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Lisa 3 
haridus- ja teadusministri 18. juuli 2014 a määrus 
nr 55  
(muudetud sõnastuses) 

 
 

Kujundaja eriala põhiõpingute moodulid 

Mooduli nr Mooduli nimetus 

Maht Eesti 

kutsehariduse 

arvestuspunktides 

(EKAP) 

1 Sissejuhatus kutseõpingutesse  2 EKAP 
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilasel on ülevaade kujundaja tööst ja spetsialiseerumistest, kujundaja eriala õppekavast ning õppe- ja 
praktikakorraldusest koolis.  

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) omab ülevaadet kujundaja eriala õppekavast, tööturul nõutavatest 
kompetentsidest ning õppe- ja praktikakorraldusega seonduvast 

2) omab ülevaadet ja kasutab kujundaja erialases õppes vajalikke 
töö- ja õppematerjale, esitlus- ja töövahendeid ning 
infohaldussüsteeme, järgib infootsingu põhimõtteid 

3) mõistab õpitava eriala töö iseloomu ja kujundaja töökeskkonna 
eripära olenevalt spetsialiseerumistes 

4) mõistab autoriõiguse ja kujundusvaldkonna hea tava rakendamise 
olulisust oma kutsealases töös 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane 

 iseloomustab kujundaja kutset ja õppekava, selgitab õppe- ja 
praktikakorraldusega seonduvaid kohustusi, võimalusi ja õigusi 

 selgitab ülesande alusel töö- ja õppematerjalide, -vahendite ning -
keskkondade kasutamise võimalusi ja korda 

 kasutab lähteülesande alusel kooli info- ja failihaldussüsteeme, 
selgitades nende kasutamise reegleid 

 selgitab lähteülesande alusel kujundaja töö iseloomu, 
spetsialiseerumiste eripära ning pideva erialase enesetäiendamise 
vajalikkust ja võimalusi  

 selgitab lähteülesande alusel autoriõiguse ja kujundusvaldkonna 
hea tava rakendamise põhimõtteid ning olulisust 
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2 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP 
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas, lähtudes 
elukestva õppe põhimõtetest. 
Õpiväljundid 

Õpilane 

1) mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääri 
planeerimise protsessis 

2) mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist 
3) mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 
4) mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel 
5) käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane 

 analüüsib juhendamisel oma isiksust ja kirjeldab oma tugevaid ja 
nõrku külgi 
 seostab kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul 
rakendamise võimalustega 
 leiab iseseisvalt informatsiooni tööturu, erialade ja 
õppimisvõimaluste kohta 
 leiab iseseisvalt informatsiooni praktika- ja töökohtade kohta. 
 koostab juhendi alusel elektroonilisi kandideerimisdokumente (CV, 
sh võõrkeelse, motivatsioonikirja, sooviavalduse), lähtudes dokumentide 
vormistamise heast tavast 
 valmistab ette ja osaleb näidistööintervjuul 
 koostab juhendamisel oma lühi- ja pikaajalise karjääri plaani  
 kirjeldab oma majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside 
piiratusest.  
 selgitab nõudluse ja pakkumise ning turutasakaalu kaudu 
turumajanduse olemust 
 koostab juhendi alusel elektrooniliselt oma leibkonna ühe kuu 
eelarve 
 loetleb Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse  
 täidab juhendamisel etteantud andmete alusel elektroonilise 
näidistuludeklaratsiooni  
 leiab iseseisvalt informatsiooni peamiste pangateenuste ja nendega 
kaasnevate võimaluste ning kohustuste kohta 

 kasutab majanduskeskkonnas orienteerumiseks juhendi alusel 
riiklikku infosüsteemi „E-riik“  

 kirjeldab meeskonnatööna ettevõtluskeskkonda Eestis oma õpitavas 
valdkonnas  

 võrdleb iseseisvalt oma võimalusi tööturule sisenemisel palgatöötaja 
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ja ettevõtjana, lähtudes ettevõtluskeskkonnast 
 kirjeldab meeskonnatööna vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid 
 selgitab meeskonnatööna ühe ettevõtte majandustegevust ja seda 

mõjutavat ettevõtluskeskkonda 
 kirjeldab meeskonnatööna kultuuridevaheliste erinevuste mõju 

ettevõtte majandustegevusele  
 kirjeldab ja analüüsib ettevõtte äriideed õpitava valdkonna näitel ja 

koostab juhendi alusel meeskonnatööna elektrooniliselt lihtsustatud 
äriplaani  

 loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate peamisi õigusi 
ning kohustusi ohutu töökeskkonna tagamisel  

 tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldisi 
füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi 
ohutegureid ning meetmeid nende vähendamiseks  

 tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb meeskonnatööna lähtuvalt 
õigusaktides sätestatust töötaja õigusi ja kohustusi seoses tööõnnetusega 

 kirjeldab tulekahju ennetamise võimalusi ja oma tegevust tulekahju 
puhkemisel töökeskkonnas 

 leiab juhtumi näitel iseseisvalt eri allikatest, sh elektrooniliselt 
töötervishoiu ja tööohutuse alast informatsiooni 

 leiab iseseisvalt töölepinguseadusest informatsiooni töölepingu, 
tööajakorralduse ja puhkuse kohta 

 nimetab töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu peamisi 
erinevusi ja kirjeldab töölepinguseadusest, soolise võrdõiguslikkuse 
seadusest ning võrdse kohtlemise seadusest tulenevaid töötaja ja tööandja 
õigusi, kohustusi ja vastutust 

 arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja 
majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja netotöötasu ning ajutise 
töövõimetuse hüvitist  

 koostab ja vormistab juhendi alusel iseseisvalt elektrooniliselt 
algatus- ja vastuskirja ning e-kirja, sh allkirjastab digitaalselt  

 kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust 
organisatsioonis ja seostab seda isiklike dokumentide säilitamisega 
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 kasutab situatsiooniga sobivat verbaalset ja mitteverbaalset 
suhtlemist nii ema- kui võõrkeeles  

 kasutab eri suhtlemisvahendeid, sh järgib telefoni- ja 
internetisuhtluse head tava  

 järgib üldtunnustatud käitumistavasid  
 selgitab tulemusliku meeskonnatöö eeldusi kirjeldab juhendi alusel 

meeskonnatööna kultuurilisi erinevusi suhtlemisel 

3 Kultuuri- ja kunstilugu 15 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab kunsti seoseid ühiskonnaga ja ajaloolise kogemuse kajastumist kaasaegses kunstis ning rakendab 
kunstiloo teadmisi erialases töös. 

Õpiväljundid 
Õpilane 

1) orienteerub kultuuri- ja kunstiloo põhietappides kuni 20. sajandi 
alguseni, seostab kultuuri arengut ühiskonnas toimuvate arengutega, 
kasutab asjakohast sõnavara ka võõrkeeles 

2) orienteerub 20. saj ja tänapäeva kultuuri- ja kunstiloos, seostab 
kultuuri arengut ühiskonnas toimuvate arengutega, kasutab asjakohast 
sõnavara ka võõrkeeles 

3) teab erinevaid kunstistiile ja stiilile iseloomulikke võtteid ning 
rakendab neid oma erialases loomingulises töös, kasutab erialast 
sõnavara ka võõrkeeles 

4) omab ülevaadet Eesti rahvakunsti sümboolikast ja ornamentikast, 
rakendab vastavaid stiilivõtteid oma loomingulises töös 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 
 lahendab erinevaid ülesandeid käsitledes ajavahemikku esiajast kuni 

20. sajandi alguseni, toob välja kultuuri seoseid ühiskonna arenguga, 
kasutades nii kõnes kui kirjas korrektselt erinevate kultuuritegelaste 
nimesid ja asjakohast sõnavara ka võõrkeeles 

 lahendab erinevaid ülesandeid käsitledes ajavahemikku 20. sajandi 
algusest tänapäevani, toob välja kultuuri seoseid ühiskonna arenguga, 
kasutades nii kõnes kui kirjas korrektselt erinevate kultuuritegelaste 
nimesid ja asjakohast sõnavara ka võõrkeeles 

 lahendab erinevaid ülesandeid kasutades teadmisi kunstistiilidest ja 
neile iseloomulikest võtetest, põhjendades oma valikuid, kasutab 
erialast sõnavara ka võõrkeeles 

 lahendab erinevaid ülesandeid, kasutades Eesti rahvakunsti 
sümboolikat ja ornamentikat, põhjendab tehtud valikuid, kasutab 
erialast sõnavara ka võõrkeeles 
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4 Kujutava kunsti ja kujundamise alused 37 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane märkab, analüüsib ning visualiseerib ümbritsevat keskkonda ja informatsiooni professionaalsel ning 
isikupärasel moel, rakendab ideekavandite ja kujunduslahenduste loomisel kunstilisi ja tehnilisi oskusi. 

