3. Moodul „Loomemajandus“

Loomemajanduse mooduli eesmärk on arendada loovust, suutlikkust ideid luua ja neid
teostada ning oskust oma loomingut teisteni viia, saades ise sellest kasu. Arendatakse oskust
korraldada ühistegevusi, võtta initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest. Mooduli läbinu suudab
mõista ja hinnata iseennast, tunneb oma nõrku ja tugevaid külgi. Moodulis on suur rõhk
praktilisel tegevusel.
Loomemajanduse moodul sobib eriti hästi kunsti-, draama- ja muusikahuvilistele õpilastele.
KURSUSE NIMETUS
Draamaõpe
Kitarri algõpe või digitaalne muusika
Veebidisain
Projektide kirjutamine ja juhtimine
Kunstiloome
Fotograafia ja fototöötlus
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KURSUS: Draamaõpe
Draamaõppe kursuse eesmärk on anda õpilastele võimalus loominguliseks
eneseväljendamiseks ja esinemisjulguse süvendamiseks. Draamaõpe hõlmab rollide
lahendamise, lavakõne, lavalise liikumise õppimist, aga ka dramatiseerimise, lavateksti
koostamise katsetamist, heli ja pildi kasutamise õppimist etenduse loomisel. Õpilane saab
aimu, mida kujutab endast näitleja ja lavastaja töö. Kursuse lõpus lavastatakse ühistööna üks
etendus. Draamaõppe kursus on hea ettevalmistus neile, kes soovivad tulevikus saada
näitlejaks, lavastajaks, muusikuks, kunstnikuks, õpetajaks või lihtsalt loovaks ja julgeks
inimeseks.
KURSUS: Kitarri algõpe
Kitarri algõppe kursuse eesmärgiks on õpilasele kitarrimängu algteadmiste andmine. Kursusel
õpitakse lugema kitarrinooti (tabulatuuri), harjutatakse erinevaid mänguvõtteid (sõrmitsemine,
strumming), levinumaid kitarriduure, power chords’e, lihtsamate meloodiate mängimist,
mängu ansamblis, kitarri häälestamist. Kursuse lõpuks on õpilane omandanud eelteadmised
kitarrimängust, millele tuginedes on lihtne kitarri iseseisvalt edasi õppida, kas või interneti
abil.
KURSUS: Digitaalne muusika
Digitaalse muusika kursuse eesmärk on anda õpilasele algteadmised muusika loomisest arvuti
abil. Kursusel tutvutakse muusika loomise tark- ja riistvaraga, õpitakse neid kasutama oma
muusikaliste ideede realiseerimiseks, tehakse tutvust midi ja audio salvestamise,
mikserdamise ja masterdamise protsessiga. Kursuse lõpuks valmistab õpilane audiofaili kas
MP3- või wav-formaadis. Kursuse läbimisel on õpilane omandanud oskused audiofaili
loomiseks ja töötlemiseks.

KURSUS: Veebidisain
Kursuses õpitakse tundma veebis tasuta leiduvaid töövahendeid kujundusmaterjalide
loomiseks. Uuritakse nii veebis leiduvaid kui allalaetavaid programme ja keskkondi. Õpitakse
kujundama nii kaarte, kutseid, plakateid kui ka erinevaid pakendeid. Proovitakse kätt ka ka
veebireklaamiga.
KURSUS: Projektide kirjutamine ja juhtimine
Tänapäeval on meil sageli vaja koostada projekte ja kavandada rahastustaotlusi, seda eriti
kultuuri ja kunstiga seotud valdkondades ning ettevõtluses. Kursuse läbimise tulemusena
omandavad õpilased kõige olulisemad teadmised ja oskused, kuidas projekti planeerida,
eesmärke püstitada, tegevuskava ja eelarvet koostada, projekti reklaamida ja selle mõju
levitada, kuidas projekti ellu viia ja selle tulemusi hinnata. Kursusel tutvustatakse erinevaid
projektivõimalusi ning eri rahastajaid ning nende rahastustingimusi. Kursuse lõpuks
kirjutatakse grupitööna projektitaotlus, mille positiivse rahastusvastuse korral on võimalik
projekti juhtimine ja läbiviimine sooritada aastatööna.
KURSUS: Kunstiloome
Kunstiloome kursuse erinevad teemad on seotud praktiliste tegevustega nagu joonistamine,
maalimine, kompositsiooni- ja disainiõpetus, video- või animatsiooniõpetus. Praktiliste tööde
teostamine aitab suhestuda eri kunstiajaloo teemade ja kunstinähtustega. Vahetut
kunstikogemust annavad kunstiüritustel, -näitustel osalemine.
KURSUS: Fotograafia ja fototöötlus
Kursusel õpitakse tundma fotografeerimise põhialuseid (säriaeg,
algteadmised fotokaamerate ehitusest ja seadistamisest
kompositsioonipõhitõed. Teooriale järgnevad fotografeerimise
looduses. Kursusel õpitakse ka fotode digitöötlust arvutiklassis.
korraldamisega.
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