Eero Raun:

TMKK,
TBK,
GO
õppeastmed

GO eelkutseõpe
1 - 3 aastat, 10-30 EKAP (260-780
tundi)
alates 7. klassist kuni gümnaasiumi
lõpuni
Erialad:
• interpreet (instrumentalist, klassikaline
laul)

• rütmimuusik (instrumentalist, laul)
• koorijuht
• komponist

• Eesmärk- ühtlustada sisseastumise taset. On
jätkatud õpinguid ka TMKK-s ja EMTAs.
• Ained: eriala ja solfedzo 2 tundi nädalas.
Õppeaasta lõpul arvestus või eksam.
• Õpilased osalevad konkurssidel, avalikel kooli
kontsertidel, õpilasvahetuse projektides.

Kutsekeskharidusõpe
KKH
EKR 4 tase, 240 EKAP

Keel ja
kirjandus:
kirjandus
eesti keel

Üldharidus 60 EKAP (1560 tundi koos iseseisva
tööga), lisaks on lõimitud aineid muusika ja
kultuurilooga.
HTM analüüsiosakond, dets 2018:

4 aastat, kutseõpe+üldharidus

Võõrkeel:
Inglise keel

Muusika erialade riikliku
õppekava alusel erialad:

Sotsiaalained:
ajalugu
ühiskonnaõpetus
üldhariduskoolides keskmiselt - 63,3 punkti ja
inimeseõpetus
kutseõppeasutustes 45,4 punkti.
liikumine

1) interpreet,
2) rütmimuusik,
3) helindaja,
4) komponist,
5) muusikateoreetik,
6) koorijuht

G. Otsa Muusikakooli puhul eesti keel emakeelena
riigieksami sooritanute keskmised punktid olid 2018.
aastal selgelt paremad kui isegi üldhariduskoolide
õpilastel keskmiselt - 72 punkti,

Matemaatika:
Matemaatika

Inglise keele riigieksamil saavutasid kõik 2018. aastal
eksami teinud õpilased B2 taseme.

Loodusained:
keemia
bioloogia
füüsika
geograafia
Kunsti-ja
muusikalugu:
kunstilugu

Muusikaalased lõpueksamid:
• kutseeksam erialas ja
kammeransamblis/saateklass/kvartett/ töö kooriga jne.
• solfedzo, harmoonia lõpueksam/ühildatud eksam
EMTAga.

Kutseõpe

Näide:
Interpreedi õppekava moodulid:

EKR 4 tase, 180 EKAP
3 aastat, ilma üldharidusaineteta

• Ettevõtlus ja karjäär 6 EKAP

Erialad:
1) interpreet, spetsialiseerumisega
• instrumentalist (akordion, kannel, klaver, orel, klavessiin,
löökpillid, keelpillid, puhkpillid)

• klassikaline laul

2) rütmimuusik,
spetsialiseerumisega
• instrumentalist (akordion, kitarr, kontrabass, klaver, löökpillid,
puhkpillid, tšello, viiul)

• rütmimuusika laulja
• rütmimuusika helindaja
3) komponist
4) muusikateoreetik
5) koorijuht
6) klaverihäälestaja-tehnik

• Eriala 54 EKAP
• Muusikaline kollektiiv 31 EKAP
• Muusikateooria 35 EKAP
• Muusika- ja kultuurilugu 18 EKAP
• Valikõpingud 36 EKAP
Lõpetamisel tuleb sooritada:
• eriala kutseeksam:
eriala
kammeransambel/saateklass/
kvartett/ töö kooriga jne
• solfedzo, harmoonia
lõpueksam/ühildatud eksam EMTAga.

