Kose Kunstikeskus
1. Õppekava nimetus: Arvutikujundus algajale
2. Õppekavarühm
Õppekavarühm: 0611 arvutikasutus (ISCED-2013)

3. Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
 Oskab töötada Photoshop programmiga, kasutab erinevaid tööriistu


Tunneb ja oskab kasutada fototöötlust,



kujundab lihtsamaid kuulutusi ja reklaame



teeb muudatusi PDF failis

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtrühm: vähese digipädevusega madala haridustasemega majanduslikult mitteaktiivsed elanikud,
üle 50-aastased elanikud, vähe tasustatud ametikohtadel töötavad kõrgharidusega täiskasvanud.
Õppe alustamise tingimus: töökogemus Windows keskkonnas kasutaja tasemel.
5. Õppe kogumaht: 24 akadeemilist kontakttundi, sellele lisandub iseseisev töö (tunnis õpitud
materjali läbitöötamine ja õpetaja poolt antud ülesannete lahendamine)
6. Õppe sisu ja õppemeetodid
Õppe sisu:
Töökeskkonna tutvustus ja kohaldamine: suurendus, vähendus, mõõtühikud, abijooned,
import/eksport
Töö baasobjektidega: objektide märgistamine, liigutamine, suurendamine, vähendamine,
pööramine, grupi moodustamine, joondamine, järjestamine, ühendamine, eraldamine, efektid
Objekti sisu-ja äärejoone värvimine: värvimudelid (RGB, CMYK,), erinevad täited (Gradient, Gradient
mesh, mustrid)
Töö tekstiga: teksti kujundamine, teksti paigutamine joonele, teksti muutmine kurviliseks (Outline)
Piltide importimine: lõikamine, asetamine kujundi või teksti sisse, pildi viimine vektorkujule
Töö Layer'itega
Töö salvestamine ja eksportimine
PDF-faili töötlus
Õppemeetodid: Individuaaltöö arvutiga, iseseisev töö.
7. Õppekeskkonna kirjeldus
Auditoorne töö toimub loenguruumis, kus on 6 lauaarvutit. Lisandub 1 sülearvuti. Õppijate arv grupis
on maksimaalselt 7 inimest.

[Tippige siia]

8. Õppematerjalid
Koolitaja koostab ise õppematerjali, mis edastatakse õppijatele paberkandjal ja/või elektroonselt.
9. Õppe lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Hindamismeetod
iseseisev töö näidiskujunduse baasil
reklaami loomine.

Hindamiskriteerium
• Orienteerub Photoshopi keskkonnas, kasutab iseseisvalt
tööriistu
• Töötleb foto ning seob tekstiga, kujundab teksti
• Töötleb kujunduse vähemalt 5 layeri abil
• Edastab arusaadavalt reklaami sõnumi
• Salvestab kujunduse
• Töötleb pdf-failina

Õppe lõpetamisel väljastatakse:
 Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded – iseseisev reklaamkujundus – on
hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud. Õppija on osalenud 75% ulatuses õppetöös
 Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa vähemalt 50% õppetööst. Tõend
väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.
10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
IT-alane kõrgharidus või pedagoogiline kõrgharidus ja arvutiõpetaja töökogemus koolis, praktilise töö
kogemus arvutitöötluses.

