
Cinemer Meediakooli “Digitaalsete illustratsioonide alused” õppekava 

1. Täienduskoolitusasutuse nimi:

Cinemer OÜ Cinemer Meediakool

2. Õppekava nimetus:

Digitaalsete illustratsioonide alused

3. Õppekavarühm:

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

90 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on kontaktõpet ja 30 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 on isikliku arvuti ja Photoshopi olemasolu. Võimaluse korral graafiline tahvelarvuti 
pliiatsiga või programmidega Pro Create/Infinite Painter tahvelarvuti.

6. Õppe eesmärk: 

Õppida kasutama programmi Adobe Photoshop funktsioone joonistamiseks, arendada 
loomingulist mõtlemist ja õppida tegema eskiise ning kvaliteetseid illustratsioone.

7. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

● saab professionaalse illustraatori põhiteadmised;
● oskab välja mõelda ideid ja otsida inspiratsiooni;
● õpib kasutama Adobe Photoshopi funktsioone joonistamiseks;
● saab vajaliku praktika enesekindlaks joonistamiseks puutetundliku pliiatsiga;
● arendab oma loomingulist mõtlemist;
● õpib kiiresti ja lihtsalt eskiise valmistama ning iseseisvalt kvaliteetseid illustratsioone 

looma.



8. Õppesisu:

○ Sissejuhatus
        ●Tutvustus
        ●Tehnilised üksikasjad
        ●Lühidalt kursuse programmist
        ●Käelised harjutused/Kodune töö

○ Illustreerimise elemendid
        ●joon
        ●figuur
        ●vorm
        ●värv
        ●tekstuur
        ●toon
        ●praktika/Kodune töö

○Valgusvari
        ●valgusallikad
        ●maht
        ●värviline värv
        ●praktika/Kodune töö

○ Perspektiiv
        ●perspektiivi tüübid
        ●plaanilisus
        ●värv perspektiivis
        ●praktika/Kodune töö

○ Värv
        ●värv ja valgus
        ●RGB, CMYK
        ●Itteni ring
        ●värv ja toon
○ värviskeemid
○ harmoonia
        ●meeleolu ja tasakaal



        ●praktika/kodutöö

○ Kontrast
        ●kontrastitüübid
        ●praktika/Kodune töö

○ Kompositsioon
         ● visuaalne kaal
         ● kolmandike reegel, kuldlõige ...
         ● joon, liikumine, rütm
         ● nurgad, aistingud ja emotsioonid
         ● kompositsiooni põhimõtted
         ● praktika / Kodune töö

○Tutvumine arvutiga
         ● liides
         ● kiirklahvid
         ● tööriistad
         ● harjad
         ● asetusrežiimid
         ● praktika / Kodune töö

○ Tegelaskuju loomine
         ● loomise võimalikud meetodid
         ● analüüs ja ajalugu
         ● kuju ja proportsioon
         ● siluett
         ● tegevusliinid ja suhtlus
         ● praktika / Kodune töö

    

        ●emotsioonid
         ● üksikasjad
         ● värvipalett ja toon
         ● praktika / Kodune töö



        ●Joonekunst ja viimistlus
         ● praktika / Kodune töö

        ●Olukorra loomine
         ● idee
         ● kompositsioon
         ● praktika / Kodune töö

        ●värvipalett
         ● praktika / Kodune töö

         ● lõputööde analüüs

Lõputöö. 

Tagasiside.

9. Õppemeetodid:

Loengud, arutelud, praktika.

10. Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe 
vahelisel ajal.

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. Tunnid toimuvad veebis.

13. Õppematerjalide loend:

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



1. И. Иттен "Искусство цвета", Издатель Дмитрий Аронов, 2001
2. И. Иттен "Искусство формы", Издатель Дмитрий Аронов, 2014
3. Э. Эллис "Взрослая книга о детской иллюстрации", Манн, Иванов и Фербер, 2020
4. О. Голубева "Основы композиции" Издательство В.Шевчук, 2014
5. 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. 

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 illustratsioonid vastavalt 
saadud teadmistele.

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


