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 1. Kunstipädevus 

Kunstipädevus seostub kultuurilise teadlikkusega, hõlmates põhiteadmisi Eesti ja Euroopa 

kultuurisaavutustest ning maailma kultuurilise mitmekesisuse mõistmist. Kunstipädevus 

tähendab oskust väärtustada loomingulisi saavutusi visuaalsetes kunstides ja muusikas. 

Kunstipädevus sisaldab kriitilis-loovat mõtlemist, mitmekesist eneseväljendusoskust, isikupära 

väärtustamist ning valmisolekut leida värskeid lahendusi muutuvates oludes. 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) peab kunsti ja muusikat elu loomulikuks osaks ning mõistab esteetiliste tegurite olulisust 

igapäevaelus; 

2) avastab ning väärtustab kunstide mitmekesisust ja muutumist ajas, kohas ja erinevates 

kultuurides; 

3) mõtleb ning tegutseb kultuurimaastikul informeeritult ja kriitiliselt ning väljendab oma 

seisukohti ja emotsioone; 

4) teostab loomingulisi ideid enesekindlalt ning asjatundlikult, väärtustab kaaslaste erinevaid 

ideid ja lahendusi; 

5) võrdleb kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid; 

6) tunnetab ennast kultuuritraditsioonide kandjana. 

2. Ainevaldkonna kirjeldus 

Ainevaldkonda kuuluvad kunst ja muusika. Kunstiainete kursuste arv on järgmine: Kunst – 2 

kursust; Muusika – 3 kursust. 

Kunstivaldkonna aineid ühendab kultuurilise mitmekesisuse tundmaõppimine ning 

väärtustamine, rahvusliku ja kohaliku kultuuritraditsiooni edasikandmine ning kultuurilise ja 

rahvusliku identiteedi kujundamine. Kunstides õpitakse tundma kultuuride arengut, nähtusi ja 

suundumusi, kunstiliikide, -stiilide jm vastastikuseid mõjutusi, varasemate ajastute 

kunstiloomingu suhestumist tänapäevaga ning aktuaalsete teemade käsitlemist kunstide kaudu. 

Valdkonna ainetes pööratakse tähelepanu sotsiaalsete, eetiliste ja esteetiliste väärtushoiakute 

kujundamisele ning toetatakse avatud ja kriitilist suhtumist erinevatesse kultuurinähtustesse. 



Kunstiainetes eeldatakse ning võimaldatakse õpilase aktiivset osalust kunstitegevustes, mille 

kaudu arendatakse mõtte- ja tundemaailma, taju, loovust ning analüüsivõimet. Toetudes 

teadmistele ja oskustele, rakendatakse loomingulisi võimeid ning mõtestatakse iseenda ja 

kunstide rolli ühiskonnas. 

Õppekäigud muuseumidesse ning kontserdi- ja näitusekülastused toetavad kultuuripärandi ja 

nüüdisaegse kultuuri väärtustamist ning kujundavad vastutustunnet selle hoidmise ja kaitsmise 

eest. 

3. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes 

Kunstides kujundatakse väärtuspädevust omakultuuri, Euroopa ja maailma kultuuripärandi 

tundmaõppimisega ning selle seoseid nüüdiskultuuriga. Taotletakse kultuuri jätkusuutlikkuse 

mõistmist. 

Õpipädevuses tähtsustub oskus kasutada ainespetsiifilist keelt info vastuvõtuks, tõlgendamiseks, 

edastamiseks ja talletamiseks. Oluline on kriitilis-loova mõtlemise kujundamine. Toetatakse 

erinevate õpistrateegiate kasutamise oskust töid kavandades, tehes ning analüüsides. 

Enesemääratluspädevust kujundatakse loovülesannetes antava tagasiside ning õpilase 

eneseanalüüsi kaudu. Kultuuriliste ja sotsiaalsete teemade käsitlemisel kujundatakse 

personaalset, sotsiaalset ja kultuurilist identiteeti. Kujundatakse valmisolekut end 

kunstivahendite kaudu väljendada ning luuakse eeldused elukestvaks tegelemiseks kunstidega. 

Ettevõtlikkuspädevust kujundatakse kunstialaste praktiliste tegevuste kaudu, milles tähtsustub 

ideede genereerimine, olemasolevate ressursside hindamine, eesmärkide püstitamine ning 

tegevuse kavandamine ja lõpule viimine. Tähtis on iga üksikisiku initsiatiiv ja panus 

rühmatöösse ning vastutus oma valikute, otsustuste ja endale võetud kohustuste eest. 

Sotsiaalset pädevust kujundatakse kunstiainetes oma tunnete ja seisukohtade väljendamise teel. 

Oluline on arvestada kaaslaste ideid, valmisolek neid ühises tegevuses edasi arendada ja ellu viia 

ning probleemidele lahendusi leida. See on ka oskus olla salliv erinevate arvamuste, ideede ning 

loominguliste lahenduste mitmekesisuse suhtes. 

Suhtluspädevus väljendub suutlikkuses erinevatest infoallikatest pärinevaid tekste mõista ja 

tõlgendada ning ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada nii suuliselt kui ka kirjalikult. 

Matemaatikapädevuse arengut toetavad lahendusstrateegiate leidmine ja rakendamine ning 

lahendusideede analüüsimine. 

4. Lõiming 

4.1. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega 

Nüüdisaegsele kultuurile on olemuslik interdistsiplinaarsus. Kunstid on tihedalt seotud kõigi 

inimtegevuse valdkondade ning ajastu mõtteviisidega. Inimeseks olemine, sotsiaalsed suhted ja 

maailm on oma erinevates avaldumisvormides kunstide aines ning seeläbi seotud kõigi 

ainevaldkondadega. 



Kunstides on olulisel kohal õpilaste aktiivne loovtegevus. Praktiliste tööde ainestik on seotud nii 

kunstide kui ka õpilase igapäevaelu (keskkonna, aja ja ühiskonnaga) ning aktuaalsete sündmuste 

ja probleemidega – kasutada saab kõigis aineis õpitavat. Kunstiteoste loomiseks ja esitlemiseks 

rakendatakse nii traditsioonilisi kui ka tänapäevaseid tehnoloogilisi vahendeid. 

Nii kunst kui ka muusika lõimuvad teiste õppeainetega, eriti sotsiaalainete, keelte ja 

kirjandusega. Kunstis, muusikas, kirjanduses ja ajaloos õpitakse tundma eri ajastute eetilisi ja 

esteetilisi tõekspidamisi ning nende seotust sotsiaalsete, majanduslike, ideoloogiliste, 

tehnoloogiliste jm mõjutajatega. 

Ühine on maailma kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine ja väärtustamine, isiklike 

seisukohtade väljendus- ja põhjendusoskuste kujundamine ning salliv suhtumine kaaslaste 

eriarvamustesse ja loomingulistesse katsetustesse. 

Kunstiainetes on võimalik teha koostööd teiste ainete ja ainevaldkondade piire ületavate 

õppeprojektide kaudu. 

4.2. Läbivad teemad 

Kunstiainetes on võimalik kaasata kõiki läbivaid teemasid, kuigi mõnega on seotus tugevam. 

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/esinemine laulupidudel, muusikaüritustel ja õpilastööde näitustel. 

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. 

Teemaga „Teabekeskkond” on seotud vajaliku info leidmine ning selle kriitiline analüüs. 

Tähtsustub teabekeskkonna kasutamise reeglite ja intellektuaalse omandi kaitse järgimine. 

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. 

Teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” on kunstides seotud oma võimetest ja 

huvidest lähtuvalt sobiva kunsti-/muusikaharrastuse 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. 

Teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” võimaldab kunstiainete kaudu parandada õpilase 

enesehinnangut ning tunnustada kõiki õpilasi. Selleks on vaja kooli toetust ülekoolilistest, 

maakondlikest ja riiklikest võistlustest, näitustest ja kontsertidest osavõtmisel ning 

esinemisvõimaluste pakkumisel. Ülekooliliste aineüleste projektide kaudu õpitakse kavandama 



tegevusi ning arvestama kogukonna vajadusi, rakendades eesmärke ellu viies kunstilisi 

vahendeid. 

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. 

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”. Kunstiainetes kasutatakse paljusid materjale, 

töövahendeid ja instrumente, mille puhul tuleb järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe. 

 


