
Cinemer Meediakooli “Illustratsioonide loomine programmis Adobe 
Illustrator” õppekava 

1. Täienduskoolitusasutuse nimi:

Cinemer OÜ  Cinemer Meediakool

2. Õppekava nimetus:

Illustratsioonide loomine programmis Adobe Illustrator

3. Õppekavarühm:

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

66 akadeemilist tundi, millest 50 tundi on kontaktõpet ja 16 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 arvuti ja programmi Adobe Illustrator olemasolu.

6. Õppe eesmärk: Õppida kasutama vektorgraafika redigeerija Adobe Illustrator põhilisi 
võimalusi.

7. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija oskab:

● kasutada Adobe Illustrator kasutajaliidest ja selles orienteeruda;
● töötada montaažilaudadega, kihtidega ja joonlauaga;
● joonistada pliiatsi ja Bézier’ kõverate abil;
● joonistada kujundeid ja lamejooniseid;
● kombineerida kujundeid keerukateks struktuurideks;
● kasutada värvi, mustreid, gradienti;
● kasutada valmismalle;
● luua atraktiivset tüpograafiat;
● kasutada pöördkehasid ja erinevaid 3D efekte;
● töötada gradientidega, mustritega, joonistada perspektiivis;
● valmistada dokumente ette kliendile üleandmiseks. 



8. Õppesisu:

Adobe Illustrator’i ajalugu, programmi paigaldamine, 
tutvumine kasutajaliidesega ja juhtpaneelidega, 
dokumendi loomine, sätestamine ja salvestamine, 
programmi seaded, dokumendis liikumine ja vaated, 
montaažialad (Artboards). 

Objektide märgistamise instrumendid, lihtsamate 
objektide ja vormide loomine, objektide blokeerimine ja 
varjamine, objektide grupeerimine, objektide rivistamine
ja jaotamine, objektide transformeerimine, 
individuaalsete transformatsioonide rakendamine 
mitmele märgistatud objektile.

Töö abijoontega ja võrkudega, kontuuride joonistamine 
ja muutmine, joonistamise režiimid (Draw Normal, Draw
Behind, Draw Inside). 

Kontuuride muutmine, kujundite loomine Shape 
Builder’i abil, äärejooned, töö kihtidega, töö maskidega.

Objekti ja äärejoone värvi kontrollimine ja valimine, 
värvi määramine, värvipalett, varjundite variatsioonid, 
värvide gruppide loomine ja redigeerimine, gradiendid, 
mustrid, objektide kiirvärvimine Live Paint’i abil, 
värvipalettide salvestamine ja eksportimine. 

Šriftide paigaldamine, töö teksti loomise ja redigeerimise
instrumentidega, teksti vormindamine, teksti 
paigutamine piki kontuuri, teksti transformeerimine ja 
moonutamine, suure mahuga tekstid, spetsiaalsed 
võimalused, teksti parameetrite seadistamine.

Vormindamise seadistamine paneelis Appearance, 
läbipaistvus ja värvide kombineerimise režiimid, 
vormindamise efektid, efektide rakendamine 
Appearance’i abil, graafilised stiilid, läbipaistvad 
maskid, sümbolite kasutamine. 



Töö rastergraafikaga, vektorgraafika muundamine 
rastergraafikaks, rastergraafika muundamine 
vektorgraafikaks, joonistamise töövahend pintsel.

Siirete Blends loomine, gradientvõrkude kasutamine, 
objektide moonutamine Envelope Distort’i abil, 
joonistamine perspektiivvõrgu abil, 3D efektid.

Dokumentide ettevalmistamine printimiseks trükikojas, 
PDF dokumentide genereerimine, printimine, graafika ja 
dokumentide ettevalmistamine avaldamiseks veebis ja 
seadmetes, salvestamine ja eksport.

Arvestus.

Tagasiside.

9. Õppemeetodid:

Loengud, arutelud, praktika, videote vaatamine ja analüüsimine, illustratsioonide loomine.

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.

13. Õppematerjalide loend:

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

1. M. Raitman “Adobe Illustrator CC. Ametlik õppekursus”, 2014, Eksmo
2. M. Raitman “Adobe Illustrator CS6. Ametlik õppekursus”, 2013, Eksmo
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 illustratsioonide kogu.

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

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, st, et õppija on osalenud 
vähemalt 80% kontakttundide. 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


