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Õppekava nimetus: LOOVUSE ARENDAMINE ÕPPETÖÖS
Õppekavarühm: 0114 Aineõpetaja koolitus
Sihtgrupp: klassi- ja kunstiõpetajad
Maht: 8 at auditoorset aktiivõpet
Koolituse maksumus ja tasumise kord: 65 Eurot (ettemaks või koolitusejärgne tasumine
märgitakse kuulutuses). Koolitustasu sisaldab kahte kohvipausi.
6. Õpiväljundid:
a) Kursuse järel õppija:
• teab loovuse definitsioone ja jaotust;
• analüüsib enda loovust;
• teab, kuidas areneb ja millest sõltub õpilaste loovus;
• rakendab divergentse mõtlemise harjutusi;
• oskab hinnata õpilaste loovust.
7. Õppe sisu:
Loovuse olulisust tänaste laste, homsete täiskasvanute elus mõistavad juba paljud.
Esimestes kooliastmetes saab panna aluse loovale mõtlemisele, aga ka blokeerida loovuse. Töö
loovuse arendamisel käib edasi tegelikult elu lõpuni.
Kui oled seda tüüpi õpetaja, kes peab oluliseks loovuse arendamist, on see koolitus just Sinu jaoks.
Sellel kursusel on teooria, analüüsimine ja järgi proovimine mõnusas tasakaalus. Kursus on
aineteülene (ei ole keskendunud kunstiainetele), loovmõtlemise keskne.
a) Põhilised kursusel läbitavad teemad:
• Loovuse olemus
• Õpetaja loovus
• Loovuse areng lastel
• Loovust toetav vaimne ja füüsiline keskkond
• Loovusblokid
• Loovuse hoidmine ja kasvatamine
• Loovuse hindamine
8. Õpingute alustamise tingimused: puuduvad
9. Koolituse asukoht ja õppekeskkonna kirjeldus: koolituse asukoht märgitakse kuulutuses.
Alati on koolituse ruumid kaasaegsed ja varustatud esitlustehnikaga. Ruumi paigutus
võimaldab grupitööd ja loovusharjutusi.
10.
Õppematerjalid: 11. Jaotusmaterjalid: Kaasa saab slaidid ja faili loovust arendava metoodikaga.
12.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid. Õpiväljundite saavutamisel
väljastatakse koolituse tunnistus.
a) Õpitväljundite saavutatuse tuvastamine:
Õpiväljund
Hindamiskriteerium
Hinne
teab loovuse definitsioone ja
jaotust;
analüüsib enda loovust;

Eneseanalüüsis on korrektselt kasutatud
arvestatud/mitte
loovusega seotud termineid. On vähemalt arvestatud
välja toodud enda loovuse tugevamad ja
nõrgemad küljed.

Rakendab divergentse
mõtlemise harjutusi;

Sooritab vähemalt ühe divergentse
mõtlemise harjutuse ja analüüsib seda
suuliselt.

Teab, kuidas areneb ja millest Koostab vähemalt kahest
sõltub õpilaste loovus;
hindamiskriteeriumist koosneva
Oskab hinnata õpilaste loovust. hindamismudeli valitud vanusegrupile.

arvestatud/mitte
arvestatud
arvestatud/mitte
arvestatud

13.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal:
Kristi Laanemäe (MA) on pikaajalise haridusvaldkonna koolituskogemusega täiskasvanukoolitaja.
Mitmete õpikute autor ja Loova tuleviku kooli asutaja ja arendaja. Kristi koolitusampluaasse kuulub
üldidaktika, kunstiõpetuse didaktika, erinevad õppimise, õppetöö korralduse ja loovusega seotud
teemad.

