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Ahtme Kunstide Kooli dppekava

Uldsiitted

1. Ahtme Kunstide Kooli 6ppekava on dokument, mille alusel toimub dppetoo

antud koolis.
2. Ahtme Kunstide Kooli Oppekava ainekavad p6hinevad iileriigilistel

ainekavadel j a tagavad eelhariduse iileminekuks kutseharidusele.
3. Ahtme Kunstide Kooli Oppekava miiZirab kindlaks Oppe-eesmiirgid, 6ppeaja, dppeainete

loendi koos ajalise kestuse ja ainekavadega, 6ppeainete valiku vSimalused ja tingimused
ning nduded 6ppeetappide ja kooli lOpetamise kohta.

4. Iga 6petava huviala kolrta koostatakse huviala 6ppekava, mille kinnitab direktor. Oppekava

muutmiseks vdib ettepanekuid teha kooli pidaja v6i tema poolt volitatud ametiisik, kooli hoolekogu

v6i 6ppen6ukogu. Tehtud ettepanekud kinnitab direktor. Huvikooli dppekava muuttnine, uue

lisarnine v6i olemasoleva sulgemine toirnub piirast vastava huviala dppeperioodi l6ppu, millest kooli

pidaja teavitab E,HIS-e volitatud tootajat 30 piieva jooksul.

5. Huvikooli hr.rvialade 6ppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosiisteemis.

I Uldosa

Ahtme Kunstide Kooli iilesandeks ja eesm2irgiks on laste ja noorte loomev6imete avastamine ja
kavakindel arendamine, professionaalse muusikahariduse Sppeks ettevalmistuse andmine ja
kohaliku kultuurielu edendamine Eesti kultuuri-traditsioonide alusel.

Opp.- ja kasvatustdo koolis peab aitama kujuneda isiksusel, kes:

o m6tleb loovalt;
. oskab oma tegevust eesmiirgistada ja hinnata;
. suudab valida, otsustadaja vastutust kanda;
. oskab teha tood ja on valmis koostoriks;
o m6istab teadmiste ja pidevdppe tiihtsust, oskab 6ppida;
o aktiivse muusikalise tegevuse kaudu arendab muusikataju ja loovust;
. aktiivse kunstilise tegevuse kaudu arendab kunstitaju ja fantaasiat.

II Oppekava p6him6tted

1. Ainekavad ei dikteeri kunstiainetes vahendite, materjalide ega tehnika, muusikaainetes
heliteoste valikut, vaid annavad oskuste arendamiseks suunad ja tasemen6uded.

2. VSrdne vdimalus muusika- ja kunstialase eelhariduse omandamiseks ja professionaalseks

dppeks ettevalmistarniseks tagab andekatele dpilastele vdrdsed v6imalused iihest Oppeaastast

teise. iihest koolist teise iileminekuks.

3. Oppekorralduses ja dppesisu valikul arvestatakse vanuselisi ja individuaalseid ja rahvuslikke
lsearasusl.



4. Koolielu reegleid kujundavad 6pilased, Opetajad ja lapsevanemad tiheskoos. Oppetdii

kavandamisel peetakse silmas igai.ihe v6imekust, kus kooli iilesanne on suunata Opilast oma

tegevust jiilgima ja Oppimist kavandama, analiiiisima ning kujundama oma isikupiirasust.

III Oppeprotsess

1. Oppimise k?iigus analtii.isib ja hindab 6pprja dpitavat pidevalt ning edukus

s6ltub 6pprja oskusest 6ppida. Opetaja on Opitegevuse kavandaja ja looja
ning dppimistahtmise innustaj a.

2. Hindamine on osa kooli Oppeprotsessist. Hindamise aluseks on huvialakooli seadus ning
hindamisp6himdtted ning nduded 6pitulemustele.

3. Opitulemuste hindamine:
o Annab teavet dpiedukusest
o On aluseks Opetaja tegevusele 6pilase dppimise ja arengu toetamisel
o Motiveerib Opilast sihikindlamalt Oppima
o Suunab 6pilase enesehinnangu kujunemist ja on abiks edasise haridustee valikul

4. Kiiitumise jahoolsuse hindamine motiveerib ja suunab 6pilast:
. Jiirgima iildtunnustatud kflitumis- ja k6lblusnorme
o Tiiitma kooli kodukorra ndudeid
o Ttiitmadpii.ilesandeid

5 . 0pitulemusi j a hoolsust hindavad aine6petaj ad, kditumise hinne arutatakse

vajaduse korral liibi 6ppen6ukogus.

