Kunstiõpetuse ainekava

IV kooliaste

12. klass

1. Õpetamise eesmärgid
1) tunnetab kunsti potentsiaali ning näeb selle rakendusvõimalusi nii enese elu ja tegevuse
kui ka ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise vahendina;
2) orienteerub kunsti arenguloo põhilistes küsimustes ja etappides;
3) mõistab kunsti ja visuaalkultuuri seoseid ühiskondlike protsesside ning teiste ;
4) tajub nüüdisaegse kunsti olemust ning aktsepteerib selle mitmekesisust;
5) oskab uudishimulikult ning loovalt püstitada, tõlgendada ja lahendada erineva
iseloomuga probleemilahenduslikke ülesandeid;
6) rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ja tehnilisi
võtteid;
7) väärtustab ning toetab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.
2.Õppetegevus ja läbivad teemad :
2.1 Õppetegevus
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust
ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate
teemadega;
2) võimaldatakse õppida üksi ja rühmas, kasutades erinevaid õppemeetodeid ning
arvestades õpilaste õpistiile;
3)

kasutatakse

mitmekesist

õpikeskkonda:

ateljee,

loodus-ja

linnakeskkond,

virtuaalkeskkond, muuseumid, näitused jne;
4) rakendatakse praktilises loomingulises tegevuses nii traditsioonilisi kunstitehnikaid ja
vahendeid kui ka nüüdisaegseid info-ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid
õppematerjale ning -vahendeid (joonistamine, maal, kollaaž, ruumilised seaded,
digitaalpildid, video, performance jne);
5) pööratakse suurt tähelepanu õpilaste analüüsi-ja eneseväljendusvõime arendamisele:
retsensioonide ja uurimistööde kirjutamine ning esitlemine, kunstiteoste ja ajastute näidete
võrdlemine ning analüüsimine;
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6) illustreeritakse õppesisu näidetega nii maailma kui ka Eesti kunstist ning eesti
rahvakultuurist.
2.2 Läbivad teemad
Kunstiainetes on võimalik kaasata kõiki läbivaid teemasid, kuigi mõnega on seotus
tugevam.
1. Tutvumine Eesti, Euroopa ja maailma kultuuripärandiga, kultuuri rolli teadvustamine
igapäevaelus,

avatud

ja

lugupidava

suhtumise

kujundamine

erinevatesse

kultuuritraditsioonidesse ning nüüdisaja kultuurinähtustesse on seotud läbiva teemaga
"Kultuuriline identiteet“. Olulisel kohal on uute ideede, isiklike kogemuste ja emotsioonide
loominguline väljendamine ning väärtustamine. Selles on tähtsal kohal noorte endi
osalemine õpilastööde näitustel.
2. Teema „Väärtused ja kõlblus“ on seotud erinevate väärtussüsteemide ja nende seoste
tundmaõppimisega ajaloolis-kultuurilises kontekstis ning isiklike väärtushoiakute ja
kõlbeliste tõekspidamiste kujundamisega. Oluline on valmisolek respekteerida erinevaid
arvamusi, üksteist toetada ja julgustada tegevusi kavandades ning korraldades.
3. Teemaga „Teabekeskkond“ on seotud vajaliku info leidmine ning selle kriitiline analüüs.
Tähtsustub teabekeskkonna kasutamise reeglite ja intellektuaalse omandi kaitse järgimine.
4. Teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ toetab muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi-ja
töökeskkonnas toimetuleva inimese kujunemist. Eelkõige on see seotud kunstidele omaste
praktiliste loovtegevustega, kus kasutatakse erinevaid oskusi ja vahendeid ning leiutatakse
ja katsetatakse uusi tehnoloogiaid/tehnikaid; õppeülesandeid täites ning esitledes
rakendatakse nüüdisaegseid tehnilisi ja tehnoloogilisi vahendeid ning võtteid.
5. Teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ on kunstides seotud oma võimetest ja
huvidest lähtuvalt sobiva kunstiharrastuse leidmisega. Olulisel kohal on õppekäigud, kus
tutvutakse kunstide erinevate väljunditega igapäevaelus ning kunstidega seotud
elukutsetega. Õpilasi julgustatakse kujundama ja väljendama oma seisukohti ühiskonnas
toimuvate protsesside kohta ning katsetama oma ideede arendamist ja elluviimist.
6. Teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ võimaldab kunstiainete kaudu parandada
õpilase enesehinnangut ning tunnustada kõiki õpilasi.. Ülekooliliste aineüleste projektide
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kaudu õpitakse kavandama tegevusi ning arvestama kogukonna vajadusi, rakendades
eesmärke ellu viies kunstilisi vahendeid.
7. Teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ on seotud loodusliku ja kultuurilise
mitmekesisuse ning jätkusuutlikkuse väärtustamisega. Tähtsal kohal on sotsiaalne aktiivsus
– seisukohtade ja hoiakute väljendamine kunstialaste tegevuste kaudu. Tähelepanu
pööratakse erinevate keskkondade, sh sotsiaalse keskkonna toimimisele, inimtegevuse
mõjule keskkonna arengus ning keskkonnaprobleemide lahendamisel.
8. Kunstiainetes teadvustatakse kunstitegevuste emotsionaalselt tasakaalustavat mõju,
millest võivad kujuneda püsivad harrastused. See lõimub nii elukestva õppe põhimõtte
teadvustamise kui ka läbiva teemaga „Tervis ja ohutus“. Kunstis kasutatakse paljusid
materjale ja töövahendeid mille puhul tuleb järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe.
3.Õppesisu ja üldpädevused:
Ainetunde nädalas 1, aastas 35 tundi e 1 kursus
3.1 KUNSTIAJALUGU - 20 tundi
Kunsti roll eri ajastutel. Kunstikultuuri üldistav ajatelg. Kunstnik ja tema kaasaeg.
Kunstiteos ja vaataja. Kunstiteoste sõnum ja vorm eri ajastutel. Lugude ja sümbolite
ringlus läbi sajandite. Kunstiteoste analüüsi ja tõlgendamise erinevad meetodid (nt
vormiline, märgiline, sotsiaalne).
1. Kunsti tekkimine. Vanimad kõrgkultuurid. Mesopotaamia. Egiptus. 2t
2. Antiikaja kunst. Vana-Kreeka. Vana-Rooma. 2t
3. Keskaja kunst. Romaani stiil. Gooti stiil. Kunst ja religioon. 2t
4. Renessanss.

