
Cinemer Meediakooli “Photoshop´i kursus algajatele” õppekava 

1. Täienduskoolitusasutuse nimi:

Cinemer OÜ  Cinemer Meediakool

2. Õppekava nimetus:

Photoshop’i kursus algajatele

3. Õppekavarühm:

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

60 akadeemilist tundi, millest 40 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 isiklik arvuti ja programm Photoshop.

6. Õppe eesmärk: 

Õppida töötama programmiga Photoshop - fotode redigeerimine, fotomontaaži tegemine. Õppida
failide metaandmetes orienteeruma, osata neid muuta ja täiendada. Õppida kasutama 
mitmesuguseid filtreid jne.

7. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

● oskab kasutada Photoshop’i põhilisi tööriistu;

● teab,  millal kasutada töötluseks Camera RAW-d ja millal Photoshop’i;

● kasutab piltide sorteerimiseks ja arhiveerimiseks Adobe Bridge´i;

● töötleb oma pilte parimal viisil (puhastab pildi mürast, muudab soovi korral detaile, 

värve); 

● oskab pilte liita, teha fotomontaaži, töötab pildi kihtidega;

● töötleb pilte nii üksikult kui grupiti;

● koostab individuaalseid kiirkäske mitme pildi korraga töötlemiseks;



● orienteerub faili metaandmetes ja oskab neid muuta või täiendada; 

● tunneb peamisi filtreid ja oskab luua kunstilisi efekte, lisada fotole tekste ja kujundeid.

8. Õppesisu:

1. Tund  (2x45 min)

a.       Tutvumine.

b.       Sissejuhatus Adobe Photoshop 

töökeskkonda ja selle 

isikupärastamine (seaded, töölaud, 

navigeerimine, info, kihid, kanalid 

jms).

c.       Sissejuhatus Adobe Bridge 

töökeskkonda ja selle 

isikupärastamine (seaded, töölaud ja 

selle kohandamine, vaated, aknad 

jms).

d.       Sissejuhatus Camera Raw 

töökeskkonda (seaded, töölaua 

isikupärastamine jms).

e.       Failiformaadid ja nende eripärad 

(raw, tiff, psd, jpg jms).

f.        Faili suurus ja selle muutmine 

(image size, canvas size, lõikamine, 

töö nii Camera Raw kui Adobe 

Photoshop keskkonnas jms).



 

2.   Tund (2x45 min)

a.       Piltide valimine Adobe Bridge 

keskkonnas (visuaalselt sorteerimine, 

piltide valik faili info abil - avaarv, 

säriaeg, fookuskaugus, dimensioonid, 

failiformaadid, võtte kuupäev, 

kellaaeg jms).

b.       Valitud piltide märgistamine 

hilisema sorteerimise hõlbustamiseks 

(sildid ja tärnid nii arvutis kui 

kaameras).

c.       Märksõnad  - Keywords (paneeli 

kohandamine, märksõnade lisamine, 

otsimine).

d.       Kollektsioonid  - Collection 

(nutikas- ja lihtne kollektsioon, nende 

koostamine ja kasutamine).

e.       Faili info lugemine ja muutmine (

Metadata, Camera Data, IPTC Core).

f.        Filtrite ja Metadata paanide 

kohandamine, isikupärastamine.

g.       Kodune ülesanne – koduses arvutis 

töökeskkonna seadistamine.



3.   Tund (2x45 min)

a.       Foto tonaalsuse töötlus Camera 

Raw’s (üle- ja alasäri parandamine, 

varjud, helendid, kontrast jms).

b.       Valge tasakaal  - White Balance 

(sobiva värvustemperatuuri leidmine, 

kohandamine, töö Camera Raw’s).

c.       Värvitoonide muutmine  - (Color 

Mixer, Hue/Saturation jms).

d.       Foto tonaalsuse töötlus Adobe 

Photoshop’is (Levels, Curves, Hue, 

Exposure jms).

e.       Värvifoto mustvalgeks – (Channel 

Mixer, Hue/Saturation, Grayscale, 

värvikanalid, kontrast,  infrapuna 

jms).

f.        Kodune ülesanne – fototöötlus 

päeva teemadel. 

4.   Tund (2x45 min)

a.       Koduste ülesannete analüüs.

b.       Tutvume tööriistakastiga (millist 

tööriista ja kus kasutada, tööriistakasti

isikupärastamine).

c.       Teralisus, müra jms. (Miks tekib, 



kuidas vältida? ISO valik, kuidas 

parandada? Camera Raw’s ja 

Photoshop’is).

d.       Teravustamine (Camera Raw’s, 

filtrid – nt unsharp mask, sharpen 

tool).

e.       New Window’ kasutamine (vajalik 

nt teravustamisel, detaili töötlemisel).

f.        Alustame fotomontaažiga. 

