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Sissejuhatus 

 

Käesoleva praktilise töö eesmärk oli luua Hugo Treffneri Gümnaasiumit tutvustav 

materjal, milleks valisin juhendaja abil digitaalloo e. digiloo (digital story1 – ingl. k.) 

formaadi. Peamine vajadus sellise koolitutvustuse jaoks tekkis ERASMUS+ TEAMi projekti 

kaudu, kui oli vaja tutvustada meie kooli, näitamaks ülevaatlikult nii siinset õppetöö- 

korraldust ja kooli kui ka asutust ennast. Töö eesmärk oli seega koostada kokkuvõtlik 

versioon kooliolust ja -elust minu pilgu läbi,   mistõttu võib töö olla subjektiivne ja ühtlasi 

selgitab, miks mõni kategooria on vähem või väiksema detailsusega mainitud. Samuti 

soovisin, et lugu oleks vaatamiseks optimaalse pikkusega (6 min. ja 21 sek.), et vaataja saaks 

ülevaate meie koolist, ilma et lugu ise venima jääks. Minu praktiline töö koosnes tutvustava 

teksti ehk digiloo stsenaariumi  kirjutamisest ja selle audiosalvestamisest, piltide ja 

filmilõikude tegemisest digiloo jaoks ning eelpool nimetatud kahe osa kokku monteerimisest 

tervikuks. 

 Mõte koostada kooli tutvustav töö tekkis siis, kui arutasin juhendajaga, mida võiks 

teha ja koos leidsime, et võiks proovida kooli tutvustava digilooga, mida saaks edaspidigi 

kasutada.  Kui hakkasin juhendajaga arutama, kas teha lühifilm või digilugu, otsustasin 

viimase kasuks, kuna lühifilmi tegemine oleks olnud suuremamahuline. Soovisin  teha 

arusaadava ja samas huvitava loo, mida oleks võimalik ka hiljem mõne rahvusvahelise 

projekti raames kasutada ning praegune lõplik versioon tekkis mitmete muudatuste ja 

arenduste tulemusel.  

                                                
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_storytelling (03.01.2018) 
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Teoreetiline taust 

 

 Igale suuremale asutusele oleks vaja kindlat imagot ja nii ka Hugo Treffneri 

Gümnaasiumile. Eestis tuntakse meie kooli juba kui ühte paremat õppeasutust, aga sama 

tuleks saavutada ka erinevatel riigist väljaspool toimuvatel üritustel ja just selline võimalus 

oligi minul ERASMUS+ projektis osaledes. Selle digitaaltuuriga sain näidata meie kooli 

paljusid õppevõimalusi ja muud huvitavat. Samuti saab kool seda tulevikus kasutada omal 

soovil või vajadusel. Sellist laadi tutvustust, nagu mina tegin, ei ole vähemalt minu teadmise 

järgi veel praktilise tööna tehtud. UPT-17 raames tegi Freyja Tralla kooli virtuaaltuuri, mida 

olen näinud ja saan vaid kiita, kuid minu projektiga kattub see ainult kooli osas, sest 

digitaallugu on oma olemuselt ennekõike lugu, millele on lisatud pildid ja video, et seda edasi 

anda ja digitaalsete vahendite abil interaktiivsemaks ning visuaalselt põnevamaks muuta. 

Freyja Tralla loodud kooli virtuaaltuur oli aga koolihoone vaatamiseks mõeldud ilma enama 

sisu või taustata. 
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1. Töö protsess 

 

1.1 Tööks kasutatud vahendid 

 Tööks vajalikke vahendeid ei olnud mul vaja eraldi osta ega otsida, sest kõik vajalik 

oli juba olemas. Kuna tahtsin, et lool oleks ilme, justkui oleks see kiri sõbrale, millele on 

video juurde pandud, sain kasutada olemasolevaid tehnikavidinaid ega pidanud 

professionaalset varustust muretsema. Teksti kirjutamiseks kasutasin Microsoft Wordi, kus 

kirjutasin terve teksti valmis ja sain selle saata juhendajale ülevaatamiseks. Salvestamiseks 

kasutasin enda iPhone’i diktofoni rakendust, kust hiljem tõstsin salvestatud jutu ümber 

arvutisse. Videod ja pildid tegin samuti valmis iPhone’iga, kasutades telefoni sisse ehitatud 

kaamera rakendust: sealt sai materjali ümber tõsta arvutisse. Video monteerimiseks kasutasin 

kodust sülearvutit, milleks on Apple Macbook Pro ja Apple’i enda videorakendust iMovie. 

