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Koolitusprogramm üldhariduskooli muusikaõpetajatele

Uuendatud õppekavade rakendamine –
kitarriõpe muusikatunnis

Õppejõud:  Kristo Käo

Aeg:   oktoober 2011 – märts 2013
Maht:  80 tundi

Koolitusprogrammi rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist ja see on osalejatele 
tasuta.

Koolitusprogrammi sisu

Uus, juba kehtiv põhikooli ja gümnaasiumi õppekava sisaldab muude uuenduste kõrval ka 
kohustust hakata III kooliastmes (7.-9. kl) õpetama akustilise kitarri akordimängu võtteid. 
Tegemist on pealtnäha väikese muudatusega, aga vajab tegelikult põhjalikke ettevalmistusi, et 
see tore idee päriselt teoks teha. 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Täienduskoolituskeskuse ja Kitarrikooli koostöös on 
valminud 80-tunnine koolitusprogramm, mille käigus saavad 50 eesti muusikaõpetajat vajalikud 
oskused, et läbi viia uues õppekavas ette nähtud kitarriõpet muusikatunnis. Loomulikult õpivad 
muusikaõpetajad õppeprotsessi käigus ka ise üsna heal tasemel kitarri mängima.

Koolituse mahukam osa jääb algavasse õppeaastasse - kokku saadakse viiel korral, et iga 
kord läbida kahe päeva jooksul 12 tundi loenguid ja pillitunde. 

Koolituse ajaks saavad kõik osalejad enda kasutusse ka kitarrikomplekti. 

Järgneb saadud teadmiste rakendamine õppetöös käesoleva õppeaasta viimasel ja  järgmise 
õppeaasta I veerandil ning mõnevõrra lühem II õppesessioon. Koolitusprogramm lõpeb 2013. 
aasta märtsis.

Koolitusprogrammi õppekava koosneb järgmistest õppeainetest:

Põhikooli kitarriõpiku materjal (pillitund ja loeng, maht 16 tundi)
Akordsaate baaskursus (pillitund ja loeng, math 16 tundi)
Arranžeerimine ja kitarriansamblid (pillitund ja loeng, maht 16 tundi)
Erinevad õppevormid instrumendiõppes ja nende kasutamine klassitöös (loeng, math 8 tundi)
Didaktika (loeng, maht 16 tundi)
Kokkuvõttev loengupäev (õppetöö tulemuste analüüs ja uuringutulemuste tutvustamine, math 6 
tundi)
Kitarritunnid individuaalsete probleemide lahendamiseks (indiv.iduaalne pillitund, maht 1 tund)
Salvestuste kuulamine (individuaalne pillitund üle interneti, math 1 tund)



Osaleja saab: 
- 80 akadeemilist tundi koolitust
- kitarrikomplekti koduseks harjutamiseks kursuse ajaks
- praktilise kitarrimängu oskuse
- baasteadmised kitarri kasutamisest ansamblites ning kitarriringi juhendamisest
- võimaluse ka klassiväliselt kitarriringe moodustada ja juhendada

Osalejalt eeldame: 
- soovi ja aega kursuse jooksul kitarri harjutada
- tahtmist oma teadmisi ja oskusi täiendada.

Registreerumine EMTA täienduskoolituskeskuses kuni 1. oktoobrini 2011
aadressil  tkk@ema.edu.ee

Õpperühmad (Tallinnas, Tartus ja Narvas) komplekteeritakse vastavalt 
osaleja soovile ning registreerumise järjekorrale.

Koolituse ajakava 
Õpperühmad ja esimese õppeaasta sessioonid: 

Tallinnas (rühma suurus 26)
Õppetöö toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Rävala pst 16
Sessioonide ajad: I s.  24.-25. okt; II s. 26.-27. nov; III s. 5.-6. jaan 2012; IV s. 6.-7. veebr;
V s. 23.-24. märts

Tartus (rühma suurus 12)
Õppetöö toimub EMTA Tartu filiaalis, Lossi 15 (Elleri Muusikakoolis)
Sessioonide ajad: I s 29.-30. okt; II s 24.-25. nov;  III s. 3.-4. jaan 2012; IV s.  8.-9. veebr; 
V s. 19.-20. märts

Narvas (rühma suurus 12) 
Õppetöö toimub Narva Muusikakoolis, Karja tn 3
Sessioonide ajad: I s. 27.-28. okt; II s. 21.-22. nov; III s. 7.-8. jaan 2012; IV s. 10.-11. veebr;
V s. 21.-22. märts

Täiendav info koolitusprogrammi kohta leidub aadressil www.koolikitarr.ee ning EMTA 
kodulehel aadressil www.ema.edu.ee/koolitusprogrammid
EMTA täienduskoolituskeskuse  tel 66 75 757; 66 75 761

Koolitus on osalejatele tasuta.

Sessioonidega seotud sõidu- ja majutuskulud (vastavalt vajadusele) 
 tasub osaleja.
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