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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE
ÕPPEKAVA
Õppeasutus:

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool

Õppekava nimetus:

Pakendi ja etiketi kujundamise alusteadmised

Õppekeel:

Eesti keel

Koolituse sihtrühm:
Koolitus on suunatud ettevõtjatele, tootejuhtidele, turundusspetsialistidele ning
vastava eriharidusteta või aegunud oskustega tööealistele isikutele, kes on huvitatud
reklaamide kujunduspõhimõtete tundmisest ning soovib omandada elementaaroskused
kujundustööde tegemiseks tarkvaraga Adobe Illustrator
Õppe alustamise nõuded: Arvuti oskuse kesktase (failihaldus, Windows ja/või MAC
keskkond)
Õppegrupi suurus: 10 inimest
Õpiväljundid:
Koolituse läbinud õppija on võimeline täitma järgmisi tegevusi:
•
•
•
•
•
•

mõistab pakendi/etiketi kujunduse olulisust ja seost ettevõtte turunduslike
eesmärkidega;
saab aru pakendi/etiketi kujunduse loomise protsessi erinevatest etappidest;
mõistab kujunduse põhimõtteid, disaini emotsionaalset mõju tarbijatele ja
konkurentsieelist;
kasutab Adobe Illustrator baastööriistu ning oskab luua lihtsamat vektorgraafikat;
loob dokumente ja kasutada Layers’id;
salvestab töid ja ekspordib erinevatesse formaatidesse.

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

30

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

30

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:

13

(õpe loengu, seminari või muus vormis)
sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

17

Koolituse sisu:
Auditoorne töö

Teemad

Praktiline töö

Pakendi etiketi kujunduse alused ja disaini protsess
2

0

Disaini eesmärkide seadmine ja kontseptsiooni loomine

3

4

Visuaalse terviku loomine ja seos ettevõtte turunduseesmärkidega

2

1

Etiketi kujundamise põhimõtted

2

4

Adobe Illustrator algõpe, töölaua ja töövahendite tutvustus.

4

8

13

17

KOKKU

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õpe toimub Pärnu Saksa tehnoloogiakooli auditooriumis, mis on varustatud vajaminevate
digivahendite, projektori ja tahvliga. Õppetöö tarbeks on ruumis nii võrguinternet kui Wifi
leviala (õpilasel on võimalik võtta koolitusest osa oma sülearvutit kasutades).
Õppevahendiks on koolis Apple ja Windows arvutid. Peamiselt kasutatakse Adobe Illustrator
programmi.
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 70% õppetundides, praktilistes
toimingutes ja töödes.
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse õppija poolt kujundatud pakendi etiketi esitlemisega.
Hindamine toimub mitteeristavalt.
Koolitaja andmed:
Aidi Mesi, aidi.mesi99@gmail.com
Graafiline disainer, lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini erialal, Marketingi
Instituudi turunduse eriala. Omab pikaajalist meediaettevõttes töötamise kogemust erinevates
valdkondades (reklaam, turundus, tootedisain).
Alates 2018 graafilise disaini koolitaja.

