
Arvutigraafika koolitus. Adobe Photoshop. Adobe Illustrator. Adobe Indesign. 

Sihtgrupp: Koolitus on neile kes soovivad omandada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi 
arvutigraafikast. Oodatud on eelkõige algajad. Läbi lihtsate praktiliste katsetuste liigutakse 
samm-sammult järjest suurema vilumuse suunas.  

Koolituse eesmärk Arvutigraafika on visuaalne looming, mis on loodud arvuti ning spetsiaalse 
tarkvara abil pildifaile manipuleerides ja esitades ning leiab rakendust pea igas valdkonnas, olgu 
see infotehnoloogiaga seotud või mitte, nii huvitegevuses kui tööalaselt. Photoshop kursus on 
kasulik kõigile, kes töötavad mistahes kujutiste, piltidega või fotodega. Adobe Illustrator on 
enimkasutatav vektorgraafika programm disainibüroodes. Selle rikkalikud võimalused ja hea 
ühilduvus Adobe seeria küljendus- ja pilditöötlusprogrammidega muudab Illustratori võimsaks 
ning asendamatuks töövahendiks graafilise disaineri jaoks. 

 

Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamis oskuss 

Kursus kestab: 52 akadeemilist tundi, millest 52 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. 

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 26 euro,  lisandub käibemaks; kokku 1352 euro, summale 
lisandub käibemaks. 

Õppekeel: eesti keel 

Õppegrupi suurus: kuni 3 inimest 

Õpiväljundid: Õpilased oskavad kasutada erinevaid arvutigraafika programme ja graafikafailide 
vorminguid, teha pilditöötlust, luua raster- ja vektorgraafilisi töid. Oskab luua ja ette valmistada 
graafikat erinevates meediumites kasutamiseks (trükimeedia, video). 

Õppekava : 

• Tutvustame kujutiste töötlemise põhiprintsiipe, meetodeid ja võtteid 
• Adobe Illustrator põhimõisted (resolutsioon, värvussügavus, pildifailiformaadid) 
• Värvusõpetuse alused ja värvimudelid (RGB, CMYK, LAB, HSB, HEX) 
• Rastergraafika Adobe Photoshop baasil (tööriistad ja lihtsamad töövõtted, kihid, 

selekteerimine, maskid, värvikorrektsioon ja tonaalsuse parandamine, fotode 
korrigeerimine, tekst, filtrid) 

• Arvutigraafika rakendusvaldkonnad (animeeritud gif, fotokollaaž, digimaal) 
• Vektorgraafika Adobe Illustratori baasil (tekst, pen tööriist, pintslid, 3D efektid, 

trasseerimine) 
• Arvutigraafika alternatiivsed programmid (rastergraafika programm ArtRage, 

vektorgraafika programm Inkscape) 
• Küljendamine Microsoft Publisheri või Scribus baasil 
• Tutvumine arvutigraafika võistluste, näituste ja veebiajakirjadega. Veebipõhised 

arvutigraafika programmid 
• Õpitakse töötlema ja restaureerima fotosid.  
• Töö fotodega. Fotode mõõtmete muutmine, pildi kärpimise võimalused. 

Illustratsioonide loomine. Pintslite kasutamine. Töö kihtidega 
• Trükitööstuses populaarse küljendusprogrammiga Adobe InDesign saab luua 

kõikvõimalikke trükiseid- flayeritest raamatuteni. Kursus käsitleb InDesign`i tööakna 



elemente ja tööriistu, nõudeid imporditavatele elementidele, lehekülje layout`i loomist, 
tekstiga töötamist, teksti ja graafika kombineerimist, teksti redigeerimise seadeid, 
kujunduselementide loomist, värvihaldust, digitaalse originaali tehnilisi nõudeid, erinevaid 
PDF tüüpe, maketti. Praktilise töö käigus kujundatakse voldik ja broźüür. 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele 

tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.  

Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend 

väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 

80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.    

Toimumise koht: Koolitused toimuvad õppeklassis aadressil Narva mnt.7D Tallinn, B-korpus, IV korrus 
ja  Aedvilja 1-1 Tallinn (II korrus). Koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.  

http://www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused

