
HEINO ELLERI NIMELISE TARTU MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA

Õppekavarühm Muusika ja esituskunstid

Õppekava nimetus Pilliõppe juhendaja

Musical instrument supervisor

Õppekava kood EHIS-es 185277

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA

EKR 2 EKR 3 EKR 4

kutsekesk-

haridus

EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5

X

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppekava koostamise alus:
Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“ ja toetuskiri sotsiaalpartnerilt Eesti Muusikakoolide Liit.

Õppekava õpiväljundid:
Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada pilliõppe juhendajana ning osaleda

elukestvas õppes.

Pärast õppekava läbimist õpilane:

1) väärtustab valitud kutset, on kursis instrumendiõpetuse metoodika ja interpretatsiooni põhiliste arengusuundadega, täiendab end

iseseisvalt, määrates kindlaks oma koolituse ning õpingute jätkamise vajaduse;

2) juhendab pilliõppijat, valides sobivad töö- ja probleemilahendusmeetodid ning järgides õpetaja kutse-eetikat ja ergonoomika

põhimõtteid;

3) analüüsib valitud repertuaari muusikalist materjali, kujundab oma muusikalise tõlgenduse, harjutab eesmärgipäraselt ning esitab

ettevalmistatud kava, järgides head esinemiskultuuri;

4) planeerib õpetamis- ja harjutamisprotsessi, analüüsib oma tegevust pilliõppe juhendaja ning interpreedina.

Õppekava rakendamine:
Õppekava sihtgrupiks on keskharidusega isikud, kellel on omandatud interpreet 4. taseme kutse või sellele vastavad kompetentsid.

Õpe võib toimuda statsionaarses ja mittestatsionaarses koolipõhises õppevormis.

Nõuded õpingute alustamiseks:
Interpreet 4. tase või sellele vastavad kompetentsid, keskharidus.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Õppekava õpiväljundite saavutamisel omandatakse pilliõppe juhendajale vastavad kompetentsid.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Kooli lõputunnistus koos hinnetelehega.

Õppekava struktuur 
Põhiõpingute moodulid (51 EKAP)

Nimetus Maht Õpiväljundid

Pilliõppe juhendamine 26,5 EKAP planeerib ja kavandab õppeprotsessi; kujundab õppimist ja õppija arengut

soodustava turvalise õpikeskkonna; kasutab õppetöö läbiviimisel sobivaid töö-

ja probleemilahendusmeetodeid; juhendab õpilast ja annab tagasisidet tema

õppeprotsessi kohta; teab tööks vajalikke info- ja

kommunikatsioonitehnoloogiaid; hoiab end kursis eriala arengute ja parimate

praktikatega ning kasutab neid oma töös; järgib õpetaja kutse-eetikat;

analüüsib oma tegevust pilliõppe juhendajana;

Interpretatsioon 20 EKAP mõistab repertuaari mängutehnilisi ülesandeid, analüüsib esitatavate teoste

ülesehitust ning muusikalist sisu; planeerib harjutamisprotsessi ja harjutab

eesmärgipäraselt; kujundab esitatava teose muusikalise tõlgenduse; esitab

ettevalmistatud kava, järgides head esinemiskultuuri; järgib ergonoomilisi

mänguvõtteid; analüüsib oma tegevust interpreedina

Karjääriplaneerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas

karjääriplaneerimise protsessis; mõistab majanduse olemust ja

majanduskeskkonna toimimist; mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas;

kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi töökeskkonnas tegutsemisel;

käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
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Valikõpingute moodulid (9 EKAP)

Nimetus Maht

Pilliõppe juhendamise praktika 6 EKAP

Orkester 6 EKAP

Ansambel 6 EKAP

Koor 6 EKAP

Meistrikursus 2 EKAP

Muusikatehnoloogia 6 EKAP

Erialane võõrkeel 6 EKAP

Rütmika 4 EKAP

Liikumine ja koordinatsioon 3 EKAP

Valikõpingute valimise võimalused:
Õpilasel on kohustus läbida 9 EKAP-i valikõpinguid. Valikmooduleid on võimalik valida ka teistest kooli õppekavadest.

Individuaaltundidena toimuvate valikmoodulite võimaldamise otsustab kool iga õpilase puhul eraldi.

Praktika:
Põhiõpingutest moodustab praktika 15.00 EKAPit.

Õppekava kontaktisik:
Virge Prank-Vijard

õppetöö arendusjuht

Telefon 742 3705, virge.prank-vijard@tmk.ee

Märkused:
Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad:

https://tmk.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=40

https://tmk.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=40&rakenduskavad=jah (koos moodulite

rakenduskavadega)
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Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool Lisa 1: õppekava rakendusplaan

Pilliõppe juhendaja

Õppekava moodulite nimetused ja mahud(EKAP) Maht kokku 1. õppeaasta

Põhiõpingute moodulid 51 51

Pilliõppe juhendamine 26,5 26,5

Interpretatsioon 20 20

Karjääriplaneerimine ja ettevõtlus 4,5 4,5

Valikõpingute moodulid 9 9

Pilliõppe juhendamise praktika 6 6

Orkester 6 6

Ansambel 6 6

Koor 6 6

Meistrikursus 2 2

Muusikatehnoloogia 6 6

Erialane võõrkeel 6 6

Rütmika 4 4

Liikumine ja koordinatsioon 3 3
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Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool Lisa 2

Pilliõppe juhendaja

Seosed tööandja toetuskirjas esitatud kompetentside ja eriala õppekava moodulite vahel.

Kompetentsi nimetus tööandja toetuskirjas

Eriala õppekava moodulid
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Õppeprotsessi planeerimine X   

Õpikeskkonna kujundamine X   

Õpilase juhendamine ja õppijale tagasiside andmine X   

Interpreedi professionaalne enesearendamine  X X

X – tähistatakse, millises moodulis antud kompetentsi tegevusnäitaja omandatust hinnatakse
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