Õpiväljundid 
Õpilane 
1) teab joonte, pindade, mahtude, vormide ja värvide organiseerimise 

põhimõtteid tasapinnal ja ruumis ning rakendab neid teadmisi 
ideekavandite loomisel ja kujunduslahenduste vormistamisel, kasutab 
erialast sõnavara ka võõrkeeles 

2) teab ideede, objektide ja keskkondade kujutamise erinevaid võtteid, 
tarkvara ja vahendeid ning rakendab neid teadmisi oma erialases töös, 
kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

3) omab ülevaadet kirjaajaloost, -liikidest ja -stiilidest, rakendab 
erinevaid tüpograafilisi võtteid oma erialases töös, kasutab erialast 
sõnavara ka võõrkeeles 

4) teab tööde esitlemise võimalusi, põhimõtteid, vorme ja lahendusi ning 
rakendab neid teadmisi oma erialases töös 

5) teab ergonoomilise keskkonna loomise vajadust ja kasutab erinevaid 
tervist säästvaid töövõtteid, -vahendeid ning meetodeid oma erialases 
töös 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane 

 joonistab lähteülesande alusel ideid, objekte ja keskkondi, arvestades 
perspektiivi, proportsioonide, valguse ning varjuga, kasutades erinevaid 
joonistamise tehnikaid, vahendeid või võtteid, esitleb ja selgitab oma 
töid  

 maalib lähteülesande alusel ideid, objekte ja keskkondi arvestades 
koloriidi ja värvivahekordadega, kasutades erinevaid maalimise 
tehnikaid, vahendeid või võtteid, esitleb ja selgitab oma töid  

 lahendab tasapinnalisi ja ruumilisi ülesandeid, rakendades 
kompositsiooni põhimõtteid ning kasutades erinevaid materjale ja 
tehnikaid, esitleb ja selgitab oma töid  

 kasutab ülesande alusel erinevaid värvisüsteeme ja -harmooniaid, 
analüüsib värvuse muutumist lähtuvalt taustsüsteemist  

 modelleerib ülesande põhjal tõepäraste proportsioonidega ja 
abstraktseid kolmemõõtmelisi objekte, kasutades erinevaid materjale ja 
tehnikaid  

 kujutab ülesande alusel kolmemõõtmelist ruumi tasapinnal, rakendades 
projektsioonilise joonestamise ja perspektiiviõpetuse põhimõtteid, 
kasutab jooniste valmistamisel erinevaid kujutamisvõtteid 

 lahendab erinevaid kujundusülesandeid, kasutades vektor- ja 
pikselgraafika programme, selgitab arvutigraafika liikide olemust ja 
kasutusloogikat, kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

 pildistab ja töötleb ülesande alusel digitaalselt fotosid, rakendades 
sobivaid töövõtteid, esitleb ja selgitab oma töid kasutab erialast 
sõnavara ka võõrkeeles 

 selgitab ülesande alusel kirja põhirühmade, -tüüpide ja -stiilide 
iseloomu, erinevusi ja kasutusloogikat, klassifitseerib kirjatüüpe 
põhirühmadesse, kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 
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 loob lähteülesande alusel erinevate kujunduste tekstiosa, kasutades 
kirja loetavalt ja eesmärgipäraselt, esitleb ja selgitab tehtud tööd 

 koostab ja esitleb oma töödest väljapaneku, selgitades tehtud valikuid 
ja tööprotsessi 

 näitab ette ülesande alusel tervist säästvaid töövõtteid ja harjutusi, 
selgitab nende kasutamise vajalikkust ja ergonoomilise keskkonna 
loomise võimalusi 

5 Kujunduse idee loomine ja kavandamine 8 EKAP 
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kogub ja analüüsib lähteülesandest tulenevat informatsiooni, loob ja visualiseerib sünteesi alusel 

ideekavandid ning vormistab need kujunduskavandiks. 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) kogub, analüüsib ja süstematiseerib lähteülesandest tulenevat 
informatsiooni, loob, arendab ja tutvustab selle alusel oma ideid, 
kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

2) visualiseerib või modelleerib lähteülesande alusel ideekavandid, 
esitleb neid meeskonnale või koostööpartnerile, selgitades tehtud 
valikuid ja küsides vajadusel tagasisidet  

3) valmistab ideekavandite alusel kujunduskavandi, kasutades selleks 
sobivaid kunstilisi ja tehnilisi väljendusvahendeid, arvestab 
kujunduskvaliteedi ja autoriõiguse nõuetega 

4) kontrollib idee- ja kujunduskavandi vastavust lähteülesandele ja 
kujunduskvaliteedi nõuetele ning sobivust sihtrühmale 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane 

 analüüsib lähteülesandes sisalduvat informatsiooni, koostab selle põhjal 
andmekogu analüüsides sihtgruppi, olemasolevaid lahendusi ja 
konkurentsiolukorda, kasutab erinevaid infoallikaid ja erialast sõnavara 
ka võõrkeeles 

 loob ja visandab kogutud andmete põhjal ideid, selgitab ideeni 
jõudmise mõttekäiku  

 koostab ideekavandi, lähtudes kogutud informatsiooni analüüsist, 
kujunduse eesmärgist, oma kogemustest ja isikupärast  

 esitleb ideekavandit meeskonnale, valides sobivad väljendusvahendid, 
põhjendab kujundusvalikuid ning küsib tagasisidet, selgitab tagasiside 
küsimise vajadust 

 loob ideekavandite alusel kujunduskavandi, kasutades sobivaid 
kunstilisi ja tehnilisi väljendusvahendeid ning töömeetodeid arvestab 
kujunduskvaliteedi ja autoriõiguse nõuetega 

 esitleb kujunduskavandit, analüüsib meeskonnaga selle vastavust 
lähteülesandele, kujunduskvaliteedi nõuetele ning sobivust sihtrühmale, 
arendab kavandit vastavalt analüüsi tulemustele, selgitab tehtud 
valikuid 
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6 Kujundamise tööprotsessi alused 6 EKAP 
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane osaleb meeskonnatöös, analüüsib ja kavandab lähteülesande alusel tööprotsessi ning kooskõlastab selle 

meeskonna ja koostööpariga. 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) analüüsib lähteülesannet ja selle alusel sõnastab töö eesmärgi, püstitab 
kujundusülesande ja määrab kujunduskvaliteedi 

2) kavandab ja kooskõlastab koostööpartneritega tööprotsessi, ajakava ja 
eelarve, lähtudes kujundusülesandest ja -kvaliteedist 

3) kooskõlastab tellija ja meeskonnaga idee- ja kujunduskavandi ning 
kujunduslahenduse, koostab tellimuse ja spetsifikatsiooni õigeaegselt 
kokkulepitud viisil  

4) osaleb meeskonnatöös erinevates rollides ja kaasab koostööpartnerid 
kujunduslahenduse teostamisse vastavalt kokkulepitule 

