LISA

10. Tegevuskava aastaks 2017/2018
10.1 Organisatsiooni juhtimine
EESMÄRK

TEGEVUSED

AEG

RESSURSID

1. Tegevuskava igaaastane uuendamine

tegevuskava arutelu

ajaline

2. Tegevuskava igaaastane kinnitamine, sh
maakondlike
muusikaõpetajaid
puudutavate sündmuste
info jagamine
3. Kodulehekülje
täiustamine

tegevuskava arutelu

2017
sügisesed
juhatuse
koosolekud
2017
suurkogu
24.nov 2017

4. Lepingud EMÕ
Liidu, volikogu liikme
ja tema tööandja vahel
5. Juhatuse koosolekud

lepingute sõlmimine ja
uuendamine

6. Laiendatud juhatuse
koosolekud

OTSENE
VASTUTAJA
EMÕ Liidu juhatus

OODATAV TULEMUS

ajaline

EMÕ Liidu volikogu
ja maakondade
delegaadid-liikmed

paremini eesmärgistatud tegevus
EMÕ Liidus

Innove
toetusel
täht1.nov
2017
iga-aastane

ajaline, Innove
projektiraha

EMÕ Liidu kodulehe
ja liikmete haldur

adekvaatse ja informatiivse
kodulehekülje olemasolu

ajaline

EMÕ Liidu vastutav
sekretär

tõhus koostöö

aktuaalsete küsimuste arutelu,
probleemidele lahenduste
otsimine ja lahendamine

kord kuus või
vastavalt
vajadusele

ajaline

EMÕ Liidu juhatus

päevakorras olevate
probleemidele lahenduste
leidmine

aktuaalsete küsimuste arutelu

2-3 korda
aastas või
vastavalt
vajadusele
(24.aug 2017)

ajaline, rahaline

EMÕ liidu laiendatud
juhatus

päevakorras olevate küsimustega
tegelemine, probleemidele
lahenduste leidmine

veebikeskkonna struktuuri
muutmine, pidev info lisamine

paremini eesmärgistatud tegevus
EMÕ Liidus

7. Suurkogu

liidu juhatuse ja laiendatud
juhatuse aruandlus, põhikirja
muudatuste kinnitamine, revisjon

24.nov 2017

ajaline, rahaline

EMÕ liidu laiendatud
juhatus

Juhatuse aruandlus,
revisjonikomisjoni otsuse
kinnitamine, põhikirja
muudatuste vastuvõtmine

8. Volikogu koosolek

aktuaalsete küsimuste arutelu

kevadel 2018

Ajaline,
rahaline

EMÕ liidu volikogu

päevakorras olevate
probleemidele lahenduste
leidmine

9. Meediaväljundi
suurendamine

ürituste ja aktuaalse temaatika
järjepidev
kajastamine meediakanalites;
meediaplaani koostamine

pidev

ajaline

EMÕ Liidu juhatus,
volikogu

olla kuuldav ja nähtav

10. Juhatuse ja liikmete
enesetäiendamine

koolitus- ja infopäevad

2017 sügis –
2018 kevad

ajaline

EMÕ liidu liikmed

kasutada saadud oskusi/teadmisi
igapäeva töös

11. Koostöö SA
Innove-ga

e-Koolikoti seire ja täiendamine
ekspertide poolt.

02. juuni.31.dets.2017

Innove projekt

EMÕ liidu üldhariduse
valdkonna juht,
EMÕ Liidu juhatus

12. Orff-sektsiooni
tegevus

uue muusikalise liikumise
õppevara loomine

I poolaasta

ajaline, rahaline
(projekt)

EMÕ Liidu
üldharidusvaldkonna
Orff-sektsiooni juht

Innove õppevarateemaline projekt
ja e-Koolikoti arendamise projekt
"Kaasaegse ja uuendusliku
õppevara arendamine ja
kasutuselevõtt
uus muusikalise liikumise
õppevara

10.2 Majandustegevus
EESMÄRK
1.Kooriühingu
tegevustoetus
2. Liikmemaksude
laekumine

TEGEVUSED
koostöö KÜ-ga, taotlemine ja
aruandlus
liikmeksolekuks motiveerimine ja
liikmeskonna suurendamine

AEG
igaaastane
pidev

RESSURSID
rahaline

OTSENE VASTUTAJA
EMÕ Liidu juhatus

OODATAV TULEMUS
liidul on stabiilne rahastaja

rahaline ja
ajaline

EMÕ Liidu volikogu

3. Projektide
rahastamine

taotluste koostamine ja esitamine

projekt

projekti
rahastus

EMÕ Liidu juhatus

kogukonna suurenemine, mis toob
kaasa ka parema finantsilise
toimetuleku
projekti finantseerimine