Iga versiooni valmimise lõpus panin töö ka YouTube’i privaatsena üles, et seda oleks 

võimalik juhendajal vaadata. Materjali valmimine toimus kahes etapis: esimene oli mais 

2017, kui tegin valmis suurema osa ja monteerisin selle kokku video esimeseks versiooniks. 

Teine etapp oli detsembris 2017, kui mõtlesin algsele videole teksti juurde ja seetõttu tuli 

juurde otsida ka pildimaterjali, et see uue looga sobiks. Sellel korral kasutasin ka teiste 

inimeste tehtud pilte ja otsisin enda kogumikust varem muudeks otstarveteks tehtut, et seda 

taaskasutada. Juurde tehtava materjali osas ei pidanud ma paljusid asukohti külastama, sest 

video ülesehitus koosneb vaid kahest suuremast kohast: Tartu linnast ja Hugo Treffneri 

Gümnaasiumist. Video alguses on pilte Tartust, suurem osa videost koosneb aga piltidest ja 

time-lapse’idest2, mis on tehtud koolis või koolist, ning lõpus on pilte kooli kolme suuna 

praktilistest tundidest. Kuna kasutasin terve protsessi vältel Apple’i kasutajasõbralikke 

rakendusi, mis töötavad üksteisega hästi koos, ning olin nende kõigiga juba varem praktiliselt 

kokku puutunud, ei tekkinud töö vältel ühtegi tehnilist probleemi. 

 

 

 

                                                
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Time-lapse_photography (04.01.2018) 
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1.2 Tekst 

 

1.2.1 Teksti idee 

 Digitaalloo kõige tähtsam osa on alustekst, millele terve lugu üles ehitada. Olles 

varem videoid teinud, pidin vaid teksti osa ilmekalt valmis saama, et korralik kooskõlastatud 

lugu välja tuleks. Selleks otsisin YouTube’ist erinevaid inspiratsiooniallikaid ja leidsin TED 

Talki3, milles räägiti just sellest, mida vaja oli. Teksti mõte oli tutvustada alguses Tartut, 

kuna HTG asub siin, ja siis liikuda edasi koolist rääkimisele. Samuti tahtsin ma, et tekst 

tunduks kirjana sõbrale ja seega on jutus kasutatud rohkem igapäevakeelt ja jutuga sihitud 

gümnaasiumiõpilase kui lugeja poole. 

 

1.2.2 Teksti koostamine 

 Koolist rääkimiseks alustasin endale kooli plaani joonistamisega, et saada silme ette 

kujutis sellest, mida kõike neis ruumides on võimalik teha. Selle põhjal jagasin enda jutu 

seitsmeks osaks (sissejuhatus, kooli tutvustus, matemaatika ja eesti keel/kirjandus, 

loodusained, võõrkeeled, muud ained, üritused ja praktikumid). Neist igaühele sain kirjutada 

paari lause pikkuse tutvustuse, et kui tekst ja pilt kokku panna, tekiks loogiline kooslus, kus 

asjad jooksevad määratud süsteemi järgi. Lõplik tekst oli kombinatsioon algsest loost ja 

hiljem lisatud märkustest, mida uuendamise käigus tekstile juurde tuli.  Keele poolest oli lugu 

vaja koostada inglise keeles, kuna töö algne eesmärk oli, et seda saaks kasutada ERASMUS+ 

projektis just eelkõige välismaalastele meie kooli tutvustamiseks ja ainukene ühine keel, 

mida kõik osalised oskasid, oli inglise keel. 

