
GEORG OTSA NIMELISE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA 

Õppekavarühm Muusika ja esituskunstid 

Õppekava nimetus Pärimusmuusik (maailmamuusik) 

Traditional musician (world music musician) 

Õppekava kood EHIS-es 221148 

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA 

EKR 2 EKR 3 EKR 4 

kutsekeskharidus 

EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5 

   X    

Õppekava maht: 180 EKAP 

Õppekava koostamise alus: 

Vabariigi Valitsuse määrus „Kutseharidusstandard“, vastu võetud 26.08.2013 nr 130; 

toetuskirjad sotsiaalpartneritelt Eesti Pärimusmuusika Keskus ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 

Õppekava õpiväljundid: 

Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada pärimusmuusiku erialal ning osaleda 

elukestvas õppes. 

 

Pärast õppekava läbimist õpilane: 

1) väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik edasiõppimisvõimalustest ja tööturu 

suundumustest; 

2) valib sobiva repertuaari, analüüsib valitud muusikalist materjali, koostab esinemiskava ja kujundab oma muusikalise tõlgenduse; 

3) planeerib harjutamisprotsessi ja harjutab eesmärgipäraselt; 

4) musitseerib stiiliteadlikult nii üksinda kui ka ansamblis, lähtudes sobivast lava- ning käitumiskultuurist; 

5) järgib oma kutsealases töös ergonoomika põhimõtteid; 

6) on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust 

suhtlemist toetaval viisil; 

7) teab infotehnoloogia rolli ja oskab kasutada peamisi arvutirakendusi ning interneti võimalusi nii isiklikel kui tööalastel 

eesmärkidel. 

 

Õppekava rakendamine: 

Õppekava sihtgrupiks on põhi- või keskharidusega isikud, kellel on muusikalise algtaseme oskused. Õpe toimub statsionaarses 

koolipõhises õppevormis. 

Nõuded õpingute alustamiseks: 

Õppima võib asuda vähemalt põhiharidusega isik. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks: 

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. Õppija tõendab õpiväljundite saavutatust 

järgmiselt: 

1. Avalik kontsert, kus õpilane esitab eelnevalt ettevalmistaud kava. 

2. Muusikalise kuulmise ja muusikateooria test, kus õpilane tõendab oma muusikalist kuulmist ja muusikateoreetilisi teadmisi.  

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid: 

Õppekava õpiväljundite saavutamisel omandatakse erialale „Pärimusmuusik“ vastavad kompetentsid. 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: 

Lõputunnistus koos hinnetelehega 



Õppekava struktuur  

 

Põhiõpingute moodulid (143 EKAP) 

Nimetus                                                Maht            Õpiväljundid 

Eriala instrument ja ansambel    65 EKAP      valib repertuaari ja koostab esinemiskava; hindab oma pilli tehnilist 

                                        (sh praktika 32 EKAP)     seisukorda/häälestumist ja lähtub mängimisel ergonoomikast;  

                                                                                  tunneb põhilisi stiile ning eristab stiilielemente;                                                       

                                                                                  esitab ettevalmistatud repertuaari, järgides head esinemiskultuuri; improviseerib      

                                                                                  stiiliteadlikult; moodustab ansambli ning planeerib ja viib läbi ansambliproovid;    

                                                                                  valdab oma partiid ja musitseerib lähtuvalt koosmängu põhimõtetest; 

                                                                                  analüüsib oma tegevust muusikuna  

 

Muusikateooria                                    55 EKAP      mõistab ja kasutab muusikalist terminoloogiat; analüüsib muusikat kuulamise 

                                         (sh praktika 12 EKAP)     ja nooditeksti põhiselt; transkribeerib ja arranžeerib muusikat; kasutab 

                                                                                  noodistus- ja salvestusprogramme; 

 

Muusika- ja kultuurilugu                      18 EKAP      orienteerub kultuuriloo arengu- ja stiiliperioodides; seostab muusikalugu vastava   

                                                                                   kultuurikontekstiga; rakendab kultuuriloolisi teadmisi oma erialases tegevuses   

 

Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas      5 EKAP       kavandab oma õpitee, arvestades isiklikke, sotsiaalseid ja tööalaseid võimalusi  

                                          (sh praktika 1 EKAP)      ning piiranguid; mõistab ühiskonna toimimist, tööandja ja organisatsiooni 

                                                                                   väljakutseid, probleeme ning võimalusi; kavandab omapoolse panuse väärtuste  

                                                                                   loomisel enda ja teiste jaoks kultuurilises, sotsiaalses ja/või rahalises tähenduses;   

                                                                                   mõistab enda vastutust oma tööalase karjääri kujundamisel ning on motiveeritud  

                                                                                   ennast arendama. 

Valikõpingute moodulid (37 EKAP)                    

Õppekava valikmoodulite rakenduskava on kättesaadav: 
https://otsakool.edu.ee/wp-content/uploads/2021/03/Parimusmuusika-valikainete-rakenduskava.-1.pdf 
 

Valikõpingute valimise võimalused: 

Õpilasel on kohustus läbida valikõpinguid 37 EKAP-i mahus. lähtudes oma süvendatud huvist ning planeeritavast edasisest 

tööalasest tegevusest ja õpiteest. 

Valikmooduleid võib valida G.Otsa nim. TMK teiste erialade õppekavadest või teiste koolide õppekavadest õppekorralduseeskirjas 

sätestatud korras. 

Tulenevalt erialastest arengutest ning kooli võimalustest võib valikõpingute moodulite nimekiri muutuda. 

 

Praktika: 

Põhiõpingutest moodustab praktika 45 EKAP 

 

Õppekava kontaktisik: 

Heli Tohver 

Õppejuht 

Telefon +372 56830540, heli.tohver@otsakool.edu.ee 

Märkused: 

Õppekava põhiõpingute moodulite rakenduskavad on kättesaadavad:  

https://otsakool.edu.ee/wp-content/uploads/2021/03/Parimusmuusika-MM-pohiopingute-RAKd-1.pdf 

 

https://otsakool.edu.ee/wp-content/uploads/2021/03/Parimusmuusika-valikainete-rakenduskava.-1.pdf
https://otsakool.edu.ee/wp-content/uploads/2021/03/Parimusmuusika-MM-pohiopingute-RAKd-1.pdf

