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Õppekava nimetus:

E kursus. Adobe Photoshopiga efektide loomine

Õppekeel:

Eesti keel

Koolituse sihtrühm:

Adobe Photoshopiga efektide loomine on jätkukursus sellele
eelnenud kursusele, Adobe Photoshop alustajatele. Käesolev
kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad õppida täiendavaid
võtteid kvaliteetse fotomontaaži tegemiseks. Kursus annab
põhioskused erinevate efektide loomiseks ja on sobiv neile, kes
tahavad tegeleda süvendatult pilditöötlusega või õppida
programmi paremini tundma.

Õppe alustamise nõuded:

Arvuti kasutamise oskus. Soovituslik on läbida ka esimene
kursus, Adobe Photoshop alustajatele, kus on toodud põhivõtted,
mida selles kursuses enam detailselt ei korrata.

Õpiväljundid.

Koolituse läbinu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koolituse kogumaht:

Oskab monteerida vähemalt kahte fotot, saavutades loomuliku
tulemuse.
Teab, kuidas teha erinevaid maske ning nendega töötada
Oskab efektiivselt töötada pildifailidega, kasutades
jätkusuutlikuid võtteid, nt Smart Object rakendamine ja maskide
ekspluateerimine
Teab erinevaid viise, kuidas selekteerida töötamiseks vajalikku
objekti
Teab mooduseid, kuidas objekte väänata, et need ühilduks
alusvormiga.
Oskab sulatada kihte omavahel
Oskab muuta pildi pinna valgusilminguid, koloriiti
Oskab luua kahevärvilist fotot
Teab, kuidas fotot lihtsate võtetega retušeerida
15 akadeemist tundi

Koolituse sisu:
•
•
•
•
•
•
•

Lihtne fotomontaaž e ühe detaili lisamine fotole
Piiritletud ala pildimontaaž, detaili panemine lambipirni sisse
Klaaskuuli efekti tegemine
Sümmeetrilise mustri tegemine
Tattoo paigutamine nahale
Fotomontaaži valguse ühildamine
Foto osaline rekoloreerimine

•
•

Pildi pinna koloreerimine
Foto retuššimine, sh naha puhastamine, eksponeerimissätete ja
valgustemperatuuri muutmine

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppemeetodiks on e-õpe Moodle keskkonnas. Õppematerjalid,
juhendid, ülesanded asuvad õppekeskkonnas Moodle. Koolitus
sisaldab praktilisi ülesandeid ning koolitaja poolset tagasisidet
esitatud töödele. Koolitaja vastab kursusel osalejate küsimustele,
mis tekivad koolituse käigus selleks ettenähtud Moodle foorumis.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
Koolituse läbimiseks tuleb õpilasel esitada kolm iseseisvat tööd.
Koolitaja andmed:
Lii Allas on töötanud reklaamivaldkonnas graafilise disainerina
üle 15 aasta. Alustas karjääri reklaamifirmas Valge Kass ning
seejärel juba vabakutselise disainerina, viimastel aastatel OÜ
Footon alt. Lähimineviku suuremad disaini projektid on olnud
koostöös reklaamiagentuuriga Avart, mille käigus on loodud
infograafika nii õppeasutustele (Tallinna Mehhaanikakool,
Tallinna Majanduskool, Olustvere TMK), aga ka nt Tartu
Raudteejaamale. Ta on lõpetanud 2006 TÜ VKA teatrikunsti
visuaaltehnoloogia eriala ja alustas uuesti õpinguid aastal 2011
TÜ-s keskkonnatehnoloogia erialal, millega on hetkel jõudnud
doktorantuurini. Oma igapäeva tööga seonduvalt on Liil
pikaajaline kogemus firmagraafika ja trükiste kujundamisel, aga
ka keskkonnagraafika ning interjööri lahenduste loomisel.
Sellega kaasnevalt on tal laiad teadmised ja kogemused erinevate
kujundusprogrammidega.

