Kunstiõpetuse ainekava
III kooliaste
Õpitulemused
Loovtööde ainest ammutatakse nii oma elust, lähiümbrusest kui ka kunstiloost. Teadmised ja
tehnilised oskused omandatakse loova tegevuse käigus. Kunstiteostest rääkimine toetab oma
seisukoha, tolerantsuse ning väärtushinnangute kujunemist. Koostöö- ja arutlusoskuste
arendamiseks kasutatakse lisaks individuaalsetele töödele rühmatöid. Noor omandab teadmisi
kunstist (analüüs), oskab seostada erinevaid kunste ja kunstiliike (süntees), tunneb ja kasutab
ainealast keelt (verbaalne), kasutab loomingulist eneseväljendust (loomine, esitamine), võtab
vastu ja oskab kasutada kunstiloomingut (kommunikatsioon, kriitika), väärtustab kohalikku
kultuuri

ja

maailmakultuuri

(mitmekultuurilisus),

õpilasele

on

südamelähedane

kultuuriväärtuste kaitsmine (jätkusuutlikkus).
• Esemete, olendite, sündmuste kujutamine omas laadis endale tähenduslikes töödes,
lugude visuaalne jutustamine.
• Mitmesuguste kunstitehnikate ja töövõtete õppimine, katsetamine ja loominguline
rakendamine.
• Muuseumide ja kunstinäituste külastamine, kunstiteoste vaatlemine ja aruteludes
osalemine.
• Lähiümbruse keskkonna, ehituskunsti ja disaini näidetega tutvumine. Makettide ja
kujundustööde teostamine.
• Visuaalse kultuuri näidete (reklaamide, filmide, arvutimängude jne) kriitiline
vaatlemine, arutlemine ja oma arvamuste põhjendamine.
• Oma tööde esitlemine, selgitamine; kaaslaste kuulamine ja nende tööde vaatlemine.
• Töötamine iseseisvalt ja rühmas. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas
ning teisi arvestav kasutamine.
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Kunsti üldpädevused
Põhikoolis on kunstivaldkonna õppeainete õpetamise eesmärgiks kujundada õpilastes eakohane
kunstipädevus: suutlikkus mõista kunstide mitmekesisust, arutleda kunsti ja muusika teemadel;
väärtustada lähiümbruse, Eesti ja maailma kultuuripärandit; näha eri ajastute ja nüüdisaja
kultuurisuhet; kasutada kunsti ja muusika väljendusvahendeid isiklikuks ja kollektiivseks
loominguliseks tegevuseks, väärtustada enda ja kaaslaste loomingut.
Kunstivaldkonna ainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:
1) on omandanud loovtegevuse ja eneseväljenduse kogemusi, tunnetab enda loomingulisi
võimeid ning väärtustab isikupäraseid ja keskkonnasäästlikke lahendusi;
2) kasutab loovtöödes mitmekesiseid visuaalseid ja muusikalisi väljendusvahendeid, arutleb
eakohaste kultuuriliste sõnumite ja väärtushinnangute üle, oskab kujundada oma arvamust ning
väljendada kunsti abil emotsioone;
3) väärtustab kultuuri ja inimese loovust, osaleb nii individuaal- kui ka koostööprojektides ning
peab tähtsaks lahenduste otsimist ja loovat mõtlemist;
4) märkab kultuuritraditsioone ning maailmakultuuri mitmekesisust, mõistab muusika ja kunsti
osatähtsust nüüdisaegses ühiskonnas, aktsepteerib erinevaid kultuurinähtusi;
5) väärtustab ja hoiab Eesti ning siin elavate rahvusvähemuste kultuuri, tunneb vastutust
kultuuritraditsioonide säilimise eest, seostab kunsti ja kultuuri ning teaduse ja tehnoloogia
arengut nii minevikus kui ka tänapäeval;
6) omab ülevaadet kunstivaldkonnaga seonduvatest elukutsest, ametitest ja edasiõppimise
võimalustest.

