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1. Kunstipädevus 

Kunstiainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada õpilastes kunstipädevus, st olla 

kultuuriliselt teadlik, mõista kunstide mitmekesisust ning maailma kultuurilist eripalgelisust; 

omada põhiteadmisi Eesti, Euroopa maailma kultuuripärandist; väärtustada loomingulisi 

saavutusi visuaalsetes kunstides ja muusikas; mõelda kriitilis-loovalt; väärtustada 

mitmekesist eneseväljendusoskust, isikupära ning valmisolekut leida värskeid lahendusi 

muutuvates oludes; osata kasutada kunsti ja muusika väljendusvahendeid isiklikuks ja 

kollektiivseks loominguliseks tegevuseks.  

Kunstiainete õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpetaja:  

1) peab kunsti ja muusikat elu loomulikuks osaks ning mõistab nende kunstivaldkondade 

esteetiliste tegurite olulisust nüüdisaegses ühiskonnas ja igapäevaelus;  

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

kultuurides, seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja tehnoloogia arengut nii minevikus kui ka 

tänapäeval;  

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

seisukohti ja emotsioone;  

4) tunnetab oma loomingulisi võimeid, viib loomingulisi ideid ellu enesekindlalt ning 

asjatundlikult, väärtustab kaaslaste erinevaid ideid ja lahendusi;  

5) tunneb kultuuritraditsioonide mitmekesisust, võrdleb kultuuriliste ilmingute sarnasusi ja 

erinevusi ning väärtustab neid;  

6) väärtustab ja hoiab Eesti ning siin elavate rahvusvähemuste kultuuri, tunnetab end 

kultuuritraditsioonide kandjana;  

7) omab ülevaadet muusika ja kunstivaldkonnaga seonduvatest elukutsetest, ametitest ja 

edasiõppimisvõimalustest.  

 

  



2. Ainevaldkonna õppeainete kohustuslikud kursused  

Kunstiainete valdkonda kuuluvad kohustuslike õppeainetena muusika ja kunst. Kunstiainete 

kohustuslikud kursused on järgmised:  

1) kunst – 2 kursust: "Kunst ja kunstiajalugu" ja „Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil“;  

2) muusika – 3 kursust: „Uusaegse helikeele kujunemine“, „Rahvuslikkus muusikas“, „20. ja 

21. sajandi muusika“. Kõigi kursuste juurde kuulub „Muusikaline eneseväljendus: 

laulmine, pillimäng, omalooming“.  

 

3. Ainevaldkonna kirjeldus  

Kunstiaineid ühendab kultuurilise mitmekesisuse tundmaõppimine ning väärtustamine, Eesti 

ja paikkondliku kultuuritraditsiooni edasikandmine ning kultuurilise ja rahvusliku identiteedi 

kujundamine. Kunstiainetes õpitakse tundma kultuuride arengulugu ja suundumusi, 

kunstiliikide ja -stiilide ning ühiskondlike protsesside vastastikuseid mõjutusi, varasemate 

ajastute kunstiloomingu suhestumist tänapäevaga ning aktuaalsete teemade käsitlemist 

kunstide kaudu. 

Kunstiaineid õpetades 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 loomevõimeid ning 

mõtestatakse iseenda ja kunstide rolli ühiskonnas. 

 Kunstiainete sisus, tegevustes ja taotlustes on ühised järgmised aspektid:  

1) teadmised kunstidest (teoste analüüs ja võrdlus);  

2) ainealane (verbaalne) keel;  

3) loominguline eneseväljendus (loomine, esitamine);  

4) kunstiloomingu vastuvõtmine (kommunikatsioon, kriitika);  

5) omakultuuri, kohaliku ja maailmakultuuri väärtustamine (mitmekultuurilisus);  

6) kultuuriväärtuste kaitsmine (jätkusuutlikkus).  

