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otsustatab iga kutse saanud meediakeskus
Eesti
Televisoonis
teeb
otsuse
koolitusosakond
Eestist on Balti Mezdiak2skuse kursustele
kutsutud nii Eesti Televisiooni, Eesti Raadio
kui ka erakanalite tõõtajaid. ETV-st on
Borhnholmis käinud 4-5 gruppi hooaja
erakanalid
jooksul. On juhtunud sedagi,
on jätnud oma "võimaluse kasutamata ja
koolitusosakond on leidnud kiiresti asendaja
oma töötajate hulgast.
Kulud kannab (alates Riiast kuhu Bomholmi
sõitjad kogunevad, et lennukile istuda) Taani
valitsus. Bornholmis päötakse luua kõik

Bomholmis,
meediapedasoogika kursusel
olid apriltis personali- ja koolitustalituse juht
Eino Tandre, saateszktori juhataja Alice
Talvik ja
režissööri
kultuuritoimetuse
assistent Silja Milli.
Bornhoimis, Balti Meediakeskuses, mida
fmantseerib Taani valitsus, on ETV erinevate
erialade
saanud
spetsialisnid
enesetäiendamisvõimaluse juba mitme aasta
vältel. Kursused toimuvad talveperioodil, kui
suvitussaare hotellid tühjad. Saarel teostub
veel mitmeid muidki koolitusprojekte, sest
Taanis ollakse huvitatud sellest, et saar talvel
välja ei sureks, et seal toimiks elu
aastaringselt.
Bornholmi
sõidetakse
Eestist.
Lätist,
Leedust, (ka Venemaalt) 3-6 Hiikmeliste
gruppidena. Kes konkreetselt sõidavad.

BORNHOLMI?

KOOLITUSVÕIMAÄLUSED.
KES SÕIDAVAD
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tingimused, et kursuseperiood kujuneks
tulemuslikuks, ärgitaks genereerima uusi
ideid.
Telealase koolituse praktikabaasiks on
Bornholmis
asuv
regionaalprogrammi
keskus.
KEDA KURSUSTELE SAADETAKSE
sõltub valdkonnast, mida kursus käsitleb.
Keolitusosakond püüab leida inimesed, kes
oleks enesetäiendamisest huvitatud ja kellele
kursuse toimumise aeg sobiks. Kui ütleb ära
too, kes sõitma pidi, naeratab õnn teisele.
Kursuste päevakava on tihe, tööpäev
hommikul kella 9 õhtul kella 18-ni, Õppetöö
võib toimuda nii vene kui inglise keeles.
Äsjalõppenud meediapedagoogika kursus oli
esimene omataoline. Kutsuti kokku need, kes
teiste
peaksid
kohapeal
õpetamist
organiseerima ja ise teisi
õpetama.
Personali- ja 0koolitustalituse juht Eino
Tandre oli Bomholmis esimest korda.
Nii meediapedagoogika kursuse juht Paul
Andersen kui õppejõud Teresa Williams olid
Inglismaalt, õppetöö toimus inglise keeles.
Igal osalenul tuli esitada ka kaks pikemat
ettekannet
tõövaldkonnast
oma
ja
probleemidest. Peale ettekandeid tekkinud
spontaansed arutelud näitasid, et probleemid
on erinevates riikides liigagi sarnased.
TELETÕÖTAJATE ARV VÄHENEB.
Ka stabiilselt arenenud riikidel pole enam
raha piisavalt. BBC 25 000 töötajast on alles
umbes
000.
TÖÖ oon aja jooksul
TOIMETAJA
muutunud produtsendi tööks. Kõigis Balti
riikides oleks vaja koolitada teleprodutsente.
Teleprodutsendi koolitusel on oma
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Manageri
koolitusprogramm
spetsiifika.
oleks produtsendile küll abiks, aga ei annaks
siiski ettevalmistust, mida töö tegelikult:
eeldaks. Eino Tandre on saavutanud eelneva
kokkuleppe Paul Anderseniga, et ta tuleks ja
aitaks
kursusi
Eesti
produtsentide
Televisioonis läbi viia. Paul Andersen on
näinud videomaterjale meie laulupidudest
ning plaanib suvel kindlasti ise Eestisse tulla,
et näha rahvast, kes sellist pidu oskab
pidada. Suvel loodetakse täpsustada ka ETV
uue hooaja produtsentide kursuse õppekava.
Meediapedagoogika kursusel kõneldi ka
vajadusest anda mõningate teleerialade