•

Kultuuri- ja väärtuspädevus

Hinnatakse kultuuriteadmisi ning väärtustatakse individuaalset ja kultuurilist mitmekesisust.
Käsitletavate teemade, analüüsitavate kunstiteoste ja -sündmuste kaudu toetatakse eetiliste ja
esteetiliste väärtushoiakute kujunemist. Praktiline loominguline tegevus ja selle üle arutlemine
õpetavad teadvustama kunsti eneseväljenduse vahendina, hindama erinevaid ideid, seisukohti
ja probleemilahendusi ning austama autorsust.
Põhikooli lõpetaja väärtustab, hoiab ja arendab Eesti kultuuri, tunneb vastutust
kultuuritraditsioonide säilitamise eest. Väärtustab maailmakultuuri mitmekesisust. Otsib
kultuurinähtuste seoseid igapäevaelu teiste valdkondadega (tehnoloogia, majandus jne)
•

Sotsiaalne- ja kodanikupädevus
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Kunsti uurimuslikud ja praktilised rühmatööd, arutlused ja esitlused, ühistes kunstiprojektides
osalemine kujundavad koostöövalmidust ja üksteise toetamise väärtustamist. Kunstiteoste üle
arutledes harjutatakse oma seisukohtade kaitsmist ning teiste arvamustest lugupidamist. Kunst
teadvustab inimese kui kujundaja ja kasutaja mõju, juhtides teadlikult ning jätkusuutlikult
tegutsema nii looduses kui ka inimeste loodud ruumilistes ja virtuaalsetes keskkondades.
•

Enesemääratluspädevus

Loovülesannetes saadav pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad õppida tundma oma huve ja
võimeid ning kujundada positiivset enesehinnangut. Kultuuriliste ja sotsiaalsete teemade
käsitlemine aitab kujundada personaalset, sotsiaalset ja kultuurilist identiteeti. Sihiks on
integreerida noori nüüdisühiskonda ja toetada oma identiteedi väljendamist loomingus.
•

Õpipädevus

Kunstis kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja töövormide
rakendamise kaudu, mis võimaldab õpilastel teadvustada ning kasutada oma õpistiili. Nii
individuaalselt kui ka rühmas lahendatavad uurimis- ja probleemülesanded eeldavad info
hankimist, selle analüüsimist ja tõlgendamist ning õpitu kasutamist uudsetes situatsioonides.
Kunstis saavad õpilased ise jõukohaseid ülesandeid luua, oma valikute sobivust kontrollida,
uusi oskusi katsetada ning järjekindlalt harjutada. Pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad
järjest suurendada
õppija rolli oma õpitegevuse juhtijana.
•

Suhtluspädevus

Kunstis on tähtsal kohal kunstiteostest, -stiilidest, -ajastutest, jms rääkimine, ulatudes lihtsast
argikeelsest kirjeldusest ainespetsiifilise keelekasutuseni. Oma tööde esitlemine ning aruteludes
erinevate seisukohtade võrdlemine ja kaitsmine toetavad väljendusoskuse kujunemist ning
ainealase oskussõnavara kasutamist. Referatiivsete ja uurimistööde koostamine eeldab
teabetekstide mõistmist ning juhib kasutama mitmesuguseid info esitamise vise.
•

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus

Matemaatikapädevuse arengut toetab kunstis rakendatavad ülesanded, kus tuleb sõnastada
probleeme, arutleda lahendusteede üle, põhjendada valikuid ja analüüsida tulemusi; samuti
analüüsida kunstikategooriaid (kompositsioon, struktuur, rütm jne), võrrelda ja liigitada
erinevate nähtuste tunnuseid ning kasutada sümboleid. Suutlikkus kasutada matemaatikale ja
loodusteadustele omast keelt, sümboleid, meetodeid ja mudeleid, lahendades erinevaid
ülesandeid kõigis elu- ja tegevusvaldkondades; mõista loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsust
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ning mõju igapäevaelule, loodusele ja ühiskonnale; mõista teaduse ja tehnoloogiaga seotud
piiranguid ja riske; teha tõenduspõhiseid otsuseid erinevates eluvaldkondades; kasutada uusi
tehnoloogiaid loovalt ja uuendusmeelselt.
•

