
                                           

 

 

TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA  
 
 
Õppeasutus: 
 

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool 

Õppekava nimetus:  Multimeedia. Fototöötluse baaskursus algajale. 
Kursuse maht 8 AKT tundi + iseseisev töö maht 8 AKT tundi, 
kokku 16 AKT tundi. (1 AKT tund = 45 min.)  

Õppekeel:  Eesti keel 
 

Koolituse sihtrühm: Sihtgrupiks on tööd alustavad noored või ümber-täiendõpet vajavad 
inimesed, kellel puuduvad eelnevad pilditöötluse, fototöötluse alased 
teadmised ning kes soovivad omandada baasteadmised antud valdkonnas, 
eesmärgiga hakata töögrupi liikmena multimeedia, fototöötleja, 
pilditöötleja teostajaks.  

Õppe alustamise nõuded: Vähemalt põhiharidus, arvuti kasutamise oskus algtasemel. 
 
Õppegrupi suurus:  kuni 10 inimest  

Õpiväljundid: Kursuse läbinu: 

• Kursuse läbinu tunneb ja kasutab pilditöötluse töövõtteid 
• Tunneb arvutigraafika põhitõdesid 
• Kasutab praktikas erinevaid programme ja keskkondasid pilditöötluseks ja 

fototöötluseks 
• Planeerib tööd ja töötleb pilditöötlemise tööpõhimõtteid 
• Omab valmidust töötada fotode ja pilditöötlejana 
• Kasutab fototöötlemiseks oma fotosid ja oskab leida vabavaralised pildid ja fotod 

veebis 
• Õpib leidma ja tundma veebipõhiseid pilditöötlemise keskkondi ja oskab neid 

kasutama fotode/piltide töötlemiseks 
• Paigaldab vajadusel tarkvara pilditöötlemiseks 

 
 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  16 

sh e-kursuse maht akadeemilistes tundides: 
(õpe e-kursuse vormis, iseseisev õppematerjali lugemine, vaatamine, e-
kursus) 

8 

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides: 
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas, iseseisvad tööd, 
praktilised ülesanded, igal teemal, test) 

8 

 

 



                                                                                                      

 

 

 

Koolituse sisu: 

 Töö teemad 
Auditoorne 
töö /ak 

Praktiline 
töö/ak 

Teema 1 - Sissejuhatus arvutigraafikasse 

3 2 

Teema 2 - FotoFlexer - veebipõhine pilditöötlemiskeskkond 

2 2 

Teema 3 - Pixlr Editor - veebipõhine pilditöötlemiskeskkond 

2 3 
Teema 4 - kokkuvõte, tagasiside 

1 1 

 KOKKU  8 8 

 

Õppekeskkonna kirjeldus: Moodle keskkonnas e-kursus. Õppemeedotiteks on iseseisev 
töö, arutelud, juhitud diskussioonid, grupitööd, praktilised ülesanded, 
simuleeritud situatsioonid. Auditoorsete ja praktiliste tundide 
läbiviimiseks vaja arvuti (arvutiklass), mis on varustatud kaasaegse 
tehnika ja programmidega (Brauserid Google Chrome, Mozilla Firefox, 
meediumipleier Windows Media Player, programm Adobe Photoshop) 

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid: Sooritused peavad 
olema tehtud vähemalt 70% ulatuses ja kursuse lõpetamiseks peab 
osaleja esitada vähemalt 70% praktilistest ülesannetest. Õppekava 
läbimist ja õpiväljundite saavutamist hinnatakse õppetöös osalemise, 
teoreetiliste teadmiste kontrolliga ning praktiliste ülesannete sooritamise 
põhjal. 

 
Koolitaja andmed: Žanna Rjazanova, zanna.rjazanova@gmail.com 

Kvalifikatsioon: IT spetsialist, raamatupidaja, õpetaja. 
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool: Inseneripedagoogika, arvuti- ja süsteemitehnika;  
Tallinna Majanduskool, raamatupidamine;  
Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika 


