, kuna filme on hakatud õppetöös rohkem kasutama. Kohaliku 
abhaasia kogukonnaga koos vaadati “Mandariine”. Peeter Simm on kinos käinud rääki-
mas. Sõpruses käiakse dokumentaalfilme vaatamas. 

 { Lähte Ühisgümnaasium – On vaadatud Mondo maailmakooli dokumentaalfilme ning 
toimunud on juhuslikud filmiõhtud meediaõpilastega. Terve gümnaasiumiga toimus 
ühiskülastus filmile “Tõde ja õigus”. Ühiselt on tehtud külastus Filmimuuseumisse ja 
osaletud sealsetes haridusprogrammides. 

 { Nõo Reaalgümnaasium – Õpilased korraldavad igal aastal praktilise töö raames filmiõh-
tuid. Kinobussiga koostöös näidati koolis ka “Tõde ja õigust”. 

 { Paide Hammerbecki Põhikool – Ise olen korraldanud filmiöid klassidele, kellel asja vastu 
suurem huvi. Toimuvad ühised kinokülastused koostöös Paide Muusika- ja Teatrimajaga. 

 { Paide Gümnaasium – Vahel käiakse oma mentorrühmadega kinos. 
 { Paldiski Ühisgümnaasium – Õpilased on erinevate projektipäevade raames koos kinos 

käinud. 
 { Pirita Majandusgümnaasium – On proovitud filmiõhtuid korraldada, aga kuna noored ei 

viitsi pärast tundide lõppu enam kooli tagasi tulla, siis pigem neid ei toimu. Filmiringiga 
käiakse ühiselt kinos, Just Filmil, EFA noore publiku auhinna žüriis. 

 { Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium – Õpilaste korraldatud filmiööd. 
 { Rakvere Reaalgümnaasium – Seansside broneerimine Rakvere Teatrikinos, aga mitte 

enamat. 
 { Rapla Vesiroosi Kool – Aastate jooksul on olnud väga erinevaid üritusi, aga kõige läbi-

vam on olnud filmifestival Kaader. Korra käisime ka Filmiarhiivis ekskursioonil, aga roh-
kem üritusi ei meenugi. 

 { Ristiku Põhikool – Peamiselt korraldatakse ühiseid kinokülastusi, aga vahel ka filmiõhtuid. 
 { Tallinna Järveotsa Gümnaasium – Koolis korraldatakse filmiõhtuid ja toimuvad ühised 

kinokülastused. 
 { Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium – Klassijuhatajad korraldavad kinokülastusi, lap-

sed käivad animatsioonikoolis filme tegemas (Creative Space kool). 
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 { Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool – Sügisel toimub koolis filmifestival Kino Maale. 
Ühiselt külastatakse Just Filmi. 

 { Tallinna Kunstigümnaasium – Korraldatakse filmiõhtuid ja tahetakse alustada õpetaja filmi-
õhtu korraldamisega. Klassid käivad tihti kinos – näiteks Sõpruse “Klassiga kinno“ üritustel. 

 { Tallinna Tondi Põhikool – 1. aprillil toimusid õpilaste tehtud filmide vaatamise vahetunnid. 
 { Tapa Gümnaasium – On toimunud telealased koolituspäevad ja eetrisse on antud üks 

tunniajane interaktiivne otsesaade - www.facebook.com/tapagymnaasium/videos/
saade-p%C3%A4riselu-koolimeedias/1569906639796113/ 

 { Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium – Filmimisega puutuvad noored pidevalt 
kokku – erinevad üritused, konkursid ja PEFF (Petersoni Filmifestival). PEFF on tra-
ditsioonilise jõulupeo asemel toimuv filmifestival. Lisaks on traditsiooniks saanud ka 
filminädalad ja filmiplakatite näitus. 

 { Tarvastu Gümnaasium – Klassidega käiakse sageli ühiselt kinos ja kord kuus tuleb 
kino ka Tarvastusse kohale. Korraldatud meediapäevade käigus on külastatud ETV-d, 
Kanal 2 stuudiot, Filmimuuseumi, BFMi, multimeedia kunstinäitust “Monet2Klimt“, Eesti 
Meediat, teletorni. Oma tööd on tutvustanud Raivo Suviste, Arvo Iho jne. MTÜ Tarvastu 
Kool korraldab igal aastal Viljandi valla õpilastele meedialaagri 7.-12. klassi õpilastele 
– seal on käinud oma tööst rääkimas Anne Kirsipuu (FremantleMedia), Pille Rünk (All-
film), Marianna Kaat (Baltic Film Production), Dagmar Mäe (Votemo), Nikolai Mihailišin 
(Münchhausen Productions), Dorian Supin (Minor Film), Kadi Freja Felt (Get Shot Films). 
Kooli meediakursuse õpilased teevad sageli erinevatest üritustest otseülekandeid ja 
videojäädvustusi, kord kuus teevad õpilased ka otseülekande Viljandi vallavolikogu 
istungist. Oma töödega osaletakse erinevatel foto- ja videokonkurssidel. 

 { Toila Gümnaasium – Klasside õppekäikude raames on ühiseid kinokülastusi toimunud. 
 { Uuemõisa Lasteaed-Algkool – Kord aastas toimub ÖÖ-Lugemise üritus, mille raames 

vaadatakse ka filmi. Õue-õppepäevadel teevad õpilased tavaliselt mobiilidega video-
lõike ja Erasmus+ rahvusvahelise projekti raames filmiti iPadidega õppevideoid, kuidas 
luua eestipäraseid kooke jne. Robootikas õpilased filmivad õppevideoid, kuidas prog-
rammeerida robotit ning näitavad, kuidas robotid pärast neid käske linnakus täidavad. 