 

1.2.3 Teksti osad 

 Kuna digiloo tekst, nii audio kui subtiitrid, on inglise keeles, siis püüan anda sellest 

ülevaate nõnda, et kõigepealt on iga lõik inglise keeles ja seejärel eesti keelde tõlgituna, 

lisaks saab lugeda seletust iga lõigu mõtte kohta. 

 

                                                
3 https://www.youtube.com/watch?v=jA2cTZK9hzw (16.06.2014) 
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1.2.3.1 Sissejuhatus 

 Esimene, sissejuhatav osa tekstist on n-ö lühikirjeldus selle kohta, kus ma elan, miks 

ma seda digilugu teen ja räägib mõne sõnaga ka meie koolist.   

Ing. k. “I am from Tartu, Estonia and I am making this video for the project thanks to the 

school I go to at the moment - Hugo Treffner Gymnasium. The school as a whole is a cool 

place to study and spend time at. Founded in 1883, it is one of the oldest schools in Estonia 

and according to recent exam results, one of the top schools in the whole country4.”  

Eesti k. “Mina olen Tartust, Eestist ja ma teen seda videot projekti jaoks tänu koolile, kus 

hetkel käin – Hugo Treffneri Gümnaasiumile. Kool on tervikuna lahe koht, kus õppida ja 

aega veeta. Asutatud 1883, seega üks vanimaid gümnaasiume Eestis ja viimaste 

eksamitulemuste põhjal ka üks parimaid koole terves riigis.” 

 

1.2.3.2 Kool 

Teises osas keskendub lugu koolile ning alguses räägin kolmest suunast, sest suur osa 

ülejäänud tekstist on üles ehitatud käsitlusele, mille käigus vaatan ma erinevaid klasse 

suundadest lähtuvalt. Teine pool sellest lõigust on kirjutatud lisaks kooli lühikirjeldusele ja 

seega on tekst sissejuhatuseks järgnevale tekstile, mis on oma sisu käsitluses täpsem.  

Ing. k. “The school is very diverse in the way of student activities. It has three departments, 

each with their distinct area of expertise. I, for example, am a Humanities major with a focus 

on literature, history and culture. The other two departments are the Maths and Sciences 

department - with the main focus on mathematics, physics and IT - and the Life Sciences - 

where students learn advanced biology and chemistry5.  

To give a better understanding, I want to invite you into our schoolhouse and walk you 

through the classrooms and places Treffner students would visit on an average school day 

and at the end show you some projects and events that take place around the year.” 

Eesti k. “Õppetegevuse osas on kool väga mitmekülgne. Meil on suundade süsteem, kus iga 

õppesuund on spetsialiseerunud kindlale valdkonnale. Mina olen humanitaarsuunas, kus 

õpitakse rohkem kirjanust, ajalugu ja kultuuri. Teised kaks suunda on reaalsuund, kus 

                                                
4 https://www.postimees.ee/4289523/taiustatud-eesti-koolide-2017-aasta-edetabel   
(31.11.2017) 
5 Mida igas suunas õpitakse võtsin HTG kodulehelt seisuga 02.09.2017  
http://www.htg.tartu.ee/Õppekava#3  
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põhirõhk on matemaatikal, füüsikal ja IT-l, ja loodussuund, kus õpilased õpivad kõrgemal 

tasemel bioloogiat ja keemiat. 

Et anda paremat ettekujutust, soovin ma kutsuda sind meie koolimajja ja kõndida koos läbi 

mõned klassiruumid ja muud kohad, kus Treffneri õpilased käiksid tavalisel koolipäeval, ning 

lõpus näidata mõnda projekti ja üritust, mis toimuvad aasta jooksul.” 

 

1.2.3.3 Matemaatika ja eesti keel 

Esimene täpsema tekstiga osa on kirjutatud kahele ainele, mida kõik õpivad ja mis on 

suunati väheste erinevustega. Kuigi alguses olid matemaatika ja eesti keel eraldi lõikudena, 

siis lõplikus versioonis lükkasin ma need kokku üheks, et tekst oleks asjakohasem ja ei 

tunduks liiga venitatud. 

