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Seoseid loov KUNSTIHARIDUS
täienduskoolitus kunstiõpetajatele

Tea! Mõtle! Loo! gümnaasiumi kunstitunnis

Annely Köster, MA

Märksõnad u õpetuse kognitiivsete eesmärkide taksonoomia u kriitiline mõtlemne u füüsiline õpikeskkond u aktiivõpe u

u rühmatöö u sotsiaalkonstruktivistlik õpikäsitlus u uus kunstiajalugu u tunni planeerimine u
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Gümnaasiumi 63-st kohustuslikust kursusest on kaks kunstikur-

sused, kokku ca 70 tundi. Esimese kursuse keskmes on kunsti 

muutumine ajas, teise puhul nüüdiskunsti sünd ja arengusuunad. 

Käesolevas artiklis anname ülevaate, millel põhineb ning kuidas 

rakendada Tea! Mõtle! Loo! süsteemi gümnaasiumi kunstitunnis1. 

Mõlema kunstikursuse õppesisu on jaotatud kolme plokki:

1) Tea! ehk sisulis-struktuurne ülevaade (kunsti olemus ja muu-

tumine ajas, nüüdiskunsti sünd ja arengusuunad).

2) Mõtle! ehk temaatiline, seoseid loov ja teadmisi laiendav osa 

(ajastuid läbivad teemad ja võrdlused).

3) Loo! ehk uurimuslik, praktiline ja kinnistav plokk (õppekäigud 

ja loomingulised ning uurimuslikud projektid).

Ülalkirjeldatud õppesisu jaotuse mõistmiseks on hea meeldetule-

tada Bloomi hariduse kognitiivsete eesmärkide taksonoomia põ-

hikategooriate Andersoni ja Krathwohli (2001) poolt uuendatud 

versioon (vt. joonis 1), kus kognitiivsetest eesmärkidest kõrgeim 

on loomine:

1 Planeeritud tulemuse saavutamiseks on soovitav õppetöö korraldada  
topelttundidena (à 90 min) 11. klassi kevad- ja 12. klassi sügissemestril,  
et püstitatud eesmärgid saaksid saavutatud ja lõimitus teiste kursustega 
oleks võimalikult tihe.

Esitatud põhikategooriad on ranges hierarhilises järjestuses: me ei saa 

midagi mõista, kui puudub piisav hulk teadmisi, ega asuda midagi 

rakenduslikult kasutama enne teadmist ja mõistmist. Siinkohal tasub 

rõhutada, et tegemist on õpetamise eesmärkide taksonoomiaga, 

mis ei välista praktilise loova tegevuse kaudu uue teadmise omanda-

mist. Küsimus on selles, miks midagi tehakse. Seega – õpetaja üles-

anne pole suunata õpilasi mitte ainult fakte ja detaile meeldejätma  

(1. aste), vaid ka mõistma nii üksiknähtusi kui nende seoseid, oma 

teadmisi teadlikult rakendama, õpitut analüüsima ja võrdlema ning 

eelneva baasil looma oma vaatepunkti, teadmist. 

Meister ei õpeta, vaid loob õpetliku olukorra
Jaapani vanasõna

 u meenutamine – näiteks, kas õpilane 

suudab informatsiooni korrata, 

meenutada? 

 u mõistmine – näiteks, kas 

õpilane oskab selgitada ideed või 

kontseptsiooni? 

 u rakendamine – näiteks, kas õpilane 

oskab informatsiooni kasutada, 

interpreteerida? 

 u analüüsimine – näiteks, kas õpilane 

leiab osade vahel seoseid?

 u hindamine – näiteks, kas õpilane 

oskab põhjendada oma seisukohta 

või otsust?

 u loomine – näiteks, kas õpilane 

oskab eelnevale tuginedes luua 

uue teose või välja tuua originaalse 

vaatepunkti?
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Joonis 1. Kognitiivsete eesmärkide taksonoomia Andersoni ja 
Krathwohli (2001) alusel.

Tea! Mõtle! Loo!
gümnaasiumi kunstitunnis
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Eelnevast tulenevadki gümnaasiumi õpisisu jaotus ja rõhuasetused, 

keskseks asetub nii otseses kui ülekantud tähenduses Mõtle!-plokk 

(vt tabel 1), mille põhieesmärk on toetada nii ainesiseste kui -üleste 

seoste loomist ja analüüsioskust.