Filmiprofessionaalideega
Kinodega

BFMiga
Filmimuuseumiga

Just Film/PÖFFiga
Animastuudiotega

Filmikriitikutega
Kohaliku videoringiga

Filmifestivaliga Kaader
Ajaloolastega

Teiste filmiõpetajatega
EKAga

Kinobussiga

Kellega sooviks koostööd teha

0 1 2 3 4 5 6 7

Tabel 5: Kellega sooviks koostööd teha
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 { Viimsi Gümnaasium – Õpilasesindus korraldab filmiõhtuid ja kool korraldab paar korda 
aasta jooksul ka ühiseid kinokülastusi. Paljud õpetajad kasutavad oma õppetöös filme 
või lasevad õpilastel teha ekraniseeringuid, videosid, analüüse jne.  

 { Viimsi Kool – Lastega käiakse kinos. 
 { Viljandi Gümnaasium – Regulaarseid üritusi rohkem pole kui jõuludel toimuv filmikon-

kurss ja mais toimuv välikino. Kinokülastused toimuvad pigem kirjandusõpetajate eest-
vedamisel. 

 { 32. Keskkool – Sel aastal (2018/2019) lõid 10. klassi õpilased geograafiatunni raames 
animatsioone ning varem on olnud õpilasi, kes on teinud lõputööna näiteks õpetliku ani-
matsiooni aatomite ülesehitusest. Leian, et teiste ainete raames saaks sama tööd teha, 
kasutada animatsioonitehnikaid teiste ainete printsiipide lahti seletamiseks nii enda kui 
teiste jaoks. On käidud kinos kinoruume vaatamas, muuseumis, PÖFFil. Tundi on ka 
filmitegijaid kutsutud.

 { Abja Gümnaasium – Õpilased käivad kohalikke üritusi filmimas ja pildistamas. Teeme 
koostööd MTÜ Noor-Abjaga, kelle stuudiot ja tehnikat kool kasutada saab. Oleme tei-
nud koostööd Tarvastu Gümnaasiumiga, kus toimub animafilmifestival. Teeme koostööd 
Abja TV-ga. Õpilased osalevad veel erinevatel konkurssidel jne.

 { Aruküla Põhikool – Korraldame Aruküla filmifestivali, mille jaoks saame rahastust Raa-
siku vallalt. Sooviks teha koostööd teiste filmitegijatega üle Eesti ja selle käigus õpilas-
tele erinevaid koolitusi korraldada.

 { Jõgevamaa Gümnaasium – Paaril korral on tundidesse kutsutud külalisi – nt vilistlane, 
kes tollal filmindust õppis, lektor Tartu Ülikoolist jne.

 { Kiviõli I Keskkool – Väljastpoolt kooli pole väga palju teinud, aga koolisiseselt hakkame 

Ühisprojekt teise kooliga/MTÜga
Koostöö KOViga
Ei tee koostööd

Kinode külastamine
Osalemine festivalidel

Koostöö Nukufilmi lastestuudioga
Mitme aine lõimimine

Külalistunnid
Koostöö ETVga

Filmitegemise töötoas osalemine
Võttepaikadel käimine

Koostöö BFMiga
Koostöö Creative Space’i kooliga

Mektory maja filmistuudio külastus
Tartus õpilaste teadusfestivalil osalemine

PÖFFil käimine
Filmimuuseumi külastamine

Euroopa Filmiakadeemia žüriis osalemine

Koostöö filmipädevuse tõstmiseks

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Tabel 4: Koostöö filmipädevuse tõstmiseks
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koos ühe Itaalia praktikandiga muusikavideot tegema. Tulevikus võiks teha koostööd näi-
teks Kinobussiga või teiste filmiprofessionaalidega, kes madala eelarvega asju teevad.  
2018. aasta sügisel lõimisime koostöös Kiviõli Kunstide Kooliga 7. klassi kirjanduse, 
draamaõpetuse ning kunstiõpetuse ained üheks filmiteemaliseks projektõppeks, mille 
tulemusena valmis seitsme nädala pikkuse õppeperioodi raames kaks lühifilmi. Õppe-
tööd alustati tekstikatkendite lugemise ning tegelaste analüüsimisega. Seejärel valiti 
välja kaks katkendit, mille põhjal kirjutati filmimiseks vajaminev stsenaarium ning visan-
dati koomiksilaadne planeeritava filmiloo pildiline ülesjoonistus. Edasi tegeleti rolliloo-
mega, õpiti kasutama filmimise tehnikat, valiti välja kostüümid. Viimased kaks nädalat 
pühendati filmivõtetele.

 { Kohtla-Järve Järve Gümnaasium – Sooviksime koostööd teha kohalike videoringide 
ja filmitegijatega. Paraku on probleemiks see, et meie regioonis puudub eestikeelne 
videoõppe-alane tegevus seega oleks huvi leida koostööpartner, kellega koos huvita-
vaid projekte välja mõelda ja filmitegemise alast tegevust edendada.

 { Lähte Ühisgümnaasium – Peale koduvalla omavalitsuse meil seni sisulist koostööd või-
malike partneritega ei ole toimunud. Oleme kohtunud oma vilistlastega (nt Mihkel Ulk). 
Oleme saatnud õpilasi konkurssidele, kuid sageli saab takistuseks see, et kutsed jõua-
vad kooli nii hilja, et heade võistlustööde valmimiseks ei jää piisavalt aega. Kahe aasta 
eest oli meil põgus koostöö Nõo Reaalgümnaasiumiga sealse Filmigala korraldamisel.

