Kinnitatud MOST pidaja MOST ÄRIKOOL OÜ poolt 18.03.2021
Õppekava nimetus
Õppekeel
Õppekava maht kokku (koos iseseisva
töö osakaaluga)
iseseisva töö osakaal
auditoorse ja praktilise töö maht
Õppe eesmärgid

Visuaalne disain – Inidividuaalne kava
Vene keel
30 ak tundi

Õppeaja kestus
Õpingute alustamise tingimused

2 kuud
Koolitust läbiv isik peab olema vähemalt 18
aastat vana.
Käsitletakse järgmisi teemasid:

Õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate
koolitajate nimedega

10 ak tundi
20 ak tundi
Antud kursuse eesmärgiks on anda visuaalse
disaini oskused, mis saab kasutada piltide
töötlemisel, bännerite loomisel ning sisuplaani
koostamisel.

1. Loeng:

Sissejuhatus. Pildistamise põhimõtted.
Valgus.
(180 min)
2. Loeng:

Fotode digitaalne töötlemine.
(180 min)
3. Loeng:

Postituse vormistamine. Õige foto valimine
ja töötlemine.
(180 min)
4. Loeng:

Video töötlemine.
Maketide loomine ja töötlemine.
(180 min)
5. Loeng:

Bänneride loomine ja töötlemine.
(180 min)
Praktika:
Praktiline osa algab 1 õppetundist ja kestab
kursuse lõpuni.
Peale igat loengust etteantud kodutöö. Tudeng
peab läbitöötama kõik teemad uuesti iseseisvalt
kodus, et kinnitada saadud teadmised.
Koolitajad:
Anna Malyi;
• Rohkem kui 3 aastat kogemust SMM
spetsialistina

•

•

Alates 2018.a. visuaalsesisu looja
rahvusvahelises projektis Women
Around
Danovna pulmakleitide visuaalne sisu
looja

•

Õpingute lõpetamise nõuded

Õppekava eduka läbimise korral
omandatavad teadmised ja oskused

Õppeväljundid

Õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks
ja oskuste omandamiseks vajalike
õpperuumide, sisustuse ja seadmete
kirjeldus ning nende vastavus
õigusaktides sätestatud
tervisekaitsenõuetele, kui need on
kehtestatud
Praktikabaasi kirjeldus (kui õppekava
sisaldab praktikat)
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh
hindamismeetodid ja
hindamiskriteeriumid

Kursuse läbimisel väljastatav dokument
(tunnistus või tõend)

Kursuse läbimiseks ja lõpetamiseks, peab
osaleja läbima tundi, sooritama praktikat – kõik
kodutööd oma projekti põhjal.
Kursuse läbinud saavad süsteemset teoreetilist
ja praktilist õpet, oskavad teha ilusaid pilte
erinevate tehniliste vahenditega.
Kursuse läbinud osaleja:
- on teadlik fotograafilise väljenduse
mitmekesistest võimalustest,
- on omandanud praktilisi oskusi fotoseeriate
pildistamisel ja fotode digitöötluses.
- Oskab digitaalselt töötleda fotod.
- Oskab luua maketid ja bännerid ning neid
digitaalselt töödelda.
Õpperuumid: õppesaal (mahutavusega kuni 15
inimest), Laulupeo 24-14, Tallinn
Sisustus: suur koosolekulaud, pehmed toolid,
kööginurk kohvipausi jaoks
Kasutatavad seadmed: loengutahvel,
dataprojektor, arvuti, kantseleivahendid
• Kasutatavad õppevahendid: jaotusmaterjal,
video loengud, presentatsioonid.
Praktika läbimiseks on osalejatel vaja arvuti
ning ligipääs interneti.
Õppija on osalenud vähemalt 80%
auditoorsetest tundidest, teinud kõik prktilöised
ülesandeid.
Hindamine on mitteeristav.
1. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud
kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui
õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Maksumus: ühe loengu hind on 135 eur ja selle individuaalse koolitusekava maksumus on
675 eurot.