 

Tabel 1.  
Kunsti ainekava ja kognitiivsete eesmärkide taksonoomia 

Gümnaasiumi kunstiõpetuse 
ainekava õppesisu plokk

Kognitiivsete eesmärkide 
taksonoomia 
põhikategooriad

Tea! Teadmine ja meenutamine

Mõtle! Mõistmine, rakendamine, 
analüüsimine, hindamine

Loo! Loomine ehk sünteesimine

Uue gümnaasiumi kunsti ainekava rakendamine nõuab metoodika 

muutmist – esmane tagasiside õpetajatelt näitab, et esineb suu-

ri raskusi loenguvormi ja loominguliste ülesannete ühendamisel. 

Peamine osa ajast kulub Tea!-ploki uue materjali õpetajapoolsele 

esitamisele loenguvormis ja Mõtle! ning Loo!-plokk kannatavad 

või ei jõuta nendeni üldse. Paraku on loenguvormile keskendumine 

ebaefektiive nii kunsti ainekavas püstitet õpitulemuste saavutami-

seks kui üldosas rõhutatud õpilaste kriitilise ja loova mõtlemise 

arendamiseks. Tea! Mõtle! Loo! süsteemi rakendamine eeldab 

loenguvormi primaarsusest vabanemist ja senisest enam nutikate 

aktiivõppe meetodite tarka kasutamist gümnaasiumi kunstitunnis. 

Gümnaasiumi kunsti ainekava õppeprotsessi kirjelduses tuuakse 

välja, et Tea!-teemasid puudutatakse tunnis vaid üldistatud kujul 

eesmärgiga luua läbivate ja võrdlevate teemade käsitlemiseks taust-

süsteem. Fookus on Mõtle!-teemade nn uue kunstiajaloo2 põhisel 

käsitlemisel, seda nii täiesti teoreetilisel tasandil kui loominguliste 

praktiliste töödena. Praktiliste Loo!-tööde roll pole pelgalt illust-

reerida läbitud kunstiajaloo materjali, vaid eelkõige anda õpilastele 

võimalus väljendada oma suhet käsitletava teemaga ning toetada 

loova, lahendusele suunatud mõtlemise arengut. Igati on soodusta-

tud erinevate rühmatöö meetodite kasutamine toetamaks õpilaste 

koostööoskusi. Samuti saab läbimõeldud rühmatööga säästa aega, 

et käsitleda osa küsimusi põhjalikumalt ning viia läbi ka suurema 

mahuga projekte.

Siinkohal tasubki korraks peatuda uue õppekava õpikäsitlusel, mis 

on oma olemuselt sotsiaal-konstruktivistlik3: teadmised tekivad ini-

mestevahelise suhtlemise käigus ning inimene on valmis vastu võt-

ma eelkõige neid teadmisi, mille loomisel on ta aktiivselt osalenud. 

Seega peaks õpetaja edastama vähem valmis materjali (teadmisi), 

et õpilased enam kaasamõtleksid. Nii on õpetaja ülesanne eelkõi-

ge soodustada õpilaste aktiivset koostööd, varasema kogemuse 

pinnaletõusmist ja nii ainesiseste kui -üleste seoste tekkimist uue 

teadmise loomisel. Ja seda kõike süsteemselt ning eesmärgipäraselt, 

toetamaks selge struktuuriga teadmiste loomist.

2  Vt. Anneli Porri artikkel. Lisa hyperlink mõistele
3  Vt. Einike Pilli artikkel õppematerjalis. Lisa hyperlink

Aktiivõppe märksõnad 
 u uudishimu

 u avastamine

 u vabadus ja aktiivsus

 u originaalsus ja loovus

 u iseseisev ja kriitiline mõtlemine

 u suhtlemine ja koostöö

 u elulised ülesanded

 u kontekstitundlikkus

 u enda ja teiste töö hindamine
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Rühmatöö meetodid
Rühmatöö meetodite valikul tuleks jälgida, et kõik õpilased saaksid 

kaasatud ja et ülesandepüstitus soodustaks iseseisvat mõtlemist ning 

välistaks konformsust ning vaimset looderdamist. Gümnaasiumi 

kunstitundi sobivad hästi näiteks:

Lumepalli meetod
Rühmatöö algab ülesande (kõigil sarnane) individuaalse lahendami-

sega, sellele järgneb paaristöö, kus õpilased tutvustavad teineteisele 

oma lahendusi ja loovad ühiselt parima. Edasi liigutakse suuremasse 

rühma, kuni lõpuks on kõik õpilased ühes rühmas. Viimases etapis 

teevad kõik rühmad ettekande ja ühiselt arutledes jõutakse parima 

lahenduseni (näiteks mingi nähtuse definitsioonini).