 { Nõo Reaalgümnaasium – Viimasel ajal pole eriti juhtunud, kuna asume maakonnas, 
siis linna üritustele või filmitegijate juurde sõitmine tähendab aja planeerimist ja raha 
maksmist.

 { Paide Gümnaasium – Pigem sooviks teha koostööd mõne ajaloolasega, et kutsuda 
teda filme kommenteerima.

 { Paide Hammerbecki Põhikool – Ei tee koostööd. 
 { Paide Täiskasvanute Keskkool – Hetkel ei ole koostööd teinud, aga oleme igasugusele 

koostööle avatud.
 { Paldiski Ühisgümnaasium – Aastaid tagasi võtsime osa Saue kooli noorte filmifestivalist 

(SNOFF). Klass+ raames hakkavad järgmisel aastal toimuma õpetajatele koolitused, et 
tehnika niisama ei seisaks ja ka teiste ainete õpetajad multimeediat õppetöös kasutak-
sid (keemia, geograafia, bioloogia, kunst, kehaline kasvatus jne). Vajame inimest, kes 
tuleks filmidest rääkima. Sel aastal toimus koolis projekt “Ettevõtluskoda“, mille raames 
pidid õpilased Lääne-Harju ettevõtteid külastama ja pärast ettevõtet tutvustava video 
kokku panema.

 { Pelgulinna Gümnaasium – Kõige lihtsam on sõna levitada HITSA kaudu, kes enamasti 
võistluseid ja koolitusi õpetajatele ja haridustehnoloogidele vahendab. Nii saab huvi-
liste kogukonda juba algusest peale õigesti kasvatama hakata. Haridustehnoloogide, 
IT-juhtide ja arvutiõpetajate seas on palju multimeedia-inimesi. Samuti võiks mõelda 
koostööst Tallinna Haridusametiga, kes korraldaks huviliste koolide osalemise (nt aprill 
oli nutikuu) ja miks mitte mõelda aktiivseid tegevusi 2020. aastasse. Kuna paljud koolid 
osalevad PÖFFi tegevustes, siis oleks õige aeg tegevused välja kuulutada ja kulmi-
natsioon oleks aprillis. Asja saab muuta kui kutsuda huviliste koolide esindajad mõnda 
suvelaagrisse ja neid harida. Või haakudes ise mõne haridustehnoloogide, Progetiigri, 
informaatika-, keele-, kunstiõpetajate vms suvekooliga, kus seda teemat õpetada. Nii 
saab tekitada huvi ja leida koolidest inimesi, kellega asju arutada. Võib ka luua HITSAga 
koostöös mõne e-kursuse, milles siis inimesed nt kuue nädala jooksul õpivad ja teevad 
ülesandeid. 

 { Pirita Majandusgümnaasium – Õpilased on käinud EFA žüriis; Pirita Linnaosavalitsus 
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tahtis, et 6. klassi õpilased teeksid reklaamfilmi Pirita noortepärastest kohtadest; kunagi 
sai Pirita Vaba Aja keskuses filmitegemise töötoast osa võtta. 

 { Rakvere Reaalgümnaasium – Olen vedanud õpilasi võttepaikadesse ja osalenud nen-
dega taustanäitleja töös. Noored võtavad osa ka festivalidest nagu Rakvere Gümnaa-
siumi filmfestival (aidatakse kaasa ka korraldamisel), ise viin juba 10 aastat läbi Rakvere 
Reaalgümnaasiumi stsenaariumikonkurssi. 

 { Rapla Gümnaasium – Raplas on kolm võimalikku filmiõpetajat, kes siis teineteist võima-
luse korral soovitavad või asendavad – Jürgen Volmer, Raigo Saariste ja Valter Uusberg. 

 { Ristiku Põhikool – Ei ole teinud, aga sooviks teha näiteks Nukufilmiga ja korraldada 
filmiloojatega ning asutustega tutvumisi ja ühiskülastusi. 

 { Tallinna Järveotsa Gümnaasium – Õpilased on paaril korral võtetel massistseenis osa-
lenud.

 { Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium – Järgmisel aastal on plaanis külastada filmiüri-
tusi ning osaleda festivalidel nagu Creative Space’i kool, Nukufilmi lastestuudio. Soo-
viks teha koostööd Eesti Kunstiakadeemia ja BFMi tudengite ja õppejõududega.

 { Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool – Ei tee koostööd. 
 { Tallinna Kunstigümnaasium – Tore oleks teha koostööd näiteks Just Filmiga, Filmimuu-

seumiga ja ka teiste filmiõpetajatega, kinodega, festivalidega, filmitegijatega õppetöö 
rikastamise eesmärgil.

 { Tallinna Tondi Põhikool – Teeme tihedat koostööd Nukufilmi lastestuudioga, käime kinos 
(nt sõbrapäeval või Eesti filme vaatamas). Oleme käinud ka Mektory maja filmistuudios. 
Tahaks koostööd selles valdkonnas, kuidas filmi hinnata ja missuguseid aspekte silmas 
pidada, kuidas kujuneb filmikriitiku arvamus, aga kõike seda noortele sobivas vormis. 

 { Tapa Gümnaasium – Suur osa meie tehnikast on Tamsalu Gümnaasiumiga ristkasutu-
ses. Koolituse ja juhendamise koha pealt teeme koostööd ETVga. BFMist kutsuks tut-
tavaid, aga koostööprojektid nendega on liiga kallid. ERR on alati valmis aitama.

 { Tartu Katoliku Hariduskeskus – Meie kool on käinud Elektriteatris filme vaatamas ja 
teeme seda ka edaspidi.

 { Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium – On tekkinud harjumus viia koolipere Elekt-
riteatrisse filme vaatama.

 { Tartu Mart Reiniku Kool – Käime kooliga vahel kinos.
 { Tarvastu Gümnaasium – Teeme koostööd Nukufilmi lastestuudioga, Viljandi vallavalit-

susega, teiste maakonna koolidega. Võtame osa erinevatest filmindusega seotud kon-
kurssidest. Sooviks teha koostööd BFMi tudengitega.

 { Toila Gümnaasium – Hetkel mitte, aga kunagi oli Toila Gümnaasiumil ühisprojekt Kad-
rina Keskkooliga, kus Kadrina algklasside õpilased mõtlesid välja animatsioonide stse-
naariumid ja joonistasid tegelased, taustad ja stseenid ning meie gümnasistid lõikasid 
need välja ja tegid animatsiooniks. 

 { Türi Ühisgümnaasium – Oleme käinud õpilastega ETV stuudiotes ja oleks põnev koh-
tuda pädevate tele- ja filmitegijatega. 

 { Uuemõisa Lasteaed-Algkool – Sel aastal sai meie kool Haapsalu Kutsehariduskesku-
selt HAKOLA projekti raames 4K kaamera ja pidi tulema ka videokoolitus.

 { Viimsi Gümnaasium – Peale BFMi ei ole kellegagi koostööd teinud, aga ideid on – 
PÖFF, Kaader, Viimsi kino, Filmimuuseum jne. 
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 { Viimsi Kool – Koostöös keraamik Mart Vaarpuuga oleme teinud savianimatsiooni ning 
osalenud Tartus õpilaste teadusfestivalil. Viimsis tehakse palju koostööd kohalike oma-
valitsuste ja teiste gruppidega. Sooviksin teha rohkem koostööd kinode ja animastuu-
diotega, et käia õpilastega filme vaatamas ja tööga tutvumas. 

 { Viljandi Gümnaasium – Pole veel selleni jõudnud eriti, aga korra käisime ühe projekti 
raames Kultuuriakadeemia green screen stuudios. Hea oleks õpilastega näiteks koor-
dineeritult Centrumi kinos käia.

 { 32. Keskkool – Rahastust ja koostöövõimalusi. Green screeni ja helistuudiot. 
 { Abja Gümnaasium – Mingeid õppematerjale või õpilastele koolitusi. Meediaõpetajale 

koolitusi, sest kui õpetaja tunneb end kindlalt, siis suudab ta piisavalt ka teadmisi ja 
oskusi õpilastesse süstida. Praktilist meediat õpetades tunnen puudust õppematerjali-
dest ja erinevatest ideedest, mida tundides kasutada. 

 { Aruküla Põhikool – Eelkõige oleks selleks vaja täiendavaid koolitusi, nt näitlemise, loo 
jutustamise, grimmi jms kohta. Võib-olla tuleks kasuks ka võimalus näha lähedalt mõne 
päris filmi tegemist. Vahendeid ja juhtkonnapoolset toetust ning huvitatud õpilasi. Õpi-
laste motivatsioon erineb ringi- ja ainetunnis. Kuna filmialane tegevus on väga tehniline, 
mistõttu ei saa suure grupiga töötada üks inimene. 

 { Hiiumaa Gümnaasium – Arvestades, et õpilaste tunnimahud on umbselt täis ja tundi-
dest väljaspool õpilasi midagi tegema saada on ülimalt raske ettevõtmine, siis polegi 
rohkemat midagi tahta.

 { Järva-Jaani Gümnaasium – Hädasti oleks vaja õpilastele nii teoreetilisi teadmisi kui 
praktilisi oskusi, mida kahjuks pole kuskilt võtta. 

 { Jõgevamaa Gümnaasium – Oleks tore kui saaks külla kutsuda hetkel pildil olevaid fil-
miinimesi. Meie koolis on filmihuvilised täitsa olemas, siit on ka BFMi õppima mindud. 
Meil on olemas hea valikainete süsteem, mis annab võimaluse viia läbi e-kursuseid vms. 

 { Jõhvi Gümnaasium – Õppekäikudeks lisarahastust. 
 { Keila Kool – Võiks olla nimekiri filmivaldkonna professionaalidest, kes on nõus tulema 

õpilastele kooli aine raames rääkima ja töötuba läbi viima. Kool ei saa selle eest maksta 
või on tasud väga väikesed. 

Tabel 6: Mida oleks vaja õpilaste/õpetajate filmialaste oskuste paremaks omandamiseks

Vastuste arv

0 5 10 15

Professionaalide kaasamist
Filmikursusi õpetajatele

Eestikeelseid õppematerjale
Rahastust

Filmivõtetel osalemist
Motiveerivat õpetajat

Filmidega lõimuvat ainekava
Rohkem aega

Paremaid tehnilisi võimalusi
Koostöövõimalusi

Filmikonkursside infot
Festivalidel osalemist
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 { Kiviõli I Keskkool – Kindlasti oleks õpilased huvitatud kui keegi tuleks rääkima või toimuks 
midagi näiteks laagri vormis. Kooli foorumis oli hiljuti üleskutse monteerimiskoolitusel osa-
lemiseks ja huvilisi oli palju. Hea oleks saada koolitus kvaliteetse vabavara kasutamise kohta.  
Probleem on selles, et oskused baseeruvad ühekordsetel koolitustel. Tahaks pike-
maajalist süstemaatilist kursust, nt kuidas vanema põlvkonna mälestusi dokumentee-
rida ja kuidas neid intervjueerida – koguda pärandit ja pärimust. Filmitegemise oskuse 
arendamine on juba puhtalt praktiliselt vajalik, kuna enamuse Erasmuse projektide tule-
musena on vaja film või videoklipp teha või Youtube’i kanal luua.