Õppekäigud muuseumidesse, teatritesse, kontsertide kuulamine ning näituste festivalide, 

avatud ateljeede külastamine toetavad kultuuripärandi ja nüüdisaegse kultuuri väärtustamist 

ning kujundavad vastutustunnet selle hoidmise ja kaitsmise eest.  

 

  



4. Üldpädevuste kujundamine õppeaines 

Ainevaldkond võimaldab kujundada kõiki üldpädevusi igapäevases õppes nii teooria kui ka 

praktiliste tegevuste kaudu. Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – 

teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ning käitumise kujundamisel on kandev roll õpetajal, 

kelle väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad sobiliku õpikeskkonna ning 

mõjutavad õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist. Üldpädevuste kujunemisel on tähtis koht 

kooli ja kodu koostööl.  

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Kunstivaldkonna õppeained rõhutavad kultuuriteadmisi ja 

ühisel kultuuripärandil põhinevat kultuuriruumi õppija identiteedi osana. Tegevustes 

väärtustatakse isikupäraseid loovaid lahendusi ning kultuurilist ja sotsiaalset mitmekesisust. 

Käsitletavate teemade, analüüsitavate kunstiteoste ja -sündmuste kaudu toetatakse eetiliste 

ning esteetiliste väärtushoiakute kujunemist. Praktiline loominguline tegevus ja selle üle 

arutlemine õpetavad teadvustama kunsti ning muusikat eneseväljenduse vahendina, hindama 

erinevaid ideid, seisukohti ja probleemilahendusi ning austama autorsust. Kasvatatakse 

teadlikku ja kriitilist suhtumist erinevatesse infokanalitesse.  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Kunstiainete uurimuslikud ja praktilised rühmatööd, 

loovtööd, arutlused ja esitlused, ühismusitseerimine ning valdkondlikes ja 

valdkondadeülestes õppeprojektides osalemine kujundavad koostöövalmidust ning 

väärtustavad üksteise toetamist. Kultuurisündmustel osalemine aitab kujundada kultuurilist 

ühtsustunnet. Kunstiteoste üle arutledes harjutakse oma seisukohti kaitsma ning teiste 

arvamustest lugu pidama. Kunstiained teadvustavad inimese kui keskkonna kujundaja ja 

kasutaja mõju, juhtides teadlikult ning jätkusuutlikult tegutsema nii looduses kui ka inimeste 

loodud ruumilistes ja virtuaalsetes keskkondades.  

Enesemääratluspädevus. Loovülesannete täitmisel saadav pidev tagasiside ja eneseanalüüs 

aitavad õppida tundma oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset enesehinnangut. 

Kultuuri- ja  sotsiaalteemade käsitlemine (vaadeldavad kultuurinähtused, kunstiteoste ja 

muusikapalade ainestik ning sõnumid jne) aitab kujundada personaalset, sotsiaalset ja 

kultuurilist identiteeti. Sihiks on integreerida noori nüüdisühiskonda ning toetada nende 

identiteedi väljendamist loomingus.  

Õpipädevus. Kunstiaineis kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite 

ja töövormide rakendamise kaudu, mis võimaldab õpilastel teadvustada ning kasutada oma 

õpistiili. Nii individuaalselt kui ka rühmas lahendatavad uurimis- ja probleemülesanded 

eeldavad info hankimist, selle analüüsimist ja tõlgendamist ning õpitu kasutamist uudsetes 



situatsioonides. Kunstiaineis saavad õpilased ise jõukohaseid ülesandeid luua, oma valikute 

sobivust kontrollida, uusi oskusi katsetada ning järjekindlalt harjutada. Pidev tagasiside ja 

eneseanalüüs aitavad järjest suurendada õpilase rolli oma õpitegevuse juhtijana.  

Suhtluspädevus. Kunstiaineis on tähtsal kohal kunstiteostest, -stiilidest, -ajastutest jms 

kõnelemine, kasutades kirjelduses nii korrektset emakeelt kui ka ainespetsiifilist 

terminoloogiat. Oma tööde esitlemine ning aruteludes erinevate seisukohtade võrdlemine ja 

kaitsmine toetavad väljendusoskuse kujunemist ning ainealase oskussõnavara kasutamist. 