5) annab teostatud töö üle kooskõlastatud tellimuses kokku lepitud 
vormis ning vajadusel viib läbi autorijärelevalvet  

6) dokumenteerib ja arhiveerib oma tööprotsessi kõik osad süsteemselt 
vastavalt kokkulepitud reeglitele  

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane 

 sõnastab lähteülesande alusel töö eesmärgi ja kujundusülesande 
taasesitatavas vormis ning selgitab selle tegevuse vajalikkust 

 planeerib lähteülesande alusel töö- ja lahenduskäigu, koostab ja 
kooskõlastab tellimused, eelarve, tegevus- ja ajakava ning arve, 
vormistab need elektrooniliselt ning selgitab selle tegevuse vajalikkust 

 kirjeldab enda rolli ja panust meeskonntöös, koostööpartnerite 
kaasamise vajalikkust ning tulemuslikkust  

 selgitab töö tähtaegadest, lähteülesandest ja kokkulepetest 
kinnipidamise ning autorijärelevalve olulisust  

 koostab ülesande alusel tellimustööle kaaskirja korrektses eesti- ja 
võõrkeeles, vormistab elektrooniliselt ning selgitab kaaskirja vajadust 
ja edastamise võimalusi 

 koostab lähteülesande alusel esitluse oma töödest või tööprotsessist, 
kasutades sobivaid esitlusvahendeid ja väljendusviisi 

 dokumenteerib ja arhiveerib ülesande alusel vastavalt kokkulepitud 
reeglitele tööprotsessi, kujundustöid ning dokumente, selgitab oma 
tegevust ja selle vajalikkust  
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7 Praktika 24 EKAP 
Eesmärk: praktikaga taotletakse, et õpilane planeerib lähteülesande alusel oma tööd loomemajanduse valdkonna ettevõttes, rakendab omandatud 
erialaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid töökeskkonnas, täidab tööülesandeid, arvestades kujundusvaldkonna head tava ja kujunduskvaliteedi nõuetega. 
Õpiväljundid 

Õpilane 

1) planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded praktikajuhendi 
alusel 

2) tutvub praktikaettevõtte töökorraldusega ning läbib töökohal 

tööohutusalase juhendamise 

3) töötab juhendamisel praktikaettevõttes, järgib ettevõtte töökorraldusest 
tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi, ohutuid ja 
efektiivseid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid 

4) täidab praktikajuhendi alusel praktikapäevikut 

5) arendab meeskonna liikmena suhtlemis- ja koostöövalmidust 

6) praktika lõppedes koostab praktika aruande ja esitleb koolis 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane 

 koostab praktikajuhendi alusel praktikale asumiseks vajalikud 
dokumendid, vajadusel kasutab praktikajuhendaja abi 

 koostöös praktika ettevõttepoolse juhendajaga seab praktika eesmärgi 
ja praktika ülesanded ning sõnastab need korrektselt praktikandi 
individuaalsesse praktikakavasse 

 seab sisse praktikapäeviku ja fikseerib praktika käigus tehtavad 
tööalased ülesanded ning täidab praktikapäevikut vastavalt 
praktikajuhendile 

 kirjeldab praktika aruandes kogemuse põhjal praktikaettevõtte 
töökorraldust ning selgitab oma tööga seotud tööohutusalaste nõuete 
täitmise vajalikkust 

 korrastab enne ja peale tööd oma töökoha, vajalikud materjalid ja 
töövahendid, töötab tervist säästvalt, järgides ergonoomika nõudeid 

 täidab kujundusülesandeid vastavalt spetsialiseerumisele 
 visualiseerib ideid, objekte ja keskkondi, arendades ja kinnistades 

erialast kujutamisoskust 
 tutvub loomemajanduse valdkonna ettevõtete tööga kohapeal, koostab 

ülevaate ja esitleb seda  

 kinnistab ja laiendab kultuuri- ja kunstialaseid teadmisi koostab 
ülevaate ja esitleb seda  

 analüüsib juhendajaga tööetapi lõppedes oma tegevust ja panust 
meeskonnatöösse, seostab saadud kogemust seniste teadmiste, oskuste 
ja hoiakutega ning kajastab seda eneseanalüüsis 

 vastutab meeskonna liikmena oma töö kvaliteedi ja tulemuslikkuse 
eest, järgib tööalases tegevuses kujundusvaldkonna head tava   

 sõnastab igal praktikapäeval päevikusse konkreetse ülesande täitmisel 
saadud õpikogemuse  
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 koostab ja esitleb juhendi alusel praktikaaruande, andes hinnangu enda 

tööle ja täidab eneseanalüüsi sisaldava kokkuvõtte, vormistab aruande 

elektrooniliselt korrektses eesti keeles 

8 Kujundusgraafika loomine 50 EKAP 
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane loob kujunduselementidest eesmärgipärase graafilise kujunduse, arvestades kujunduskvaliteedi ja tehniliste 
nõuetega. 
Õpiväljundid 

Õpilane 

1) omab ülevaadet kujundusgraafiku töö iseloomust, töökeskkonna 
eripärast ning vajalike töövahendite, tehnoloogiate, seadmete ja 
tarkvara kasutusvõimalustest ning ergonoomilistest ja ohututest 
töövõtetest, kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

2) valib ja loob lähteülesande alusel erinevaid kujunduse elemente, 
arvestades sihtgrupi ja meediumi eripäraga, kasutab erialaspetsiifilisi 
oskusi, tarkvara ja tehnoloogiaid ning erialast sõnavara ka võõrkeeles 

3) planeerib tööprotsessi, kavandab ja loob kujunduse, kasutades 
kujunduselemente, lähtub kujunduskvaliteedi nõuetest, informatsiooni 
selge loetavuse ja mõistetavuse ning autoriõiguse põhimõtetest 

4) valmistab lähteülesande alusel kujunduse ette teostamiseks, tootmiseks 
või avaldamiseks, modifitseerides kujundust vastavalt formaadile ja 
meediumile, kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

5) valmistab lähteülesande alusel digitaalsed originaalid, edastab need 
koostööpartneritele, korrastab, transpordib ja arhiveerib failid 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane 

 selgitab lähteülesande alusel kujundusgraafiku töö iseloomu, 
kujundusvaldkonn a head tava, kasutatavaid töövahendeid, 
tehnoloogiaid, tarkvara ja töökeskkonna eripära, toob näiteid 

 töötab kasutades ergonoomilisi ja efektiivseid töövõtteid 
 valib, loob ja töötleb lähteülesande kujunduskavandi alusel kujunduse 

formaadi ja vormi, selgitab oma valikuid 
 loob lähteülesande alusel kujunduse kirja- ja tüpograafilise osa 

kujunduse eesmärgist, tehnilistest nõuetest ja meediumi eripärast 
lähtudes, selgitab oma valikuid, kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

 loob lähteülesande alusel kujunduse vektor- ja pikselgraafilise osa 
lähtudes kujunduslikest ja tehnilistest nõuetest, kasutades vektor- ja 
pikselgraafika tarkvara, selgitab oma valikuid, kasutab erialast 
sõnavara ka võõrkeeles 

 loob ja töötleb lähteülesande alusel kujunduse fotograafilise osa, 
pildistades ise või valides sobiva fotomaterjali teiste autorite 
loomingust, selgitab oma valikuid, kasutab erialast sõnavara ka 
võõrkeeles 

 loob ja valib lähteülesande alusel kujundusse sobiva illustratiivse osa, 
kasutades enda või teiste autorite loomingut, selgitab oma valikuid  

 loob juhiste ja algandmete alusel kujunduse infograafilise osa, lähtudes 
informatsiooni selge loetavuse ja arusaadavuse põhimõtetest, selgitab 
oma valikuid 

 loob lähteülesande alusel lihtsa animatsiooni, arvestades meediumi 
eripäraga, selgitab oma valikuid 
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 kavandab ja loob lähteülesande alusel kujunduselemente, kasutades 
ühtse kujunduslahenduse, esitleb seda koostööpartneritele, selgitab oma 
valikuid  

 valmistab lähteülesande alusel kujunduse ette teostamiseks, tootmiseks 
või avaldamiseks, modifitseerides kujundust vastavalt trüki- ja 
digitaalmeedia standarditele  

 valmistab lähteülesande alusel korrektsed digitaalsed originaalid, 
kontrollides visuaalselt ja digitaalselt nende vastavust kujundusliku ja 
tehnilise kvaliteedi nõuetele ning korrigeerib neid vajadusel, kasutab 
erialast sõnavara ka võõrkeeles 

 edastab digitaalsed originaalid koostööpartnerile vastavalt 
lähteülesandes kokkulepitud tingimustele 

 korrastab ja arhiveerib failid ning lähtematerjalid 

9 Liikuva graafika loomine 50 EKAP 
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane loob liikuva meedia lahendusi arvestades kujunduskvaliteedi ja tehniliste nõuetega.  