6. Hindamispdhim6tteid ja hindamise aluseid tutvustab dpetaja Oppeaasta alguses

6pilastele j a lastevanematele.

7. Opilasel ja lapsevanemal on 6igus saada teavet dpilase hindamise korra ja
hinnete kohta.

8. Hindamise pdhieesmiirgid on:

o motiveerida dpilast sihikindlamalt 6ppima;
o anda teavet Oppimise kiiigust Opilasele, Opetajale, kooli juhtkonnale,

lapsevanematele;
o miiiiratleda6pilaseindividuaalsedOpitulemused.

9. Hindamine v6ib olla sdnaline (analiii.is / hinnang) ja numbriline (hinne).:

o protsessi hindamine (ooksva Oppimise v6i vahetulemuste arvestamine);

o arvestuslik (eksam, arvestus) ja kokkuvdttev hindamine, milline on
aluseks tunnistuste viiljaandmisel dppekava nduete ffiitmise ja kooli
ldpetamise kohta;

. koolis rakendatav hindamisstisteem sisaldab nii positiivseid kui
negatiivseid hindeid, kuid dpilase iileviimine dppeaastalt jiirgnevale



toimub positiivsete hinnete alusel.

o kooliviilise arvestusliku hindamise iiks vorme on regionaalsed, vabariiklikud
ja rahvusvahelised konkursid ja niiitused.

Ahtme Kunstide Koolis rakendatakse 5-pallilist numbrilist hindamissiisteemi.

IV Oppevormid

Ahtme Kunstide Koolis toimub Oppetoo jiirgmistes osakondades :

. muusikaosakond (pdhi6pe, huvi6pe, vabadpe)
o kunstiosakond (p6hi6pe, vaba6pe)
r estraadiosakond (huvi6pe)

Lisaks tootavad ringid :

. mudilaste ring (4-5 a.lapsed)
o laste kunstiring (6-8 a. lapsed)
o laste muusikaring (6-8 a. lapsed)
o tiiiskasvanute kunstiring

Oppe kestus koolis on :

o muusikaosakonnas 8 aastat

o kunstiosakonnas 5 aastat

o estraadiosakonnas 4 aastat
o vaba6ppes 3 aastat peale algastme (IV klassi) lOpetamist ja

2 aastatpeale p6hikooli (VII klassi) l6petamist

Muusikaosakonnas antakse IV klassi lOpetamisel dpilasele algastme tunnistus. Muusikaosakonna

j a kunstiosakonna lOpetamisel antakse Opilasele lOputunnistus.

Lisadpe on m6eldud dpilastele, kes :

. on edukalt lZibinud p6hikooli;

. omavad eeldusi kunstiliseks vdi muusikaliseks tegevuseks ning on orienteeritud

professionaalse hariduse omandamisele valitud erialal ;

o vajavad vanuse t6ttu jdrjepidevat 6pet kuni iileminekuni kutseharidusele.
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| 6la. II6la.

noorem aste vanem aste

Pdhiained
POhipill 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SolfedZo t-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Teooria 1

Muusikalusu 1

Koosmiing 2 2 2 2 2 2 2

Koor 1 2 2 2 2 2 2 2

L saained
Lisao ll* 0,5-1 0,5-1 0,5-l 0,5-1 0,5-1 1 1

Ansambel* I I I I 1 1

Saateklass* 1

Noodilusemine* 0.5 0.5 0.5

Vokaal* 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0"5-1 0.5-1 0,5-1 0,5-1

