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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori 27.09.2018 

käskkirjaga nr 6.2-1/116 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Fototöötlus visualiseerimiseks 

Õppekavarühm: ARVUTIKASUTUS 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded.  

Sihtrühm: Sihtgrupiks on aianduse, aiakujunduse või maastikuarhitektuuri eriala inimesed, kes 
vajavad oma töös 2D aiaplaani, lõike, perspektiivi visualiseerimist, kuid kelle oskused on 
aegunud või puudulikud. 

Grupi suurus: 
10 inimest 

Koolituse alustamise nõuded: 

1)   Arvutikasutuse oskus vähemalt algtasemel. 

2)   Kuulumine sihtgruppi. 

3)   Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes 
riigieelarvelisel kohal. 

Õpiväljundid.  

Kursuse läbinu: 

1. On salvestanud plaani kihtide kaupa PDF formaati – koostab kihtide kaupa ühe aiaplaani 
värvides ja varjutades üheks tervikuks, 

2. Lisab vaate fotole uusi elemente ja vahetab materjale (kvaliteet, perspektiiv), 
3. Oskab töödelda ja tunneb meetodeid taimmaterjali kohta plaanil, lõikel või vaatel (sh. 

Käsitsi tehtud visualiseeringud), 
4. Tunneb ja kasutab fototöötluse 20 põhikäsku. 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel) 

Räpina Aianduskooli Maastikuehitaja tase 4 õppekava 
Kutsestandard Maastikuehitaja, tase 4  
Kinnitatud Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu  otsusega 18/03.12.2012. 
Kutseharidusstandard vastu võetud VV 26.08.2013 määrusega nr 130 
 
Õpetusega taotletakse, et kursuse läbinu saab algteadmised fototöötlusest, oskab meetodeid 
omavahel kombineerida soovitud tulemuse saamiseks, tõstab tööde kvaliteeti 
võistlustingimuste saavutamiseks. 
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Põhjendus..  

Kursus on mõeldud kõikidele, kes töötavad plaanide, lõigete, vaadete või visualiseerimistega 
seotud tööde koostajatele. 

Varasemalt pole nõudlust sellise visualiseerimise järele olnud. Vastav oskus annab võimaluse 
oma erialases tegevuses kvalitatiivseks hüppeks. 

 

5. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 40 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 40 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

20 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

20 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

Sisaldub praktilise 
töömahu sees. 

 

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

Õppe sisu : 

Auditoorse töö maht: 20h  

1. Kihtide ettevalmistamine, andmete lisamine ning töö kihi kaupa 
2. Varjude ja efektide lisamine üksik objektile ja kihi kaupa objektidele 
3. Lisab uusi objekte ning oskab neid töödelda peegeldades, skaleerides, perspektiivi 

pannes jne. 
4. Töötleb taimmamterjali infot vastavalt vajadusele – puhastab tausta, kopeerib lõikele, 

vahetab suuruseid, lisab andmeid. 
5. Mitme meetodi kasutamine, käsitsi tehtud töö skannimine, töötlemine, 

visualiseerimine, printimine, käsitsi visualiseerimine, skannimine uuesti ja lõpptöötlus. 
6. Oskab töödelda ka tavafotot 20 põhikäsu ulatuses (heledus-tumedus, lõikamine, pildi 

kvaliteet jne) 
7. Salvestab töö erinevatesse failiformaatidesse 

Praktilise töö maht: 20h 

Koolitusel osaleja võtab kaasa töös vajaliku aiaplaani, sisestab joonise andmed programmi, 
vormistab joonise kihtidele, visualiseerib erinevate meetoditega. Kokku tegeletakse 4 projekti 
visualiseerimisega. 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Praktiline õpe toimub MACi arvutiklassis, kus on Adobe Photoshop programm. 

Auditoorne õpe toimub klassiruumis, kus on 20 õppija kohta, õpetaja arvuti ja dataprojektor. 

Õppematerjalid ja –vahendid (kohustuslikud) 
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1. Õppematerjalid 

Õppetegevuses kasutatakse õpetaja poolt väljatöötatud juhendmaterjale. 

Kasutatakse ülikoolis koostatud õpiobjekte. 
2. Õppijalt nõutavad isiklikud õppevahendid 

- Koolitusel osaleja võtab kaasa töös vajaliku aiaplaani 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.  

 Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud 70% ulatuses õppetöös ning 
ülesanded on sooritatud vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

 Koolituse ülesannete edukas sooritamine. 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Arvestus: 4 projektifaili esitamine 
klassile. 

1.Joonestamise täpsus. 
2.Vormistamise korrektsus. 

3.Kvaliteet. 

4. Hea tava järgimine. 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  

 

7. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Koolitaja andmed.  

Kadri Maikov-  maastikuarhitekt, PhD. Eesti Maaülikooli lektor, joonestusõppejõud ja AutoCAD 
maaletooja Usesoft AS atesteeritud instruktor. Räpina aianduskooli õpetaja 2003-2015. 
Maastikuarhitektide liidu asutajaliige. 

 

 

Õppekava koostaja:  

Kadri Maikov-  maastikuarhitekt, PhD. Eesti Maaülikooli lektor 

Elina Oeselg, Räpina Aianduskooli täienduskoolituse spetsialist; elina.oeselg@aianduskool.ee 

 