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) omab ülevaadet liikuva graafika kujundaja töö iseloomust, 
töökeskkonna eripärast ning vajalike töövahendite, tehnoloogiate, 
seadmete ja tarkvara kasutusvõimalustest ning ergonoomilistest ja 
ohututest töövõtetest, kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

2) valib ja loob lähteülesande alusel erinevaid liikuva meedia graafilisi 
elemente, arvestades kujunduskvaliteedi ja tehniliste ning autoriõiguse 
nõuetega, kasutab erialaspetsiifilisi oskusi, tarkvara ja tehnoloogiaid 
ning erialast sõnavara ka võõrkeeles 

3) planeerib tööprotsessi, kavandab ja loob liikuva meedia lahenduse, 
kasutab kujunduselemente, arvestades kujunduskvaliteedi ja tehniliste 
ning autoriõiguse nõuetega 

4) valmistab lähteülesande alusel liikuva meedia lahenduse ette 
teostamiseks, tootmiseks või avaldamiseks, modifitseerides kujundust 
vastavalt formaadile ja meediumile, kasutab erialast sõnavara ka 
võõrkeeles 

5) edastab valmis töö koostööpartneritele, korrastab, transpordib ja 
arhiveerib failid 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane 

 selgitab lähteülesande alusel liikuva graafika kujundaja töö iseloomu, 
kasutatavaid töövahendeid, tehnoloogiaid ja tarkvara, töökeskkonna 
eripära, toob näiteid. 

 töötab, kasutades ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid töövõtteid 
 töötab lähtudes kujunduskvaliteedist ja tehnilistest ning autoriõiguse 

nõuetest 
 planeerib tööprotsessi, koostades tegevus- ja ajaplaani 
 loob lähteülesande alusel kujunduse kirjaosa, selgitab oma valikuid, 

kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 
 loob lähteülesande alusel kujunduse vektor- ja pikselgraafilise osa, 

selgitab oma valikuid, kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 
 loob ja töötleb lähteülesande alusel kujunduse fotograafilise osa, 

pildistades ise või valides sobiva fotomaterjali teiste autorite 
loomingust, selgitab oma valikuid, kasutab erialast sõnavara ka 
võõrkeeles 
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 loob ja töötleb lähteülesande alusel videomaterjali, filmides ise või 
valides sobiva videomaterjali teiste autorite loomingust, selgitab oma 
valikuid, kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

 loob ja töötleb lähteülesande alusel helimaterjali, salvestades ise või 
valides sobiva helimaterjali teiste autorite loomingust, selgitab oma 
valikuid, kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

 loob ja valib lähteülesande alusel kujundusse sobiva illustratiivse osa, 
kasutades enda või teiste autorite loomingut, selgitab oma valikuid  

 loob juhiste ja algandmete alusel kujunduse infograafilise osa, selgitab 
oma valikuid, kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

 loob lähteülesande alusel animatsiooni, selgitab oma valikuid, kasutab 
erialast sõnavara ka võõrkeeles 

 loob lähteülesande ning planeeritud tööprotsessi alusel liikuva meedia 
lahenduse ülesehituse, koostab lugujoonise, esitleb seda 
koostööpartneritele ja selgitab oma valikuid 

 monteerib kujunduselemendid ning video- ja helimaterjali 
lähteülesande ja lugujoonise alusel ühtseks tervikuks, esitleb 
koostööpartneritele ning selgitab oma valikuid, kasutab erialast 
sõnavara ka võõrkeeles 

 järel töötleb lähteülesande ja lugujoonise alusel monteeritud 
videomaterjali, esitleb seda koostööpartneritele ning selgitab oma 
valikuid, kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

 konverteerib ja salvestab lähteülesande alusel liikuva meedia sisend- ja 
väljundmaterjali erinevatesse failiformaatidesse, selgitab oma valikuid, 
kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

 edastab failid koostööpartnerile vastavalt lähteülesandes kokkulepitud 
tingimustele 

 korrastab ja arhiveerib failid ning lähtematerjali 

10 Interaktiivse graafika loomine  50 EKAP 
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane loob interaktiivse meedia lahendusi arvestades kujunduskvaliteedi ja tehniliste nõuetega. 

Õpiväljundid 
Õpilane 
1) omab ülevaadet interaktiivse graafika kujundaja töö iseloomust ja 

töökeskkonna eripärast ning erialaste markeerimis- ja 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane 

 selgitab lähteülesande alusel interaktiivse graafika kujundaja töö 
iseloomu, markeerimis- ja programmeerimiskeelte ning hea 
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programmeerimiskeelte ning hea kasutajakogemuse põhimõtetest; 
tehnoloogiate, töövahendite, seadmete ja tarkvara kasutusvõimalustest 
ning ergonoomilistest ja ohututest töövõtetest, kasutab erialast 
sõnavara ka võõrkeeles 

2) valib ja loob lähteülesande alusel erinevaid interaktiivse meedia 
rakenduse graafilisi elemente, arvestades kujunduskvaliteedi ja hea 
kasutajakogemuse põhimõtete ning tehniliste ja autoriõiguse nõuetega, 
kasutab erialaspetsiifilisi oskusi, tarkvara ja tehnoloogiaid ning erialast 
sõnavara, ka võõrkeeles 

3) planeerib lähteülesande alusel tööprotsessi, kavandab ja loob 
interaktiivse meedia rakenduse kujunduse osa kasutades 
kujunduselemente, lähtudes hea kasutajakogemuse ja 
kujunduskvaliteedi põhimõtetest ning tehnilistest ja autoriõiguse 
nõuetest 

4) arendab kujunduslahenduse interaktiivseks rakenduseks, kasutades 
kaasaegsetele standarditele vastavaid markeerimis- ja 
programmeerimiskeeli, erialaspetsiifilisi töövahendeid, tehnoloogiaid, 
seadmeid ja tarkvara, kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

