Muusikaõpetuse olümpiaad – musitseerimise ja loomingulise mõtte
arendamise võimalus
Käesoleval õppeaastal toimus esmakordselt muusikaõpetuse aineolümpiaad, mille
korraldajateks olid vastavalt koostöölepingule Eesti Vabariigi Haridusministeerium ja
Eesti Muusikaõpetajate Liit.
Olümpiaadi eesmärgiks oli:
# luua muusikaliselt andekatele õpilastele võimalus ja motivatsioon muusikaliseks
eneseväljenduseks
# arendada muusikalist kirjaoskust kui eeldust loominguliseks tegevuseks
# tähtsustada muusikaõpetust kui loovainet riiklikus õppekavas
Olümpiaad toimus kahes vanusegrupis, 7.klassid ja 10.klassid ning kahes voorus –
piirkondlik voor 19. jaanuaril ja üleriigiline voor 9.veebruaril 2002.
Olümpiaadi sisuline struktuur oli mõlemas voorus sarnane: esimene osa sisaldas
kirjalikke ülesandeid lähtuvalt vastava klassi õpitulemustest, teine osa oli seotud
laulmisega – 7.klassis ühe kohustusliku laulu esitamine, 10.klassis noodistlaulmise
harjutus. Olümpiaadi kolmas osa (mõlemas vanuserühmas) andis osalejatele
võimaluse kodus ettevalmistatud omaloomingulise muusikalise kompositsiooni
esitamiseks.
Üleriigilise vooru tulemusi hindasid kaks žüriid:
7.klassides
- esimees Ene Kangron, Eesti Muusikaakadeemia dotsent, Eesti
Muusikaõpetajate Liidu esimees;
liikmed: Ave-Maria Sild – Tartu Karlova Gümnaasiumi õpetaja, koorijuht
Anu Sepp – Nõmme Gümnaasiumi õpetaja, Eesti Muusikaakadeemia lektor
Tonio Tamra – Eesti Muusikaakadeemia prorektor, helilooja.
10.klassides - esimees Inge Raudsepp, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse
muusikaõpetuse peaekspert
liikmed: Eve Karp – Eesti Muusikaakadeemia lektor, Tallinna Reaalkooli õpetaja
Aivar Leštšinski – koorijuht, kirjastuse Avita peatoimetaja
Aive Skuin - Tallinna Üldgümnaasiumi õpetaja

Vastavalt tulemustele anti nooremas vanuserühmas välja
kulddiplomid:
Kärt-Katrin Kull (Palamuse G, õp.L.Toome), Kerli Saar (Muhu PK, õp.L.Peegel),
Laura Lindpere (Tallinna 21.Kool, õp.M.Maasik), Gerda Kättmann (Pärnu Kuninga tn
PK, õp.R.Jürima), Katrin Puutsa (Vara PK, õp.L.Heidmets) ja Gert Kütaru (Gustav
Adolfi G, õp.M.Ilus),
hõbediplomid:
Kristina Kull (Otepää G, õp.E.Eljand), Kai-Liis Laurimaa (Valtu PK,
õp.E.M.Laurimaa), Anna-Liisa Eller (Tallinna KunstiG, õp.A.Luukas), Liis Varkki
(Põlva KK, õp.Ü.Kurusk), Gerly Kättmann (Pärnu Kuninga tn PK, õp.R.Jürima),
Yoko Tees (Tallinna Saksa G, õp.M.Kaur), Hanna Jalakas (Kuusalu KK, õp.T.Esko),
Annika Oselin (Tartu Tamme G, õp.E.Ahven), Liisa Perk (Võru I PK, õp.H.Ilves) ja
Tarvi Kull (J.Westholmi G, õp.S.Veskimäe)
pronksdiplomid:

Marit Väin (Türi MG, õp.U.Tamm), Regina Ohak (Toila G, õp.S.Müsler), Helen Valk
(Vändra G, õp.L.Lumijõe), Marita Amur (Tamsalu G, õp.H.Mägi) ja Marin Varblane
(Viljandi Valuoja PK, õp.I.Stöör).
Üldarvestuses I koht Kärt-Katrin Kull, II koht Kerli Saar ja III koht Laura
Lindpere.
Eripreemiad said: parima kirjaliku töö eest – Marit Väin, parima lauluesituse eest –
Laura Lindpere ja parima omaloomingulise kompositsiooni eest – Kristina Kull.

Vanemas vanuserühmas olid tulemused järgmised kulddiplomid:
Karina Madar (Tallinna ÜhisG, õp. A.Erits), Rain Rämmal (Jõhvi G, õp.M.Mardi) ja
Deniss Kasparovitš (Ehte HumanitaarG, õp.S.Zaugarova).
hõbediplomid:
Lilian Vahter, (Kuressaare G, õp. M.Rand), Kristi Leppik (Tartu Tamme G, õp.
K.Aan), Aveli Kadastik (Türi G, õp.T.Schüts), Kristjan Kaasik ( Pärnu Raeküla G, õp.
K.Keskküla), Hester Piiliste (J.Westholmi G, õp. S.Veskimäe), Dagmar Rannak
(Viljandi MaaG, õp.P.Prost), Märt Ääremaa (Põltsamaa ÜG, õp. H.Martin) ja Maarja
Merivoo (Kuusalu KK, õp.T.Esko)
pronksdiplomid:
Hele-Riin Värk (Rakvere Reaalkool, õp.T.Silla), Ulvi Piirisalu (Rapla ÜG, õp.
E.Meidla), Kaia Nebieridze (Tallinna Mustamäe G, õp. P.Mandre), Aare Külama
(Kuusalu KK, õp. T.Esko), Aksel Mängli (Võru Kreutzwaldi G, õp. E.Arop), Liis
Kalda (Nõo Reaalgümn. õp. K.Tohver) ja Diana Urm (Otepää G, õp. E.Eljand).
Tänukiri osavõtu eest Olga Fjodorova (Linnamäe G, õp.J.Terentjeva).
Üldarvestuses I koht Karina Madar, II koht Rain Rämmal, III koht Deniss
Kasparovitš.
Eripreemiad: - parim kirjalik töö Maarja Merivoo, parim noodist laulja Deniss
Kasparovitš ja parim omaloomingu esitus Karina Madar.
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Mõned mõtted 7.klasside kirjalike ülesannete kohta ( Ene Kangron )
7.klassi kirjalikud ülesanded olid koostatud kuuenda klassi õpitulemusi arvestades.
Muusika kuulamisega seotud ülesannetega tulid osalejad valdavalt hästi toime –
tuntakse kuulmise järgi erinevaid pille ja hääleliike, osatakse määratleda
muusikavorme. Erinevalt piirkondlikust voorust oli lõppvooru ülesannetes ka kaks
videolõiku, milles nii dirigendi (esimeses näites G.Ernesaks) kui ka filmimuusika
(teises näites - Viimne reliikvia) äratundmine läks üsna ladusalt.
Muusikateoreetilistes ülesannetes valmistasid kõige enam raskusi need ülesanded, mis
olid seotud sisemise kuulmise arendamisega – näiteks rütmi järgi meloodia
äratundmine (siin on mõtteainet ka muusikakoolidele). Seekord oli ülesandes kirjas
Eesti Vabariigi hümni rütm.
Enam eksimusi oli ka erinevate pillirühmade paigutamisega klassikalise
sümfooniaorkestri skeemile.
Kokkuvõttes võib kirjaliku osa sooritustega rahule jääda – rõõmustav on asjaolu, et
kõikide osavõtjate (21) tulemused olid 49 punktist kuni 88,5 punktini (90
võimalikust).

