Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituskeskus
Kursus põhikooli ja gümnaasiumi muusikaõpetajatele

Innovaatiline ja loov ainekäsitlus = huvitav kool.
Miks, mida, kuidas?
Õppetöö läbiviimist toetab Euroopa Liit Euroopa
Sotsiaalfondist
(programm Eduko).
Sihtgrupp: üldhariduskoolide muusikaõpetajad
Maht: 2,5 ainepunkti (65 tundi, sellest 50 t auditoorset ja 15 t
iseseisvat tööd)
Aeg: I sessioon 28. veebruar – 1. märts 2015
II sessioon 14.-15. märts
III sessioon 18.-19. aprill
IV sessioon 16.-17. mai
Koht: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tatari 13, 10116
Tallinn
Kursuse eesmärk on:
 aidata mõista innovatiivse ainekäsitluse põhiolemust
 leida vastuseid didaktika põhiküsimustele: mida, miks ja
kuidas?
 mitmekesistada õppemeetodeid
 arendada ühismusitseerimist ja praktilist pillimängu
klassitunnis
 kavandada õppesisuga seonduvaid loovprojekte
 tutvuda innovatiivse MatchMySound automaatse tagasiside
süsteemiga pillimängu õpetamisel
Kursusel käsitletavad teemad:


Õppesisu valiku printsiibid aineõpetuses (funktsionaalne ja
kultuurikogemusest lähtuv)



Innovatiivne sisu - tasakaalustatud teemade valik
(traditsioonilise ja innovatiivse vahel)



Mitmekesine õppeprotsess



Toetav ja muusika spetsiifikat arvestav õpikeskkond



Ratsionaalne, mitmekesine ja relevantne
õppevormide/meetodite valik



Loovprojektide kavandamine ja läbiviimine kasutades
tänapäevaseid tehnoloogilisi vahendeid



Ühismusitseerimine kui loov eneseväljendus - osalus, kaasatus
ja toimetulek, interaktiivsed lahendused - MatchMySound



Praktiline pillimäng klassitunnis

Kursuse lisaväärtusena töötatakse õppejõudude ja kursusel
osalejate ühistööna välja innovatiivse ainekäsitluse näidismaterjal
erinevatele kooliastmetele. Iga osaleja koostab ka vastavalt oma
tööalasele vajadusele innovatiivse muusikaõpetuse portfoolio.
Keskendutakse ka efektiivse grupiõppe korraldamisele pillimängu
rakendamisel. Kristo Käo tutvustab grupiõpet käsitlevaid uurimusi
ning osalejad saavad kasutada MatchMySound automaatse
tagasiside süsteemi kodutööde esitamiseks endale sobival
pillil.
Kursuse käigus on kursusel osalejatel võimalus saada õppejõududelt
jooksvalt tagasisidet innovaatilise ainekava koostamise ning
loovprojektide planeerimise ja arendamise kohta.
Koolituse lõpetamise tingimused:
 osalemine õppesessioonidel
 ühe kooliastme innovatiivse ja loova muusikaõpetuse
ainekava koostamine (portfoolio)
 iseseisev töö kirjandusega

NB! Kursusel osalemine on tasuta.
Majutus- ja sõidukulu tasub esialgu osaleja. (kursusele
registreerumisel kirjutage majutusvajadus märkuste
lahtrisse!)
Pärast koolituskursuse lõpetamist on osalejatel võimalus
taotleda sõidu- ja majutuskulude kompenseerimist otse
programmist EDUKO).
Toitlustamine sessioonidel on osalejale tasuta
(kaetakse EMTA-le eraldatud eelarvest).
Koolitusprogrammis osalemise eelduseks on töötamine
üldhariduskooli muusikaõpetajana.
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