
                                          

Eesti Muusikaõpetajate Liit 
Estonian Society For Music Education 

MTÜ Eesti Muusikaõpetajate Liidu koolituspäevad 

„Praktikult praktikule“ 

17.-18. märts 2017 

Viljandi 
Koolitusprojekt toimub programmi „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine"; 

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ raames.  
 

Sihtgrupp: EMÕ Liidu volikogu liikmed 
Eesmärgid:  
1. Koolitusel osalejad rakendavad uusimaid ja mitmekesiseid meetodeid muusika ainetundides, arendades õpilaste 
loovust, muusikalisi oskusi ning pädevusi. 
2. Koolitusel osalejad mõistavad paremini uut õpikäsitlust ning on valmis edastama oma teadmist maakonna 
ainesektsioonide koolituspäevadel ka oma kolleegidele.  
 

Päevakava  

 

17.03 Viljandi hotelli Centrum väikeses konverentsisaalis 

10.00 – 10.30 kogunemine, kohvilaud 

10.30 – 10.45 sissejuhatus koolituspäevadesse  

10.45 – 11.00 „Orff-pedagoogika rakendamine põhikooli ja gümnaasiumi muusikatundides I“ – Põltsamaa 

muusikakooli rütmikaõpetaja, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Carl Orffi pedagoogika, rütmi- ja alushariduse 

õppejõud Tuuli Jukk 

11.00 – 13.15 „Muutunud õpikäsitus (uue õppimiskultuuri kujundamine) kui eduka õppimise üks 

võtmetegureid 21. sajandil“ - kasvatusteadlane, emeriitprofessor Viive-Riina Ruus    

13.15 – 13.30 „Orff-pedagoogika rakendamine põhikooli ja gümnaasiumi muusikatundides II“ – Põltsamaa 

muusikakooli rütmikaõpetaja, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Carl Orffi pedagoogika, rütmi- ja alushariduse 

õppejõud Tuuli Jukk 

13.30 - lõuna ja hotelli registreerumine 

 

Viljandi Gümnaasiumis  

15.00 - 17.00 „Muusikaõppe korraldus ja lõimumisprojektid Viljandi gümnaasiumis“, „Innovaatiliste 

aktiivõppetehnikate kasutamine gümnaasiumi muusikatundides“ -  Viljandi Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja 

koorijuht Pille Kährik 

17.00 – 17.30 „Kandlemängu rakendamise võimalusi muusikatunnis“ – Kuressaare Gümnaasiumi 

muusikaõpetaja ja koorijuht Laine Lehto 

17.45 – 18.45 õhtusöök oma kulu ja kirjadega vabalt valitud kohas 

 

Pärimusmuusika Keskuses  

19.00 – 20.00 „Seltskonna- ja pärimustantsude õpituba“ – pärimusmuusika õpetajad ja –muusikud Janne Suits, 

Kristi Kool 

 



18.03 Viljandi hotelli Centrum väikeses konverentsisaalis  

Hommikusöök 

9.00 – 10.30 Eesti Muusikaõpetajate Liidu volikogu töökoosolek 

10.30–11.00 „Ühislaul kui kollektiivse eneseväljenduse vorm“ -  Paide Gümnaasiumi muusikaõpetaja, koori- ja 

tantsujuht Malle Nööp 

 

Pärimusmuusika Keskuses  

11.30 - 12.30  Pärimusmuusika Keskuse teabekogu tutvustus – keskuse juhataja Janne Suits 

12.30 – 13.30  lõuna oma kulu ja kirjadega  

13.30 – 14.30  “Sinasõprus pärimusmuusika ja -pillidega” – pärimusmuusikud 

14.30 - 15.00  lõpetamine, tunnistuste jagamine 

 

 

Programmi elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond. 

 


