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Valikkursuse „Meediaõpetus“ ainekava tööversioon 
Koostanud Maarja Lõhmus, pHD  
 
 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  
Gümnaasiumi ajakirjanduse- ja meediaalase valikkursuse “Meediaõpetus” taotluseks on, et õpilane:  

1) tunneb ajakirjandust ja meediat kui ühiskonna avalikkust, teab ühiskonna avalikkuse toimimise 
põhimõtteid, ajakirjanduse funktsioone ja rolle ühiskonnas;  

2) omandab meedia kirjaoskuse ja kriitilise analüüsi oskuse, tunneb avaliku teksti vorme, oskab 
analüüsida ja hinnata tekste, visuaale, programme, saite jm ühiskonna avalikust huvist ning 
tõeotsingust lähtuvalt;  

3) kirjutab, kõneleb, näitab, filmib persooni kui subjekti mõtteid ja arusaamu igapäevaelust ja 
sündmustest ning oskab neid mõtestatult esitada ja edastada;   

4) mõtestab ümbritsevat ajakirjanduse vahenditega; on toimiv täiejõuline vaba kodanik, kes 
väärtustab ühiskonnas aktiivset tegutsemist, saab hästi hakkama ühiskonna protsesside 
mõistmisel ja vajadusel ka suunamisel, kasutades selleks ajakirjandust ja meedia välja; 

5) oskab ära tunda ja analüüsida avalikkuse manipuleerimise erinevaid vorme ning nende vastu 
argumenteeritult debateerida avalikkuses;  

6) mõtestab oma tunnetust ja teadmisi, kasvatab enesejulgust, kasutab õppeaines omandatud 
teadmisi ja oskusi loovalt väljendusvõime ja ühiskonnasuhte arendamisel; ka teiste õppeainete 
omandamisel ning rakendamisel. 
 

2. Valikkursuse kirjeldus  
“Meediaõpetuse” valikkursus koosneb kahest teineteisele järgnevast kursusest. Esimene osa, “Sissejuhatus 
ajakirjandusse ja meediasse”, keskendub avalikkuse kui mentaalse ruumi tajumisele ja avalikkuses klassikaliste 
ajakirjandusžanride harjutamisele. Teine osa, “Tänapäeva ajakirjanduse ja meedia praktilised küsimused”,  
süvendab esimesel kursusel omandatud põhioskusi, pöörab tähelepanu praktikate teoreetilisele alusele, 
võimaluste ja praktiliste valikute kui bifurkatsioonipunktide ja väärtusotsustele jadale ning eritlemisele 
ühiskonnas. Esimese kursuse läbimine on teisel kursusel osalemise eeldus, sest eeldatakse filosoofilise 
mõtlemise põhioskuste valdamist. 
Ajakirjanduse/meediaõppe tuumaks on käsitleda persooni ja ühiskonna aktiivse arendamise võimalusi 
ajakirjandusliku väljenduse vahenditega, anda aktiivse osaleva õpetuse vältel arusaam ühiskonna toimimisest 
ja ajakirjanduse mõjust avalikkusele. Kursus annab õpilastele oskuse märgata ja analüüsida oma 
igapäevkogemusi; annab teadmised ajakirjanduse ja meedia kui vahendatud suhtlemise toimimisest 
ühiskonnas, annab oskuse ühiskonnas orienteeruda ja kriitiliselt mõelda, kriitiliselt teha otsuseid ja valikuid. 
Õppeaine on kokku pandud neljast kesksest käsitlusalast, mis esitatakse teoreetilisel ja praktilisel (näidete) 
tasandil ning põhimõtteliselt võrdsete osadena:  
1. Avalikkus, avalikkuse mõtteviisi kujundanud praktikad, sh ajakirjandusajalugu ja avalikkuse teooriad. 
Avalikkuse eripära on selle nn enesestmõistetavus ja ‘normaalsus’ igapäevakeskkonnana, mida on väga raske 
määratleda ‘objektina’ ja sellisena analüüsima asuda. Avalikkuse märkamist ja analüüsi harjutatakse seetõttu 
selle väikeste indikaatorite ja elementide kaudu, millest omakorda arendatakse reflektsiooni ja refleksiivsuse 
tehnika ja konstruktivistliku käsitluse abil laiema tervikpildi reflekteerimist, defineerimist, tõlgendamist, 
kontekstualiseerimist ja analüüsi. Eesmärk on õppida rakendama avalikkuse analüüsi igapäevase 
reaalsusanalüüsi osana. Avalikkuse erialalisel kirjeldamisel on aluseks sotsiosemiootiline mõistestik. 
2. Ajakirjandus kui ainevaldkond ja mõtteviis. Eesmärgiks on näidata läbi ajaloo kui läbi kaasaja praktikate, 
kuidas on võimalik olla ühiskonna avalikkuses oma mõtete ja eneseväljendusega esil ning läbi esiloleku anda 
panus oma ajastu intellektuaalses dialoogis või kunstilises elamuses. Ajakirjanduskanalite eripärade tundmine 
võimaldab redutseerida nende mõju sõnumi ja emotsiooniedastusel ning samas vajadusel seda eraldi arvesse 
võtta. Ajakirjandusvälja mõtlemise viiside omandamiseks õpitakse välja tundma läbi analüüsitehniliste 
terminite ja läbi ajalooliste tekstide eritlemise. 
3. Ajakirjanduse praktiline semiootiline ja kriitiline analüüs. Põhineb sotsiosemiootikal, milles on rakendatud 
mõiste, märgi, koodi, tähendusvälja jm põhimõistestik sotsistruktuurilise mentaalse välja kirjeldamiseks ja 