Ettevõtlikkuspädevus

Ettevõtlikuspädevuse kujunemist toetavad kunstis individuaal- ja rühmatöö, uurimuslikud ja
probleemipõhised ülesanded ning õpitava sidumine nüüdisaegse igapäevaelu nähtustega.
Kunsti valdkonnas on iseloomulik uuenduslike ja loovate lahenduste väärtustamine. Praktiline
loovtegevus annab võimaluse katsetada ideede väljendamise ja esitlemise erinevaid võimalusi,
leidlikult valides sobivaid meetodeid ning rõhutades oma tugevaid külgi. Õpitakse tegevust
planeerima, võtma vastutust tööde lõpuni viimise ja tulemuse eest. Tutvutakse ka valdkonnaga
seotud elukutsete ning institutsioonidega.
•

Digipädevus

Digipädevus on suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas
ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui kogukondades suheldes; leida ja säilitada
digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda digitaalses
sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada
probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates
digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust,
isikuandmeid

ja

digitaalset

identiteeti;

järgida

digikeskkonnas

samu

moraali-

ja

väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.

Läbivad teemad
Kunstis on võimalik kaasata kõiki läbivaid teemasid, kuigi mõnega on seotus tugevam.
•

Kultuuriline identiteet. Õppesisus ja -tegevustes tutvutakse kohaliku, Eesti ja maailma
kultuuripärandiga, teadvustatakse kultuuri rolli igapäevaelus, pärandkultuuri arenemist
tänapäevases globaliseeruvas maailmas Tähtis on noorte endi osalemine õpilastööde
näitustel koolis, maakonnas, vabariigis.

•

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine seondub kunstides oma võimete ja huvide
teadvustamine. Tutvutakse kunsti mitmekülgse väljundiga igapäevaelus ning kunstiga
seotud elukutsetega. Kujundatakse iseseisva õppimise ja tegutsemise oskust, mis on
oluline alus elukestva õppe harjumuste ning hoiakute omandamisel. Tutvutakse
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kunstide mitmekülgsete väljunditega igapäevaelus, kunstidega seotud ametite ja
elukutsetega, võimaldatakse vahetult kokku puutuda töömaailmaga, nt külastades
loomeettevõtteid.
•

Väärtused ja kõlblus on kunstiainetele eriomased. Õppesisus ja -tegevustes tutvutakse
kohaliku ja maailma kultuuripärandiga, teadvustatakse kultuuri rolli igapäevaelus,
kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii erinevatesse kultuuritraditsioonidesse
kui ka kaasaja kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute ideede ning isiklike kogemuste
ja emotsioonide loomingulist väljendamist. Õpilasi suunatakse osalema ühiseid väärtusi
kujundavatel kunstisündmustel (näitused, muuseumid, kontserdid ja etendused).

•

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus lõimimine kunstiga, julgustatakse kujundama ja
väljendama oma seisukohti ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning katsetama oma
ideede arendamist ja elluviimist. Kunstist võib saada alguse elu jooksul püsiv harrastus,
mis lõimub elukestva õppe põhimõttega. Läbiva teema

•

Tervis ja ohutus raames tuleb erinevaid materjale ja töövahendeid kasutades jälgida
ohutuse ja otstarbekuse printsiipe, jälgides enda tervise ja ohutuse nõudeid. Läbiva
teema „Tervis ja ohutus” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist vaimselt,
emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline
järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava
turvalise keskkonna kujundamisele.

•

Keskkond ja jätkusuutlik areng käsitlemine hõlmab mitmekülgseid oskusi info
leidmise, visuaalse kommunikatsiooni ja keskkonna kujundamis kohta. Läbiva teema
„Keskkond ja jätkusuutlik areng” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab
ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi
keskkonna- ja inimarengu küsimustele.

•

Tehnoloogia ja innovatsioon on seotud kunstile omase praktilise tegevusega, kus
kasutataks erinevaid oskusi ja vahendeid ning luuaks uusi võimalusi. Taotletaks pidevalt
muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas toimetuleva inimese kujunemist.
Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” käsitlemisega taotletakse õpilase
kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada
oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja
töökeskkonnas.
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•

Teabekeskkond. Tutvutakse andmebaasidega, meediakeskkonna võimaluste ja
ohtudega ning autorikaitseküsimustega. Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemisega
taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab
ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma
eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi.