10.3 Liikmete koolitus
EESMÄRK

TEGEVUSED

AEG

RESSURSID

1. EMÕ Liidu koolitusreis
Madalmaadesse

koolitus, tutvumine
muusikaõpetuse ja
kultuurilooga

16.-23.sept
2017

omafinantseering,
projekt

2. Tutvustada
tänapäevaseid metoodilisi
materjale ja interaktiivseid
programme
muusikaõpetuses
3. Rahvusvaheliste
koolitusvõimaluste
pakkumine

koolitus- ja infopäevad,
videolõigud muusikatundide
läbiviimise metoodikast, etunnid, e-Koolikott

volikogu
koosolekud

projekt

1) IOSFS (Intsernational
Orff- Schulwerk Forum
Salzburg)

1)juuli 2018

omafinantseering,
projekt

2) konverents “Eesti
muusikahariduse edulugu”

2) aprill
2018

OTSENE
VASTUTAJA(D)
EMÕ Liidu
instrumentaal- ja
välissuhete
valdkondade juhid;
vastutav sekretär
EMÕ Liidu juhatus,
volikogu liikmed,
e-Koolikoti eksperdid
1) EMÕ Liidu
üldhariduse
valdkonna Orffsektsiooni juht
2) EMÕ Liidu juhatus
koostöös EMTA
muusikapedagoogika
instituudiga

OODATAV TULEMUS
innovaatilised ideed, silmaringi
laiendamine, koostöö võimaluste
leidmine
õpetajate koolituse kaudu
muusikaõpetuse kui aine
jätkusuutlikkuse tagamine, õpetamise
kvaliteedi tõstmine ja digivahendite
aktiivne kasutamine
silmaringi laienemine, saadud
teadmiste/oskuste kasutamine töös

4. Orff-metoodika
koolitused lasteaia- ja
üldhariduskooli õpetajatele

3) rahvusvaheline
sümpoosion
“Muusikaõpetaja kui
kultuurisaadik”

3) 5. nov
2018

3) EMÕ Liidu juhatus
koostöös EMTA
muusikapedagoogika
instituudiga

4) JaSeSoi sügiskoolitus

4) 22.-23.
sept

1) koolitused “Pillimäng
lasteaias” Tartumaal,
Pärnumaal, Saaremaal,
Läänemaal ja “Orff kohtub
pärimusega” Raplas
2) õppepäev “Loo laulule
kaasmäng”
3) õppepäev “Õpetajalt
õpetajale”

1) augustokt 2017

4) EMÕ Liidu
üldhariduse
valdkonna Orffsektsiooni juht
EMÕ Liidu
üldhariduse
valdkonna Orffsektsiooni juht

omafinantseering

praktiliste teadmiste/oskuste
kasutamine töös

2) jaan 2018
3) II
poolaasta

10.4 Üritused

ÜRITUSED

TEGEVUSED

AEG

RESSURSID

1. EMÕ Liidu
sügispäevad
Saaremaal
2. H. Kaljustele
pühendatud
koolimuusika päev

muusikaõpetajate koolitus, lahtised
tunnid

2.-3. nov
2017

koolitus, kontsert

17. november
2017

ajaline,
osavõtumaks,
projekt
ajaline

3. R. Pätsi
Koolimuusika fondi
laureaatide
tunnustamine

kandidaatide esitamine

juuni 2017
(preemiate
kätteandmine
10. nov)

ajaline,
projekt

OTSENE
VASTUTAJA
EMÕ liidu Saaremaa
esindaja volikogus,
esimehe asetäitja
H. Kaljuste Fondi
liikmed, EMTA MPI,
EMÕ Liidu juhatus

OODATAV TULEMUS
koolitusel saadud
teadmiste/oskuste rakendamine
töös, kogemuste vahetamine
kogemuste vahetamine, õpitu
rakendamine töös, laureaadi
tunnustamine

EMÕ Liidu juhatus,
märgata ja tunnustada parimaid
R. Pätsi koolimuusika muusikaõpetajaid
fondi juhataja,
volikogu

4. Kehra
rütmikafestival
“Muusika ja rütm
minu ja minu ümber”

ettevalmistav protsess, korraldamine

aprill-juuni
2018

ajaline,
projekt

EMÕ Liidu
Laste/noorte instrumentaalmuusika
instrumentaalmuusika harrastuse toetamine ja väljundi
valdkonna ja Orffleidmine
sektsiooni juhid

5. Muusikaolümpiaadide
ettevalmistus

2018. aasta Eesti ja
rahvusvahelise muusikaolümpiaadi
ettevalmistamine, töörühmade
moodustamine, ülesannete
koostamine
olümpiaadi läbiviimine maakondades

septveebr 2017

ajaline,
projekt,
HTMi
rahastus

EMÕ Liidu juhatus,
välissuhete
valdkonna juht

Muusikaliselt andekate laste
innustamine

17.veebr 2018 ajaline,
projektid
(HTM,
KOVid)
16.-17.märts
ajaline,
2018
projektid
(HTM,
KULKA)
18.-21.aprill
ajaline,
2018
projektid
(HTM,
KULKA)