5) edastab valmis töö koostööpartneritele, korrastab, transpordib ja 
arhiveerib failid 

kasutajakogemuse põhimõtteid, kasutatavaid töövahendeid, 
tehnoloogiaid ja tarkvara; toob näiteid, kasutab erialast sõnavara ka 
võõrkeeles 

 töötab, kasutades ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid töövõtteid 
 töötab, lähtudes hea kasutajakogemuse põhimõtetest, 

kujunduskvaliteedist ja tehnilistest ning autoriõiguse nõuetest 
 planeerib tööprotsessi, koostades tegevus- ja ajaplaani 

 
 loob lähteülesande alusel kujunduse kirjaosa, selgitab oma valikuid, 

kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 
 loob lähteülesande alusel kujunduse vektor- ja pikselgraafilise osa, 

selgitab oma valikuid, kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 
 loob ja töötleb lähteülesande alusel kujunduse fotograafilise osa, 

pildistades ise või valides sobiva fotomaterjali teiste autorite 
loomingust, selgitab oma valikuid, kasutab erialast sõnavara ka 
võõrkeeles 

 loob ja valib lähteülesande alusel kujundusse sobiva illustratiivse osa, 
kasutades enda või teiste autorite loomingut, selgitab oma valikuid  

 loob juhiste ja algandmete alusel kujunduse infograafilise osa, selgitab 
oma valikuid, kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

 kavandab ja loob lähteülesande ning planeeritud tööprotsessi alusel 
interaktiivse rakenduse visandid ja prototüübid, esitleb neid 
koostööpartneritele ja selgitab oma valikuid, kasutab erialast sõnavara 
ka võõrkeeles 

 loob lähteülesande ja prototüübi alusel kujunduselementidest ühtse 
kujunduslahenduse, esitleb lahendust koostööpartneritele, selgitab oma 
valikuid, kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

 kirjutab tänapäevaste veebitehnoloogiate ja -standarditega arvestades 
lähteülesande ja kujunduslahenduse alusel rakenduse HTML ja CSS 
koodi, testib rakendust erinevatel seadmetel, selgitab oma valikuid, 
kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

 kirjutab tänapäevaste veebitehnoloogiate ja standarditega, arvestades 
lähteülesande ja kujunduslahenduse alusel lihtsama rakenduse 
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Javascripti koodi, testib rakendust erinevates keskkondades, selgitab 
oma valikuid, kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

 loob lähteülesande ja kujunduslahenduse alusel interaktiivse rakenduse 
animatsiooni osa, kasutab markeerimis- ja programmeerimiskeeli ja 
animatsioonitarkvara; selgitab oma valikuid, kasutab erialast sõnavara 
ka võõrkeeles 

 edastab failid koostööpartnerile vastavalt lähteülesandes kokkulepitud 
tingimustele 

 korrastab ja arhiveerib failid ning lähtematerjali 

11 Dekoreerimine  50 EKAP 
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kavandab ja dekoreerib ruumi, arvestades kujunduskvaliteedi nõuetega.  

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) omab ülevaadet dekoraatori töö iseloomust, töökeskkonna eripärast 
ning vajalike töövahendite, tehnoloogiate, seadmete ja tarkvara 
kasutusvõimalustest ning ergonoomilistest ja ohututest töövõtetest, 
kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles  

2) planeerib tööprotsessi, loob, visualiseerib ja modelleerib lähteülesande 
alusel ruumikujunduse idee tasapinnalise või kolmemõõtmelisena, 
kasutades sobivat stilistikat, tehnikaid, tarkvara ja mõõtkava, ning 
erialast sõnavara ka võõrkeeles 

3) dekoreerib ruumi kujunduskavandi alusel, töötades iseseisvalt või 
meeskonnaliikmena, järgib töötamisel tööohutusnõudeid, kasutab 
erialast sõnavara ka võõrkeeles 

4) käitleb, ladustab ja utiliseerib dekoratsioone keskkonnateadlikult 
5) jäädvustab loodud kujundused taasesitatavas vormis, koondab ja 

korrastab kavandid ning lähtematerjalid, kasutades sobivaid 
töövahendeid, tarkvara ja tehnoloogiaid 

Hindamiskriteeriumid  
Õpilane 
 selgitab lähteülesande alusel dekoraatori töö iseloomu, 

kujundusvaldkonna head tava ja töökeskkonna eripära, toob näiteid, 
kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

 töötab ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid töövõtteid kasutades 
 töötab lähtudes kujunduskvaliteedist ja tehnilistest ning autoriõiguse 

nõuetest 
 planeerib tööprotsessi, koostades tegevus- ja ajaplaani 
 loob ja visualiseerib lähteülesande ja planeeritud tööprotsessi alusel 

kujundusidee tasapinnalise kavandina vajalikus mõõtkavas, kasutades 
sobivat väljendusviisi, stiilivõtteid, tehnikaid ja tarkvara, kirjeldab 
töökäiku ja selgitades tehtud valikuid, kasutab erialast sõnavara ka 
võõrkeeles 

 modelleerib lähteülesande alusel kujundusidee vajalikus mõõtkavas 
maketina, kasutades sobivat väljendusviisi, stiilivõtteid, tehnikaid ja 
tarkvara, kirjeldab töökäiku ning selgitades tehtud valikuid, kasutab 
erialast sõnavara ka võõrkeeles 

 dekoreerib iseseisvalt ja meeskonnaliikmena kujunduskavandi alusel 
ruumi, kasutab asjakohaseid tehnoloogiaid, töövahendeid, seadmeid ja 
tarkvara, selgitab tehtud valikuid, kasutab erialast sõnavara ka 
võõrkeeles 



14 

 loob lähteülesande alusel ruumile valgustuse, kasutades erinevaid 
valgustustehnikaid ning selgitades tehtud kujunduslikke, stiililisi ja 
tehnilisi valikuid 

 selgitab ülesande alusel dekoratsioonide loomisel ja kasutamisel 
kaasnevaid ohte ja nende vältimise võimalusi 

 selgitab lähteülesande alusel dekoratsioonide käitlemise, ladustamise ja 
keskkonnateadliku utiliseerimise võimalusi ja põhimõtteid 

 korrastab ja arhiveerib oma loodud kujunduskavandid ja 
lähtematerjalid 

12 Stiliseerimine  50 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kujundab ja loob kujunduskvaliteedi nõuetega arvestades isikustilistika ja nõustab klienti stiiliküsimustes. 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) omab ülevaadet stilisti töö iseloomust, töökeskkonna eripärast ning 
vajalike töövahendite, tehnoloogiate, seadmete ja tarkvara 
kasutusvõimalustest ning ergonoomilistest ja ohututest töövõtetest, 
kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

2) tunneb moe- ja stiiliajalugu ning etiketti, eristab ajastuomaseid 
stiilitunnuseid ja seostab neid etiketiga, kasutab neid teadmisi 
eesmärgipärase isikustilistika loomiseks 

3) teab isiku välimuse kujundamisel erinevaid stilistilisi ja tehnilisi 
võtteid ning rakendab neid erialases töös  

4) planeerib tööprotsessi, kavandab ja loob lähteülesande alusel 
isikustilistika, arvestades kujunduse eesmärgiga ja rakendades 
sobivaid visualiseerimise vahendeid ja valgustust ning esitleb 
kavandeid koostööpartneritele, kasutades erialast sõnavara ka 
võõrkeeles 

5) nõustab lähteülesande alusel klienti stiiliküsimustes, lähtudes 
kujunduse eesmärgist, isiku omapärast, ja ressurssidest 

6) kasutab oma töös ohutuid materjale ja vahendeid ning käitleb neid 
keskkonnateadlikult 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane 

 selgitab lähteülesande alusel stilisti töö iseloomu, kujundusvaldkonna 
head tava, töövahendeid, töökeskkonna eripära, toob näiteid, kasutab 
erialast sõnavara ka võõrkeeles 

 töötab ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid töövõtteid kasutades 
 töötab lähtudes kujunduskvaliteedist ja tehnilistest ning autoriõiguse 

nõuetest 
 planeerib tööprotsessi, koostades tegevus- ja ajaplaani 
 koostab lähteülesande alusel ülevaate moe ja stiiliajaloost, tuues välja 

ajastuomaseid tunnuseid ja seoseid etiketiga, vormistab ülevaate 
digitaalselt 

 kujundab lähteülesande alusel kliendile soengu, kasutades erinevaid 
töövõtteid ja ohutuid materjale, arvestab stilistika, ruumi ja 
valgustusega, põhjendab tehtud valikuid 

 jumestab lähteülesande alusel kliendi, kasutades erinevaid töövõtteid ja 
ohutuid materjale, arvestab stilistika, ruumi ja valgustusega, põhjendab 
tehtud valikuid 

