
Ainevaldkond „Kunstiained“ 
 

Kunstipädevus 

Kunstiainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada õpilastes kunstipädevus, st olla 

kultuuriliselt teadlik, mõista kunstide mitmekesisust ning maailma kultuurilist eripalgelisust; 

omada põhiteadmisi Eesti ja maailma kultuuripärandist; väärtustada loomingulisi saavutusi 

visuaalsetes kunstides ja muusikas ning väärtustada mitmekesist eneseväljendusoskust. 

 

Kunstiainete õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpetaja: 

1) peab kunsti ja muusikat elu loomulikuks osaks ning mõistab nende olulisust nüüdisaegses 

ühiskonnas ja igapäevaelus; 

2) avastab ja väärtustab kunstide mitmekesisust ning muutumist; 

3) tunnetab oma loomingulisi võimeid ja väärtustab kaaslaste erinevaid ideid ja lahendusi; 

5) tunneb kultuuritraditsioonide mitmekesisust ning väärtustab neid; 

7) omab ülevaadet muusika ja kunstivaldkonnaga seonduvatest elukutsetest, ametitest ja 

edasiõppimisvõimalustest. 

 

 Õppeained ja maht 

Kunstiainete kohustuslikud kursused on järgmised: 

1) kunst – 2 kursust: "Kunst ja kunstiajalugu" ja „Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil“; 

2) muusika – 3 kursust: „Uusaegse helikeele kujunemine“, „Rahvuslikkus muusikas“, „20. ja 

21.sajandi muusika“. Kõigi kursuste juurde kuulub „Muusikaline eneseväljendus: laulmine, 

pillimäng, omalooming“. 

 

Türi Ühisgümnaasiumis kuulub kunstisuuna valikkursuste hulka praktilised kunstkursused, 

kus tegeldakse erinevate kunstistiilide ja –vormidega. Rakendus- ja loodus-reaalsuuna 

õpilastel on võimalus osaleda üks kord kuus toimuvates kunsti õpikodades. 

 

Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming 

Kunstiaineid ühendab kultuurilise mitmekesisuse tundmaõppimine ning väärtustamine.  

Kunstiainetes õpitakse tundma kultuuride arengulugu ja suundumusi, kunstiliikide ja -stiilide 

ning ühiskondlike protsesside vastastikuseid mõjutusi. Kunstiaineid õpetades pööratakse 

tähelepanu sotsiaalsete, eetiliste ja esteetiliste väärtushoiakute kujundamisele ning toetatakse 

avatud ja kriitilist suhtumist erinevatesse kultuurinähtustesse. Kunstiainetes eeldatakse ning 

võimaldatakse õpilase aktiivset osalust kunstitegevustes, mille kaudu arendatakse mõtte- ja 

tundemaailma, taju, loovust ning analüüsivõimet.  

Õppekäigud muuseumidesse, teatritesse, kontsertide kuulamine ning näituste külastamine 

toetavad kultuuripärandi ja nüüdisaegse kultuuri väärtustamist ning kujundavad 

vastutustunnet selle hoidmise ja kaitsmise eest. 

 

Üldpädevuste kujundamine, lõiming teiste ainevaldkondadega 

Ainevaldkond võimaldab kujundada kõiki üldpädevusi igapäevases õppes nii teooria kui ka 

praktiliste tegevuste kaudu. Valdkondadeüleseks lõiminguks on kunstivaldkonna õppeainetes 

palju võimalusi, sest kultuurile on omane suhestuda teiste eluvaldkondadega. Kunstiainete 

õppes rakendatakse kõiki läbivaid teemasid. 

 

Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 
Õpet kavandades ja korraldades: 

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega; 



2) võimaldatakse õppida üksi ja rühmas, kasutades mitmekesist ja tänapäevast 

õppemetoodikat ning arvestades õpilaste erinevaid õpistiile; 

3) kasutatakse mitmekesist õpikeskkonda: loodus- ja linnakeskkond, arvutiklass, 

virtuaalkeskkond; õppekäigud kontsertidele, teatritesse, muuseumidesse, näitustele jne; 

4) teostatakse erinevaid praktilisi loovtöid nii individuaalsete kui ka rühmatöödena; 

5) teemakohase info leidmiseks ning kunstiteoste loomiseks ja esitlemiseks rakendatakse nii 

traditsioonilisi kui ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi, 

õppematerjale ja töövahendeid; 

6) leitakse tunnivälise loometegevuse võimalusi (koorilaul, solistid, ansamblid, orkestrid, 

näituste kavandamine, töötoad jm). 

Õppetegevuse kavandamisel on õpetajal võimalus koostöös õpilastega teha valikuid õppesisu 

käsitlemises ja võimaluse korral arvestatakse õpilaste ettepanekutega õppetöö kavandamisel 

selleks, et taotletavad õpitulemused oleksid saavutatud ning üld- ja valdkondlikud pädevused 

kujundatud. 

 

Hindamine 

Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest ning kooli 

hindamisjuhendist. Kunstiainetes on hindamine eelkõige kujundav – õppimist ja arengut 

toetav. Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat tagasisidet tema individuaalse 

arengu kohta, arendada eneseanalüüsi oskust ning suunata tema enesehinnangu kujunemist. 

Hindamise objekt on nii tööprotsess kui ka lõpptulemus. Õpilase silmapaistvat esinemist 

kooliüritustel, kooli edukat esindamist kunsti- ja muusikaprojektides, -võistlustel ning 

konkurssidel võib arvestada õppe osana kokkuvõtval hindamisel. 

 

Füüsiline õpikeskkond 

Kool korraldab kunstiainete õppe klassis, kus on selleks vajalikud tingimused ja vahendid: 

kunstis: 

1) pind üksi- ja rühmatööks; 

2) nõutav valgustus tööpinnal ning vesi ja kanalisatsioon; 

3) erinevate kunstitehnikate töövahendid ja -materjalid; 

4) tööde kuivatamise, hoiustamise ja eksponeerimise võimalused; 

5) kunstiraamatud ja -ajakirjad, digitaalsed õppematerjalid vastavalt ainekavale; 

6) DATA-projektor ja klassi pimendamise võimalus, foto- ja videokaamera; 

7) arvutite kasutamise võimalus.  

muusikas: 

1) pind muusikalisteks tegevusteks, sh rühmatööks ja liikumiseks; 

2) fono- ja videoteek (CD, DVD, VHS), DATA-projektor; 

3) mitmesugused õppevahendid ( naturaalklaver ja klaveritool, süntesaator, muusikakeskus, 

noodijoonestikuga tahvel, noodipuldid jne). 

 