Riihmalisaaine * z 2 2 2 2 2 2

Arvutimuusika* 1 1 1 I

V Tunniplaanide alused

1. P6hi6ppe 6ppeainete loetelu (klassikalised pillid):

1. Numbrid tabelis tiihistavad tundide arvu ntidalas, tundide pikkuseks on22-45 minutit.

2. Pdhipill, lisapill, noodilugemine, vokaal, arvutimuusika, saateklass on individuaaltunnid.

3. SolfedZo, teooria, muusikalugu, koor ja riihmalisaaine on riihmatunnid.
SolfedZo ja teooria riihmade suurus on 6 -10 6pilast, koori rtihmade suurus on 10-15

6pilast. Muusikaloo riihma suurus on kuni 13 Spilast.
Koor on kohustuslik aine klaveri, tSello ja klassikalise kitarri eriala dpilastele I-Vm
Oppeaastani ning viiuli, akordioni, puhkpilli eriala 6pilastele I- III 6a.

Riihmalisaaine - rtihmade suurus kuni 20 6pi1ast.

Ansambel - koosmusitseerirnine neljal kiiel v6i trio.

4. Lisaained m[[ratakse Opilastele, kes tulevad h[sti toime pdhiainetega. arvestades dpilase
vdimekust, soovi ja kooli vdimalusi.

5. Vokaalitunni v6ib mddrata alates I dppeaastast. Vokaalitund miiiiratakse viiga heade

vokaali annetega lastele, pidades silmas nende aktiivset laulukonkurssidest osav6ttu
tulevikus.

6. Noodilugemise tund mti2iratakse igale Opilasele alates VI Oppeaastast.

Saateklassi tund mii[ratakse alates VIII 6ppeaastast, tublimatele Opilastele v6ib mtiiirata

' alates VII Sppeaastast.

7. Tiirniga miirgitud osa Oppekavast ja ainete loetelust tiihistab seda, mida antakse dpilase
soovi ja kooli vdimaluste korral.
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noorem aste vanem aste

Pdhiained
Pdhipill 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SolfedZo I 1 1 I 1 2 2 2 I 1

Muusikalugu I 1 1

Koor 1 2 2 2 2 2 2 2

Koosmiing 2 2 2 2 2 2 2

Lisaained*
Lisapill* 0,5-1 0,5-1 0.5- I I I

Saateklass* 1 1 1

Riihmalisaa ne* 2 2 2 2 2 2 2

Arvutimuusika* I 1 1 1 1

2.Huvidppe 6ppeainete loetelu (klassikalised pillid):

1. Numbrid tabelis ttihistavad tundide arvu n?idalas, tundide pikkuseks on22-45 minutit.

1. P6hipi11, lisapill, arvutimuusika, saateklass on individuaaltunnid.

2. SolfedZo, muusikalugu, koor, koosmiing ja riihmalisaaine on rtihmatunnid.

SolfedZo riihmade suurus on 6 - 10 6pilast, koori riihmade suurus on 10-15 6pilast.

Muusikaloo rtihma suurus on kuni 13 6pilast. Koor on kohustuslik aine klaveri, tSello ja

klassikalise kitarri eriala6pilastele I-VIII 6ppeaastani ning viiuli, akordioni, puhkpilli

eriala dpilastele I- III 6a.

3. Lisaained miiiiratakse dpilastele, kes tulevad hlisti toime p6hiainetega, arvestades Opilase

vdimekust, soovi ja kooli vdimalused.

4. Lisapilli tund mtltiratakse alates VI dppeaastast. Lisapilliks v6ib valida klaverit,

akordioni, basskitarri, soolokitarri, trumme, siintesaatorit ja keelpille.

5. Saateklassi tund mtitiratakse alates VIII 6ppeaastast, tublimatele Opilastele v6ib mii[rata

alates VII dppeaastast.

6. Tiirniga mtirgitud osa Oppekavast ja ainete loetelust tiihistab seda, mida antakse 6pilase

soovi ja kooli v6imaluste korral.



3. Huvidppe 6ppeainete loetelu (estraadiosakond)
a) huvidppe tundide alus (basskitarr, soolokitarr, klahvpillid, lookpillid,

estraadilaul):

Oppeained POhi6ne LisaOpe*
| 6la. II5la. III 5/a. IV 6/a. I6la. II 6/a.