Ing. k. “The most important subject in school is most definitely mathematics, taught to all 

students every term. It also has 4 dedicated classrooms throughout the school which is the 

most for any subject with my assigned room being the only one on the second floor. Second to 

none are the Estonian Language and Literature classrooms, in which a lot of time is spent 

especially for me as a Humanities student. 

Eesti k. “Kõige tähtsam aine koolis on kindlasti matemaatika (võtsin arvesse oma isiklikku 

arvamust, kuna tekst peaks väljendama isiklikke mõtteid sõbrale), mida õpetatakse kõigile 

õpilastele igal perioodil. Sellele on pühendatud koolimajas ka neli klassiruumi, mis on suurim 

arv ühe aine kohta, ja minu matemaatika koduklass on ainukene, mis asub teisel korrusel. 

Sama tähtsad on eesti keele ja kirjanduse klassid, kus mina saan veeta eriti palju aega, olles 

humanitaarsuuna õpilane.” 

 

1.2.3.4 Loodusteadused 

Loodusteadustest rääkimisel alustasin mõttest, et keemia, bioloogia, füüsika ja 

geograafia klassid on eeskätt loodusteaduste õpilastele, aga näiteks füüsikat õpivad meie 

koolis suuremas mahus reaalainete õpilased ja geograafiat õpetatakse meie koolis üks periood 

rohkem humanitaaridele, seega tutvustasin neid klassiruume kui peamiselt loodussuuna 

õpilaste ala, kus ometi kõigi suundade õpilased palju aega veedavad. Nende klassiruumide 

koos asetseva paigutuse tõttu tegin time-lapse-video ja selleks mainisin ära laborid ja nendest 

kõnnin läbi ka videos. 
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Ing. k “Another important group of classes is for Life Sciences, where the focus of studies is 

on chemistry, biology, physics and geography. The classrooms are mostly used by the 

students who major in Life Sciences, even though everybody has classes here at one point or 

another, with Humanities students even getting an extra term of geography. Overall, 

including the two labs for chemistry and physics, a large part of the second floor is taken up 

by the classrooms but the head’s office, staff room and office of the director of studies can be 

found here too.” 

Eesti k. “Veel üks tähtis grupp klasse on loodusteadused, kus õpe keskendub keemiale, 

bioloogiale, füüsikale ja geograafiale. Klassiruume kasutavad enamasti loodussuuna õpilased, 

kuigi kõigil on siin mingil hetkel tunnid ja humanitaarid saavad isegi ekstrakursuse 

geograafiat. Üldiselt, võttes arvesse ka keemia ja füüsika laboratooriumit, on suur osa teisest 

korrusest nende klasside kasutuses, aga ka direktori kabinet, õpetajate tuba ja õppealajuhataja 

kabinet on siin.” 

 

1.2.3.5 Võõrkeele 

 Võõrkeeltega tahtsin välja tuua, kui palju erinevaid keeli meie koolis saab õppida ja 

näidata, kuidas kolmas korrus on enamikus keeleklassid ja et sealt leiab huvitavaid 

plakateid/reklaame stendidel ja seintel. Selleks tegin teise time-lapse-video siia. 

Ing. k. “The last group with a single goal is the foreign languages occupying most of the 

third floor and also having a few rooms on the first and second floor. I have learnt four 

languages here during my studies, with them being: English, Russian, French and Swedish, 

although German and Latin are also options. My participation in the ERASMUS+ TEAM 

project during which I had the chance to visit Hungary also came thanks to my English 

teacher.” 

Eesti k. “Viimane grupp, millel on ühine eesmärk, on võõrkeeled, mis asuvad enamuses 

kolmandal korrusel ja mõned klassid esimesel ja teisel korrusel. Mina olen siin oma õpingute 

jooksul õppinud nelja keelt, milleks on inglise keel, vene keel, prantsuse keel ja rootsi keel, 

kuigi saksa keel ja ladina keel on samuti valikus. Minu osalus ERASMUS+ TEAMi 

projektis, tänu millele sain võimaluse külastada Ungarit, tuli tänu minu inglise keele 

õpetajale.” 
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1.2.3.6 Muud ained 

 Sellesse lõiku kirjutasin ainetest, mida oleks raske panna teiste ainetega kindlasse 

gruppi kokku, nagu ajaloo erinevad variandid, informaatika, usundiõpetus ja kehaline 

kasvatus. 