audiovisuaalsete erialade omandamiseks nii

neile, kes :soovivad

end täiendada kui ka
neile, kes soovivad mõnd eriala õppida.
Taolist
koolitusvormi
tänavu
on ka
proovitud. Režissööride assistentide kursus
tõi kokku hulga huvilisi. Kursuse viisid läbi
Eino Tanäre ja Vello Reili. Kuna iga osaleja
maksis
ka õppemaksu, oli lõpetanuil
võimalik valida, millises telekanalis oma
oskusi kasutada. ETV-sse said tööle Hedi
Dorozkin ja Ammika Reinsalu.
Parimare lõetajate hulgas olid Marek Roots,
Arme
Sandra
Saluraid, Margit Rand,
Heidov. Neid on võimalik edaspidi kasutada teateid saab koolitustalitusest.
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TEHNILISTELE TÖÖTAJATELE
LOOMINGULIST ETTEVALMISTUST.
võiks
anda
Näiteks
parimatele

videomonteerijatele täiendõpet montaaži
alal, mis teeks monteerijast tõelise oma ala
spetsialisti, saate kaasautori.
Balti Meediakeskusel on plaanis rajada
oma

ÕPPEBAASID KA BALTI RIIKIDES.
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Kõige lihtsam on ilmselt alustada tööd Lätis,
koolituskeskusel. on
sest Läti Raadio
kasutada oma, hästisisustatud maja.
ETV-1 esialgu sellist õppekeskust pole. ETV
õppeklass vajaks remonti. Ideaalis peaks
õppekeskusel olema mitu ruumi kasutada.
Praegu toimuvad õppeklassis hääleseade ja
tunnid
keeleõpetuse
(inglise,
eesti).
esitatud
Arvutiõpetus toimub vastavalt
taotlusele igas allüksuses eraldi, oma arvutil.
Ühte" gruppi koondatakse kuni kümme
õppijat. Arvutiõpetajaks on seni olnud Harry
Priima.
Uus koolitusprojekt nõuaks omajagu raha.
mida peab maksma õppejõududele ja mida
kulub ka ruumide remondiks, õppevahendite
soetamiseks
VHS(tahvlid,
ja
monitorid
kassettmagnetofonid,
jne). “Kõik
sõltub eelarvest,” ei julge Eino Tandre
täpsemaid plaane välja käia. Milliseks ETV
uue hooaja koolitusvõimalused täpsemalt
kujunevad, sellest edaspidi.
Vajatakse nii täienduskoolitust oma maja
inimestele kui ka stardikoolitust neile, kes
ETV-sse tööle tulevad. ETV baaskoolitus
võiks. sisaldada kursusi tele- või muude
i
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Maikamst

alates

tööta enam ETVs
KALJO JÕEKALDA

ei

vanemoperaator
aastat staaži ETV-s).
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aprilli lahkus Uudiste TV projektijuht

RAIVO PAISTE:

PERSONALIOSAKOND
TULETAB MEELDE

Personaiiosakonda tuleb teatada, kui
isikuandmed:
muutuvad
aadress,
nimi,
vahetus,
perekomaseis,
passi
telefonimumber, lapse sünd, kooli lõpetamine,

invaliidsus, töö- või elamisluba, kodakondsus

jne.

