11. klass
Ainekava.
Kunst

Õppesisu

Taotletavad õppetulemused

1. Kunsti roll eri
ajastutel.
Romantism. Mäss
korra vastu.
Realism.
Tõearmastus.
Juugend.
Tervikliku stiili
taotlus.
Kaasaegne kunst.
20. saj. kunstivoolud,
postmodernism.
Uusmeedia
Tänapäeva kunst
2. Ajastute kunsti
võrdlevad teemad
Värvikasutus ja
kompositsioon teoste
sõnumi teenistuses.
Eri ajastute kunsti ja
muusika kokkukõlad.
Illusioonid ja
emotsioonid kunstis.
Inimene kunstis:
staatus, suhted,
tegevused.

1) seostab kunsti arengusuundi ja
ilminguid ühiskonnaelu korralduse,
religiooni, teaduse,
tehnoloogia jm mõjudega; on salliv
kultuurierinevuste suhtes;
2) tunneb visuaalse kultuuri kui
valdkonna ülesehitust ja seoseid
peamiste tegevusalade
tasandil (kunst, arhitektuur, disain,
visuaalne kommunikatsioon jne);
3) märkab ning mõistab kunsti ja
visuaalkultuuri mõjusid ühiskonnale
ning keskkonnale nii
ajaloos kui ka tänapäeval;
4) võrdleb ja analüüsib kunstiteoseid,
otsides neis vastava ajastu temaatikat,
sõnumeid ning
visuaalset vormikeelt; iseloomustab
üldjoontes kunstiteoste ajalist ja
stiililist kuuluvust;
5) tõlgendab ning analüüsib
nüüdiskunsti teoseid ja erinevaid
teostusviise (nt maal,
installatsioon, video, kohaspetsiifiline
kunst) ning märkab nüüdiskunsti
seoseid teiste

Läbivad teemad

Lõiming teiste ainetega

„Kultuuriline identiteet”.
Olulisel kohal on uute
ideede, isiklike kogemuste
ja emotsioonide
loominguline väljendamine
ning
väärtustamine.
Teema „Väärtused ja
kõlblus” on seotud eri
väärtussüsteemide ja nende
seoste tundmaõppimisega
ajaloolis-kultuurilises
kontekstis ning isiklike
väärtushoiakute ja
kõlbeliste tõekspidamiste
kujundamisega.
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

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

Õukonnakunstist
argielu kujutamiseni.
Pildilised sümbolid
koopamaalist
grafitini.
Kunstniku rollid:
käsitööline, leiutaja,
ajaloolane, geenius,
boheem, staar jne.
Kunstiinstitutsioonid.
Tuntuimad galeriid ja
muuseumid.
Valitud teemad
toetavad kunsti kui
nähtuse mõistmist eri
ajastutel erinevatest
vaatepunktidest
lähtuvalt.
Valida kuni kolm
teemat.
3. Loomingulised ja
uurimuslikud
projektid,
õppekäigud
Käsitletavate teemade
endast ja nüüdisajast
lähtuv tõlgendamine.
Isiklik vaatenurk.
Visuaalse materjali
kogumine,
süstematiseerimine ja
analüüsimine.

valdkondadega (nt meedia, reklaam,
poliitika);
6) väärtustab uuenduslikku,
inimsõbralikku ja keskkonnasäästlikku
arhitektuuri ja disaini;
analüüsib ning võrdleb esemelise
keskkonna ja visuaalse
kommunikatsiooni ilminguid;
7) püstitab iseseisvalt loomingulisi ja
uurimisülesandeid ning otsib neile
lahendusi,
arendades kontseptsioone ja
kavandades teoseid;
8) rakendab oma ideede
väljendamiseks sobivaid visuaalseid
jm kunstilisi
väljendusvahendeid ning tehnilisi
töövõtteid ja -vahendeid; oskab ning
julgeb
eksperimenteerida;
9) on oma loovates lahendustes
eetiline, mõistab kunstniku vastutust;
arvestab keskkonnaja
kultuuripärandi kaitse nõudmisi;
● 10) esitleb oma loomingut ja
uurimistulemusi, kasutades
ainealast terminoloogiat.

muutuvas tehnoloogilises
elu-, õpi- ja töökeskkonnas
toimetuleva inimese
kujunemist.
Teema „Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine”
on kunstides seotud oma
võimetest ja huvidest
lähtuvalt sobiva elukutse
leidmine.
Teema „Kodanikualgatus
ja ettevõtlikkus”
võimaldab kunstiainete
kaudu parandada õpilase
enesehinnangut ning
tunnustada kõiki õpilasi.
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

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

Oma ideega sobivate
väljendusvahendite
valimine ja töö
tegemine (joonistus,
maal, kollaaž,
ruumiline objekt,
digitaalne pilt, video,
performance jne).
Töö esitlemine ja
oma valikute
põhjendamine.
Kunstiteose analüüs
ja loov
interpreteerimine.
Projektid ja
õppekäigud on seotud
erinevate
õpikeskkondadega:
ateljee, loodus- ja
linnakeskkond,
muuseum, näitus,
virtuaalkeskkond jne.

Kasutatud algallikad:
-

-

oppekava.ee
mott.edu.ee
ut.ee/ lõimingu võimalusi põhikooli õppekavas

kunstialaste tegevuste
kaudu. Tähelepanu
pööratakse erinevate
keskkondade,
sh sotsiaalse keskkonna
toimimisele, inimtegevuse
mõjule keskkonna arengus
ja keskkonnaprobleemide
lahendamisel.
„Tervis ja ohutus”.
Kunstiainetes kasutatakse
paljusid materjale,
töövahendeid ja
instrumente, mille puhul
tuleb järgida ohutuse ning
otstarbekuse printsiipe.

ja ainevaldkondade piire
ületavate
õppeprojektide kaudu.