Materjali valik, ülesande püstitus.

g.       Lõikamise tööriistad  (lasso, magic 

wand jms).

h.       Automaatne lõikamine (kiirkäskude

kasutamine: subject, focus area, color 

range).

i.         Servad – Feather (sujuva 

ülemineku tekitamine, selle suuruse 

valik ja vajalikkus).

j.         Kodune ülesanne  - Fototöötlus 

päeva teemadel. 

5.   Tund (2x45 min)

a.       Koduste ülesannete analüüs

b.       Jätkame fotomontaažiga - pilditüki 

liigutamine (keeramine, painutamine 



jms).

c.       Vektorjoon - Work Path 

(vektorjoone moodustamine, töö 

ankrutega, lõikejooneks salvestamine 

jms).

d.       Lõikejoone muutmine, täiustamine 

(suurendamine, vähendamine, 

liigutamine, keeramine, raamid, 

salvestamine).

e.       Kihid - Layers  (uue kihi loomine, 

läbipaistvus, grupeerimine, 

nimetamine).

f.        Tausta muutmine  (vahetamine, 

pehmendamine,  efektid, taevas).

g.       Maski kasutamine  (parandamine, 

muutmine).

h.       Kodune ülesanne - fototöötlus 

päeva teemadel.

6.   Tund (2x45 min)

a.       Koduste ülesannete analüüs.

b.       Portree täiustamine (kortsud, 

nahatoon, iluvead jms, filtrid (liquify, 

neutral).

c.   Mälupilt – Snapshot (vahemälu 



salvestamine, selle kasutamine).

d.       Grupipilt ja selle töötlemine 

(nägude vahetamine, töö erinevatel 

kihtidel, kokku liitmine).

e.       Lühikäsud – Keyboard shortcuts 

(menüü, lühikäskude muutmine).

f.        Kodune ülesanne - Fototöötlus 

päeva teemadel. 

7.   Tund (2x45 min)

a.       Koduste ülesannete analüüs.

b.       Ruum, arhitektuur (moonutuste 

parandamine, perspektiiv, kaamera 

moonutused jms).

c.       Panoraam (mitmete piltide üheks 

liitmine, detailide parandamine ).

d.       Töö pildigruppidega (töötlemine, 

salvestamine, ümber nimetamine ilma 

neid avamata, otsekäsud jms).

e.       Automaatkäsud – Action’id  

(kasutamine, importimine, ise 

tegemine).

f.        Kodune ülesanne - Fototöötlus 

päeva teemadel.



8.   Tund (2x45 min)

a.       Koduste ülesannete analüüs.

b.       Filtrite kasutamine (filter gallery, 

camera raw, blur, distort jne).

c.       HDR toonimine.

d.       Kihtidega erinevate efektide 

saavutamine (adjustment layer, 

kihtide filtrid, lisamise viisid jms).

e.       Kodune ülesanne - fototöötlus 

päeva teemadel.

9.   Tund (2x45 min)

a.       Koduste ülesannete analüüs.

b.       Teksti lisamine fotole.

c.       Objektide tegemine ja lisamine 

fotole.

d.       Peegeldused, varjud.

e.       Mustrite tegemine.

f.        Mosaiigi tegemine.

g.       Kodune ülesanne – fototöötlused 

päeva teemadel. 

10.   Tund (2x45 min)



a.       Koduste ülesannete analüüs.

b.       Kordame kursuse jooksul õpitud 

teemasid.

c.       Lisateemad õpilaste valikul 

(küsimused, probleemid, lahendused).

d.       Kokkuvõte kursusest.

Arvestus

Tagasiside arvestusele

9. Õppemeetodid:

Loengud, arutelud, praktika. 

10. Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe 
vahelisel ajal. Praktilised ülesanded tunnis käsitletud teemal, oma portfoolio loomine. 

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. „Adobe Photoshop: A Complete Course and Compendium of Features“ Stephen 

Laskevitch, 2020, Kindle edition (raamat on inglise keeles).

2. „Adobe Photoshop for Photographers: 2020 Edition“  Martin Evening, 2020, Routledge 

(raamat on inglise keeles)

3. Adobe Creative Cloud kodulehekülg



4. 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 tõendi kursusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, 
tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab kool vastava taotluse alusel õppijale tõendi kursusel 
osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud kursuse lõputesti positiivselt, 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 fotomontaaži ettenähtud teema 
järgi.

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

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, st, et õppija on osalenud 
vähemalt 80% kontakttundidest. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk
akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Meediakooli Cinemer registrikood ja 
registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistuse allkirjastab kursuse läbi viinud õpetaja ja Kooli 
juhataja.. 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 toetab sihipäraselt 
loodud õpisituatsioonis 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