 2 

analüüsimiseks. Sotsiosemiootiline kriitiline analüüsi meetodit on omakorda võimalik laiendada väga erinevate 
valdkondade analüüsidel, mis võimaldab seda omakorda edaspidi lõimida teiste õpiainetega ja ka 
teadusvaldkondade mõistmisel. 
4. Ajakirjanduse ja meedia praktiline tegemine. Hõlmab põhižanride omandamist: uudis, ülevaade, laiendatud 
uudis, kommentaar, reportaaž, intervjuu, portree ja debatt on põhižanrid, mille valdamist harjutades 
omandatakse ühtlasi oskused mõelda professionaalsetes kategooriates, samuti oskus avada keerulised 
ühiskonna küsimused avalikkuses ajakirjanduslike vahenditega, rakendades ühiskonnaprotsesside 
edendamiseks dialoogilist alust ning vastastikkust lugupidamist ühiskonna avalikkuses aktiivselt toimijate 
vahel.  
Õppekava on tihedalt lõimitud keele- ja kirjanduse, võõrkeelte, filosoofia, ühiskonnaõpetuse, inimeseõpetuse, 
ajaloo, geograafia, matemaatika, füüsika, keemia ja majanduse ning riigikaitse elementidega. 

 
3. Õpitulemused 

Valikkursuse läbinud õpilane: 
1) teab, milline on olnud ajakirjanduse ja meedia areng nii Eestis kui ka mujal maailmas; 
2) eristab meedias fakte ning kommentaare; 
3) orienteerub peamistes meedia žanrites; 
4) oskab kriitiliselt hinnata meediamanipulatsioone, sealhulgas propaganda ja PR toimet; 
5) teab sotsiaalmeedia võimalusi ja ohte ning oskab analüüsida sotsiaalmeedia ning peavoolumeedia 

vastastikuseid mõjusid; 
6) on võimeline iseseisvalt koostama erinevaid meediamaterjale (uudis, artikkel, reportaaž) nii sõnas, 

pildis kui ka helis; 
7) on teadlik meediakanalite allikatega töötamise põhimõtetest ning oma õigustest allikana. 

 
4. Õppetegevuse kavandus ja korraldus 

Ajakirjanduses ja meedias toimiva inimese kujundamiseks peab õpilane olema tunnis valdavalt aktiivses rollis. 
Avatud otsingulisus on õppe aluseks. Praktiliste harjutuste ja teoreetilist üldistuste osasid võib omavahel 
erinevalt kombineerida, ent oluline on kursuse käigus omandatavate oskuste pidev aktualiseeritud hoidmine, 
pidev tagasiviitamine varasemates tundides õpitud mõistetele, näidetele, analüüsitud töödele, sest vaja on 
aidata näidata seoseid vanema osa ja uue õpetatava osa vahele, samuti tunnetuslikke seoseid õpitu 
seostamiseks. 
Õpikäsitluse aluseks on refleksiivsus ja loomingulisus, kus õppija ja õpetaja on võrdsed kodanikud ühiskonnas 
ning väljendavad kollegiaalselt oma arusaamu maailma ja ühiskonna protsesside kohta. 

 
5. Füüsiline õpikeskkond 

Kool võimaldab õpilastele: 

• klassiruum mööbli ümberpaigutusvõimalusega, kus on olemas arvuti(d), töökohad rühmatöödeks ja 
ümarlauavestlusteks;  

• internetiühendus ja teatmeteosed, sõnaraamatud, ÕS, entsüklopeedia kui käsiraamat jm erialaline 
temaatiline kirjandus ainekava läbimiseks. 

• tehnilised vahendid: videokaamera, statiiv, videomontaaži programm (Adobe Primiere, Final Cut jne). 
 
6. Hindamise alused 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamise korraldus 
määratakse kooli õppekavas. Hindamise põhiline ülesanne on toetada õpilase arengut, kujundades positiivse 
minapildi ja adekvaatse enesehinnangu, kusjuures on oluline õpilase enda roll hindamises, pakkudes võimalusi 
enesehindamiseks ning arvesse võttes iga õpilase personaalset arengut kursuse läbimise jooksul.  
Personaalse hindamise aluseks on:  

• kursuse filosoofilise lähtekoha omandamine ja selle vaimus toimimise võime;  

• kursuse analüütilise osa omandamine;  

• kursuse praktiliste tööde tegemise tase; 

• roll rühmatöödes ning osalemine ühistööde kvaliteedi arendamisel. 


