„Helid ja muusika meie ümber. Muusika kasutamine õppeprotsessis ja
tugiteenustes.“ õppekava
Täienduskoolitusasutu Koolituskeskus Luwi
se nimetus
Õppekava nimi

Helid ja muusika meie ümber. Muusika kasutamine õppeprotsessis ja
tugiteenustes.

Õppekavarühm

Psühholoogia

Õppe kogumaht

6 akadeemilist tundi

(akadeemilistes
tundides)
Õppekava koostamise

Kutsestandard Täiskasvanute koolitaja, tase 6, kompetents B.2.2,

alus

tegevusnäitaja 2. rakendab erinevaid võtteid õppimist toetava füüsilise,
vaimse ja sotsiaalse keskkonna loomiseks.

Sihtgrupp

Õpetajad, täiskasvanute koolitajad, tugispetsialistid, lapsevanemad
ning teised muusika- ja helide mõjust huvitatud inimesed.

Õppe alustamise

-

tingimused
Õppe eesmärk

Aidata teadvustada ning arendada sihtrühma teadlikkust muusika
kasutamisest-integreerimisest oma erialatöös läbi interaktiivse
õppevormi. Loovuse ja spontaansuse arendamine.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:
•

teab muusika ja helide olemust ja kasutusalasid;

•

tunneb muusika- ja helide mõju inimesele nii õppeprotsessis
kui igapäevaelus;

•

saab praktilise kogemuse muusika toimest läbi projektiivsete
loovtegevuste;

•

saab praktilisi juhiseid muusika kasutamiseks- integreerimisest
oma erialatöös.

Õppesisu

Koolitusel antakse lühikäsitlus muusika mõjust inimesele
muusikakomponentide toime teadvustamise kaudu. Osalejad saavad
läbi interaktiivse õppe ja loovtegevuste neis kogetu analüüsi sõnastada
ja teadvustada oma individuaalset loovust ning ammutada uusi
vaatenurki muusika kasutamiseks läbi grupitöö.

Koolitus pakub võimaluse õppida paremini tunnetama ja mõistma
muusika ja meid ümbritsevate helide mõju ning toetada olemasolevaid
ressursse, laiendada silmaringi.
Koolitusel läbitakse järgmised teemad:
•

Helid ja muusika meie ümber;

•

Muusika komponendid ja nende toime;

•

Muusika inimese elukaarel;

•

Muusika kasutamine erinevates valdkondades.

Õppemeetodid

Grupitööd, arutelud, miniloeng, eneseanalüüs, loovtegevused.

Iseseisev töö

-

Õppematerjalide

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid

loend

Soovituslik:
Muusika meditsiinis - patsiendi heaks, arstile abiks. Ajakiri
Hippokrates, aprill 2007. Marina Vou

Nõuded õpingute

Õpilane on osalenud 80% õppetöös.

lõpetamiseks, sh

Hindamismeetod:

hindamismeetodid ja

1. Eneseanalüüs

hindamiskriteeriumid

Hindamiskriteerium:
Positiivseks soorituseks on vaja etteantud kriteeriumite põhjal ennast
analüüsida

Kursuse läbimisel

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui

väljastatav dokument

õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst.

(tunnistus või tõend).
Koolitaja

Kõrgharidus ja/või töökogemus õpetatavas valdkonnas

kompetentsust tagava
kvalifikatsiooni või
õpi- ja töökogemuse
kirjeldus.
Õppemaksu tasumise

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve alusel või

kord ja tähtaeg

maksegraafiku alusel.

Õppemaksu

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/

tagastamise alused ja
kord

Vaidluste lahendamise http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/
kord
Õppekeskkonna

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/

kirjeldus
Kvaliteedi tagamise

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/

tingimused ja kord
Õppekava kinnitamise 14.04.2020
aeg:
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