Ing. k. “Since I was previously focusing on subjects that form larger groups, I couldn’t talk 

about the more singular and specialised ones. One of my personal favourites and an 

important subject for the Humanities’ students is history, which for us also has sub-

categories of art history and music history. Also to mention a subject only the Humanities’ 

students must take and others have as an elective is religious studies. As Estonia is an IT-

country, our school also has free and fast Wi-Fi coverage in the building, two computer 

classes, a mobile laptop classroom and public computers overlooking the gym for physical 

education to be carried out during colder months.” 

Eesti k. “Kuna varem keskendusin ainetele, mis moodustavad suurmaid gruppe, ei saanud ma 

rääkida individuaalsematest ainetest. Üks minu isiklikke lemmikuid ja tähtis humanitaaraine 

on ajalugu, millest meile õpetatakse ka  kunstiajalugu ja muusikaajalugu. Üks aine, mis on 

humanitaarsuunas kohustuslik ja teistele vabaaine, on usundiõpetus. Kuna Eesti on 

infotehnoloogiariik, toimib meie koolis kiire ja tasuta Wi-Fi üle terve hoone. Meil on kaks 

arvutiklassi, kaasaskantavad sülearvutid ja avalikud arvutid, mille juurest näeb võimlat, kus 

toimub kehaline kasvatus külmematel kuudel. 

 

1.2.3.7 Üritused ja praktikumid 

 Viimases osas tutvustasin üritusi, mis koolis toimuvad õppetöövälisel ajal: selleks 

valisin rebaste ristimise ja balli. Suur osa lõigust käsitles praktikume.  Tegin kiire ülevaate 

loodussuuna ja reaalsuuna praktikumidest ning veidi täpsemalt enda humanitaarpraktikumist. 

Lõigule lisasin ka lühikese lõpetava tekstiosa, mis oleks justkui isikliku kirja kokkuvõte. 

Ing. k. “Last but not least, I want to introduce two important events that students have 

throughout the year. In September, not really including 12th grade students, is the hazing of 

10th graders, who have just come to the school. The second event, this time including 

everybody from faculty to students to alumni is the school anniversary ball, held annually in 

December, being one of the highlights of the year.  

Mostly carried out during the 11th grade, students also get to focus more on their specific 
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departments in the for of lab lessons or practical lessons. These are activities meant for 

students to have a further educational experience in specific fields. The Life Sciences students 

have biology and chemistry lab lessons and a course in food technologies; math and sciences 

students have lab lessons in mathematics and physics and a course in technology. I believe 

however that the Humanities practical lessons and field trips are the most interesting. For 

this we got the chance to explore the Estonian National Museum for a whole day once every 

week and had fun assignments to do there in addition to going to the NOORA National 

Archive and the Literature Museum. For the final assignment of the course we had a field trip 

with our class to the border town of Värska, where we had to apply some of the knowledge 

we had gained in the past weeks and gather Setu folklore and traditions, which was an 

interesting and fun learning experience for sure. That would bring the tour to an end, I hope 

it was a brief but interesting overview of what we do at school and gave you an idea about 

some of the other activities that are part of our academic year.  

This digital story was made as a practical research project for Hugo Treffner Gymnasium 

and a preliminary version of this was shown to ERASMUS+ TEAM students on our trip to 

Hungary.” 

Eesti k. “Lõpetuseks tahan  tutvustada kahte tähtsat sündmust, millest õpilased aasta jooksul 

osa võtavad. Septembris, jättes tegevusest välja kaheteistkümnenda klassi õpilased, toimub 

rebaste ristimine õpilastele, kes on just kooli tulnud. Teine üritus, mis korraldatakse kõigile 

töötajatele, õpilastele ja vilistlastele, on kooli aastapäevaball, mida peetakse iga aasta 

detsembris ja mis on üks õppeaasta suurimaid sündmusi. 