Kunstiõpetuse lõiming teiste ainetega
Tänapäeva kultuurile on olemuslik interdistsiplinaarsus. Kunsti ja teiste ainevaldkondade
seostamiseks on palju võimalusi.
Väärtushoiakute kujundamine ja maailma kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine. Paljudes
ainetes tutvutakse erinevate kultuuridega ning toetatakse kultuurilise ja sotsiaalse identiteedi
kujunemist.
Kunstiainete ja teiste ainevaldkondade seostamiseks on palju võimalusi.
Väärtushoiakute kujundamine ja maailma kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine. Paljudes
ainetes tutvutakse erinevate kultuuridega ning toetatakse kultuurilise ja sotsiaalse identiteedi
kujunemist (kunstid, eesti keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus,
geograafia, käsitöö ja tehnoloogia, kehaline kasvatus). Kunstide kaudu saab eriti hästi
teadvustada kultuuridevahelist dialoogi ja loovust nüüdisühiskonna innovatsiooni allikana.
Kattuvate või lähedaste mõistete kasutamine (kompositsioon, struktuur, rütm, plaan, stiil,
variatsioon, improvisatsioon, liikumine, dünaamika, geomeetria jm): kunstid, keeled ja
kirjandus, tehnoloogia, kehaline kasvatus.
Ainete sisust lähtuvate seoste esiletoomine:
•

sotsiaalainetest lähtudes vaadeldakse inimese suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega
ning erinevate kultuuride kommete ja pärimustega;

•

emakeelest ja võõrkeeltest lähtudes arendatakse verbaalset eneseväljendusoskust,
diktsiooni, funktsionaalset lugemisoskust ning infokanalite kasutamise
oskustkirjandusest lähtudes vaadeldakse eri ajastute ja kultuuride lugusid muusikas ja
kunstis, teatri- ja filmikunstis;

•

muusikaõpetuses ja kunstiõpetuses tuleks üheaegselt süveneda ajaloolistesse
teemadesse. Loovtööna saab kasutada erinevate muusikastiilide maalimist.
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•

loodusainetest lähtudes teadvustatakse inimese nägemismeele füsioloogilist eripära,
õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning valguse ja
värvide omadusi;

•

matemaatikast lähtudes arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist
(matemaatiline keel, struktuur, sümbolid ja meetodid);

•

käsitööst ja tehnoloogiast lähtudes arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist
(loomise protsess, tehnoloogiad ja tehnikad);

•

kehalisest kasvatusest lähtudes arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat,
reageerimiskiirust ja koordinatsiooni.

Õppesisu
III astmes omandatakse teoreetilisemal tasemel teadmisi kunsti nii märgilistest (sümbol,
allegooria, tsitaat jne) kui ka vormilistest (värv, valgus ja vari, perspektiiv, kompositsioon
jne) väljendusvahenditest. Loomingulistes töödes katsetatakse uusi meediume ning väljundeid;
seatakse

järjest

rohkem

endale

ise

ülesandeid;

mängitakse

vormielementide

ja

väljendusvahenditega teose isikupära ning sõnumi huvides. Teadlikumalt võetakse eeskujuks
kunstiteoseid ja -stiile, analüüsitakse teoseid ning otsitakse visuaalset ja verbaalset infot. Kunsti
käsitletakse visuaalse ning sotsiaalse keskkonna osana. Kunst kui õppeaine on oma olemuselt
mittelineaarne, õppesisu punkte käsitletakse õppes omavahel tihedalt põimunult.
•

Uurimuslikud ja loovad ülesanded, individuaalsed ja rühmatööd.

•

Ideest ja eesmärgist lähtuvalt loovtööde materjalide, tehnikate ja väljendusvahendite
valimine. Töö teostamine ja esitlemine.

•

Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi leidmiseni.