 valib lähteülesande alusel kliendile riietuse, kasutades ohutuid 
materjale, arvestab stilistika, ruumi ja valgustusega, põhjendab tehtud 
valikuid 
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7) jäädvustab taasesitatavas vormis loodud stilistika, koondab ja 
korrastab kavandid ja materjalid 

 loob lähteülesande ja planeeritud tööprotsessi alusel isikustilistika 
kavandid erinevatele näo- ja figuuritüüpidele ning karakteritele, 
arvestades etiketi, kujunduse eesmärgi, ruumi ja valgustusega, esitleb 
kavandeid ning põhjendab oma valikuid ka võõrkeeles 

 nõustab lähteülesande alusel klienti stiiliküsimustes, argumenteerib ja 
põhjendab oma soovitusi ka võõrkeeles 

 selgitab lähteülesande alusel tervisele ja keskkonnale ohutute 
materjalide ja vahendite kasutamise ning käitlemise olulisust 

 korrastab ja arhiveerib oma loodud kavandid ja lähtematerjalid 

13 3D-modelleerimine  50 EKAP 
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane modelleerib 3D-objekte, arvestades kujunduskvaliteedi ja tehniliste nõuetega, töötab loomingulises 
meeskonnas ja kasutab vajadusel töökeelena võõrkeelt. 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) omab ülevaadet 3D-modelleerija töö iseloomust, töökeskkonna 
eripärast ning vajalike töövahendite, tehnoloogiate, seadmete ja 
tarkvara kasutusvõimalustest ning ergonoomilistest ja ohututest 
töövõtetest, kasutab erialast sõnavara ka inglise keeles 

2) modelleerib, tekstuurib, varjundab ja valgustab lähteülesande alusel 
3D-objekte ja stseene ning kasutab neid simulatsioonides, arvestades 
nende funktsioonide ja tehniliste piirangutega, kasutab sobivaid 
töövõtteid ja tarkvara 

3) planeerib tööprotsessi ja visualiseerib lähteülesande alusel 3D-objekte 
ja keskkondi ning teeb neile järeltöötluse, kasutades vastavat tarkvara 
ning erialaseid, geomeetria- ja loodusainete alaseid teadmisi ning 
oskusi, arvestades kujunduskvaliteedi nõuetega  

4) vormistab teostatud kujunduslahenduse vastavalt kokkulepitule, esitleb 
seda koostööpartneritele, kasutades erialast sõnavara ka võõrkeeles 

5) edastab koostööpartneritele, korrastab, transpordib ja arhiveerib failid 
6) töötab loomingulises ja vajadusel rahvusvahelises meeskonnas, 

järgides planeeritud töö- ja ajakava ning kasutades suhtluses erialast 
inglise keelt 

Hindamiskriteeriumid  
Õpilane 
 selgitab lähteülesande alusel 3D-modelleerija töö iseloomu, 

töökeskkonna eripära ja kujundusvaldkonna head tava, toob näiteid, 
kasutades erialast sõnavara ka inglise keeles 

 töötab ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid töövõtteid kasutades 
 töötab lähtudes kujunduskvaliteedist ja tehnilistest ning autoriõiguse 

nõuetest 
 planeerib tööprotsessi, koostades tegevus- ja ajaplaani 
 visualiseerib lähteülesande alusel sobivaid töövõtteid ja 3D-

modelleerimistarkvara kasutades 3D-objekte ja stseene, arvestades 
nende funktsioonide ja tehniliste piirangutega, selgitab oma tegevust 

 modelleerib lähteülesande alusel, kasutades traditsioonilisi 
modelleerimisoskusi ja üldkunstialaseid teadmisi ning analüütilise ja 
kujutava geomeetria töövahendeid, selgitab oma tegevust 

 tekstuurib 3D-objekte, kujutades materjale ja faktuure, rakendab 
erinevaid tehnikaid ja töövõtteid, sh tekstuuri maalimist, selgitab oma 
tegevust 

 loob lähteülesande alusel 3D-keskkonnas valgustuse, rakendades 
sobivaid tehnikaid ja töövõtteid, selgitab töökäiku ja tehtud valikuid 

 loob lähteülesande alusel erinevate 3D-objektidega simulatsioone, 
kasutades selleks sobivat tarkvara, töövõtteid ning loodusainete alaseid 
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teadmisi figuuride anatoomilistest iseärasustest ja liikumisviiside 
olemusest, selgitab oma tegevust 

 loob lähteülesande alusel 3D-objektidele ning keskkondadele 
järeltöötluse, kasutades sobivat tarkvara ning töövõtteid, selgitab oma 
tegevust 

 vormistab lähteülesande alusel kujunduslahenduse erinevatele 
rakendustele ja formaatidele vastavalt tehnilistele nõuetele ja 
kokkulepetele, esitleb seda koostööpartneritele ja selgitab tehtud 
valikuid ka võõrkeeles 

 edastab failid koostööpartnerile vastavalt lähteülesandes kokkulepitud 
tingimustele 

 korrastab ja arhiveerib failid ning lähtematerjali 
 kirjeldab lähteülesande alusel meeskonnatöös osalemisel antud panust, 

analüüsib töö- ja ajakavast kinnipidamist 

14 3D-animeerimine  50 EKAP 
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane animeerib 3D-objekte, arvestades kujunduskvaliteedi ja tehniliste nõuetega, töötab loomingulises 
meeskonnas ja kasutab vajadusel töökeelena võõrkeelt.  

Õpiväljundid 
Õpilane 
1) omab ülevaadet 3D-animeerija töö iseloomust, töökeskkonna eripärast 

ning vajalike töövahendite, tehnoloogiate, seadmete ja tarkvara 
kasutusvõimalustest ning ergonoomilistest ja ohututest töövõtetest, 
kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

2) valmistab lähteülesande alusel tehniliseks animeerimiseks ette 
animeerimislõigu ja animeeritavad objektid, arvestades 3D-objektide 
animeerimise piiranguid ja kasutades vastavat tarkvara ning oskusi 

3) planeerib tööprotsessi ja animeerib stseeni lähteülesande alusel, 
kasutades erialaseid, muusika- ning loodusainealaseid teadmisi ning 
arvestades kujunduskvaliteedi nõuetega 

4) rakendab animeerimisel võtme- ja graafikuredaktoriga töötamise 
põhimõtteid erinevates multimeediaprogrammides, arvestades 
mängumootorite nõudmistega 

Hindamiskriteeriumid  
Õpilane 
 selgitab lähteülesande alusel 3D-animeerija töö iseloomu, 

töökeskkonna eripära ja kujundusvaldkonna head tava, toob näiteid, 
kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

 töötab ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid töövõtteid kasutades 
 töötab lähtudes kujunduskvaliteedist ja tehnilistest ning autoriõiguse 

nõuetest 
 planeerib tööprotsessi, koostades tegevus- ja ajaplaani 
 valmistab lähteülesande alusel tehniliseks animeerimiseks ette 

animeerimislõigu ja animeeritavad objektid, kasutades 3D-
modelleerimisoskust ja tarkvara ning selgitades 3D-objektide 
animeerimise piiranguid 

 valib lähteülesande alusel tööle sobiva kujunduse ja formaadi, 
kasutades tööversiooni vahearendusi, selgitab oma valikuid 
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5) vormistab lähteülesande alusel kujunduslahenduse vastavalt 
kokkulepitule, esitleb seda koostööpartneritele, kasutades erialast 
sõnavara ka võõrkeeles 

