
 

Olete väga oodatud osalema

23. oktoobril 2015 Viljandi Kutseõppekeskusesse
Viljandi vald, 70108, veebileht:
 
MTÜ Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu poolt korraldatavale
 
“TOOTEST FOTO LOOMINE 
 
Ühepäevasel täienduskoolitusel tutvustab Viljandi Kesklinna Koo
Sinimaa toote fotografeerimis
"GIMP", et anda ühe pildiga 
esemest/tootest nn reklaamfoto
 
Koolitusel osalemiseks on vaja
administraatori õiguste kasutamise võimalus või tuleb antud arvutile lasta eelnevalt 
paigaldada vabavaraline graafikatöötlusprogra
 
Päevakava (esialgne, seisuga 
 
10.00 - 10.30 Osalejate registreerimine ja tervituskohv
10.30 - 10.35 Täienduskoolituse avamine ja päevakava tutvustus
10.35 - 10.45 Konkurss „Nutikad õpilastööd 2015“
10.45 - 11.30 Sissejuhatus ja näidistööde esitlemine, graafikaformaatide tutvustamine, 
  fotografeerimise võimaluse
11.30 - 11.45 Puhkepaus 
11.45 - 12.30 Digimaterjali talletamise võimalused, arvutamine pilditöötluses, fototöötluse 
  võimalusi, erinevate rakenduste 
12.30 - 13.00 Lõunapaus VIKK sööklas 
13.00 - 14.00 Ekskursioon Viljandi Kutseõppekeskuses 
14.00 - 15.20 Vabavaralise graafikatöötlusprogrammis
  nõuded reklaamfotole, taustsüsteem ja valgust
15.20 – 15.30 Puhkepaus 
15.30 -  16.50 Pildimaterjali töötlemine, reklaamfoto talletamine ja varundamine
16.50 - 17.00 Kokkuvõte täienduskoolitusest, 
  täienduskoolituse lõpetamine
 
Täiendkoolitusest osavõtt ja tõend 
tasuda sularahas kohapeal. Kohvi
Viljandi Kutseõppekeskuse juures on auto parkimine tasuta.
Info Mait Sinimaa, tel. 53327112 või 
 
Mart Soobik 
MTÜ Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu juhatuse esimee

  

Olete väga oodatud osalema 

utseõppekeskusesse, aadressil: Koolmeistri 10, Vana
veebileht: http://www.vikk.ee/ 

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu poolt korraldatavale täienduskoolitusele

FOTO LOOMINE TEHNOLOOGIA AINEVALDKONNA ÕPPEAINETES”

Ühepäevasel täienduskoolitusel tutvustab Viljandi Kesklinna Kooli tehnoloogiaõpetaja
toote fotografeerimist ja fotode töötlust vabavaralise graafikatöötlusprogrammiga 

 tootest igakülgne ja täielik ülevaade. Koolitusel 
nn reklaamfoto ja tutvustatakse selle õpilastega tegemise juhendamist.

Koolitusel osalemiseks on vajalik endal kaasa võtta sülearvuti, mille kasutajal peab olema 
administraatori õiguste kasutamise võimalus või tuleb antud arvutile lasta eelnevalt 
paigaldada vabavaraline graafikatöötlusprogramm “GIMP”. 

(esialgne, seisuga 07.10.2015) 

Osalejate registreerimine ja tervituskohv 
Täienduskoolituse avamine ja päevakava tutvustus 
Konkurss „Nutikad õpilastööd 2015“ 
Sissejuhatus ja näidistööde esitlemine, graafikaformaatide tutvustamine, 
fotografeerimise võimalused 

Digimaterjali talletamise võimalused, arvutamine pilditöötluses, fototöötluse 
inevate rakenduste tutvustamine 

VIKK sööklas - igaüks maksab kohapeal ise sularahas
Ekskursioon Viljandi Kutseõppekeskuses - uuenenud õppekompleksi tutvust

lise graafikatöötlusprogrammis "GIMP" paigaldamine arvutitesse, 
nõuded reklaamfotole, taustsüsteem ja valgustamine, eseme fotografeerimine

terjali töötlemine, reklaamfoto talletamine ja varundamine
Kokkuvõte täienduskoolitusest, täienduskoolituse tõendite väljastamine ning 
täienduskoolituse lõpetamine 

est osavõtt ja tõend on osalejatele TASUTA, kuid kohvi ja söögi eest tuleb endal 
tasuda sularahas kohapeal. Kohvitassi eest ca 0.5€ ja söögi eest sööklas ca 2.50€ 

juures on auto parkimine tasuta. 
tel. 53327112 või mait.sinimaa@klk.vil.ee registreerimine 

i Tehnoloogiakasvatuse Liidu juhatuse esimees 

Koolmeistri 10, Vana-Võidu, 

täienduskoolitusele 

TEHNOLOOGIA AINEVALDKONNA ÕPPEAINETES” 

li tehnoloogiaõpetaja Mait 
ja fotode töötlust vabavaralise graafikatöötlusprogrammiga 

Koolitusel valmistatakse 
õpilastega tegemise juhendamist. 

endal kaasa võtta sülearvuti, mille kasutajal peab olema 
administraatori õiguste kasutamise võimalus või tuleb antud arvutile lasta eelnevalt 

Sissejuhatus ja näidistööde esitlemine, graafikaformaatide tutvustamine,  

Digimaterjali talletamise võimalused, arvutamine pilditöötluses, fototöötluse  

kohapeal ise sularahas 
uuenenud õppekompleksi tutvustus 

paigaldamine arvutitesse,  
amine, eseme fotografeerimine  

terjali töötlemine, reklaamfoto talletamine ja varundamine 
täienduskoolituse tõendite väljastamine ning  

, kuid kohvi ja söögi eest tuleb endal 
€ ja söögi eest sööklas ca 2.50€ - 3.50€.  

egistreerimine www.tehnoloogia.ee 