•

Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste külastamine ja arutelud vähemalt kord aastas,
ainealase terminoloogia kasutamine.

•

Infootsing erinevatest teabeallikatest. Uurimuste ja visualiseeritud esitluste koostamine
ja kujundamine.

•

Mitmesuguste looduslike ja tehisobjektide ning keskkondade analüüsimine erinevatest
vaatepunktidest.

•

Kunstiteosed ja stiilid, lood ja sündmused uue teose loomise lähtepunktina.

•

Kunstiteose vorm ja kompositsioon, materjalid ja tehnika, sõnum ja kontekst.

•

Väljendusvahendite vastavus ideele, otstarbele ja sihtgrupile.
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•

Sümbol, allegooria ja tsitaat kui sõnumikandjad.

•

Kujutamise viisid: stiliseerimine, abstraheerimine, deformeerimine jne.

•

Mitmesugused kunstimaterjalid ja tehnikad (nt joonistamine, maal, kollaaž, skulptuur,
installatsioon jne).

•

Arhitektuuri ja disaini funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus.
Arhitektuur ja disain Eestis ning rahvusvahelised suundumused.

•

Inimese ja ruumilise keskkonna suhted, disain kui probleemilahendus

•

Teksti ja pildi koosmõju graafilises disainis. Kirjatüübid ja graafilise kujunduse
baasvõtted.

•

Eesti kunsti suurkujud ja teosed. Erinevate kultuuride kunstiajaloo tuntumate teoste
näiteid.

•

Nüüdiskunsti olulised suunad ja aktuaalsed teemad.

•

Kunst peegeldamas ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut.

•

Kunstnike, kunstiajaloolaste, disainerite ja arhitektide erialane töö.

7. klass
KUJUTAMIS- JA VORMIÕPETUS (kunstitehnikad, pildiline kujutamine, loominguline
väljendus, uurimine ja avastamine)
Istuv figuur. Poolprofiil. Modelleerimine valguse ja varjuga. Langev ja omavari. Loodus-ja
tehisvormide stiliseerimine. Karikatuur.
VÄRVI-, KOMPOSITSIOONI- JA PERSPEKTIIVIÕPETUS (pildiline kujutamine,
ruumiline kujutamine, loominguline väljendus, uurimine ja avastamine, koostöö ja
arutelud)
Värvide

kontrast

ja

tasakaal.

Abstraktne

kompositsioon.

Joonperspektiiv

(ühe

koondumispunktiga).
DISAIN JA KIRJAÕPETUS (meedia ja visuaalne kommunikatsioon, uurimine ja
avastamine, koostöö ja arutelud, loominguline väljendus)
Märk ja sümbol, peremärk, logo. Kombinatoorika tasapinnal. Laisule kirja kasutamine
markeriga.
VESTLUSED KUNSTIST (uurimine ja avastamine, kunstikultuuri tundmine, koostöö ja
arutelud)
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Kunti liigid ja žanrid. Karikatuur. Kunsti areng keskajast 20. sajandi lõpuni. Eesti rahvakunst
ja selle areng.

8. klass
KUJUTAMIS- JA VORMIÕPETUS (kunstitehnikad, pildiline kujutamine, loominguline
väljendus, uurimine ja avastamine)
Profiil. Karakteri kujutamine. Karikatuur ja šarž. Modelleerimine valguse ja varjuga. Valgus,
läige.
VÄRVI-, KOMPOSITSIOONI- JA PERSPEKTIIVIÕPETUS (pildiline kujutamine,
ruumiline kujutamine, loominguline väljendus, uurimine ja avastamine, koostöö ja
arutelud)
Kooskõla

ja

tasakaal,

Abstraktne

kompositsioon.

Erinev

vaatepunkt

(konna-

ja

linnuperspektiiv). Op- kunsti võtted, op- kunsti näited Vasarely).
DISAIN JA KIRJAÕPETUS (meedia ja visuaalne kommunikatsioon, uurimine ja
avastamine, koostöö ja arutelud, loominguline väljendus)
Eksliibris. Groteskkiri. Kirjaoptika. Loovkiri. Kombinatoorika tasapinnal ja ruumis.
VESTLUSED KUNSTIST (uurimine ja avastamine, kunstikultuuri tundmine, koostöö ja
arutelud)
Grafiti, kas kunst või huligaansus. Reklaam. Virtuaalne kunst ja selle väljendusvahendid.
Kunsti areng erinevatel aegadel. Eesti kunsti seosed põhjamaade kunstiga ja maailma
etnograafilise kunstiga.

