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Lähteülesandega gümnaasiumi riikliku õppekava koostajatele nõuti, et uue 
õppekavaga tuleb vähendada õpilaste koormust ja n-ö variõppekavaga suunata 
õpetajad kasutama senisest rohkem aktiivseid õppemeetodeid vähendamaks koduste 
ülesannete mahtu. Samuti tuli lõimida ainekavad nii valdkondlikult kui õppekava 
üldosaga, arvestades õppekava alusväärtuste, üldpädevusoskuste ja läbivate 
teemadega.1 Kunsti ainekava koostamisel tuli senisele kunstiajaloo-kesksele 
ainekavale lisada praktiline loovtegevus ja kõik eespool kirjeldatu mahutada senise 
kolme kursuse asemel kahe kohustusliku kursuse ainekavasse. Töörühmas vaatasime 
vastu esmapilgul võimatule ülesandele: ühtaegu vähendada (koormus, kursuste arv 
jne) ja suurendada (loovtegevus, üldpädevus jne) ning luua üldosa õpikäsitlusele 
vastav, loovat eneseteostust toetav kunsti ainekava.  
 
Nii tuligi esmalt üle vaadata õppesisu ja -tulemused ning vähendada märgatavalt nii 
õpetatava hulka kui keerukust, arvestades vähese tundide arvu ja püstitatud 
lähteülesandega. Kunsti ainekava eesmärgid, õppesisu ja õpitulemused on uues 
õppekavas vähem ainekesksed, kunstispetsiifiline sisu ja tegevus seotakse 
võtmeoskuste ja läbivate teemadega. Oluline on kujundada loov, iseseisvalt mõtlev ja 
tegutsev inimene, kes mõistab ja aktsepteerib kunsti kui normaalse elukeskkonna osa 
ja oskab leida kunstitegevusest tuge oma potentsiaali realiseerimisel eri valdkondades.  
 
Õppekava üldosa 2. ptk §2 lõike 1 („Gümnaasiumi riiklik õppekava”, 2011) kohaselt 
“gümnaasium loob igale õpilasele võimalused tema võimete maksimaalseks 
arenguks õpilase eelistusi arvestades,2 loovaks eneseteostuseks, teaduspõhise 
maailmapildi kinnistumiseks ning emotsionaalse, sotsiaalse ja kõlbelise küpsuse 
saavutamiseks”. Siit tuleneb ka üks suuremaid õppekava muudatusi, nimelt vähemalt 
kolme õppesuuna nõue ja minimaalselt 11 valikkursuse loomine arvestamaks 
piirkondlikku ja kooli eripära. Sellega avaneb võimalus luua tugeva identiteediga kool 
ja teha õpilaste eelistusi ning vajadusi maksimaalselt arvestav õppekava. See tähendab 
aga, et õpilaste huvi ja pädevate õpetajate olemasolu korral on ka kunstiõppes senisest 
suuremad võimalused ja vabadused kooli valikkursuste loomisel. Koolile kohustuslike 
kursuste maht on 122, sh 63 kohustuslikku, 48 RÕK-is ettenähtud ja 11 kooli 
valikkursust (vt joonis 1). 
 
 

                                                        
1 Läbivate teemade õpe realiseerub lisaks aineõppe teemavalikule õpikeskkonna korralduses, 

valikainete valikul ja õppeaineid lõimivas projektipõhises aineüleses loovtöös. 

2 Siin ja edaspidi autori esiletõsted. 



 
 
Joonis 1. Koolile kohustuslike kursuste maht gümnaasiumis (Haridus- ja 
Teadusministeerium). 
 
Gümnaasiumi 63-st kohustuslikust kursusest on kaks kunstikursused, kokku ca 
70 tundi. Esimese kursuse keskmes on kunsti muutumine ajas, teise puhul 
nüüdiskunsti sünd ja arengusuunad. Planeeritud tulemuse saavutamiseks on soovitav 
õppetöö korraldada topelttundidena (à 90 min) 11. klassi kevad- ja 12. klassi 
sügissemestril, et püstitatud eesmärgid saaksid saavutatud ja lõimitus teiste kursustega 
oleks võimalikult tihe. 
 
Mõlema kunstikursuse õppesisu on jaotatud kolme plokki: 
1) TEA! ehk sisulis-struktuurne ülevaade (kunsti olemus ja muutumine ajas, 
nüüdiskunsti sünd ja arengusuunad) – siin on õpetaja roll kõige suurem. 
2) MÕTLE! ehk temaatiline, seoseid loov ja teadmisi laiendav osa (ajastuid läbivad 
teemad ja võrdlused) –eeldab õpetaja ja õpilaste koostööd. 
3) LOO! ehk uurimuslik, praktiline ja kinnistav plokk (õppekäigud ja loomingulised 
ning uurimuslikud projektid) – kõige individuaalsem ja õppijakesksem.  
 