Et õpilased saaksid veel rohkem keskenduda oma suuna erialale, toimuvad enamasti 

üheteistkümnendas klassis praktikumid. Need on tegevused, mis on mõeldud õpilastele 

saamaks parema hariduse kindlates valdkondades. Loodussuuna õpilastel on bioloogia ja 

keemia praktikumid ja kursus toidutehnoloogias ning reaalsuunal on matemaatika ja füüsika 

praktikumid koos tehnoloogiakursusega. Ma siiski usun, et humanitaarpraktika väljasõit on 

kõige huvitavam. Selle raames saime käia mitu nädalat Eesti Rahva Muuseumis, teha seal 

lõbusaid ülesandeid, lisaks veel NOORAs Rahvusarhiivis ja Kirjandusmuuseumis. Kursuse 

lõpuks oli väljasõit Värska piirilinna/külla, kus me saime rakendada eelnevalt õpitud uusi 

teadmisi, et koguda setu folkloori ja traditsioone, mis oli huvitav ja lõbus õppekogemus. 

Sellega oleks tutvustus läbi. Loodan, et lugu oli kiire, kuid huvitav ülevaade sellest, mida me 

teeme koolis ja andis sulle ettekujutuse mõnedest tegevustest, mis on meie õppeaasta osaks. 
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Projekt valmis praktilise tööna Hugo Treffneri Gümnaasiumi jaoks ja varasemat versiooni 

sellest näidati ERASMUS+ TEAMi õpilastele reisil Ungarisse.” 

 

 

1.2.4 Teksti Salvestamine  

Teksti salvestamiseks kasutasin iPhone’i diktofoni (Voice Memos)(Lisa 1; joonis 1) 

rakendust, kuna see on telefoni sisse ehitatud rakendus, millele on kerge juttu peale rääkida ja 

hiljem telefonist fail edasi saata. Salvestamisel üritasin juttu võimalikult selgelt hääldada, aga 

hoida see liigselt ametlikust kõlast, ideaal oleks olnud midagi väga sarnast igapäevasele 

kõnele. Olles selle ümber tõstnud arvutisse iMovie rakendusse, tekkis mõne heliklipiga 

probleem taustamüras või kohinas. Probleemile oli aga kerge lahendus 

monteerimisrakenduses endas, mis laskis heli tausta vähendada või klippi valjemaks teha, kui 

selleks vajadust oli. 

 

 

 

1.3 Pildid ja videod 

 

 Visuaalse materjali muretsemisega alustasin 2017. aasta mais, kui olin teksti valmis 

saanud ja teadsin, millest pilte ja videoid vaja oli. Alguses kerisin läbi oma telefoni galerii, et 

leida varem tehtud huvitavaid pilte, mis sobiksid antud kontekstiga. Selle protsessi käigus 

leidsin lõplikusse versiooni 10 pilti. Edasi oli vaja teha puuduolevad pildid ja kaks videot 

juurde. Seda kõike tegin ma 2017. aasta 15. - 19. mail ning sain juurde 18 pilti ja 2 videot, 

millest hiljem monteerimise käigus sai 2 time-lapse’i, üks loodusteaduste tutvustamise jaoks 

ja teine võõrkeelte jaoks. Pildistamine oli enamikus lihtsalt koolist ja klassiruumidest ning 

toimus jooksvalt, kuid ühel päeval tuli mul jääda kooli pärast tunde, et teha ära kaks videot ja 

selle käigus lisasin ka puuduolevaid fotosid. Väljaspool kooli käisin eraldi pildistamas ühe 

korra ja see oli Tartu paremaks jäädvustamiseks. Sellel korral liikusin piltidega mõttes Hugo 