9. klass
KUJUTAMIS- JA VORMIÕPETUS (kunstitehnikad, pildiline kujutamine, loominguline
väljendus, uurimine ja avastamine)
Istuv figuur. Profiil, inimeste grupp. Šarž tuntud inimesest. Modelleerimine paber, teip, traat
jne)
VÄRVI-,KOMPOSITSIOONI-

JA

PERSPEKTIIVIÕPETUS

(pildiline

kujutamine,

ruumiline kujutamine, loominguline väljendus, uurimine ja avastamine, koostöö ja
arutelud)
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Optiline

segamine.

Kompositsiooniskeemid.

Kuldlõige.

Ruumillusioon,

op-kunst.

Joonperspektiiv kahe koondumispunktiga.
DISAIN JA KIRJAÕPETUS (meedia ja visuaalne kommunikatsioon, uurimine ja
avastamine, koostöö ja arutelud, loominguline väljendus)
Grotesk- ja laisulekirja võtted sulega. Arvutikirjad. Kombinatoorika tasapinnal ja ruumis.
JOONESTAMISE ALGTEADMISED (ruumiline kujutamine, iseseisev töö ja arutelu)
Joonte vormistamise nõuded. Ristprojektsioon. Kolmvaade. Piltkujutis.
TEHNIKAD

JA

MATERJALID

(pildiline

kujutamine,

ruumiline

kujutamine,

loominguline väljendus, uurimine ja avastamine, loominguline väljendus, meedia ja
visuaalne kommunikatsioon)
Joonistamine: süsi, tušš, pintsel, grafiitpliiats, pastapliiats, õli- ja kriitpastell.
Modelleerimine: savi või voolimismass, paberimass, tekstiil, taaskasutatavad tehismaterjalid
Maalimine: kattevärvid, vesivärvid, akrüülvärvid. Kollaaž ja assamblaaž. Istallatsioon.
Kombinatoorika. Graafika. Disain.

Õpitulemused
Põhikooli lõpetaja:
•

tunnetab ja arendab teadlikult oma kunstialaseid võimeid;

•

loovülesannetes leiab erinevaid lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi,
esitleb tulemusi; ning põhjendab valikuid;

•

kasutab ideest lähtudes sihipäraselt mitmekesiseid visuaalseid väljendusvahendeid;

•

kasutab kunsti õppides ning loovas praktikas tehnoloogiavahendeid;

•

tunneb Eesti ja maailma kultuuripärandi olulisi kunstiteoseid;

•

võrdleb eri ajastute kunsti näiteid, kirjeldades ning mõtestades sõnumite,
väljendusvahendite ja hinnangute muutumist kultuuriajaloo vältel;

•

analüüsib looduslikke ja tehiskeskkondade objekte ning nendevahelisi seoseid
ökoloogilisest, esteetilisest ja eetilisest vaatepunktist;

•

mõistab disaini kui protsessi, mille eesmärgiks on leida probleemile uus ja parem
lahendus;

•

kasutab visuaalse kommunikatsiooni vahendeid, arutleb pildikeele kultuuriliste märkide
üle;

•

teadvustab kunsti rolli ühiskonnas;
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•

seostab omavahel kultuuri, ühiskonna ning teaduse ja tehnoloogia arengut;

•

mõistab, et nüüdiskunst väljendub paljudes erinevates meediumites ja kõnetab vaatajat
laias teemade ringis.

Kunstiõpetuse füüsiline keskkond
•

Kool korraldab valdava osa õpet klassis, kus on 500 lux päevavalgusspektriga valgustus
tööpinnal.

•

Klassis on vesi/kanalisatsioon, õppelauad, tööde kuivatamise, hoiustamise ja
eksponeerimise võimalused ning projektsioonitehnika. Klassiruumi on võimalik
pimendada.

