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1. Üldandmed

Koolituse nimetus LAPSE ANDEKUSE JA LOOVUSE TOETAMINE

Läbiviijad Paide kunstikooli õpetajad
Õppetöö vormid ja
maht Auditoorne õpe Paide kunstikoolis, kokku 6 akadeemilist tundi

Staatus Isikuareng

Õppekeel Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid

Sihtgrupp

Alushariduse pedagoogid, kes tunnevad soovi täiendada oma teadmisi
kuidas toetada igapäevatöös lapse andekust ja loovust

Grupi suurus: 12 osalejat

Nõuded õppe alustamiseks: eeltingimused kursusel osalemiseks
puuduvad

Koolituse eesmärk
Koolituse eesmärk on tõsta alushariduse pedagoogide teadlikkust
andekusest ja loovusest, selgitada loovuse olulisust lapse arengus
ning toetada suhtlust ja töötamist andekate lastega

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu:
● Tunneb andekus- ja loovusfenomeni teoreetilisi käsitlusi ning

oskab nendega töös arvestada
● Mõistab  andeka lapse eripärasid
● Rakendab lapsega töötades loovuse arenguks vajalikke

meetodeid
● Praktiseerib loovust arendavaid tegevusi

Koolituse
kogumaht

Koolituse kogumaht 6 akadeemilist tundi

Teoreetiline osa:     Praktiline osa koolikeskkonnas:     Iseseisev töö:
4 tundi                                2 tundi                               0 tundi

3. Koolituse sisu, õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded

Koolituse
tegevused

Teoreetiline osa:
● 1. kohtumine. Mis on andekus? Andekusteooriad ja

–konseptsioonid. Isiklik multiintelligentsuse küsimustik.
Grupiarutelud. Individuaalne töö: praktiline töö (2 tundi)

● 2. kohtumine. Andekate laste eripärad. Grupiarutelud.
Grupitöö: praktiline töö (2 tundi)
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● 3. kohtumine. Mis on loovus? Loovmõtlemine. Loovust ja
andekust toetavad meetodid. Grupiarutelu. Individuaaltöö:
kursuse refleksioon ja praktiline töö (2 tundi)

Praktiline osa:
● Zetanglid
● Ökoloogiline kunst
● Savikunst

Praktiliste tööde sisu võib lähtuvalt õppijate vajadustes ja seatud
eesmärkidest muutuda

Õpikeskkonna
kirjeldus

Meie õpperuumid on kujundatud nii laste- kui täiskasvanute õppeks,
kus on olemas kõik õppetööks vajaminevad tehnilised- ja
abitöövahendid

Hindamine Suuline hindamine tegevuste ja rühmaarutelude käigus. Koolituse
lõpus õppija refleksioon.

Lõpetamise nõuded Koolitus on läbitud ja õpiväljundid on omandatud, kui kursusel
osaleja on osalenud õppetöös vähemalt 75% koolituse mahust

Koolituse lõpus
väljastatavad
dokumendid

Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tõend, kui koolituse
lõpetamise nõuded on täidetud

4. Koolitaja andmed

Paide kunstikooli
õpetajad

Teoreetiline osa: Kristina Such
Tallinna Ülikool -  andragoogika (bakalaureuse õpe) 2022. a.
Paide kunstikooli õppekoordinaator, loovuse, maali ja digikunsti
õpetaja alates 2018. a.

Praktiline osa: Paide kunstikooli õpetajad
Paide kunstikooli õpetajad on oma ala professionaalid, kes õpetavad
kunsti ja erinevaid kunstialaseid aineid nii lastele, noortele kui
täiskasvanutele.