 { Lähte Ühisgümnaasium – Meie kooli juhtkond on kindlasti huvitatud sellest, et rikastada 
õpilaste maailmapilti rohkemate filmialaste oskustega. On olemas koolipoolne valmis-
olek valikkursustena filmiõpetuse rakendumisest nii gümnaasiumis kui ka põhikoolik-
lassides (7. kl). Aitaks vastav ainekava koos soovitusliku (kirjalike ning filmi-) materjalide 
kogumiga. Abiks oleks ka filmihariduse ja -loomega tegelejate otsekontaktide oma-
mine, kellega saaks pikemat koostööd arendada, et neid enda juurde kutsuda ja koguni 
filmitöö juures külastada. 

 { Nõo Reaalgümnaasium – Jah, lisakoolitust oleks küll vaja. Just ideid, kuidas ainet huvi-
tavamaks teha ja kuulda professionaalidelt filmitegemise protsessi kohta täpsemalt.  
Kuna noored on Youtube’iga üles kasvanud, siis neid haarab see teema küll, aga ideid 
napib tihtipeale, kuna oskusi napib. Neid oleks vaja arendada – see kõik algab motivee-
rivast ja pädevast õpetajast/juhendajast. 

 { Paide Hammerbecki Põhikool – Eraldi tunnina on seda põhikooli raske sisse viia. Sel-
leks peaks olemas olema õpik/materjal, mis on põhikooliõpilasele arusaadavam kui 
praegune e-õpik. Ja siis saab tegelikult takistavaks jällegi tunni pikkus, sest ainetunni 
raames on filmide vaatamine üsna raske. 

 { Paide Täiskasvanute Keskkool-Rahvaülikool – Vajaksime ala professionaalide juhenda-
mist (heli, valgus, operaatoritöö, montaaž jms), aga kooli puuduvad finantsid, et sellist 
teenust sisse osta. 

 { Paldiski Ühisgümnaasium – Tahaks kuulda teiste kogemusi ja teada saada, kuidas 
“päriselt” filmi tehakse jne. See kindlasti avardaks õpilaste silmaringi ja oleks huvitav. 
Vajame inimest, kes tuleks rääkima, kuidas liikuda edasi lihtsamate asjade juurest nagu 
koolis toimuvast videokokkuvõtete tegemisest. 

 { Rakvere Reaalgümnaasium – Võiks kaasata rohkem professionaale koolitunni läbiviimi-
sel, korraldada kohtumisi erinevate filmitegijatega – valgustajad, grimeerijad, kostümee-
rijad, assistendid, režissöörid, operaatorid jne.

 { Ristiku Põhikool – Aega, materjale ning rohkem tehnilisi vahendeid ja head filmitööt-
lusprogrammi. 

 { Tallinna Järveotsa Gümnaasium – Võtetel kasvõi massina osalemine on väga hea koge-
mus, sinna võiksid filmitegijad meedia- ja filmiõppega tegelevaid koole kutsuda. Koos-
töö päris filmitegijatega oleks õpilastele väga inspireeriv. 

 { Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium – Meie kool on üldiselt digitaalselt pädev ja 
püüdleb veelgi suurema “digitaalsuse” poole. Minu soov ja eesmärk on osaliselt digita-
liseerida kunstiainet koolis ja koostada eraldi programm digitaalses kunstis, eriti filmi ja 
animatsiooni valdkonnas. Sooviks rohkem festivalidel osaleda ja filmi- ning animatsioo-
nivaldkonna spetsialistidega koostööd teha. 

 { Tallinna Kunstigümnaasium – Mingeid töötubasid õppetöö või filmitunni raames, külali-
sõpetajaid filmimaailmast. 

 { Tapa Gümnaasium – Parim oleks nt praktilise filmialase kursuse läbiviimine spetsia-
listide abiga – kevadeks sünnib linateos. Õpetajaid õnnestuks kaasata püsiva eeskuju 
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andmisega, sest entusiasmist ei suuda keegi uut suunda juurde võtta ja ära õppida. 
Tuleb luua toimiv positiivne näide filmitööst õpilastega. Selle vastu tekiks huvi momen-
taalselt. 

 { Tartu Tamme Gümnaasium – Filmikeelealane koolitus oleks teretulnud. Tore oleks ka 
filmitegijaid kooli kutsuda või lapsi võtteplatsile viia. 

 { Tarvastu Gümnaasium – Täiendkoolitusi. 
 { Tondi Põhikool – Youtube pakub väga palju informatsiooni, aga kuidas sealt see õige 

välja valida?
 { Uuemõisa Lasteaed-Algkool – Mõnda oma ala professionaali, kes juhendajat õpetaks. 

 { Viimsi Gümnaasium – Õpetajate põhjalikumat ettevalmistust. 
 { Viljandi Gümnaasium – Oleks vaja süsteemi, kuidas filmiõpetus õppekavaga siduda 

ning kuidas selleks koolipäevas aega leida. Oleks hea omada ülevaadet toimuvatest 
filmikonkursitest, sest praegu on see info väga laiali hajutatud ainevaldkondade ja asu-
tuste kaupa ning jõuab kohale liiga hilja. 

