
Cinemer Meediakooli “Digitaalne joonistamine Photoshopis algajatele” 
õppekava 

1. Täienduskoolitusasutuse nimi:

Cinemer OÜ Cinemer Meediakool

2. Õppekava nimetus:

Digitaalne joonistamine Photoshopis algajatele

3. Õppekavarühm:

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

62 akadeemilist tundi, millest 42 tundi on kontaktõpet ja 20 tundi iseseisvat tööd. Üks 
akadeemiline tund on 45 minutit.

5. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Õpilase huvi ja vajadus antud teadmisi saada. Õpilane võetakse Kooli vastu sooviavalduse alusel.
Vajalik isikliku  arvuti olemasolu, programm Photoshop, tavaline pliiatsiga graafiline 
tahvelarvuti ja mälupulk, et klassis tehtud tööd salvestada.

6. Õppe eesmärk: 

tutvumine Photoshop programmiga. Digitaalse joonistamise ja illustreerimise algoskuste 
koolitus, mis võib tulevikus kasuks tulla näiteks mängutööstuses või graafilise disaini 
valdkonnas.

7. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

● on võimeline kasutama graafilist nutiseadet
● tunneb digitaalse graafika põhitõdesid
● orienteerub Photoshopi põhitööriistades
● õpib viitega töötama üksikute objektide või tervete kompositsioonide joonistamiseks
● saab õpetajalt palju kasulikke nõuandeid
● kursuse jaoks esitab õpilane 9 tööd erinevas tehnikas: värviline objekt, vektorjoonis, 

varjututatud kujundiga  eskiis, kleebis, moeillustratsioon, tegelaskuju, koomilises stiilis 
joonis, illustratsioon, tekstuur

● saab digitaalsete jooniste abil oma loomingulisi ideid kehastada ja edasi areneda



8. Õppesisu:

Tutvumine
Lühidalt kursuse programmist
Graafikast

Photoshopi tööruumiga tutvumine
Geomeetrilised joonised
Failivormingud PSD, JPEG

RGB ja CMYK värvilised mudelid
Värv
Viide

Vektor- ja rastergraafika
“Sulg” kui tööriist
Kihiline mask

Visandamine
Viirutamine
Kodutöö

Stiliseerimine
Kleebis
Drop-shadow efekt

Moeillustratsioon
Tekstuuri kasutamine
Kiht režiimis "multiply"

Tegelaskuju loomine
Objekti valgustus ja langevad varjud
Tekstuuri kasutamine
Kattekihid

Koomiksi stiil

Teiste kunstnike looming inspiratsiooniallikana
Illustratsioon



Tekstuurid

Test.

Tagasiside.

9. Õppemeetodid:

Loengud, arutelud, praktika

10. Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe 
vahelisel ajal. Kursuse lõpus on õpilasel 9 tööd erinevas tehnikas ja stiilis.

11. Õppekeskkonna kirjeldus:

Täienduskoolitusasutuse õppekeskkond on sobiv täienduskoolituse läbiviimiseks ning õppekava 
eesmärkide ja õppeväljundite saavutamiseks. Õppetöö toimub nii loenguruumis kui ka 
arvutiklassis. Õpetajatel on juurdepääs paljundusmasinale ja printerile. Õppevahendite 
maksumus on lisatud õppemaksule ning Õppija ei pea ise midagi juurde ostma. Kasutuses olevad
ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

13. Õppematerjalide loend:

Teoreetiline materjal õppetööks ja allikad, mille põhjal on kursus loodud:

1. Комолова Н.В. ,Яковлева Е.С, Adobe Photoshop CC для всех,Санкт-Петербург, 
2014. 

2. М.А. Райтман, Adobe Photoshop се. Официальный учебный курс; [пер. сангл.], 
Эксмо, 2014.

3. Õpetaja poolt koostatud õppematerjal. 

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud 
vähemalt 80% tundides ja täitnud kodused ülesanded. Väiksema osalemisprotsendi korral 
väljastab kool õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, 
tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab kool vastava taotluse alusel õppijale tõendikursusel 
osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse lõputesti, siis kajastub 
vastav tulemus ka tema tunnistusel/tõendil.

15. Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

Õpilane mõistab saadud õppematerjal ja oskab selle baasil ise tegutseda. Oskab küsida abi ja 
nõu. Orienteerub õpitud sõnavaras. Kursuse lõpuks on ise loonud 9 рtööd erinevas tehnikas ja 
stiilis.



16. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, st, et õppija on osalenud 
vähemalt 80% kontakttundides. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk 
akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Meediakooli Cinemer registrikood ja 
registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja Kooli 
juhataja poolt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui
õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab Meediakooli Cinemer direktor.

17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Kursuste läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk Õpetaja on spetsialist, kes sihipäraselt loodud 
õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust. Õpetaja tagab õppe 
eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalikud tegevused ning omab nõutavat pädevust. 

18. Õppekava kinnitamise aeg: 02.01.2021 a, käskkirjaga nr 1