Treffneri kuju juurest Ülejõe pargis mööda Emajõe kallast kuni Raekoja platsini, tehes iga 

huvitava koha peal pilti, ja lõpetasin oma ringi, tulles tagasi kooli juurde. Piltide ning videote 

jaoks kasutasin oma iPhone’i kaamerarakendust (Camera)(Lisa 1; joonis 2) ja 
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materjalitöötlust ei pidanud hiljem üldse tegema. Otsus jätta pildid esituses redigeerimata tuli 

minu isiklikust soovist jätta, nagu tekstigagi, videole isetehtud väljanägemine nagu kiri 

sõbralt sõbrale ja sellega käiksid ka kaasas, vähemalt minu ettekujutuses, kiirelt ja kergelt 

tehtud pildid nagu reisipildid paljudes peredes. Videod tuli muuta küll time-lapse’iks, kuid 

see oli lihtne, sest videole sai monteerimisrakenduses kiirust lisada ja sellega töö valmis 

saada. Algne videomaterjal oli selle kogusega olemas, kuid pärast tekstiuuendust tuli vajadus 

kindlamate piltide järele, mis pärinesid erinevatelt üritustelt, nagu rebaste ristimine, ball ja 

praktikumid. Juurde tulnud 14 pildist tegin 4 ise ja 10 sain viielt erinevalt inimeselt, kellelt 

sain kõigilt ka isikliku loa nende tehtud pilte kasutada. Tõin nad välja video lõpus, millele 

lisan töö lõpus (Lisa 2; pildid 1-10) ka kõik võõrad pildid koos viidetega. Lisaks tuli time-

lapse’ide pikkuse tõttu valida nendele ka taustamuusika, milleks sobis meie koolikell. 

Kellahelinaks on motiiv Antonio Vivaldi “Mandolin Concertost”6. 

 

 

1.4 Monteerimine 

 

 Digitaalloo monteerisin kokku iMovie’ga (Lisa 1; joonis 3), mis on kerge rakendus, et 

muuta pildid ja videoklipid ilusateks filmideks ja treileriteks ning neid maailmaga jagada 7. 

Olles varem juba mitmel korral seda rakendust erinevatel otstarvetel kasutanud, ei olnud ka 

seekord veidi pikema ja rohkematest osadest koosneva projekti valmistamine keeruline. 

Ainus mõtlemiskoht tuli, kui lisasin lõplikule versioonile loost ka subtiitreid ja pidin 

Google’ist otsima, kuidas see käib, kuna Apple ei ole seda funktsiooni eraldi välja toonud. 

Selleks leidsin YouTube’ist video8 ja probleem oligi lahendatud. Lõplik versioon loost tuli 

minu arvates väga hästi välja ja oli väärt minu pingutust. 

 

                                                
6 Vivaldi, A. (1979). Mandolin Concerto. Kuney, S. Goichberg, S. Hand, F. 
https://youtu.be/tbWreuZEuU8 (05.01.2018) 
7 https://www.apple.com/imovie/ (04.01.2018) 
8 iMovie 10.1.6 – Making Subtitles - 2017 Tutorial. (2017). Teadus ja tehnoloogia. 
https://youtu.be/3KBhbIvi_GM (04.01.2018) 
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Tulemus 

 

 Vahelduvate pausidega läks töö tegemiseks kokku umbes pool aastat, kuid pärast seda 

perioodi sain valmis kuueminutilise digitaalloo, mis on korralik, ja tunnen, et olen sellega 

jõudnud staadiumisse, mis sobib töö esitamiseks juhendajale. Teose lõplik versioon ei olnud 

liiga keeruline teostada, vaid oli rohkem täis väikest parandamist ja täiendamist. Valminud 

digitaallugu saab kasutada kooli tutvustamiseks ka edaspidi ning on üleval YouTube’is 

(https://youtu.be/A2VJ6FF0BLs). Vähese tagasiside järgi oskan öelda, et töö läks asja ette, 

kui õpilased Ungaris ütlesid, et neile kõigile video väga meeldis ja nad said selle põhjal 

ettekujutuse meie koolist. Just see oligi eesmärk: koostada lugu, mida saaks näidata  

võõrkeelt kõnelevatele õpilastele meie kooli tutvustamiseks. Ma usun, et selle video kallal 

annaks veel pikalt nokitseda: tekste juurde lisades võiks minu 6-minutilise video muuta isegi 

pooletunniseks, kuid selleks korraks olen tehtuga rahul ja tunnen, et töö käigus olen juurde 

õppinud oma kooli, teiste õppesuundade ja videote  tehnilise monteerimise kohta. 