EMÕ Liidu juhatus,
välissuhete
valdkonna juht

Muusikaliselt andekate laste
innustamine

EMÕ Liidu juhatus,
välissuhete
valdkonna juht

Muusikaliselt andekate laste
innustamine

EMÕ Liidu juhatus,
välissuhete
valdkonna juht

Muusikaliselt andekate laste
innustamine, Eesti
muusikahariduse taseme
tutvustamine Euroopas

september24.nov
suurkogu

EMÕ Liidu
üldharidusvaldkonna
Kodaly-sektsiooni
juht

ülevaade relatiivse
noodilugemismeetodi kasutamisest
tundides ja koolikoorides, võrdlus
10 aasta taguse küsitlusega

6. Piirkondlik
muusikaolümpiaad

7. Vabariiklik
muusikaolümpiaad

olümpiaadi läbiviimine EMTAs

8. Rahvusvaheline
muusikaolümpiaad

olümpiaadi läbiviimine EMTAs

9. JO-LE-MI meetodi
kasutamisest
üldhariduskoolide
muusikatundides,
süvendatud
muusikaõppega
klassides ja
koolikoorides.

Küsimustik vabariigi
muusikaõpetajatele

ajaline,
juunist
septembrini

10.5 Koostöö partnerite ja huvigruppidega
ORGANISATSIOON

TEGEVUSED

AEG

RESSURSID

1.Eesti Kooriühing

kohtumised, alaliitude
juhtide nõupidamised,
muusikanõukogu
koosolekud
koolitused, nõupidamised,
olümpiaadid

pidev

ajaline

pidev

koosoleku osavõtt,
esinemine sõnavõtuga

2. EMTA
Täienduskoolituskeskus ja
muusikapedagoogika instituut
3. Eesti Muusikanõukogu

4. Haridus- ja
Teadusministeerium, SA Innove

5. Rahvuskultuuri Fondi Heino
Kaljuste Sihtfond
6. R. Pätsi Koolimuusika Fond

7. Muusikaõpetajaid
ettevalmistavad haridusasutused

8. Rahvusvahelised
organisatsioonid: EAS, Orff
Schulwerk, International Music
Olympiad Committe)

OTSENE
VASTUTAJA
EMÕ Liidu juhatus

OODATAV TULEMUS

ajaline, projektid,
omafinantseering

EMÕ Liidu juhatus

jätkuv koostöö

kevad
2018

ajaline,
liikmemaks

EMÕ Liidu juhatuse
liige

õppekava arendus,
õppematerjalide
väljatöötamine,
retsenseerimine
stipendiumikandidaatide
esitamine
stipendiumikandidaatide
esitamine

pidev

ajaline, projekt

EMÕ Liidu juhatus

jätkuv koostöö,
muusikahariduslike probleemide
tutvustamine
kaasaegne õppekava, uuenenud
õppematerjalid

sept-okt
2017
1.juuni
2018

ajaline

EMÕ Liidu esimees

muusikaõpetaja tunnustamine

ajaline

õpetajate tunnustamine

1) osalemine TLÜ, EMTA,
Viljandi Kultuurikolledži
muusikaõpetaja õppekavade
arendustegevuses
2) ümarlauad
professionaalse
muusikahariduse
jätkusuutlikkusest
osalemine rahvusvaheliste
organisatsioonide töös

pidev

ajaline

EMÕ Liidu esimees
ja Pätsi fondi
esimees
EMÕ Liidu
laiendatud juhatuse
liige

koostöö ja kommunikatsioon

Hoida pilk peal muusikaõpetajate
ettevalmistusel

2) II
poolaasta
2017
pidev

ajaline

EMÕ Liidu
Eesti muusikahariduse
välissuhete
tutvustamine
valdkonna juht,
koolitusvõimalused,
üldharidusvaldkonna
Orff-sektsiooni juht

9. Kohalikud omavalitsused ja
koolid

koostöö maakondade
tasandil

pidev

ajaline

EMÕ Liidu
laiendatud juhatus,
volikogu

laiendada olümpiaadiga seotud
õpetajate ringi, saada suurem
omavalitsuste toetus maakondlike
voorude korraldamisel

10. Kontserdiorganisatsioonid:
Eesti Kontsert, Viljandi
Pärimusmuusika Keskus,
Jazzkaar, Eesti Interpreetide Liit,
ERSO ja Tallinna Filharmoonia

kontserdid

pidev

ajaline

EMÕ Liidu juhatus

sooduspakkumised EMÕ Liidu
liikmetele, koolikontserdid