Vararenessanss.

Kõrgrenessanss.

Inimesekeskse

maailmapildi

kujunemine. Kunst ja teadus. Trükikunsti leiutamine. 3t
5. Barokk. Kunst kiriku ja valitsejate teenistuses.3t
6. Klassitsism. Antiikpärandi mõju ja valgustusajastu ideed. 2t
7. Romantism. Sama sajand, erinevad vaated. Mäss korra vastu. 2t
8. Realism. Tõearmastus. 2t
9. Juugend. Tervikliku stiili taotlus.2t
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3.2 AJASTUTE KUNSTI VÕRDLEVAD TEEMAD: - 5 tundi
1. Värvikasutus ja kompositsioon teoste sõnumi teenistuses.
2. Inimene kunstis: staatus, suhted, tegevused.
3. Õukonnakunstist argielu kujutamiseni.
Valitud teemad toetavad kunsti kui nähtuse mõistmist eri ajastutel erinevatest
vaatepunktidest lähtuvalt.
3.3. LOOMINGULISED, UURIMUSLIKUD PROJEKTID, ÕPPEKÄIGUD -10 tundi
Käsitletavate teemade endast ja nüüdisajast lähtuv tõlgendamine. Isiklik vaatenurk.
Visuaalse materjali kogumine, süstematiseerimine ja analüüsimine.
Oma ideega sobivate väljendusvahendite valimine ja töö tegemine (joonistus, maal,
kollaaž, ruumiline objekt, digitaalne pilt, video, performance jne).
Töö esitlemine ja oma valikute põhjendamine.
Kunstiteose analüüs ja loov interpreteerimine.
Projektid ja õppekäigud on seotud erinevate õpikeskkondadega: ateljee, loodus-ja
linnakeskkond, muuseum, näitus, virtuaalkeskkond jne.
4. Õpitulemused:
11.klassi õpilane :
5. Hindamine:
Õpitulemusi hinnates lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosas ja teistes
hindamist reguleerivates õigusaktides esitatud hindamise käsitlusest. Hindamise eesmärk
on anda õpilasele motiveerivat tagasisidet, arendada eneseanalüüsi oskust ning toetada
tema visuaalse väljendusviisi leidmist ja arendamist.
Hindamise objekt on nii tööprotsess kui ka lõpptulemus (loovtööde arendamise
eksperimendid ja valminud teos, visuaalne väljendusoskus ja aruteludes osalemine,
kunstiteose analüüs ja uurimistöö jne). Õpilane võib aktiivselt osaleda hindamises nii oma
arengu teadliku jälgimise (nt õpimapp, portfoolio) kui ka oma valikute ja arvamuste
põhjendamise kaudu.
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Õpilane peab alati teadma, mida hinnatakse ning mis on hindamise lähtekohad ja
kriteeriumid. Ülesannete laadi valides ja hindamisaspekte kindlaks määrates tuleb
väärtustada oskust leida asjakohast infot, seda tõlgendada ja järeldusi teha. Kirjalikke
ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead,
mida hindamisel ei arvestata.
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