
TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 

 

Õppeasutus:   Pärnu Saksa Tehnoloogiakool/ Saksa Digikool 

Õppekava nimetus:  Adobe Illustrator algajatele (e- koolitus) 

Õppekeel:   Eesti keel 

Koolituse sihtrühm: Kursus on mõeldud kõigile, kellel on huvi vektorgraafika 

programm. 

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise oskus 

Õpiväljundid:  

Koolituse läbinu: 

 Omandab esmased baasteadmised ning oskused vektorgraafikast ja Adobe 

Illustrator CC programmist 

 Loob mitme lehelist dokumenti ning oskab neid hallata 

 Joonistab vektorobjekte ja oskab neid modifitseerida, vektorobjekte liita-

lahutada 

 Mõistab vektorgraafika kihilist tööpõhimõtet 

 Kasutab värve ja gradiente 

 Suudab ühildada rastergraafikat ja vektorgraafikat 

 Teab, kuidas luua erinevaid hajuvus ja varju efekte oma tööle 

 Loob maske, et peita osa graafikast 

 Teab erinevaid võimalusi töö huvitavamaks muutmiseks efektidega, mida on 

võimalik Illustratoris teha. 

Koolituse kogumaht: 20 akadeemilist tundi  

Koolituse sisu:                      

 Illustratori töökeskkonna tutvustus, esmased töövõtted, salvestamine ja PDF 

faili loomine 

 Artboard´idega e lõuenditega töötamine, lisamine ja suuruse muutmine 

 Töötamine joonega, joone modifitseerimine, selle visualiseerimine ja 

muutmine objektiks 

 Värvide kasutamine, piirjoone- ja täitevärv, gradientide tegemine 

 Töötamine objektidega, nende ümber järjestamine, joondamine, 

transformeerimine ning modifitseerimine 

 Töötamine tekstiga, teksti toomine programmi, erinevad küljendusvõtted 

 Raster- ja vektorgraafika ühildamine, pildi panemine erikujulisse vormi, 

varjude ja hajuvuse loomine 



Boonusena pisut huvitavamate efektide loomine, nt nagu Envelope, Blend, Mesh, Puppet 

Warp ja 3D. Viimaste oskuslik kasutamine on põnev ning rikastab loodavat tööd 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Õppemeetodiks on e-õpe Moodle keskkonnas. Õppematerjalid, juhendid, 

ülesanded asuvad õppekeskkonnas Moodle. Koolitus sisaldab harjutusi ja 

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 teostada ja esitada 2 iseseisvat tööd.  

Koolitaja andmed:  

Lii Allas töötab reklaamivaldkonnas ja graafilise disainerina 15 aastat. Alustas 

karjääri reklaamifirmas Valge Kass ja viimased 10 aastat on tegutsenud 

vabakutselise disainerina. Viimaste aastate 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 butafoor-

dekoraatori 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 

kujundamisel, trükiste loomisel ja sellega kaasnevalt erinevate 

kujundusprogrammide tundmisel ja kasutamisel. 

 