Märksõnad: digitaalinformatsioon, koolielu, tutvustajad, video, Hugo Treffneri 

Gümnaasium
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Võõrkeelne Resümee 

  

Summary 

Hugo Treffner Gymnasium 

Karl Erik Miller 

Supervisor Katrin Ojaveer 

A digital school tour of Hugo Treffner Gymnasium 

 The purpose of this project was to create an introduction for Hugo Treffner 

Gymnasium which me and my supervisor decided to create in a digital story format.  The 

primary need for a project like this came from the ERASMUS+ TEAM project, when we 

needed to make a short introduction of the school abroad, giving a short overview of the 

educational system and the school itself. Thus, the aim was to create a summarised version of 

everything and because of this some categories were less mentioned or given less detail in 

order to make the video of a reasonable length for viewers.  

 My work consisted of creating a story for the video, recording it, taking pictures and 

videos for visuals and finally editing the two parts together into one digital story. I first had to 

start with creating a story, since that is typically the base for a project like this. For this is 

researched online and found a TED Talk, in which the process, of how to create, is very well 

explained. The main of the text stars off with introducing Tartu, the city in which HTG is 

located in, and then moving into the school itself and talking about different subject groups 

and other activities in the school. I also wanted the text to feel humble as if it was a letter to a 

friend and so I used a bit more of everyday vocabulary in the writing. The creation of the 

visuals began in May 2017 after I had finished the text and knew what I needed to get 

material of. The whole project consists of 40 visuals (38 pictures and 2 time-lapses) out of 

which 30 were taken by me and the remaining 10 I asked specifically for friends or when I 

found them from open galleries I asked the original author for permission to use it. The 

pictures move in the beginning by the side of river Emajõgi and later go inside the school. In 

the end, when talking about events and practical lessons, is when I had to ask others for 
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material as I was not present at all events I was talking about. Finally, the last step of the 

process was editing the story, which I did with Apples iMovie software. This I did rather 

quickly because I had used the program before and knew quite well how it worked. 

 I have created a 6-minute-long digital story that I am proud of and I feel that it is 

ready to be presented as my practical assignment. The end product wasn’t overly complicated 

to make consisting more of little touch-ups that ended up becoming a digital story that the 

school could also use in the future if wished to and that is up on YouTube 

(https://youtu.be/A2VJ6FF0BLs). Although I have received little feedback, but from what I 

have has been positive with the students in Hungary saying that they did get a glimpse into 

HTG and ultimately that was the goal to create a little presentation for students who do not 

speak Estonian. I believe that with more work the video could easily go from 6 minutes to 

half an hour long, but for this time I am content with what I have created and some of the 

new knowledge I learned of the school, the other departments and editing. 

Keywords: digital information, school life, introducers, video, Hugo Treffner Gymnasium 
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Lisa 1. Töö protsessi joonised 

 

 

Joonis 1 iPhone’i diktofonirakendus 

 

 

Joonis 2 iPhone’i kaamerarakendus  
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Joonis 3 Macbooki iMovie rakendus 
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Lisa 2. Töös ja videos kasutatud teiste autorite pildid 

 

 

Pilt 1 Pauman, E. M. (2015). HTG rebaste ristimine 2015 pildil E15 klass 

 

  

Pildid 2 ja 3 Operaator Kõps (2017). HTG 134. aastapäeva ball “Avastamata talvekuningriik” 

 

  

Pildid  4 ja 6 Soodla, V. (2017) C15 looduspraktikum 
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Pildid 5 ja 7 Variku, R. (2017) A15 reaalpraktikum 

 

   

 

Pildid 8, 9 ja 10 Titova, O. (2017) E15 humanitaarpraktikumi väljasõit Värskasse 
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lõppemiseni, juhul kui sellega ei riivata kolmandate tööga seotud osapoolte õigusi. 
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