6) edastab koostööpartneritele, korrastab, transpordib ja arhiveerib failid 
7) töötab loomingulises ja vajadusel rahvusvahelises meeskonnas, 

järgides planeeritud töö- ja ajakava ning kasutades suhtluses erialast 
inglise keelt  

 animeerib lähteülesande alusel, kujutab erinevate kehade liikumist 
gravitatsiooniväljas, rakendades kujutava geomeetria ja loodusainete 
alaseid teadmisi, selgitab oma valikuid 

 arvestab stseeni dünaamikat, ajastab võtmekaadrite sisu, iseloomu ja 
tempo taustaheliga, valib stseeni suurust arvestavad 
animatsiooniseadistused, selgitab oma valikuid 

 rakendab animeerimisel võtme- ja graafikuredaktoriga töötamise 
põhimõtteid erinevates multimeediaprogrammides, selgitab nende 
erinevusi ja sarnasusi 

 vormistab lähteülesande alusel kujunduslahenduse erinevatele 
rakendustele ja formaatidele vastavalt tehnilistele nõuetele ja 
kokkulepetele, esitleb seda koostööpartneritele ja selgitab tehtud 
valikuid ka võõrkeeles 

 edastab failid koostööpartnerile vastavalt lähteülesandes kokkulepitud 
tingimustele 

 korrastab ja arhiveerib failid ning lähtematerjali 
 kirjeldab lähteülesande alusel meeskonnatöös osalemisel antud panust, 

analüüsib töö- ja ajakavast kinnipidamist 

15 Tekstuuri ja faktuuri loomine  50 EKAP 
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane modelleerib ja tekstureerib 3D-keskkonnas objekte, taustu ja keskkondi, arvestades kujunduskvaliteedi ja 
tehniliste nõuetega, töötab loomingulises meeskonnas ja kasutab vajadusel töökeelena võõrkeelt.  
Õpiväljundid 

Õpilane 

1) omab ülevaadet 3D-tekstuurija töö iseloomust, töökeskkonna eripärast 
ning erialaste töövahendite, tehnoloogiate, seadmete ja tarkvara 
kasutusvõimalustest ning ergonoomilistest ja ohututest töövõtetest, 
kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

2) loob ja viimistleb 3D-objektide tekstuurid ja faktuurid, materjalid ja 
valgustuse, arvestades mängumootorite nõudmistega ja kasutades 
vastavat tarkvara ning oskusi 

3) planeerib tööprotsessi ja modelleerib ning tekstureerib lähteülesande 
alusel 3D-objekte, taustu ja keskkondi, kasutades erialaseid ja 
loodusainealaseid teadmisi ning arvestades kujunduskvaliteedi 
nõuetega 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane 

 selgitab lähteülesande alusel 3D-tekstuurija töö iseloomu, 
töökeskkonna eripära ja kujundusvaldkonna head tava, toob näiteid, 
kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

 töötab ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid töövõtteid kasutades 
 töötab lähtudes kujunduskvaliteedist ja tehnilistest ning autoriõiguse 

nõuetest 
 planeerib tööprotsessi, koostades tegevus- ja ajaplaani 
 modelleerib ja viimistleb lähteülesande alusel 3D-mudelite visandeid, 

luues objektidele tekstuurid, faktuurid, materjalid ja valgustuse, 
kasutades erialast modelleerimis- ja fototöötlustarkvara ning arvestades 
mängumootorite nõudmistega, selgitab oma valikuid  
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4) vormistab lähteülesande alusel kujunduslahenduse vastavalt 
kokkulepitule, esitleb seda koostööpartneritele, kasutades erialast 
sõnavara ka võõrkeeles 

5) edastab koostööpartneritele, korrastab, transpordib ja arhiveerib failid 
6) töötab loomingulises ja vajadusel rahvusvahelises meeskonnas, 

järgides planeeritud töö- ja ajakava ning kasutades suhtluses erialast 
võõrkeelt  

 tekstuurib lähteülesande alusel 3D-objekte, kasutades digimaalimise 
oskust, selgitab oma valikuid 

 kannab enda loodud mudelitele tekstuuri fotodelt, pildistades ise või 
valides fotosid pildiarhiividest, selgitab oma valikuid. 

 modelleerib ja tekstureerib lähteülesande alusel geomeetrilistel 
kujunditel põhinevaid ja realistlikke 3D-objekte, taustu ja keskkondi, 
kasutades erialaseid ja loodusainealaseid teadmisi, selgitab oma 
valikuid 

 vormistab lähteülesande alusel kujunduslahenduse erinevatele 
rakendustele ja formaatidele vastavalt tehnilistele nõuetele ja 
kokkulepetele, esitleb seda koostööpartneritele ja selgitab tehtud 
valikuid ka võõrkeeles 

 edastab failid koostööpartnerile vastavalt lähteülesandes kokkulepitud 
tingimustele 

 korrastab ja arhiveerib failid ning lähtematerjali 
 kirjeldab lähteülesande alusel meeskonnatöös osalemisel antud panust, 

analüüsib töö- ja ajakavast kinnipidamist 

16 3D-kujunduse loomine  50 EKAP 
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane modelleerib ja loob 3D-keskkonnas objekte, taustu ja keskkondi, arvestades kujunduskvaliteedi ja tehniliste 
nõuetega, töötab loomingulises meeskonnas ja kasutab vajadusel töökeelena võõrkeelt. 
Õpiväljundid 
Õpilane 
1) omab ülevaadet 3D-kunstnik-kujundaja töö iseloomust, 

töökeskkonna eripärast ning erialaste töövahendite, tehnoloogiate, 
seadmete ja tarkvara kasutusvõimalustest ning ergonoomilistest ja 
ohututest töövõtetest, kasutab erialast sõnavara ka inglise keeles 

2) modelleerib, tekstuurib, animeerib ning järeltöötleb lähteülesande 
alusel 3D-keskkondi ja objekte, arvestades nende funktsioonide 
ning tehniliste nõudmistega, kasutades vastavat tarkvara ning 
rakendades sobivaid erialaseid oskusi ja töövõtteid 

3) planeerib töökäigu ja visualiseerib erinevaid 3D-objekte, taustu 
ja keskkondi, luues ühtse kujunduslahenduse, arvestades 
kujunduskvaliteedi nõuetega ja kasutades erialaseid oskusi ning 
loodusalaseid teadmisi  

Hindamiskriteeriumid  
Õpilane 
 selgitab lähteülesande alusel 3D-kunstnik-kujundaja töö iseloomu, 

töökeskkonna eripära ja kujundusvaldkonna head tava, toob näiteid, kasutab 
erialast sõnavara ka võõrkeeles 

 töötab ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid töövõtteid kasutades 
 töötab lähtudes kujunduskvaliteedist ja tehnilistest ning autoriõiguse 

nõuetest 
 planeerib tööprotsessi, koostades tegevus- ja ajaplaani 
 modelleerib lähteülesande alusel erinevaid 3D-objekte, taustu ja keskkondi, 

kasutades modelleerimistarkvara ja sobivaid töövõtteid, selgitab oma 
töökäiku ja valikuid 

 tekstuurib 3D-objekte, kujutades materjale ja faktuure, rakendab erinevaid 
tehnikaid ja töövõtteid, sh tekstuuri maalimist, selgitab oma tegevust 
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4) vormistab lähteülesande alusel kujunduslahenduse vastavalt 
kokkulepitule, esitleb seda koostööpartneritele, kasutades erialast 
sõnavara ka võõrkeeles 

