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Varasematel aegadel on arvatud, et muusikaga tegelemiseks peavad lapsel 
olema muusikalised erivõimed. Kuid mitmed neurobioloogilised uuringud 
on kinnitanud, et muusikalised võimed ei ole ainult geneetiline omadus, 
vaid sõltuvad suurel määral ka kasvukeskkonnast. Seepärast lähtutakse 
tänapäeval eelkõige seisukohast, et muusikalised võimed on arendatavad. 
Muusikaga tegelemine arendab ka laste lingvistilisi, matemaatilisi ja 
kinesteetilisi võimeid. (Sepp 2014, 22) 
 
Kõik eelnevalt mainitu laotab muusikaõpetajatele mitmel rindel üsna 
suure vastutuse. 

Uurimuse eesmärk on kaardistada Eesti üldhariduskoolides töötavate 
muusikaõpetajate haridus, tööstaaž, tööhõive, klassivälise tegevuse 
läbiviimine ning koolitusvajadus ja saada vastused järgnevatele 
uurimisküsimustele: 
•  Milllised on õpetajate hinnangud muusikaõpetuse olulisusele? 
• Mil määral on muusikaõpetajad seotud klassiväliste muusika-

tegevuste juhendamisega ning millised on selle töö väljundid?  
• Milliseid muusikakollektiive  juhendatakse?  
• Kas, ja kui, siis millise tariifi alusel on klassiväline töö tasustatud? 
• Milline on õpetajate täienduskoolituse vajadus? 

 

• Uurimuse läbiviimiseks kasutati kvantitatiivset uurimisviisi ja koostati 
küsimustik, mis baseerus 5 aastat tagasi läbi viidud uuringu küsimustikul (Kiilu, 
Sepp 2014). Küsimustik koosnes 32 valik- ja avatud vastustega küsimustest, 
millest antud kursusetöö raames analüüsiti viite küsimust. 

• Uurimuse valimiks on 185 Eesti Vabariigis töötavat muusikaõpetajat, kellest 
175 on naised ja 10 mehed. Vastajate seas on 176 eestlast ja 9 muust 
rahvusest õpetajat, vastanuid on kõikidest maakondadest (vt Joonis 1).  

• Kõige rohkem vastanuid on vanuses 51-55 ja 56-60 aastat (vt Joonis 2).  
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Eesti Muusika - ja Teatriakadeemia; Muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse instituut; Muusikapedagoogika eriala. 

MUUSIKAÕPETUSE OLULISUS 

Üldhariduskooli muusikaõpetuses on 
õpetajate jaoks oluline: 
 

Üldhariduskooli muusikaõpetuses on 
õpetajate arvates ühiskonnale oluline: 
  
 

KLASSIVÄLINE MUUSIKATEGEVUS 

Kõikidest vastanud muusika-
õpetajatest on ca 95% seotud 
klassiväliste muusikategevuste 
juhendamisega. Nende poolt 
enim juhendatavaid kollektiive 
saab näha joonisel 3.  
 

Uurimisküsimusele “Kas, ja kui, 
siis millise tariifi alusel on klassi-
väline töö tasustatud?” saab 
näha vastuseid jooniselt 4. 
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TÄIENDUSKOOLITUSE VAJADUS 

Kõigist vastanutest ca 22% 
leidsid, et koolitusi on piisavalt, 
nad ei tunne täiendus-
koolitustest puudust või ei oska 
kommenteerida (vt Joonis 5). 
Ülejäänud vastused leiab 
järgnevalt jooniselt. 
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Joonis 3. 
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Uurimistööst saadud vastused kinnitavad, et 
õpetajate hinnangul on muusikaõpetajatel 
oluline osa laste arengus ja uute põlvkondade  
kaudu ka kogu ühiskonna vormimises. 
 
• Valdav enamik muusikaõpetajatest tegeleb 

lisaks tavatundidele ka muusikalise 
tunnivälise tegevusega, alates kooridest kuni 
erinevate ansamblite ja muusikaringideni.  

• Kui õpetajatele endile on olulisim, et õpilased 
leiaksid muusikast rõõmu ja see tekitaks neis 
huvi, siis õpetajate silmis on ühiskonnale 
olulisim see, et muusikatunnis kasvatataks 
laia silmaringiga ja kultuurseid noori inimesi. 

• Nagu ka sellest küsitlusest selgus, siis 
õpetajate tunnivälise muusikalise töö 
väärtustamine ei kajastu endiselt määratud 
ringitöö tunni tariifi suuruses. Isegi täna on 
õpetajaid, kes teevad oma erialast tööd 
muusikatundide kõrval, saamata igasugust 
tasu tunnitariifi või kokkuleppe alusel.  

• Küsimus õpetajate täienduskoolituse 
vajadusest näitas, et täna on võrdlemisi palju 
neid õpetajaid, kes ei tunne vajadust 
täienduskoolituse järele. Võimalike koolituste 
teemadena toodi välja pilliõpe, erivajadusega 
lapsed, digilahendused ja kasvatusteadused. 

 

Joonis 1. Joonis 2. 
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