TEA!-teemasid puudutatakse vaid üldistatud kujul eesmärgiga luua läbivate ja 
võrdlevate teemade käsitlemiseks taustsüsteem. Fookus on MÕTLE-teemadel, mida 
saab käsitleda nii täiesti teoreetilisel tasandil kui loominguliste praktiliste töödena. 
Praktiliste LOO!-tööde roll pole pelgalt illustreerida läbitud kunstiajaloo materjali, 
vaid eelkõige anda õpilastele võimalus väljendada oma suhet käsitletava teemaga 
ning toetada loova, lahendusele suunatud mõtlemise arengut. Eelkõige MÕTLE!- ja 
LOO!-plokk annavad võimaluse kasutada mitmeid rühmatöö meetodeid toetamaks 
õpilaste koostööoskusi. Samuti saab läbimõeldud rühmatööga säästa aega, et käsitleda 
osa küsimusi põhjalikumalt ning viia läbi ka suurema mahuga projekte. 
 
Ülalkirjeldatud õppesisu jaotuse mõistmiseks on hea taas meelde tuletada õpetuse 
kognitiivsete eesmärkide taksonoomia põhikategooriad (Bloom, B. S. jt 1956): 1) 
teadmine, 2) mõistmine, 3) rakendamine, 4) analüüs, 5) süntees ja 6) hindamine. 



Bloomi õpilane Lorin Anderson sõnastas need 1990-ndate keskel täpsemalt, asendas 
sünteesi loomisega ning viis selle viimaseks etapiks: 
1) meenutamine – kas õpilane suudab informatsiooni korrata, meenutada?  
2) mõistmine – kas õpilane oskab selgitada ideed või kontseptsiooni?  
3) rakendamine – kas õpilane oskab informatsiooni kasutada, interpreteerida?  
4) analüüsimine – kas õpilane leiab osade vahel seoseid? 
5) hindamine – kas õpilane oskab põhjendada oma seisukohta või otsust? 
6) loomine – kas õpilane oskab eelnevale tuginedes luua uue teose või välja tuua 
originaalse vaatepunkti? 
 
Esitatud põhikategooriad on ranges hierarhilises järjestuses: ei saa midagi mõista, kui 
puudub piisav hulk teadmisi, ega asuda midagi rakenduslikult kasutama enne teadmist 
ja mõistmist. Siinkohal tasub rõhutada, et tegemist on eesmärkide taksonoomiaga, 
mis ei välista praktilise loova tegevuse kaudu uue teadmise omandamist. Küsimus on 
selles, miks midagi tehakse. Seega – õpetaja ülesanne pole suunata õpilasi mitte ainult 
teadmisi omandama (1. aste), vaid ka mõistma nii nähtusi kui seoseid, oma teadmisi 
teadlikult rakendama, õpitut analüüsima ja võrdlema ning teadlikult rakendama oma 
loovust.  
 
Eelnevast tulenevadki gümnaasiumi õpisisu jaotus ja rõhuasetused, keskseks asetub 
nii otseses kui ülekantud tähenduses MÕTLE!-plokk (vt tabel 1), mille põhieesmärk 
on toetada nii ainesiseste kui -üleste seoste loomist ja analüüsioskust. 
 
Tabel 1. RÕK-i õppesisu vastavus kognitiivsete eesmärkide taksonoomiga.  
 
Gümnaasiumi kunstiõpetuse ainekava 
õppesisu 

Kognitiivsete eesmärkide taksonoomia 
põhikategooriad 

TEA! Teadmine ja meenutamine 
MÕTLE! Mõistmine, rakendamine, analüüsimine, 

hindamine 
LOO! Loomine e sünteesimine 
 
Siinkohal tasubki korraks peatuda uue õppekava õpikäsitlusel, mida võib võrrelda 
sotsiaal-konstruktivistliku printsiibiga: teadmised tekivad inimestevahelise 
suhtlemise käigus ning inimene on valmis vastu võtma eelkõige neid teadmisi, mille 
loomisel on ta aktiivselt osalenud. Õpetaja roll on soodustada õpilaste aktiivset 
koostööd, varasema kogemuse pinnaletõusmist ja nii ainesiseste kui -üleste seoste 
tekkimist uue teadmise loomisel.  
 
