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NARVA KUNSTIKOOLI ÕPPEKAVA

ÜLDSÄTTED 

1. Narva Kunstikooli  (edaspidi: kool) õppekava (edaspidi: õppekava) on dokument, mille
alusel toimub õppetöö kooli õppeastmetes /õpperühmades. 

2. Õppekava  on  välja  töötatud  üleriigilise  õppekava  alusel,  arvestades  iga  õppeastme,
õpperühma ja kooli võimaluste omapära. 

3. Õppekava  ainekavades  esitatud  nõuded  tagavad  eelhariduse  üleminekuks
kutseharidusele. 

4. Õppekava  määrab  kindlaks  õppe-eesmärgid,  õppeaja,  üleriigilise  õppekava  vahekorra
kooli õppekavaga, õppeainete loendi koos ajalise kestuse ja ainekavadega, õppeainete valiku
võimalused ja tingimused ning nõuded õppeetappide ja kooli lõpetamise kohta. 

5. Õppekava koosneb üldosast ja ainekavadest. 

I ÜLDOSA 

Õppe- ja kasvatustöö üldeesmärgid 

1. Kooli  ülesandeks  ja  eesmärgiks  on  noorte  loomevõimete  avastamine  ja  kavakindel
arendamine,  professionaalse  kunstihariduse  õppeks  tarviliku  ettevalmistuse  andmine  ja
kohaliku  kultuurielu  edendamine  Eesti  kultuuritraditsioonide  alusel,  olla  kättesaadavaks
lüliks haridussüsteemis kõigile kunstiandeid omavaile õpilastele. 

2. Õppe- ja kasvatustöö koolis peab aitama kujuneda isiksusel, kes: 

• mõtleb loovalt; 
• oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata; 
• suudab valida, otsustada ja vastutust kanda; 
• oskab teha tööd, on valmis koostööks; 
• mõistab teadmiste ja pidevõppe tähtsust, oskab õppida; 
• aktiivse kunstilise tegevuse kaudu arendab kunstitaju, fantaasiat. 

II ÕPPEKAVA PÕHIMÕTTED 

1. Õppekava ainekavad ei dikteeri vahendite, materjalide ega tehnika valikut, vaid annavad
oskuste arendamiseks suunad, tasemenõuded ja soovitused muus osas. 

2. Võrdne  võimalus  kunstialase  eelhariduse  omandamiseks  ja  professionaalseks  õppeks
ettevalmistamiseks tagab andekatele õpilastele võrdsed võimalused ühest õppeaastast teise,
ühest koolist teise üleminekuks. 

3. Õppekorralduses  ja  õppesisu  valikul  arvestatakse  vanuselisi,  individuaalseid  ja
rahvuslikke  iseärasusi.  Õppekava  aitab  kaasa  rahvusvähemuste  integreerumisele  Eesti
kultuuriellu, nende omakultuuri säilimisele ja arengule.



4. Lähtudes demokraatia põhimõtetest kujundavad koolielu reegleid õpilased, õpetajad ja
lapsevanemad üheskoos. Õppetöö kavandamisel peetakse silmas igaühe võimekust, kus kooli
ülesanne on suunata õpilast oma tegevust jälgima ja õppimist kavandama, analüüsima ning
kujundama isikupärast väljendusstiili.

III SEOSED ERI ÕPPEAINETE VAHEL 

1. Kunstiainete õppes on õppeained omavahel tihedalt seotud ja õpilase areng sõltuvuses
tehniliste ja vaimsete omaduste arendamise ajastamisest.  Õpetajate  ülesandeks on leida ja
välja  kujundada  professionaalseks  õppeks  võimelised  õpilased  ja  õppekava  tervikliku
täitmise korral suunata nad sobivale erialale. 

IV ÕPPEPROTSESS 

1. Õppimise käigus analüüsib ja hindab õppija õpitavat pidevalt ning edukus sõltub õppija
oskusest õppida. Õpetaja on õpitegevuste kavandaja ja looja ning õppimistahtmise innustaja. 

2. Hindamine on osa kooli õppeprotsessist. Õpilane peab teadma mida hinnatakse, milliseid
hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid. 

3. Hindamise põhieesmärgid on: 

3.1. motiveerida õpilast sihikindlamalt õppima; 

3.2. anda teavet õppimise käigust õpilasele, õpetajale, kooli juhtkonnale, lapsevanematele; 

3.3. määratleda õpilaste individuaalsed õpitulemused. 

4. Hindamine võib olla sõnaline (analüüs / hinnang) ja numbriline (hinne): 

4.1. protsessi hindamine: 

4.1.1. jooksva õppimise hindamine; 

4.1.2. vahetulemuste arvestamine ehk vahearvestus; 

4.1.3. hindeline arvestus; 

4.1.4. näitusetegevus 

4.1.5. kursusetööde ja lõputööde hindamine läheb arvesse kui eksam; 

4.2. eksami puhul võib hindamisprotsessi kaasata kooli väliseid erialaste teadmistega isikuid;

4.3. õpitulemuste arvestuslik ja kokkuvõttev hindamine on aluseks tunnistuste väljaandmisel
õppekava nõuete täitmise ja kooli lõpetamise kohta; 

4.4. koolis rakendatav hindamissüsteem peab sisaldama positiivseid ja negatiivseid hindeid; 

4.5. õpilase üleviimine õppeaastalt järgnevale toimub positiivsete hinnete alusel; 

5. Õppetulemuste hindamisel lähtutakse: 

5.1. Eelkoolis: 



5.1.1.  oskab  kasutada  ohutult  töömaterjale,  -vahendeid  ja  kunstitehnikaid
loominguliseks eneseväljenduseks; 

5.1.2.  oskab  valmistada  mahulisi  figuure  ning  mänguasju  voolimis-  ja  muudest
materjalidest; 

5.1.3. oskab kujutada liikuvaid figuure; 

5.1.4. peab silmas pildi kompositsioonireegleid; 

5.1.5. oskab luua ja kasutada lihtsamaid faktuure; 

5.1.6. oskab teha kollaaži ja voltida paberit; 

5.1.7. oskab kunstiteoseid lihtsas vormis kirjeldada ja oma eelistusi põhjendada; 

5.1.8. väärtustab enda töödest erinevaid lahendusi; 

5.1.9. märkab kujunduselemente ümbritsevas keskkonnas. 