POhiained
P0hipill 2 1-2 t-2 t-2 t-2 1-2

SolfedZo 2 1 1 1 1

Koosmiing 3 .1
1J 3

a
J -)

Muusikalueu 1 1

Lisaained*
Lisapill* 0,5-1 0,5- 1 0,5-1 0,5-1 0,5-i 0,s- 1

Arvutimuusika* 1 1 I

1. AKK-i estraadiosakonna nominaal Oppeaeg on 4 aastat. Peale IV Oppeaastat

rakendatakse lisa6pet neile, kes soovivad jiitkata muusikaharidust andvates kSrgemates

6ppeasutustes.
2. Numbrid tabelis tlihistavad tundide ar,zu niidalas. Tundide pikkus 22-45 minutit.
3. Pdhipill, lisapill, arvutimuusika on individuaaltunnid.
4. SolfedZo, muusikalugu ja koosmusitseerimine on riihmatunnid.

SolfedZo rtihmade suurus on 6- 10 6pilast. Muusikaloo riihma suurus on kuni 13 6pilast.

Koosmiingu riihma suurus on kuni 8 6pi1ast.

5. Lisaained m2i2iratakse Opilastele, kes tulevad hiisti toime p6hiainetega, arvestades dpilase

vdimekust, soovi ja kooli vdimalusi.
6. Koosmiingu tunnid miiiiratakse I 6ppeaastal alates jaanuarist.

7 . Tiirniga m[rgitud ained antakse arvestades dpilase soovi ja kooli v6imalusi.

4. Kunstiosakonna dppeainete loetelu

Oppeained Pdhi6pe Lisa6rre*
I Sla II 6/a III 6/a IV 6/a V 6/a 1lla II6la m ota

noorem aste vanem aste

Joonistamine 2 J
a
-l 4 4 1

J
a
J a

--)

Maalimine 2
a
.,

1J a
J J J 3 J

Komoositsioon 2 .,) 3
1
J J 3

a
-) J

Vormi6petus 2 2 2 2 2 2 2 2

Kunstiaialusu I I 1 I

Oooeoraktika 28 28 28 28

1. Numbrid tabelis niiitavad n[dalatundide arvu.
2. Tunnid toimuvad riihmas suurusega kuni 16 6pilast.
3. Lisadppele v6etakse 6ppima eriti edukaid 6pilasi, kes soovivad jEtkata kustialast haridust

k6rgemates 6ppeasutustes.
4. Sdltuvalt vajadusest, vdimalustest ja tingimustest vdib kool muuta

ainete mahtu, s[ilitades seejuures niidalas etten[htud tundide arvu (13 tundi).
5. Oppepraktikal siivendatakse 6pitut eri miljoos: looduspildid, linn jne.



5. Vaba6pe (muusikaosakond, kunstiosakond )

Opetuse eesmf,rk:
Vdirnaldada muusikaga ja kunstiga tegelemist
huvi- pakkuvas valdkonnas, kuid ei soovi v6i ei

oppesrsu:

Vabadpe 6ppekaval 6ppimise aluseks on enne Oppeaasta algust Oppen6ukogu otsusega kinnitatav

igale 6-pilaiele valikuline kdikide pillide huvidppe dppekava ainete loetelu, mis moodustub

lapsevanemate esitatud sooviavalduste alusel ja arvestades kooli vdimalusi.

Oppeainete loetelu
Maksimaalne oppetundide arv muusikaosakonnas kuni 3 tundi niidalas, neist 2 individuaalset

tundi. Tunni kestvus on 45 min. Oppeaastal on 70 individuaaltundi ja 35 riihmatundi.

Maksimaalne Oppetundide arv kunstiosakonnas kuni 6 tundi nlidalas,Zl} tundi dppeaastal.

osako
kui dppida sooviv dpilane ei suuda tiiita pdhiOppe vdi huviOppe dppekava mahtu;

kui p6hi6ppe v6i huvidppe dppekava tiiitnud dpilane soovib jAtkata 6pingut lisadppe

dppekaval ega soovi liibida lisa6ppe dppekava tiiies mahus.

Hindamiskord
Vaba6ppe Opilaste tood hinnatakse diferentseeritult - liihtudes dpilase individuaalsetest

iseiirasustest j a arengutasemest.

flppetrimestri ja oppeaasta l6pul antakse dpilasele kirjalikult kokkuv6tvad hinnangud.

