
  

NOORTE HUVITEGEVUSE ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppe korraldaja: 

 

MTÜ Loovkirjutamise keskus 

Õppekava nimetus: Loovkirjutamine lastele ja noortele 

Õppekavarühm: 

(Huviharidusstandardi 

järgi)  

üldkultuur 

 

Õppekeel:  Eesti keel, Vene keel  

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded.  

Sihtrühm:  

 

Lapsed ja noored vanuses 10-18 aastat, grupi suurus kuni 12 inimest.  

 

Õppe alustamise nõuded: 

 

Õpe on suunatud 10 -18 aastastele lastele ja noortele nende lugemishuvi, kirjutamisoskuste, 

eneseväljendusoskuste, sotsiaalsete oskuste ning loovuse arendamiseks. Varasem 

loovkirjutamisega kokkupuude ei ole vajalik. 

 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 

teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

Loovkirjutamises on esmatähtis loomeprotsess, mitte tulemus. Eesmärk on kirjutamise kaudu  

mõista erinevaid maailmavaateid, märgata erinevusi ja sarnasusi, õppida analüüsima oma ja  

võõrast teksti.  

Meetod sobib ka neile, kes kogevad nn valge paberi hirmu ja tahavad oma loomingulisust  

arendada. 

Teooria osas lähtutakse loovkirjutamise tunnustatud autorite metoodikatest  

(Julia Cameron, Anne Lamott, Natalie Goldberg jpt) ning põhiliseks eesmärgiks on laste ja  

noorte kirjutamisoskuste ja –julguse suurendamine.  

Õpe sisaldab praktilisi harjutusi, omaloomingu ettekandeid, kodutööde ettelugemisi ja  

tagasisidet. 

Kirjutamise kõrval on suur osatähtsus ka lugemisel, eesmärgiga saada osa raamatumaailma  

lõpututest võimalustest ja arendada oma eneseväljendusoskusi. 

Õppekava läbinuna osaleja:  

• mõtleb loovalt ja teadvustab oma loomingulist protsessi; 

• valdab algteadmisi teksti kompositsioonist ja selle põhimõtetest; 

• suudab väljendada ennast kirjaliku teksti abil;  

• oskab analüüsida nii oma kui võõrast teksti. 

 



  

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas  

 

Õppekava on suunatud lugemis- ja kirjutamishuvilistele õpilastele, kes soovivad end 

kunstiliselt väljendada erinevat tüüpi tekstide abil. Silmas on peetud võimalust arvestada 

maksimaalselt iga õpilase võimeid, loovust ja koostöö valmidust ning teostada lapse arengut 

kirjaliku teksti koostamisel läbi suunatud lugemise, teksti analüüsi, oma teksti loomise ja 

selle täiendamise abil.  

 

Loovkirjutamise õppekava eesmärkideks on arendada noorte loovust, enese väljendamise 

oskust, sotsiaalseid oskusi (tekstide jagamisel ja analüüsimisel). Ühtlasi keskendutakse ka 

laste- ja noortekirjandusele, sooviga õpetada ilukirjandusliku teksti analüüsi ning suurendada 

noorte lugemust ning rikastada sõnavara. 

  

3. Koolituse maht 

Õpe toimub 9 kuul aastas 2 korda nädalas, ajavahemikul jaanuarist juunini 

ning septembrist detsembrini (va kooli vaheajad). 
 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  65 (2 tundi 

nädalas) 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 60 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis) 

60 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine)     

5 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 5 

 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus.  

Õppe sisu:  

1. Teksti terviklikkus, sidusus 

2. Tekstitüübid ja žanrid 

3. Dialoogid  

4. Teksti kompositsioon 

5. Teksti analüüs, oma teksti täiustamine 

6. Tegelased tekstis ja vaatepunkt 

7. Mentortekstid ja nende kasutamine 

8. Tekstimängud – fantaasia ja kujutlused 

9. Tekst ja pilt 

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Õppetöö toimub MTÜ Loovkirjutamise keskuse saalis ja erialaklassis. 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.  

Nõutav 60% õppekava läbimine, õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel 

tunnistus. 

 

5. Koolitaja andmed 



  

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks vajalikku 

kompetentsust näitav kvalifikatsioon või kompetentsi näitava õpi- või töökogemuse kirjeldus.  

Katriin Fisch-Uibopuu  -  

Haridus, töökogemus –  

Tartu Ülikool - eesti ja soome ugri filoloogia (bakalaureus), kultuurikorraldus (humanitaarteaduse 

magister). Tartu Ülikoolis läbitud Kristiina Ehini loovkirjutamise kursus –  

"FLKU.05.218 Loovkirjutamine (6 EAP)"ja FLKU.05.224 Loovkirjutamine II (6 EAP). 

 

On korraldanud alates 2014 aastast laste, noorte ja täiskasvanute loovkirjutamise kursusi 

koostööd kirjanike, toimetajate ja illustraatoritega. 

 

 
 

 

Õppekava koostaja: Katriin Fisch-Uibopuu, MTÜ Loovkirjutamise keskus, juhataja, 

loovkiri@gmail.com 

/ees- ja perenimi, amet, e-mail 
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