5.2. Põhikooli nooremas astmes: 

5.2.1. omab ettekujutust visuaalse kunsti liikidest ning nende väljendusvahenditest; 

5.2.2. tunneb ainekavas kasutatavaid visuaalse kunsti mõisteid ja oskab neid kõnes
kasutada; 

5.2.3. oskab kasutada ainekavas loetletud töömaterjale ja -vahendeid; 

5.2.4.  oskab  valikuliselt  kasutada  tehnikaid  ja  kujutamisviise  loominguliseks
eneseväljenduseks; 

5.2.5. tunneb abstraktsele vormi- ja värviõpetusele omaseid väljendusvõimalusi ning
lihtsamaid  kompositsioonivõtteid,  oskab  neid  kasutada
kujundamisülesannete lahendamisel ruumis ja tasapinnal; 

5.2.6. tunneb keraamilise voolimise ja kujundamise võtteid; 

5.2.7. tunneb kõrgtrüki olemust. 

5.3. Põhikooli vanemas astmes: 

5.3.1. tunneb põhikooli ainekavas olevaid visuaalse kunsti põhimõisteid ning oskab
neid kasutada kõnes ja kirjas; 

5.3.2.  oskab  kasutada  kõiki  põhikooli  ainekavas  olevaid  töömaterjale,  -vahendeid,
-tehnikaid  ning  kujutamise  ja  kujundamise  viise  kunstiliseks
eneseväljendamiseks; 

5.3.3. tunneb vormi-, värvi-, kompositsiooni-, perspektiivi- ja kirjaõpetuse lihtsamaid
reegleid; 

5.3.4. omab algteadmisi joonestusgraafikast ja lihtsamate jooniste lugemisest; 

5.3.5. oskab üldjoontes eristada visuaalse kunsti arenguetappe; 



5.3.6. väärtustab rahvakunsti; 

5.3.7. eristab kõrgkultuuri massikultuuri nähtustest. 

V KOOLIASTMETE ÕPPEKORRALDUS 

1. Õppeprotsessi kirjeldatakse astmeti, 

1.1. eelkool, 1 õppeaasta; 

1.2. eelkool, 2 õppeaasta; 

1.3. põhikooli noorem aste, 1-2 klass; 

1.4. põhikooli vanem aste, 3-5 klass; 

1.5. lisa-aastad, 1 õppeaasta.

2. Õppeaasta kestab 35 õppenädalat, kus nooremas ja vanemas astmes toimub 1 nädal on
õppepraktikat. 

3. Narva Kunstikooli toimub vastuvõtt sisseastumiskatsete alusel.

4. Sisseastumiskatsete  läbiviimiseks  kinnitab  Kunstikooli  direktor  oma  käskkirjaga
sisseastumiskatsete komisjoni.

5. Eelkooli: 

4.1. Eelkooli 1 õppeaasta suunatakse õpilasi mängult õppimisele. 1 õppeaastas selgitatakse
välja eeldused vanemas astmes õppimiseks. 

4.2. Eelkooli 2 õppeaasta antakse vajalikud eelteadmised põhikoolis õpingute jätkamiseks.
Lähtuvalt  põhikooli  noorema  astme  õppekavast  luuakse  põhikooli
ettevalmistuskursusel ühine teadmistebaas, mis võimaldab jätkata õpinguid põhikooli
nooremas astmes. 

6. Põhikoolis toimub: 

5.1. loomevõimete kavakindel arendamine; 

5.2. loominguprotsessi seaduspärasuste ja etappide tundmaõppimine; 

5.3. kunstiteoste retseptsiooni- ja interpretatsioonivõimalustega tutvumine; 

5.4. aktiivse ja püsiva suhte loomine visuaalse kunstikultuuriga; 

5.5. tehniliste oskuste arendamine; 

5.6. professionaalse kunstihariduse omandamiseks ettevalmistamine. 

7. Põhikooli vanema astme lõpetamisel antakse õpilasele Narva Kunstikooli lõputunnistus. 

8. Lisa-aastad on õpilastele, kes: 

7.1. on edukalt läbinud põhikooli; 



7.2.  omavad  eeldusi  kunstiliseks  tegevuseks  ning  on  orienteeritud  professionaalse
kunstihariduse omandamisele; 

7.3. vajavad vanuse tõttu järjepidevat õpet kuni üleminekuni kutseharidusele. 

VI AINEKAVAD 

1. Ainekavade koostamisel  on aluseks  kohaliku omavalitsuse huvialakooli  /  muusika-  ja
kunstikoolide  üleriigiline  õppekava,  mille  alusel  on  koostatud  kunstikooli  võimalusi  ja
eripära arvestavad ainekavad koos tunnijaotusplaani ja soovituslike õppeülesannetega. 

Eelkool

eelkooli 1 õppeaasta: kompositsioon

eelkooli 2 õppeaasta: kompositsioon, vormiõpetus

Põhikool

põhikooli noorem aste: maal, joonistamine, kompositsioon, vormiõpetus, kunstiajalugu

põhikooli vanem aste: maal, joonistamine, kompositsioon, vormipetus, kunstiajalugu

Lisa-aasta: maalimine, joonistamine, kompositsioon


