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MEEDIAÕPETUS KADRINA KESKKOOLIS   

Esitleb õpetaja Rein Sikk,  

Eesti Päevalehe vanemtoimetaja, Tartu Ülikooli meediaõppejõud  

Luban, et meediaõpetus on väga huvitav valikaine.  

Meedia kajastab ju elu, ning mis saaks meie säravast elust veel huvitavam olla! Ja pole vist 

lahedamat kodutööd kui näiteks hinde peale televiisori vaatamine, ajalehe lugemine, netis 

surfamine :-) Osa õppetööst toimub aga kogunisti sotsiaalmeedia kanalis Facebook.  

Hinnatud on silmade sära ja töötahe, jobutamine mitte.  

Kadrina meediaõppuritele on tundidest meelde jäänud palju praktilist tegevust alates 

vallavanema või riigikogu liikme küsitlemisest improviseeritud pressikonverentsil, 

rollimängudest ja lõpetades külatänaval intervjuude tegemisega. Tuleb ka hulk uudiseid üles 

leida ning kirja panna.  

Külaskäigud Kadrina vallalehe Kodukant ja ka Virumaa Teataja toimetustesse on 

tavapärased. Käidud on ka Eesti Päevalehes, Delfis, Eesti Televisioonis. Või vastu võetud 

mõnd ajakirjanikust või poliitikust külalist. Seegi õppeaasta lõpeb ekskursiooniga mõnda 

põnevasse meediaga seotud paika.  

Iga meediagrupis õppija lõputööks on essee mõnest tegevajakirjanikust. Nii kursuse lõpus 

kuulatud kokkuvõtteid kohtumistest selliste ajakirjanikega nagu näiteks Mihkel Kärmas, 

Madis Jürgen, Tiina Jõgeda, Avo Seidelberg, Aarne Mäe, Enn Mälgand, Kärt Anvelt, Inna 

Grümfeltd jpt.  

Ju on paljud Kadrina Keskkoolis tähele pannud, et tublimatest meediaõppuritest saavad suvel 

maakonnalehe Virumaa Teataja praktikandid, tänu kellele teab maakond Kadrina elust 

märksa enam. Ka pisikene teenimisvõimalus pole ju õppurile paha.  

Aga ega me meediatunnis ikka ajakirjanikke koolita. Pigem püüame aru saada, mida meedia 

endast kujutab. Kuidas meie saame meediat kasutada, kuidas meedia meid kasutab. Igaühel 

meist tekib kord elus ju vajadus olla meedias tegija kas siis artikli autorina või 

intervjueeritavana. Kas me oskame siis hakkama saada? Rääkimata sellest - kas me oskame 

üldse ajalehte lugeda, televiisorit vaadata, arvutist infot otsida?  



Otsime vastust näiteks järgmistele küsimustele:  

• Milliseid ajalehti tasub lugeda ja usaldada?  

• Kas Facebook ja blogid on vaid tühi meelelahutus või sisuline asi?  

• Kuidas parteid ja kaupmehed meile kärbseid pähe ajavad ehk kus lõpeb ajakirjandus 

ning algavad propaganda ning reklaam?  

• Kas raadiost kõlavast tümpsumuusikast on kasu?  

• Kas ajakirjanikud saavad valetamise eest palka ja kes on Eesti kõige parem 

ajakirjanik?  

• Kas presidendile võib elektronkirja saata ja kas selle eest võib vangi sattuda?  

• Kuidas käituda kui sinu poole pöördub ajakirjanik?  

• Kuidas kirjutada ajalehele selline artikkel, millest hiljem kõik räägiksid?  

Meediaõpetus algab 2013/2014. õppeaasta teisest poolaastast, toimub siis kaks tundi korraga, 

kokku 35 tundi koos praktikate ja väljasõitudega. Vastu võetakse eelkõige 10. ja 11. klassi 

õppureid, kes pole varem meediaõpetust valikainena õppinud. Aga pole välistatud ka varem 

õppinud, kes hakkavad tööle eriprogrammi alusel.  

Kohustuslikuks kirjanduseks on Rein Sikk "Kümme juhtumit, mis vapustasid reporterit ehk 

Kuidas kirjutada head reportaaž", Eesti Päevalehe kirjastus 2008. See üllitis on juba täna 

sobilik endale mõnest raamatupoest hankida. Samuti eeldab meediakursus vähemasti ühe 

paberlehe regulaarset lugemist.  

Täiendavad küsimused Rein Sikk: 5012487 või rein.sikk@eesti.ee  

 


