
 

TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 

1. Üldandmed 
Õppeasutus: Pärnu Saksa Tehnoloogiakool, Jalaka 8 Pärnu 
Õppekava nimetus: After Effects II ehk kasulikke tehnikaid disainerile 

 
Õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine 
Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. 
Sihtrühm: 
• Kujundajad, kunstnikud, turundajad, fotograafid või hobiharrastajad, kes soovivad 
õppida animeeritud videode ja liikuva graafika valmistamist Adobe After Effects 
programmiga. 

Õppe alustamise nõuded: Eelnev kokkupuude programmidega Adobe Illustrator 

ja Adobe After Effects. Õppegrupi maksimaalne suurus 7 inimest. 

Õpiväljundid. 
Õppija: 

• Omandab põhjalikumaid baasteadmised ja -oskused After Effectsist  
• Tunneb programmi peamisi tööpõhimõtteid 
• teab erinevatest tehnikatest vektorgraafika animeerimisel 
• teab, kuidas töötada ajasäästlikult 
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. 

Kursus on seotud tasemeõppe õppekavaga kujundaja (EHISe kood 131701), mille aluseks on 
Kujundaja kutsestandard, tase 4 Kultuuri Kutsenõukogu otsus 20.11.2013 nr 17 ja 
Kutseharidusstandard 26.08.2013 nr 130  

3. Koolituse maht 
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 8 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 8 

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 8 

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides: 0 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:  



 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. 
 

Koolitusel: 

• Sukeldume sügavuti vektorgraafika animeerimisse 
• Teeme läbi kiireid inspireerivaid praktilisi harjutusi eriefektide, trackingu jmt 
• Analüüsime koos ka animatsiooniprojekte, et mõtestada liikuva graafika 
disaineri üldisi tööeesmärke ja õppida varemtehtud vigadest kui ka õnnestumistest. 

 
Õppekeskkonna kirjeldus: 

Õppetöö toimub Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli Tallinna esinduses, TTÜ Mektory 
Deutschland Studios, mis on varustatud kaasaegse õppe- ja esitlustehnikaga ning vajalike 
arvutiprogrammide ja litsentsidega. Õppetöö tarbeks on ruumides nii võrguinternet kui Wifi 
leviala. 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. 

Koolitus on läbitud kui osaleja on kaasa teinud koolitaja poolt koolituse ajal ette antud 
ülesanded. 

 

5. Koolitaja andmed 
Koolitaja Tuuli Lepik on lõpetanud cum laude Tallinna Pedagoogikaülikooli kunsti- ja 
joonestamisõpetaja eriala reklaami lisaerialaga. Tal on ka Eesti Kunstiakadeemia magistrikraad 
interaktiivse multimeedia erialal 
Tuuli Lepik on üle 15 aasta olnud seotud liikuva graafikaga teemadega, uurinud kirglikult 
kohalikku varast arvutikunsti ja -mänge ning tegutsenud 6 aastat iseseisva ettevõtjana 
animatsioonifirmas Blue Cat. Ta on valmistanud graafikat televisioonisaadetele, tootnud 
telereklaame, õppefilme ja teavitusvideosid kui ka juhendanud sel erialal tudengeid. 
  