Valgustamine
Režii

Operaatoritöö
Monteerimine
Filmianalüüs

Üldkoolitus filmitegemise kohta
Stsenaarium

Loo jutustamine
Helitöötlus

Eriefektid/digitöötlus
Produtseerimine

Näitlejate juhendamine
Loobunud juurde õppimisest

Juba piisavalt koolitunud
Filmiteooria

Filmitegemise taustteadmised
Animatsioon

Millist filmialast täiendust sooviksid
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Millises vallas sooviksid end filmialaselt täiendada:
 { 32. Keskkool – Animatsiooni ja filmiteooria vallas, et arendada oma tehnilisi ja analüü-

tilisi oskusi. Helitöötluse vallas. 
 { Abja Gümnaasium – Olen tehnilisest poolest rohkem huvitatud ja sooviks õppida 

eriefektide loomist. 
 { Aruküla Põhikool – Režissööritöös ning õpilaste juhendamisel näitlejatega töötamiseks.  

Kahjuks ei ole õpetajatele eriti palju erinevaid filmialaseid täiendkoolitusi, aga kasuks 
tuleb igakülgne areng. Erilist huvi tunnen stsenaariumite kirjutamise ja loo jutustamise 
vastu. Samuti valgustamise põhimõtete ja helitöötluse teemast.

 { Hiiumaa Gümnaasium – Ega minust enam midagi paremat saa kui see, kes ma olen. 
 { Jõgevamaa Gümnaasium – Filmide kui teoste analüüsimise kursused, mida vanasti 

pakkus Tartu Ülikool. 
 { Keila Kool – Soovin saada rohkem taustteadmisi filmide tegemisest, üksikute filmide 

süvaanalüüsi. 
 { Kohtla-Järve Järve Gümnaasium – Filmitegemise alane täiendamine – operaatoritöö, 

valgustamine, monteerimine ja digitöötlus. 
 { Paide Hammerbecki Põhikool – Kuna praegu koolitus või tehniline teadmine filmitege-

mises puudub, siis oleks kindlasti lihtsam. Praegused teadmised piirduvad pigem sel-
lega, mida olen konkreetsete filmide tegemise kohta lugenud või järeldanud. Steven 
Spielbergi artiklid/videolood on selles osas päris õpetlikud olnud. 

 { Paldiski Ühisgümnaasium – Pole kõige tugevam režissöör ega stsenarist ehk siis vajaks 
haridust storytellingus. 

 { Pirita Majandusgümnaasium – Monteerimise ja filmimise praktilisest koolitusest oleksin 
huvitatud. Eestikeelsed materjalid oleksid abiks. 

 { Rakvere Reaalgümnaasium – Kuna ma pole diplomeeritud filmitegija, siis oleks huvitav 
ennast täiendada nii valguse kui operaatori spetsiifikas. 

 { Tapa Gümnaasium – Juhendamise mõttes huvitaks kõikide rollidega tutvumine, aga eriti 
produtseerimine ja režissööritöö, et juhendatavad projektid sujuks. Kindlasti ka mingi 
konkreetse monteerimisplatvormi selgeks õppimine ja õpitu edastamine õpilastele. 

 { Tartu Tamme Gümnaasium – Filmi analüüs ja ideestiku uurimine pildikeele kaudu huvi-
tab. Seda enam, et tänapäeva võimalused ja laste oskused lühike film üsna heal tasemel 
ise kokku panna on head, aga sisuline külg vajaks tuumakamaks tegemist ja jutusta-
mine tegevusega asendamist. 

 { Toila Gümnaasium – Üks valdkond, mis tahaks arendamist, on õppefilmide, õppevideote 
stsenaarium ja režii. 

 { Uuemõisa Lasteaed-Algkool – Sooviksin ennast rohkem filmialaselt harida ja olla kunagi 
ehk mõne Eesti filmi kaameratagune personal ning kasvõi vaatleja rollis ametiga tutvuda. 

 { Viimsi Gümnaasium – Ma olen käinud alates 2013. aastast regulaarselt nii Tartu Ülikooli 
kui ka Tallinna Ülikooli täiendkoolituse kursustel (lisaks korraldab aeg-ajalt kursusi ka 
HITSA) ning praeguseks ei oska öelda, kas on mõni valdkond, kus peaksin lisakoolitust 
saama. 

Filmikeele õpetamise olulisus:
 { Arvan, et filmikeel on oluline, kuid algklassi õpilastele tuleb seda lihtsustatud kujul õpe-

tada. 
 { Arvan, et filmikeele õpetamine on väga oluline, kuna õpilased eelistavad lugemisele või-

malusel filmi, mille tõttu on vajalik ka filmi mõistmine detailides. 
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 { Arvan, et filmitemaatikat võiks küll rohkem käsitleda. Kasvõi osana informaatika aineka-
vast. Üha enam tahetakse visuaalset pilti. 

 { Arvan, et õpilaste koormus on juba küllaltki suur ja seetõttu filmikeele õpetamist 
otseselt lisatööna neile kohustuslikku õppekavasse ei lisaks. Filmindusega tegele-
vad paljud noored hobikorras ja selline lähenemine innustab õpilasi ilmselt rohkem 
kui pealesurutud õppimine klassiruumis. Seetõttu sooviks pigem suurendada filmi-
alase huvihariduse kättesaadavust õpilaste jaoks. Samuti oleksid kasulikud nt filmi- 
või meediakallakuga gümnaasiumiklassid, kuhu saavad astuda need, kes filminduse 
vastu rohkem huvi tunnevad. Kuna maailm muutub aina enam pildipõhiseks on oluline 
ka analüüsioskus. 

 { Ei pea filmikeele õpetamist liiga oluliseks. Seni olen lähtunud põhimõttest, et filmihu-
vilistel õpilastel oleks võimalik teemaga tegeleda ning suunata neid oma filmide kvali-
teedi tõstmisele. 