Jätkuõpe
EKR 5. tase, 60 EKAP, 1 aasta
Eeldus: keskharidus ja/või
muusikaline keskharidus
Erialad:
1) pilliõppe juhendaja
2) muusikaettevõtluse spetsialist
3) rütmimuusik, spetsialiseerumisega
• muusikaprodutsent
• ansambli juhendaja

• Eesmärk: täiendav ettevalmistus tööturule,

vähemalt 50 % õppetööst seotud praktikaga.
• Õppekavad on valminud koostöös

tööandjatega.
• Lõpueksam (näit. Pilliõppe juhendaja-

pedagoogiline uurimustöö, lahtine tund
õpilasega, pillimäng)

Täiskasvanute täiendusõpe:
• töökohapõhine õpe
- tasuta tasemeõpe kooli ja tööandja koostöös
(näit 5. taseme pilliõppejuhendaja)
• ESF tasuta täiskasvanute täienduskoolituskursused
2019. aastal 3 kursust
• Otsakool+
- tasuline õpe eesmärgiga pakkuda noortele ja
täiskasvanutele võimalust ennast täiendada praktilise
pilli- ja koosmängu alal)

Välisprojektid

2019/2020 õppeaastal toimub Erasmus+

2019/2020 õppeaastal toimub

programmi poolt toetatud 4 projekti,

Erasmus+ programmi poolt toetatud

millest üks on õpirände ja kolm

4 projekti, millest üks on õpirände ja

strateegilise koostöö projekti.

kolm strateegilise koostöö projekti.
Projektides osalevad 17 partnerkooli

(sh Otsa kooli) õpilased ja õpetajad

Projektides osalevad 17 partnerkooli (sh
Otsa kool) õpilased ja õpetajad kümnest

kümnest erinevast Euroopa riigist:

erinevast Euroopa riigist: Eesti, Soome,

Eesti, Soome, Iirimaa, Suurbritannia,

Iirimaa, Suurbritannia, Portugal,

Portugal, Hispaania, Itaalia, Kreeka,

Hispaania, Itaalia, Kreeka, Türgi,

Türgi, Saksamaa

Saksamaa

hetkel õpib GO

Õpilaste osakaal

• eelõppes 78 õpilast ehk 29 %
Jätkuõpe

vanuses 13-19 a.
Eelõpe

Kutseõpe

• kutsekeskhariduses 31 õpilast e. 11 %
• kutseõppes 129 õpilast ehk 47 %
vanuses 15-43 a.

Kutsekeskharidus

sh alla 20. aastaseid - 53 õpilast ehk 19 %
üle 20. aastaseid – 76 õpilast ehk 28 %

• jätkuõppes 36 õpilast ehk 13 %
vanuses 20 - 42 a.

GO õpilaste eelnev haridustase
Kutseõppe õpilastel:
• põhiharidus –
• keskharidus –
• kutsekeskharidus –
• rakenduskõrgharidus –

Jätkuõppe õpilastel:
34
• keskharidus –

9

• kutsekeskharidus –

13

• rakenduskõrgharidus –

4

• bakalaureusekraad –

9

• magistrikraad –

1

73
5
3

• bakalaureusekraad –

6

• magistrikraad –

8

Õppekavade mahud
HTM analüüsiosakond:

• TMKK gümnaasium 3 aastat, 96 AK 3360 tundi
• TBK kutsekeskharidus 3 aastat, 180 EKAP - 4680 tundi

KKK organistasioonikultuuri
analüüs, dets 2018:

• GO kutseõpe 3 aastat, 180 EKAPsh 50 % praktilist tegevus, praktikat

4680 tundi

G. Otsa nimelise Tallinna

• GO kutsekeskharidus 4 aasta, 240 EKAPsh 35 % praktilist tegevus, praktikat.

6240 tundi

Muusikakooli ja Balletikooli
lõpetajatest oodatakse juba n-ö

Meelis Mereküla, HTM:

valmis professionaale.

kutsehariduses (võrreldes gümnaasiumiga) on
õppeaeg 3 aasta peale kokku 1320 tundi pikem, s.o.
50,7 EKAP või 37,7 AK.

Ka nende puhul väärtustakse
edasiõppimist ja enesetäiendamist
elukestva õppijana, ent selgemalt
oodatakse suutlikkust edendada

oma eriala ja valdkonda.

See on rohkem kui 1 õppeaasta gümnaasiumi
mõistes. Seega on kutsehariduses õppijatel
kolmandiku võrra suurem koormus.

GO õppekavade arendus

• õppeainete lõimumine erialade ja
suundade vahel
• uute õppekavade loomine koostöös

tööandjatega ja teiste koolidega.
• paindlike õppevormide (VÕTA,
e-õpe jm) kasutamine