Delfi meetod
Rühmatöö algab ülesande (kõigil sarnane) individuaalse anonüüm-

se lahendamisega (st. tuleb anda mingite kriteeriumite alusel hin-

nang, võrrelda mingeid aspekte omavahel, leida lahendus prob-

leemile vmt). Iga õpilane lahendab ülesande ja põhjendab oma 

lahendust. Tööd korjatakse kokku, segatakse ja jagatakse uuesti 

anonüümselt laiali. Õpilased loevad eelnevalt kirjutatut ning kirju-

tavad enda uue lahenduse, analüüsides seejuures ka seda, kuidas 

teise õpilase arvamus muutis või mõjutas neid, milliseid uusi vaate-

nurki avas jne. Jätkata andmete küllastumiseni (kuni lisandub uusi 

vaatenurki, detaile) või kuni jõutakse ühise arusaamiseni (näiteks 

kunstiteose analüüsil).  

Mosaiikrühmad
Õpetaja jagab uue teema (näiteks modernistliku kunsti suunad) 

osadeks nii, et iga rühm saab ühe osateema. Iga rühma ülesan-

ne on saadud osateema kohta koguda andmeid (õpetajapoolne 

jaotusmaterjal, teatmeteosed, internet) ja see omale selgeks teha. 

Järgmises etapis moodustatakse uued rühmad nii, et igast eelmisest 

rühmast oleks üks liige, nn osateema ekspert. Seejärel õpilased 

selgitavad ja õpetavad oma rühmakaaslastele seda uue teema osa, 

milles nad eelneva rühmatöö käigus saavutasid ekspertsuse. Tunni 

lõpus on kokkuvõttev ring koos õpetajaga, mille käigus pannakse 

ühiselt kirja kõige olulisem ning kus õpetaja vastab seni vastuseta 

jäänud küsimustele, laiendab ja seostab õpilaste poolt selgitatavat.

4 vt. ka Jane Remmi eneseanalüüsi artikkel, 
lisa hyperlinks

Ülesanne nr 1
Kirjelda vähemalt kahte rühmatöö 

meetodit, mida oled oma õpilastega 

kasutanud. Analüüsi meetodi 

rakendamist kasutades näiteks 

Saka ringi mudelit (joonis 2)4.

KAVANDAMINE
mida teen 
järgnevalt?

MINA
ÕPETAJANA

TÄHENDUSE 
LOOMINE 

mida õppisin?

KOGEMINE
uue tegevuse
rakendamine

KIRJELDUS
mida tegin?

HINDAMINE
kuidas läks?

PÕHJENDAMINE
miks nii läks?

Joonis 2. Saka ring – eneseanalüüsi ring
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Kuidas küsida õppimist 
toetavaid küsimusi?

Õppetöö kõrgemate kognitiivsete eessmärkide poole liikumisel on 

kriitilise tähtsusega küsimused, mida õpilastelt küsime. Nii võime 

jagada küsimused eri tasemetele selle järgi, mis tüüpi mõtlemis-

protsesse need aktiveerivad ja märgata erinevusi küsimuste vahel, 

mis on suunatud detailidele (teose ja kunstniku nimi, tehnika, ajastu 

vmt) ja küsimuste, mis on suunatud enam kompleksetele ideedele, 

nagu põhjuslikud suhted mingis olukorras või eri kontseptsioonide 

võrdlus. 

Madalama taseme küsimused on faktide ja detailide kohta, näiteks: 

 u mis on vee jäätumispunkt?

 u mis oli C. Monet teose nimi, mis andis nime impressionis-

mile? 

Õpistrateegiad, mis toetavad meeldejätmist: suuline faktide kor-

damine, informatsiooni üleskirjutamine ja visuaalne kodeerimine 

eri värvidega, materjali lugemine ja kordamine jne. 

Nimetatud strateegiad parandavad mälu ja aitavad infot talletada. 

Kuna gümnaasiumi õppetöö eesmärgiks on arusaamine ja faktide 

kasutamise oskus, tuleb tunnis liikuda samm edasi ja kasutada 

enam komplekseid, kõrgema taseme küsimusi. Kõrgema taseme kü-

simused sunnivad õppijaid mõtlema, miks midagi juhtus või millega 

on üks või teine sündmus, idee seotud. Need küsimused eeldavad 

kriitilist mõtlemist – õppijad küll kasutavad fakte ja detaile vastamise 

protsessis, kuid nad peavad vaatama nende taha ja konstrueerima 

ratsionaalse vastuse ning õppima eristama olulist ebaolulisest. Olu-

lised märksõnad on põhjuslikkus, seosed, loogika. Näiteks: 

 u miks jäätub vesi sildade ja linnade läheduses hiljem  

kui maapiirkondade järvedes?

 u kuidas on omavahel seotud reaalteaduste areng  

19. sajandi lõpus 20. sajandi alguses ja varamodernistlik 

maalikunst? 