Teatada tuleb ka haigestumisest või muudest
puudumistest esimesel puudutud päeval
hiljemalt kella 12-ks.
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1000
1100
1200

PEADIREKTOR
PROGRAMMI PEATOIMET4J4. PEADIREKTORI ASETÄITJA
TEHNIKA-JA TOOTMISJCET. PEADIREKTORI ASETÄITJA

2000
2100
2200
2300
2400
2300

HALDUSTALITUS

8000

Sekretariaat

Õigusosakond

Välisosakond
Personaliosakond
Koolitusosakond

3000
3100
3200

RAHANDUSTALITUS
Raamatupidamine
Ökonoomikaosakond

4000
4100
4200
4300

PROGRAMMITALITUS
Saatekava osakond
Saatesektor
Hanke- ja tõlketoimest:
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8100
8101
8012
8103
8104

Tehnikatalitus
Arendusasakond

8200
8201
8202
8203

Tootmistalitus
Tootmise kavandamise osakond
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5
5300
5400

5500

SA
6000
6100
6200
6300
6400
6500

AJAKIRJANDUSLIK PROGRAMM
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a
ublitsistikatoimetus

Sporditoimetus
Haridustoimetus
Venekeelsete saadete
Tartu toimetus

KULTUURIPROGRAMM
Kultuuritoimetus
Lastesaadete toimetus
Meelelahutustoimetus
Teleteatri toimetus
Telefilmi toimetus
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ÄRITALITUS

nlueiris

Mehaanikacsakond
Tehnikacsakond

Operaatorite tsakond
Heliosakond

Kijundusesakund

8206

Televiäeofond
Valgustusasakomd
Smrudicosakoad

je MR

8207
2

ku
8211
8221

znimmeTus

Remoadinsakomd

8204

8208

5000

TEHNIKA- JA TOOTMISKOMPLEKS

8300
8301
8302

8303
8304
8305

Ülekandensakend
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A jäiku
rege
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Filmiosakond
Fottöötilkõevi

Majandustalirus
Majapidamisosakond
Erergeerikaesakond
Ehitus-

ja remendiosakond

Transpordiasakond
Varustusoxakomd

|

EESTI TELEVISIOONI STRUKTUURISKEEM

ETV
PEADIREKTOR
ETV tehnika-ja tootmisjuht,

ETV programmi peatceimetaja,
peadirektori asetäitja
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Programmitalituse juht

Saatekava osakond

th
Saatesektor

2

Hanke-

ja

toimetus

tõlke-

Ajakirjandusliku
programmi juht

|

Uudistetoimetus

peadirektori asetäitja

Kultuuriprogrammi
juht

ETV reziijuht

Kultuuritoimetus

Publitsistikatoimetus

Lastesaadete
toimetus
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Sporditoimetus

Meelelahutus-

—

Haridustoimetus

Teleteatri toimetus

Venekeelsete saadete

Telefilmi toimetus

toimetus

toimetus

L

Sekretariaat

L

Õigusosakond

|

Välisosakond

-—Personaliosakond

K oolitusosakondi

ETV rahandusjuht

Raamatupidamine
Ökonoomikaosakond

ETV ärijuht

Tehnikatalitus
Arendusosakond
Remondiosakond
Mehaanikaosakond
Tehnikaosakond

Tootmistalitus
Kavandamise osakond
Operaatorite osakond
Heliosakond
Kujundusosakond
Televideofond
Valgustusosakond
Stuudioosakond
Ülekandeosakond
Salvestusosakond
Väljastusosakond
Filmiosakond
Fotoosakond

Majandustalitus
Tartu toimetus
Vit

on! ETV sekretariaadi
“Teabetelekraat”
Vahöndanud Milla Mägi. Tel. 4162, tuba 611.
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väljaanne.

Majapidamisosakond
Einergeetikaosakond
Lihitus/remondiosakond
'Transpordiosakond
Varustusosakond

Reklaamitoimetus

"Televisiooni"
toimetus
Teleteksti
toimetus

