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Minu unistuste kooli ÕPILAST iseloomustab:
• Motiveeritud, armastab muusikat (ka kuulata) ja eriala, tahtejõuline, uudishimulik, töökas,
pühendunud, avatud
• Hea pingetaluvusega, tugeva vaimse ja füüsilise tervisega
• Mitmekülgne, kursis ka ühiskonnas ja maailmas toimuvaga
• Heade muusikaliste, erialaste eeldustega
• Soov harjutada, esineda, osaleda meistriklassides, festivalidel
• Hea humanitaar- ja reaalharidus
• Käib kontsertidel, tunneb huvi kunsti vastu
• Julgeb võtta riske, katsetada, julgeb läbi kukkuda, ei karda tagasisidet
• Viisakas, heatahtlik, aus, empaatiline, rõõmus, abivalmis
• Initsiatiivikas, uuendustele avatud
• Teadlikkus oma erialast ja selle tulevikust
• Eneseanalüüsi võime
• Usk muusikalistesse ja inimlikesse võimetesse
• Oma kooli patrioot, soov panustada kooli
• Aksepteerib erinevusi, tolerantne
• Loomingulisus, loomingulise meelsuse looja

Minu unistuste kooli ÕPILAST iseloomustab:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Parajalt enesekindel
Märkab oma võimalusi elus
Ühiskondlikult aktiivne kultuuriinimene
Omab rahvusvahelist läbilöögivõimet
Suudab vajadusel õpetaja seisukohti vaidluse alla seada
Soovib saada muusikuks
Koostöövõimeline
Oskab planeerida aega
*Töökas, enesekriitiline, võitlusvaimuga
*Oskab harjutada
*Suhtlemisaldis, tugepakkuv ja vajadudusel otsiv
*Hindab füüsilist ja vaimset tervist
*Huvitub koolielust
*Kohusetundlik, austus õpetajate vastu, ausus, sõbralikkus, tolerantsus
*Tahab päriselt seda eriala õppida

Minu unistuste kooli ÕPETAMIST iseloomustab:
•
•
•
•

*Koosmängu tähtsustav (õpilaste iseseiseva initsiatiivikuse toetamine)
*Õppija individuaalsust arvestav
*Professionaalsus, kvaliteet
*Loomingulisus, rohkem praktilist, vähem teooriat (pilli rakendamine solfi tunnis)

Minu unistuste kooli õpetus annab õpilastele
lisaks erialale järgmised OSKUSED:
• *Meeskonnatöö, suhtlemisoskus, keskendumine kaugematele eesmärkidele,
mitte alla vandudes tagasilöökidele
• *Teadlikkus kehast ja vaimust (Alexanderi tehnika)
• *Lavaline olek, oskus muusikaäris hakkama saada, riietusalased teadmised artistina
• *Soovi edasi areneda

Minu unistuste kooli LÕPETANU koht
TULEVIKU MUUSIKAELUS:
• *Aktiivselt tegutsev professionaalne muusik, muusikaelu edendaja, muusikaõpetaja, töötab
õpitud erialal
• *On oskused ülikooli astumiseks Eestis ja välismaal,
võimalus töötada nii solisti kui õpetajana Eesti ja välismaal,
on piisavalt silmapaistev ja ettevõtlik,
talle pakutakse tööd ja ta oskab seda ise tekitada
• *Silmapaistev muusik Eestis ja välismaal, imeline pedagoog
• *Muusikakoolis õpitud aeg ei ole maha visatud, kui hiljem on soov millegi muuga tegeleda
• *Suurtel lavadel esinemas, välismaal edasi õppimas,
õpetajad nii Eestis kui välismaal, orkestrites nii Eestis kui välismaal,
stuudiotes, heli tegemas nii väikestes kui suurtes kohtades

Minu unistuste kooli ÕPILAST iseloomustab:
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MOTIVEERITUD
TUGEVA VAIMSE JA FÜÜSILISE TERVISEGA
HEADE MUUSIKALISTE EELDUSTEGA
HEA HUMANITAAR- JA REAALHARIDUSEGA
INITSIATIIVIKAS
OMA KOOLI PATRIOOT
ENESEANALÜÜSI OSKUSTEGA
TOLERANTNE
ENESEKINDEL
RAHVUSVAHELISE LÄBILÖÖGIVÕIMEGA
KOOSTÖÖVÕIMELINE
UUENDUSTELE AVATUD
OSKAB HARJUTADA

Minu unistuste kooli õpetus annab õpilastele
lisaks erialale järgmised OSKUSED:
• KOOSTÖISUS

• OSKUS EESMÄRKE PÜSTITADA

• EETLISED TÕEKSPIDAMISED

• SAADA ELUS HAKKAMA

• LAIEMA MUUSIKALISE SILMARINGI

• EMPAATILISUS

• ÜLDISTAMISVÕIME

• ARMASTUS MUUSIKA VASTU

• DISTSIPLIIN

• HEA ÜLDHARIDUS

• ENESEVÄLJENDUSOSKUS

• PEDAGOOGILISED PÄDEVUSED

• INNOVATIIVSUS
• SOOV ARENEDA

• ARRANŽEERIMISE JA NOODISTAMISE
OSKUS ARVUTIKIRJAS

• TEADMINE, MIS VIIB SIHILE

• ETTEVÕTLIKKUS

• ANALÜÜSIVÕIME

• TEADLIKKUS KEHAST JA VAIMUST
• HAKKAMASAAMINE MUUSIKAMAASTIKUL

Minu unistuste kooli LÕPETANU koht
TULEVIKU MUUSIKAELUS:
• TEGEVUS MÕNES JUBA OLEMASOLEVAS MUUSIKAVALDKONNAS
• TEGEVUS SENI LEIUTAMATA TÖÖKOHAL
• MUUSIKAT MÕISTEV JA HINDAV PUBLIK

• TEISTE INNUSTAJA
• EESTI MUUSIKAKULTUURI JA PÄRANDI HOIDJA JA EDASIKANDJA

• KÕRGKOOLIS SAMAL ERIALAL ÕPPIJA VÕI TÖÖTAJA
• KESKSEL KOHAL
• AKTIIVSELT TEGUTSEV PROFESSIONAALNE MUUSIK EESTIS JA VÄLISMAAL
• TÖÖTAB ÕPITUD ERIALAL
• TEGELEB ERIALAGA, KUS SAAB KASUTADA KA KOOLIS ÕPITUD KOMPETENTSE