Kunsti- ja muusikateemaliste referatiivsete ja loovtööde koostamine eeldab teabetekstide 

mõistmist ning mitmesuguste info esitamise viiside kasutamist (tekst, joonis, skeem, tabel, 

graafik vm). Kunstiaineis tutvutakse kunsti ja muusika kui kommunikatsioonivahenditega, 

õppides tundma neile eriomast mitteverbaalset keelt ning „tõlkides” sõnumeid ühest keelest 

teise.  

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. Kunstiainetes rakendatavate 

ülesannete lahendamiseks tuleb sõnastada probleeme, arutleda lahendusteede üle, põhjendada 

valikuid ja analüüsida tulemusi. Õpitakse analüüsima kunstikategooriaid (kompositsioon, 

struktuur, rütm jne), võrdlema ja liigitama erinevate nähtuste tunnuseid ning kasutama 

sümboleid. Kunstiainetes õpitakse kasutama tehnoloogia vahendeid loovülesannete 

lahendamisel. Loometegevuses õpitakse kasutama uudseid lahendusi, mõistma teaduse ning 

tehnoloogia rolli muusika ja kunsti arengus.  

Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist toetavad kunstiaineis üksi- ja rühmatöö, uurimis- ja 

probleemülesanded ning õpitava sidumine nüüdisaegse igapäevaelu nähtustega. Kunstiainete 

valdkonnas on iseloomulik uuenduslike ja loovate lahenduste väärtustamine. Praktiline 

loovtegevus võimaldab katsetada ideede väljendamise ja esitlemise erinevaid võimalusi, 

valides leidlikult sobivaid meetodeid ning rõhutades oma tugevaid külgi. Õpitakse tegevust 

plaanima, vastutama tööde lõpuni tegemise ja tulemuse eest. Tutvutakse ka valdkonnaga 

seotud elukutsete ning institutsioonidega.  

 

5. Lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega  

Valdkondadeüleseks lõiminguks on kunstivaldkonna õppeainetes palju võimalusi, sest teiste 

eluvaldkondadega suhestumine ja interdistsiplinaarsus on nüüdisaegsele kultuurile 

iseloomulik. Kunstide aineseks on inimeseks olemine ja sotsiaalsed suhted, olles paljudes 

erinevates avaldumisvormides tihedalt seotud oma ajastu mõtteviisidega. Erinevate 

kultuuridega tutvutakse keele ja kirjanduse, võõrkeelte, sotsiaalainete, loodusainete ja 



kehalise kasvatuse tundides, kujundatakse väärtushoiakuid ning teadvustatakse maailma 

kultuurilist mitmekesisust. Kunstiained keskenduvad teiste õppeainetega võrreldes 

kontsentreeritumalt kultuuridevahelise dialoogi mõtestamisele ja loovuse kasutamisele 

nüüdisühiskonna innovatsiooniallikana. 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Arendatakse verbaalset eneseväljendusoskust, diktsiooni, 

funktsionaalset lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust; vaadeldakse eri ajastute ja 

kultuuride lugusid muusikas ning kujutavas kunstis, teatri- ja filmikunstis. Kasutatakse 

kunstiainetega  kattuvaid mõisteid (nt kompositsioon, struktuur, rütm, plaan, stiil, variatsioon, 

improvisatsioon, dünaamika jm).  

Matemaatika. Arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist (matemaatiline keel, 

struktuur, sümbolid ja meetodid).  

Loodusained. Teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära, 

õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning helide, valguse ja 

värvide omadusi.  

Sotsiaalained. Vaadeldakse inimese suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning erinevate 

kultuuride kommete ja pärimustega, kunsti ja kultuuri rolli ja muutumist erinevatel 

inimajaloo etappidel. 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.  