•

Klassis on kooli õppekava järgi kunstitundideks internetiühendusega arvutite
kasutamise võimalus. Kool tagab skännerite, printrite ja arvutiklassi kasutamise
võimaluse.

•

Kooli poolt on võimaldatud töövahendid: käärid, sirklid, pintslid, joonlauad, erineva
tugevusega pliiatsid, markerid, kattevärvid, vesivärvid, pastell- ja rasvakriidid.
Vastavalt õppekavale A3 paber (akvarell-, kattevärvi-, ja kavandi paberid).

Hindamine
Hindamisel lähtutakse põhikooli riikliku õppekava sätetest. Hindamise eesmärk on anda
õpilasele motiveerivat tagasisidet. Hindamisel on oluline tunnustada lahenduste erinevusi ja
väärtustada õpilaste isikupära. Õpilane peab teadma, mida hinnatakse ning mis on hindamise
kriteeriumid.
Hindamise eesmärk on:
• toetada õpilase arengut;
• anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;
• innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;
• suunata õpilase positiivse enesehinnangu kujunemist;
• suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;
• anda alus õpilase järgmisse kooliastmesse üleviimiseks.
Hindamise lõppeesmärk on õpetada õppijat ennast ise hindama, saada tal iseseisvaks ja
sõltumatuks. Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema
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varasemate saavutustega. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid
külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad
õpilase arengut. Õppetunni vältel saab õpilane enamasti suulist tagasisidet oma töö kohta, et
toetada õpilase käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist. Õpilane kaasatakse enese
ja kaaslaste kujundavasse hindamisse tööde analüüsimise kaudu.
Ainealaseid teadmisi ja oskuseid hinnatakse viie palli süsteemis:
• hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks
olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid;
• hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe
aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele;
• hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi
õppida või kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel
õppimisel või edasises elus;
• hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika
õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga
ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus;
• hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda hakkamasaamist
edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende õpitulemuste osas
puudub.
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Õpilast hinnates
on oluline nii õpetaja sõnaline hinnang, numbriline hinne kui ka õpilase enesehinnang.
Õpiülesande täitmisel hinnatakse:
•

planeerimist ja disaini (originaalsust, iseseisvust, idee või kavandi rakendamise
võimalust, materjali ja töövahendite valiku otstarbekust, toote valmistamise viisi,
tööjoonise tehnilist korrektsust jms);

•

valikute (idee, töötlusviisi, materjali jms) tegemise ja põhjendamise ning seoste
kirjeldamise oskust;
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•

valmistamise kulgu (koostööoskust, iseseisvust tööd tehes, materjalide ja töövahendite
ning kirjalike ja infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskust, teoreetilisi teadmisi ja
nende rakendamise oskust, tööohutuse järgimist jms);

•

õpilase arengut (edasipüüdlikkust, vaimset ja füüsilist arengut);

•

töö tulemust (idee teostust, toote viimistlust, esteetilist väärtust, töö õigeaegset
valmimist, toote kvaliteeti jm), sh üksikute ülesannete sooritamist ja toote esitlemise
oskust.

Õpilast hinnates võetakse arvesse kultuurse käitumise reegleid ja õpilase hoiakuid (püüdlikkust,
suhtumist õppetöösse, abivalmidust teiste õpilaste suhtes, õpperuumide kodukorra täitmist,
töökust, järjekindlust, tähelepanelikkust jm). Õpilaste teadmisi, tehnilist nutikust ja loovust
hinnatakse ka probleemülesannete, võistlusmängude, projektitööde jms põhjal.
8. ja 9. klassis võib õpilaste hindamisel lähtuda lisaks eelnimetatule järgmisest:
•

teadmiste ja oskuste kokkuvõtvaks hindamiseks põhikooli lõpul on soovitatav õpilastel
teha lõputöö (esitlus, praktiline töö, silmaringi ja teadmiste hindamine vastavalt
õppekavale);

Hindamisel arvestatakse ainealast loovtööd.
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