Süvenemist ja seoste loomist kergendab läbimõeldud õpikeskkond. Tuleb mõelda 
sellele, kas laudade ja toolide asetus ruumis soodustab passiivset kuulamist, tagumises 
pingis kaartide mängimist või hoopis aktiivseid arutelusid. Kas ekraanil, tahvlil või 
eksponeerimispinnal demonstreeritu on nähtav igale õpilasele? Jne. Samuti on 
soovitav luua TEA!-ploki teemade alusel visuaalne õppematerjal kunstiloo aja- 
või teemateljena, mis on õpikeskkonnas pidevalt eksponeeritud ja n-ö kulub aja 
jooksul õpilastele pähe. Loengute ja arutelude illustreerimiseks kasutatavad 
reprod tuleb alati varustada kirjaliku infoga autori ja teose kohta, sest samaaegselt 
millestki kuuldes ja seda nähes tekivad sügavamad mälujäljed ja saab ajapikku 
selgeks ka see, kuidas kirjutada „renessanss” või „Bruce Nauman”.  
 



Kunstiloo teemade avamisel on soovitav esitada faktoloogia teose analüüsi vormis, 
lasta võimalikult palju infot õpilastel endil leida ja avastada. Õpetaja roll on eelkõige 
arutelu suunates õpilaste teadmisi laiendada ja täiendada. Kunstiteose analüüsiga võib 
alustada lihtsaimast ehk vormianalüüsist, mis moodustab edasise eritluse baasi. Päris 
kindlasti aga ei tohiks vaid sellega piirduda (vt ka Anneli Porri ja Marju Liidia 
artiklit). Teose analüüsi kaudu kinnistub nii sõnavara kui paraneb vaatamisoskus: 
tundes mõistet, näed ka mõistekohast analüüsitavas teoses, oskad seda märgata ja 
oluliseks pidada. Mida täpsem ja detailsem on erialane sõnavara, seda täpsem ja 
sisukam ka kirjeldus ja tõlgendus.  
 
1. kursuse TEA!-ploki kunstiajaloo teemade avamisel liigume ootuspäraselt 
vormianalüüsilt (mis peaks olema juba põhikoolis omandatud) stiilianalüüsi juurde, et 
suunata õpilased märkama ja teadvustama korduvaid stilistilisi võtteid, mis 
iseloomustavad kas konkreetse kunstniku või epohhi loomingut. Märgates kordumas 
näiteks tähelepanu suunatust värvi- ja ruumiperspektiivi küsimustele, näoilme 
hingestamisele, materjalide käegakatsutavusele jne, kinnistub arusaam ning renessansi 
mõiste saab sügavama sisu. Kui konkreetse mustri kordumine avastatakse teoseid 
vaadates-võrreldes, on loota, et analoogiliste teostega kohtudes paigutatakse need ka 
edaspidi õigesse ajastusse ja konteksti. Samuti saab siit edasi minna teoste 
ikonoloogilise ja semiootilise analüüsi juurde ning luua ajastuid ületavaid seoseid 
MÕTLE!-plokis (värvisümboolika ja kompositsioon, pildilised sümbolid, kunstniku 
rollid jne) kristlikust kunstist kuni tänapäevase reklaamifotograafiani (näiteks toote- 
või valimisreklaamid). Oluline on suunata õpilasi neid seoseid ise märkama ja välja 
tooma, analüüsima, neist uusi teadmisi sünteesima ja miks mitte ka sama skeemi 
alusel oma sõnumit kandvaid teoseid looma, et tekiks süvaõppimise kogemus.  
 
2. kursuse nüüdiskunsti sünni ja arengusuundade käsitlemisel soovitan pöörata 
tähelepanu Anneli Porri artiklis viidatud institutsionaalsele kunstiteooriale ja 
kontekstuaalsetele analüüsimeetoditele – see on kohane võti mõistmaks ja arutlemaks, 
mis, millal ja kuidas on kunst kaasaegses maailmas. Peale autori- ja teosepõhiste 
küsimuste tuleks tähelepanu pöörata publiku rollile teose tähendusvälja avamisel ja 
tõlgendamisel. Siinkohal on hea võimalus parafraseerida eespool käsitletud õppekava 
õpikäsitlust: „kunst tekib inimestevahelise suhtlemise käigus ning inimene on valmis 
vastu võtma eelkõige need teosed, mille tähenduse loomisel on ta aktiivselt 
osalenud”. 
 
Lõpetuseks viide Porri artikli institutsionaalse kunstiteooria mõisteregistrisse: G. 
Dickie’ järgi on “publik isikute hulk, kes on mõnel määral ette valmistatud neile 
esitatud objekti mõistmiseks”. Haritud vaataja on seega kunstimaailma osa ja 
eeltingimus, kunst ja kunstimaailm ei saa normaalselt toimida ilma teadliku publikuta. 
Uskudes, et kunstil on potentsiaali muuta maailm paremaks ja elamisväärsemaks 
paigaks, ei saa alahinnata üldhariduse rolli, et vähendada kunsti sulgumist iseendasse 
ja parandada ühiskonnas selle praegu madalat, perifeerset positsiooni. 
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