 { Filmid on paljudele õpilastele olulisemad kui raamatud, seega on vajalik õpetada neid 
mõistma. 

 { Filmikeel on oluline, aga eesti keele ja kirjanduse õpetajana pean ma muidugi kõige 
olulisemaks lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamist. Materjalid on olulised, aga need 
iseenesest ei garanteeri, et õpilane õpib ja saab asjad selgeks. Materjalidega peaks 
kaasnema ka praktiline analüüs. Õpilasi paneb kindlasti ka rohkem filme vaatama min-
gil moel juhendatud tegevused nagu näiteks filmiõhtu või analüüsile pühendatud tund.  
Filmikeele õppimise võimalus võiks kindlasti koolis olemas olla. 

 { Filmikeel on oluline, kuna pole ju olemas inimest, kes poleks ühtegi filmi vaadanud. 
Paraku jääb praegu puudu inimestest, kes oleksid pädevad õpilastele filmindusest rää-
kima. Eriti väiksemates kohtades nagu Paide. 

 { Filmikeele omandamisest on kindlasti abi kriitilise ja loova mõtlemise arendamisel. 
 { Filmikeele õpetamine on oluline, kuna õpilased ise elavad ju ka filmides. Filmiõpe võiks 

kindlasti silmaringi avardada, sest ennast filmitakse pidevalt erinevates olukordades ja 
saadetakse videosõnumeid jne. 

 { Filmikeele õpetamine on oluline ikka. Tänapäeval on noortel rohkelt võima-
lusi videosid luua ja leian, et nad võiks seda siis juba korralikult ja mõttega teha.  
Oskus end videokeeles väljendada on oluline seda enam, et iga teine noor on praegu 
youtuber ja vlogger.

 { Filmikeele õpetamine on väga oluline. Maailm on arenemas selles suunas, et pildikeele 
kriitiline analüüsioskus on sama oluline kui kirjaoskus. Üldisesse õppekavasse filmiõpe 
ilmselt ei mahu, küll aga suunana õppida oleks võimas ja arvan, et huvilisi oleks palju. 

 { Filmikeele õpetamine on väga oluline! Tänane noor on selgelt liikumas raamatust kau-
gemale ja see on kohati ainuke viis nendega lugude teemal arutleda nii, et nad ka asjast 
aru saavad. Visuaalne lugu on aga hoopis teistsugustel alustel toimiv tekst kui kaas-
aegne või klassikaline romaan. 

 { Filmikeele õpetamine on sama oluline kui kirjandusteose analüüsi õpetamine. Eesmärk 
peaks olema teadliku(ma) ja kriitilise(ma) filmivaataja kasvatamine. 

 { Filmikeele õpetamine on väga oluline, sest meie uus põlvkond ongi ju visuaalikeskne…
 { Filmikeele õpetamise süvendamine koolides on väga vajalik selleks, et õpetada audio-

visuaalseid teoseid analüütiliselt lugema/hindama. 
 { Keskmine 16-aastane vaatab kuus 2-3 filmi vähemalt, aga raamatuid loeb kooli sun-

dimisel vaevalt ühe. Seega on “filmi kirjaoskus” igati õigustatud positsioon, mis väärib 
ekraaniajastule kohaselt väga suurt tähelepanu. Kui mõiste “filmikeel” sisaldab endas 
just visuaalkunsti, mis ei pea tingimata väljenduma filmi kujul, siis on oluline. Õpilaste 
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seas tundub, et on märksa olulisem alustada Youtube’i ja muude tehniliselt veidi lihtsa-
mate lahenduste õpetamisest, millele film võiks loogiliselt järgneda. 

 { Kirjandusõpetajatena püüame sümboleid märgata ja allkeelt lugeda, aga õpilaste jaoks 
kipub see keeruline olema. 

 { Kooli seisukohast on neid valdkondi nii palju, et filmiõppesse süvitsiminekut poleks või-
malik lubada, kuna niimoodi võib süveneda liigsest pingutusest tingitud läbipõlemise 
oht, mis inimesi pigem filmikunsti juurest eemale peletab. Gümnaasium peaks andma 
võimalikult laia valiku teadmisi, mille najalt teha tulevaseks eluks valik. Oluline on sisen-
dada optimismi, kuna koormus gümnasistidele on väga suur. 

 { Kuna noorte jaoks on kõik asjad videopõhised, siis on filmikeele õpetamine väga olu-
line. Mis iganes saab mängimise kaudu selgemaks saada – õppimine läbi loomingu ja 
mängu, sest õppevormid on muutumises ja näiteks koolitelevisiooni tegemine võiks olla 
õppeprotsessi osa. 

 { Kuna teater on ajalugu ja audiovisuaalne maailm on see, mis praegu toimub, siis on fil-
mikeeles harimine oluline. 

 { Meid ümbritsev aeg on üha enam visuaalne ja arvan, et film kõnetab õpilasi enam kui 
tekst ja oluline oleks, et visuaalsetest kogemustest sünniksid sisukad mõtted. Palju 
kogen olukordi, kus visuaalsus küll kõnetab, aga kogemus jääb väga pinnapealseks, 
piirdudes vaid kommentaariga, et oli äge ja ajas naerma vms. 

 { Mina pean filmikeele õpetamise süvendamist oluliseks, sest noortele meeldib filme vaa-
data, kuid nad ei tee seda eriti teadlikult ning tihti vaadatakse seriaale, sest need on 
tasuta, ega käida kinos. Õpilased ei tea ega pole näinud väärtfilme, tunnustatud Eesti 
ja välismaa režissööre/näitlejaid ega filmikunsti olulisust. Üldine kultuuritase on seega 
madal, mida näitavad ka riigieksami kirjandid. 