5) edastab koostööpartneritele, korrastab, transpordib ja arhiveerib 
failid 

6) töötab loomingulises ja vajadusel rahvusvahelises meeskonnas, 
järgides planeeritud töö- ja ajakava ning kasutades suhtluses 
erialast inglise keelt  

 animeerib lähteülesande alusel 3D-objekte, kasutades vastavat tarkvara ja 
töövõtteid, selgitab oma töökäiku ja valikuid 

 viimistleb ja järeltöötleb lähteülesande alusel 3D-mudelite visandeid, 
kasutades 3D- ja fototöötlustarkvara ning selgitades oma valikuid ja 
töökäiku 

 visualiseerib erinevaid 3D-objekte, taustu ja keskkondi, luues ühtse 
kujunduslahenduse, kasutades erialaseid oskusi ning loodusainealaseid 
teadmisi 

 vormistab lähteülesande alusel kujunduslahenduse erinevatele rakendustele 
ja formaatidele vastavalt tehnilistele nõuetele ja kokkulepetele, esitleb seda 
koostööpartneritele ja selgitab tehtud valikuid ka võõrkeeles 

 edastab failid koostööpartnerile vastavalt lähteülesandes kokkulepitud 
tingimustele 

 korrastab ja arhiveerib failid ning lähtematerjali 
 kirjeldab lähteülesande alusel meeskonnatöös osalemisel antud panust, 

analüüsib töö- ja ajakavast kinnipidamist 
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17 Digitaalsete miniatuuride loomine  50 EKAP 
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane loob 3D-tarkvara abil digitaalseid miniatuure ja valmistab need ette prototüüpimiseks, arvestades 
kujunduskvaliteedi ja tehniliste nõuetega, töötab loomingulises meeskonnas ja kasutab vajadusel töökeelena võõrkeelt.  
 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) omab ülevaadet digiskulptori töö iseloomust, töökeskkonna 
eripärast ning erialaste töövahendite, tehnoloogiate, seadmete ja 
tarkvara kasutusvõimalustest ning ergonoomilistest ja ohututest 
töövõtetest, kasutab erialast sõnavara ka inglise keeles 

2) modelleerib lähteülesande alusel kolmemõõtmelisi objekte, 
kasutades sobivaid töövõtteid, vastavat tarkvara, erialaseid ja 
traditsioonilisi modelleerimise oskusi 

3) loob lähteülesande alusel 3D-tarkvara abil erineva tihedusega 
kolmemõõtmelisi digitaalseid skulptuure, arvestades nende 
funktsioonide ja tehniliste piirangutega 

4) valmistab ette lähteülesande alusel digitaalse skulptuuri 
prototüüpimiseks ja kohandab selle tehniliselt korrektselt 
vastavalt eesmärgile, kasutades teadmisi materjalide töötlemise 
tehnoloogiast 

5) planeerib tööprotsessi ja osaleb loomingulise protsessi erinevates 
etappides, arvestades koostööpartnerite tagasisidega  

6) vormistab lähteülesande alusel kujunduslahenduse vastavalt 
kokkulepitule, esitleb seda koostööpartneritele, kasutades 
erialast sõnavara ka võõrkeeles 

7) edastab koostööpartneritele, korrastab, transpordib ja arhiveerib 
failid 

8) töötab loomingulises ja vajadusel rahvusvahelises meeskonnas, 
järgides planeeritud töö- ja ajakava ning kasutades suhtluses 
erialast inglise keelt  

Hindamiskriteeriumid  
Õpilane 
 selgitab lähteülesande alusel 3D-kunstnik-kujundaja töö iseloomu, 

töökeskkonna eripära ja kujundusvaldkonna head tava, toob näiteid, kasutab 
erialast sõnavara ka inglise keeles 

 töötab ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid töövõtteid kasutades 
 töötab lähtudes kujunduskvaliteedist ja tehnilistest ning autoriõiguse 

nõuetest 
 modelleerib lähteülesande alusel kolmemõõtmelisi objekte, kasutades 

traditsioonilisi modelleerimisoskusi, esitleb ja analüüsib oma tööd 
 modelleerib lähteülesande alusel kahemõõtmelisest kujutisest 

kolmemõõtmelisi objekte, kasutades modelleerimistarkvara ja sobivaid 
töövõtteid ning vajalikku mõõtkava, selgitab töökäiku 

 loob lähteülesande alusel kõrge tihedusega ja madala tihedusega 3D-

objektid ja nende detailikaardid, arvestades nende funktsioonide ja 

tehniliste piirangutega, selgitab töökäiku 

 valmistab lähteülesande alusel digitaalse skulptuuri ette prototüüpimiseks ja 
kohandab selle tehniliselt korrektselt vastavalt eesmärgile, kasutades 
teadmisi materjalide töötlemise tehnoloogiast ning 3D-sisend- ja 
väljundseadmetest, selgitades töö käiku ja oma valikuid 

 planeerib tööprotsessi ja osaleb loomingulise protsessi erinevates etappides, 
kasutades ideeloomise ja kavandamise juures erinevaid loovmeetodeid ja 
meeskonnatöö oskusi, analüüsib oma tegevust 

 vormistab lähteülesande alusel kujunduslahenduse erinevatele rakendustele 
ja formaatidele vastavalt tehnilistele nõuetele ja kokkulepetele, esitleb seda 
koostööpartneritele ja selgitab tehtud valikuid ka võõrkeeles 

 edastab failid koostööpartnerile vastavalt lähteülesandes kokkulepitud 
tingimustele 

 korrastab ja arhiveerib failid ning lähtematerjali 
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 kirjeldab lähteülesande alusel meeskonnatöös osalemisel antud panust, 
analüüsib töö- ja ajakavast kinnipidamist 

18 Illustreerimine  50 EKAP 
Õpiväljundid 

Õpilane 

1) omab ülevaadet illustraatori töö iseloomust, töökeskkonna 
eripärast ning vajalike töövahendite, tehnoloogiate, seadmete ja 
tarkvara kasutusvõimalustest ning ergonoomilistest ja ohututest 
töövõtetest, kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles 

2) loob lähteülesande alusel illustratsioonide kavandid, arvestades 
illustreeritava teose stiili ja struktuuri ning kombineerides ja 
visualiseerides erinevatest valdkondadest pärit informatsiooni  

3) loob kavandite põhjal illustratsioonid, kasutades erinevaid 
visualiseerimisvõtteid ja -tehnikaid ning arvestades illustreeritava 
materjali kujunduskvaliteedi nõuetega ja autoriõiguse 
põhimõtetega 

4) digitaliseerib ja töötleb originaalillustratsioonid lähteülesande 
alusel, vastavalt illustratsiooni liigile ja trükimeedia standarditele  

5) edastab tehtud tööd koostööpartnerile, korrastab, transpordib ja 
arhiveerib  

6) koostab tehtud töödest portfoolio, kasutades sobivat esitlustehnikat 
ja võtteid 

Hindamiskriteeriumid  

Õpilane 

 selgitab lähteülesande alusel illustraatori töö iseloomu, töökeskkonna 
eripära ja kujundusvaldkonna head tava, kasutatavaid töövahendeid, 
tehnoloogiaid, tarkvara, toob näiteid 

 töötab ergonoomilisi, ohutuid ja efektiivseid töövõtteid kasutades 
 töötab lähtudes kujunduskvaliteedist ja tehnilistest ning autoriõiguse 

nõuetest 
 määrab ülesande alusel illustratsioonide arvu ja paigutuse ning töötab välja 

kujundusstiili, põhjendab tehtud valikuid ka võõrkeeles 
 kavandab lähteülesande alusel illustratsioonid, kasutades erinevaid 

visualiseerimis- ja kujutamisvõtteid ning tehnikaid, põhjendab tehtud 
valikuid ka võõrkeeles 

 loob lähteülesande ja kavandite alusel originaalillustratsioonid, kujutades 
eesmärgipäraselt erinevaid objekte, materjale ja faktuure, kasutab erinevaid 
illustreerimise tehnikaid ja tarkvara 

 digitaliseerib originaalillustratsioonid lähteülesande alusel ja töötleb neid 
tarkvara abil, valides digitaliseerimismooduse ja tööetapid illustratsiooni 
eripärast lähtuvalt 

 loob illustratsioonidest digitaalsed versioonid, arvestades meediumi 
eripäraga, põhjendab tehtud valikuid, kasutab erialast sõnavara ka 
võõrkeeles 

 edastab illustratsioonid koostööpartneritele vastavalt lähteülesandes 
kokkulepitud tingimustele 

 korrastab ja arhiveerib failid ning lähtematerjali 
 koostab tehtud töödest portfoolio, kasutades sobivat esitlustehnikat ja võtteid, 

põhjendab tehtud valikuid 
 
 


