ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE
ÕPPEKAVA
1. Üldandmed
Õppeasutus:
Õppekava nimetus:
(venekeelsetel kursustel nii
eesti kui vene keeles):
Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi järgi)
Õppekeel:

Heino Elleri nim Tartu Muusikakool
Viiuli õpetamise kaasaegne metoodika

Muusika ja esituskunstid
Eesti

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste
erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on
optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.
Sihtrühm: Aegunud oskustega, erialase hariduseta või vanuses 50+ muusikakoolide õpetajad
ja huviringide juhendajad.
Grupi suurus: 10
Õppe alustamise nõuded:
Keskeriharidus, kutsekeskharidus või kutseharidus muusika valdkonnas, viiuli õpetamise
kogemus vähemalt 1 aasta.
Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.
Täienduskoolituse läbinu:
1) kasutab õpilase juhendamisel kaasaegset metoodikat;
2) oskab arendada õpilast lähtuvalt vanusest ja muusikalistest võimetest.
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse.
5. taseme jätkuõppe õppekava „Pilliõppe juhendaja“, moodul „Pilliõppe juhendamine“
Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.
Eesti muusikakoolides on palju vanemaealisi viiuliõpetajaid, kes vajavad uusi teadmisi ja
oskusi kaasaegseimast pilliõppe metoodikast, et pakkuda õpilastele konkurentsivõimelist
õpetust. Õpetajad vajavad täienduskoolitust nii oma metoodiliste kui ka pedagoogiliste
oskuste uuendamiseks, et osata mh paremini õpilasi motiveerida.
3. Koolituse maht
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

32

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

32

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:
(õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)

8

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

24

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:

0

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua peamised teemad ja alateemad sh eristada
auditoorne ja praktiline osa. Esitada õppekeskkonna lühikirjeldus, mis on õpiväljundite
saavutamiseks olemas. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui
need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.
Õppe sisu:
Mängutehniliste asendite arendamine
Pillimängutooni arendamine
Töö intonatsiooni ja rütmiga
Repertuaari valimine
Õppekeskkonna kirjeldus:
Koolitus toimub Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli õpperuumides.
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt
70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.
Vähemalt 70% kontakttundides osalemine.
Õpilase mängutehnika analüüs.
5. Koolitaja andmed
Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks
vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Kristel Eeroja-Põldoja – lõpetanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi professor Jüri
Gerretzi viiuliklassis. Töötanud mitmete orkestrite kontsertmeistrina ning ning osalenud
viiuldajana paljudes kammerkoosseisudes, viiuliõpetaja aastast 1988. Hetkel Heino Elleri nim
Tartu Muusikakooli keelpilliosakonna juhataja ja viiuliõpetaja.

Õppekava koostaja: Virge Prank-Vijard, õppetöö arendusjuht, virge.prank-vijard@tmk.ee
/ees- ja perenimi, amet, e-mail/