Kokkuvdtvad hinnangud kantakse klassitunnistusele ning hinnete koondtabelisse.

flppeaasta 10pul kokkuv6tvad hinnangud kantakse individuaalse tooplaani vastavasse osasse

s6nalise iseloomustusena.

Arvestuslikult hinnatavate Oppeiilesannete (suuline/kirjalik vastus, praktiline tegevus) taitmine

on vabaoppe osakonna 6pilastele kohustuslik. Koolist puudunud Opilane tiiidab arvestuslikult

hinnatava i.ilesande dpetajaga kokkulepitud ajal v6i vOlgnike kontserdil.

Vaba6ppe osakonna dpilase k[itumist ja hoolsust hinnatakse igal 6ppetrimestril ja hinded

s6naliselt (kiiitumine) ja numbriliselt (hoolsus) miirgitakse klassitunnistusele ning hinnete

koondtabelisse.

Vaba6ppes 6ppiv dpilane saab dppeaasta l6pus tdendi liibitud ainete loetelu ja tundide mahu

kohta. Oppeaasta kestel saab iga trimestri l6pus tunnistuse.

Hindelised esinemised

flppeaastal toimub 2 hindelist esinemist II ja III trimestril. II trimestril tuleb esitada 1 pala ning

III trimestril 2 eriilmelist pala. Kui Opilane valib teise pilli, siis esimene esinemine toimub III
trimestril, kus esitatakse 2 eriilmelist pala.

Esinemiste eest arvestusel pannakse Opilastele hinded ning need kantakse tunnistusele ja hinnete

koondtabelisse.

dpilastele, kes soovivad oma v6imeid arendada

saa liibida k6iki dppekavas etteniihtud aineid.



Oppetasu on:
o muusikaosakonnas v6rdne p6hi6ppe alusel dppivate Opilaste 6ppetasuga;
o kunstiosakonnas vdrdne p6hi6ppe alusel Oppivate dpilaste dppetasuga.

6. Ringid

1. Mudilaste ring 4-5 aastastele lastele - 1 muusika- ja 1 kunstitund niidalas, lapse tildiste
eelduste arendamine. Lapsed Opivad riihmas, riihma suurus kuni 10 inimest. Opetamisel
suunatakse dpilasi miingult Sppimisele.

Operusg ur-o BSUARGID
o loomev6imete avastarnine ja kavakindel arendamine;
. lapse iildine esteetiline arendamine;
o v6imalus valida endale edasise tegevuse.

2.Muusika eelkool 6-8 aastastele lastele - 2 muusikatundi niidalas. Lapsed Opivad rthmas,
rtihma suurus 6-10 inimest. Opetamisel suunatakse dpilasi miingult Oppimisele.

Opsrusp EESMARG
Peamine eesmtirk on iiratada lastes huvi ja armastust muusika vastu, dpetada

neid v[ljendusrikkalt ja emotsionaalselt laulma, laiendada laste muusikalist
silmaringi ja arendada nende loomingulisi andeid. Muusikakooli sisseastumiseksamiteks

ettevalmistamine.

3.Kunsti eelkool 6-8 aastastele lastele - 2 kunstitundi nlidalas.

OpBruss EESMARGD
. kujundadavaatlusoskust;
o rikastada fantaasiat, kujundada ilurneelt;
o ergutada loovat m6tlernist ja eneseviiljendust, toetada algatusv6imet;
o arendada sihna ja kiie koostodd;
o tutvustadarahvakunsti;
o pakkudakunstielamusi;
o anda vajalikud eelteadmised ettevalmistuskursusel6pingute jiitkamiseks.

4. Tiiiskasvanute kunstiring - 2 kunstitundi n?idalas, dppeaastas 70 tundi. Opetoo toimub grupis,

grupi suurus 6-10 inimest. 0ppet66s arvestatakse individuaalseid iseiirasusi ning eelistusi.

0petuse eesmiirgiks on arendada isiksuse loovust, andeid ja loomingulist initsiatiivi ning
anda elus vajalikke kunstilisi teadmisi, oskusi ja v6imeid.