Kehaline kasvatus. Arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat, reageerimiskiirust ja 

koordinatsiooni. Kasutatakse kunstiainetega ühiseid mõisteid (liikumine, dünaamika, rütm).  

 

6. Läbivad teemad 

Kunstiainete õppes rakendatakse kõiki läbivaid teemasid õppeainete eesmärgiseade, 

õpitulemuste ning õppesisu kavandamisel lähtuvalt õppeaine spetsiifikast.  

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Kunst ja muusika võimaldavad õpilasel 

teadvustada oma võimeid ning huve, omandada nii ainespetsiifilisi kui ka üldisemaid 

mõtlemis- ja tegutsemisstrateegiaid, sh õpioskusi. Tutvutakse kunstide mitmekülgsete 

väljunditega igapäevaelus ning kunstidega seotud elukutsetega. Kunstide õppimine arendab 

ka kõigil teistel elualadel vajalikku loovat mõtlemist.  

Keskkond ja jätkusuutlik areng on seotud loodusliku ja kultuurilise mitmekesisuse 

väärtustamisega. Teadvustatakse inimese kui keskkonna kujundaja ja kasutaja mõju, juhtides 



teadlikult tegutsema nii looduses kui ka inimeste loodud ruumilistes keskkondades. 

Tähelepanu pööratakse inimtegevuse mõjule keskkonna, sh sotsiaalse keskkonna arengus 

ning keskkonnaprobleemide lahendamisel. Tähtsal kohal on sotsiaalne aktiivsus – 

seisukohtade ja hoiakute väljendamine kunstialaste tegevuste kaudu.  

Teabekeskkond. Läbiva teema käsitlemisel kujundatakse õpilastes mitmekülgseid oskusi, 

nagu info leidmine muusika ja kunsti kohta, helilise ning visuaalse kommunikatsiooni 

väljendusvahendite kasutamine, keskkonna visuaalne ja heliline kujundamine. Tutvutakse 

andmebaasidega, õpitakse teadlikult tegutsema ja arvestama meediakeskkonna võimaluste ja 

ohtudega ning autorikaitsega.  

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Kunstiainetes julgustatakse kujundama ja väljendama 

oma seisukohti ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning katsetama oma ideede 

arendamist ja elluviimist, mis omakorda toetab õpilaste positiivse enesehinnangu kujunemist.  

Tehnoloogia ja innovatsioon. Kunstiainetes kasutatakse praktiliste loovtegevuste kaudu 

erinevaid oskusi ja vahendeid ning leiutatakse ja katsetatakse uusi võimalusi, toetades 

pidevalt muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas toimetuleva inimese 

kujunemist.  

Tervis ja ohutus. Kunstiaineis teadvustatakse loovtegevuste emotsionaalselt tasakaalustavat 

mõju. Kunstis kasutatakse materjale, töövahendeid ja instrumente, mille juures tuleb järgida 

ohutuse ning otstarbekuse printsiipe.  

Väärtused ja kõlblus. Õppes tutvutakse Eesti ja maailma kultuuripärandiga, teadvustatakse 

kultuuri rolli igapäevaelus ning kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii erinevatesse 

kultuuritraditsioonidesse kui ka nüüdisaja kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute ideede 

ning isiklike kogemuste ja emotsioonide loomingulist väljendamist.  

Kultuuriline identiteet.  Õpilased võtavad osa ühiseid väärtusi kujundavatest 

kunstisündmustest nii esineja kui publikuna (näitused, muuseumid, kontserdid ja etendused). 

Tähtis on noorte endi osalemine/esinemine laulupidudel, muusika- ja kunstiüritustel, samuti 

osavõtt ülekoolilistest, maakondlikest ja riiklikest võistlustest. Kunstiainete kaudu 

kujundatakse teadlikke näituse-, teatri- ja kontserdikülastajaid, mis omakorda aitab tõsta 

inimeste elukvaliteeti. 