 { Multimeedia on tänapäeval üsna oluline, eriti video, mis mängib eriti suurt rolli turundu-
ses – inimesed pigem vaatavad videot kui loevad sama asja tekstina.

 { Neile, kes teistes valikainetes käivad ma küll kinokeelt vägisi peale ei suruks. Filmikeel 
on oluline kui x-mitmes võõrkeel, mis on tänases ja homses maailmas üks olulisemaid, 
sest vaatama tuleb õpetada. 

 { Oluline eelkõige selleks, et noored tarbiksid kvaliteetsemaid ja väärtuslikemaid 
filme ning kasvaks teadlikkus. Riiklikult võiks kasvatada huvi filmitegemise vastu 
ja õpetada, kuidas film mõjuda võib. Kuna inimene muutub oma kogemuste peeg-
liks, siis on väga oluline teha kvaliteetse materjali mõtestamine kättesaadavaks.  
Oskus tõlgendada ja mõista infot ehk filmikeele õpetamine on väga oluline – alates 
propagandaanimatsioonidest kuni dokumentaalfilmideni. 

 { Pean filmikeele õpetamist üsnagi oluliseks. Ma ise tahan anda õpilastele võimalust ja 
julgust minna animatsiooni edasi õppima ja näidata neile, et tegemist pole kontimurdva 
tehnikaga ja kuidas see erineb mängufilmide loomisest.

 { Pean filmikeele õpetamist oluliseks sellel määral, et õpilased oleksid sellega kasvõi kor-
raks kokku puutunud, näinud/kuulnud põhimõtteid filmi tegemise kohta. 

 { Pean filmikeele õpetamist väga oluliseks. 
 { Pean filmikeele õpetamist väga oluliseks, kuna see annab suurepärase võimaluse lõi-

mida erinevaid õppeaineid. Olen kunstiõpetaja ja pean filmikunsti ning animatsiooni 
koolides õpetatava kunstiaine tulevikuks. 

 { Pean filmikeele õpetamist väga oluliseks. Kasutan õpilaste ees sellist näidet – kärbse 
lendu suudab igaüks jälgida, aga püüa seda mõtestada. Hirmu ja hämminguga tõden, et 
õpilased hakkavad ka filmi puhul ihalema lühemat vormi. 

 { Pean filmikeele õpetamist väga oluliseks, sest see arendab lastes loovust, lõimib erine-
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vaid õppeaineid ja õpetab meeskonnatöö oskust. Kõik see, mis lastele kooliajast filmi-
keeles alles jääb, on hindamatu väärtusega. 

 { Pean igasugust narratiivi inimese arengu aluseks. 
 { Pean seda väga oluliseks, kuna usun, et film laiendab õpilaste kultuurilist silmaringi tänu 

millele nad saavad võimaluse tutvuda erinevate kultuuride ja inimestega, võib aidata 
leida tulevikuametit, arendada loovust põimides põnevalt huvitundi ja õppetööd. 

 { Pigem pooldan filmikeele propageerimist ja huvilistele võimaluse pakkumist huviringis. 
 { Pildikeele õpetamine toimub juba 6. klassis, kus kirjeldatakse stsenaariumi tegemist ja 

tehakse põgusalt pildikeelega tutvust (Reet Bobõlski eesti keele õpik). Samuti on filmi-
teema gümnaasiumiastme eesti keeles, kus meie keeleõpetajad on juhendanud teistele 
“Rehepapi” ja “Tõde ja õiguse” treilereid tegema. Igal juhul on see pildikeele õpe suureks 
abiks ja plussiks õpilastele. Oluline on ka lõimitus teiste ainetega ja PowerPointi esitlus-
tele alternatiivi pakkumine. Maailma mõtestamise seisukohast on oluline mõista, kuidas 
publikut petta on püütud. 

 { Tänapäeval on õpilased visuaalsusele väga altid ja seega on filmid teemana väga vastu-
võetavad, mis on vajalik, sest noores peab arendama ka kriitilist mõtlemist ning arutle-
mist. Õpilased peavad jõudma arusaamisele, et film pole ainult vaatamiseks, vaid nõuab 
ka kaasa mõtlemist. 

 { Tänases maailmas on film ja video üliolulisel kohal, mistõttu on filmikeele õpetamine 
koolis tähtis. 

 { Usun, et filmikeele õpetamine võiks olla huvitav ja vajalik. 
 { Usun, et filmikeele õpetamine võiks olla veel üheks võimaluseks noorte eneseväljen-

duse oskuse arendamisel. 
 { Üleüldse peaks filmiõpe olema õppeaineid lõimiv, see ei saa olla vaid kirjandusõpetaja-

tele jäetud privileeg, vaid filmikeelt peaks õpetatama igas õppeaines (muusika, kunst, 
ajalugu, geograafia, füüsika jne). Selleks, et õpilane orienteeruks visuaalkultuuri, seal-
hulgas filmi- ja videokunsti maailmas, on vaja aidata tal mõista ja analüüsida visuaalset 
sisu ja väljendust, samuti kontekste, et niimoodi kujundada õppijates kriitilist hoiakut 
nende tekstide suhtes. Visuaalhariduse andmine on iga põhikooli ja gümnaasiumi üles-
anne. Nagu uuringud kinnitavad, toimib inimese visuaalne mälu õppimisel palju tõhusa-
malt kui lugemis- või kuulmismälu. 
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