Seega on väga oluline, kuidas õpetaja küsib küsimusi ja püstitab 

ülesandeid. Gibbs (2001) toob välja terve rea strateegiaid, kuidas 

õpetaja saab muuta küsimusi sisukamaks ja efektiivsemaks:

 u küsi küsimusi, kus on enam kui üks usutav vastus.  

NB! Informeeri õpilasi sellest, et küsimusele on mitmeid 

võimalikke vastuseid ja palu mitte piirduda vaid esimese 

pähe turganuga,

 u anna peale küsimuse esitamist aega, et õpilased saaksid 

formuleerida vastuse, ära karda vaikust,

 u kuula ära ja küsi teistelt õpilastelt täiendusi:  

“Mida sa tahaksid lisada?”, “Mis on sinu arvamus, Liis?”

 u anna tagasisidet, mis ei kinnita ega lükka õpilase vastust 

ümber, nii hoiad teemakohase arutelu avatuna. Näiteks: 

“Huvitav”, “Ma ei olegi selle üle varem mõelnud” jne

 u palu teha kokkuvõtteid, näiteks: “Kes soovib sõnastada 

Peetri mõtte oma sõnadega ümber, tuues välja enda jaoks 

olulised punktid?”
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Joonis 3. Küsimused ja kognitiivsed eesmärgid 
(Crawford, Saul, Mathews, 2005).
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 u  uuri teiste arvamusi: “Kes on Karliga nõus?”,  

“Kes ei ole Karliga nõus? Miks?”

 u julgusta õpilasi teistele õpilastele teemakohaseid  

küsimusi esitama,

 u ole nö kuradi advokaat: “ Kuidas sa ennast tunneksid, 

kui…?”, “Kuidas su vastus muutuks, kui… ?“

 u pöördu kõigi õpilaste poole, mitte ainult nende,  

kes kätt tõstavad. Kuid… liigu edasi, kui õpilase valik  

on antud küsimusele mitte vastata,

 u muuda perspektiivi, vaatenurka: “Kuidas sa vastaksid,  

kui sa oleksid…? “

 u soodusta ettekujutamist: “Mis võiks juhtuda, kui …?”

 u seosta õpilase vastus millegi muuga: “Kuidas on … 

sarnane …?”, “Mille poolest ... (õpilase vastuses toodu) 

erineb …?”, “Mis siis, kui me liidaksime Karli ja Liisi 

ideed?”

Kõrgema taseme küsimuste küsimine toetab õpilaste kriitilise mõt-

lemise arengut. Hetkel enim tunnustatud kriitilise mõtlemise defi-

nitsioon (Facione, 1990, 2): 

“eesmärgipärane, isereguleeruv otsustamine, mille tulemuseks on 

tõlgendus, analüüs, hinnang ja järeldus ning nende tõenduslike, 

kontseptuaalsete, metoodiliste, loogikakriteeriumite või konteks-

tuaalsete tegurite selgitus, millel otsus põhineb.” Seega on oluline, 

et reflekteerivale mõttetegevusele järgneks interpretatsioon, mis 

väljendub kriitilises tegevuses – analüüsis, hindamises vmt. Kriitilist 

mõtlemist toetab õpetaja, kes mõistab õpilaste mõtlemisprotsessi 

ja teab, kuidas seda arendada. Ning eelkõige, kes on kõrvaldanud 

mõtlemist takistavad barjäärid ja ei osutu ka ise barjäärks.

Tea! Mõtle! Loo!  
tunni planeerimine
Üks võimalikke võimalusi tunni planeerimisel on kasutada ABC-

mudeli (Crawford, Saul, Mathews, 2005) edasiarendust Tea! Mõt-

le! Loo! süsteemi. ABC-mudel põhineb Piaget väitel, et õppimine 

toimub mõistete baasil, mida me juba teame. 

Tea! Ettevalmistav etapp – seeme külvatakse 

viljakasse mulda. NB! Edukus ei sõltu üksnes 

seemnest, vaid kasutada tuleb ka teadmisi, mis 

õpilastel juba on olemas (nagu seemegi kasutab 

mullas olevaid toitaineid) ning seostada need uute 

teadmiste ja oskustega. Loo kontekst uuele tead-

misele ja sea eesmärgid.

Mõtle! Teadmiste kasvatamise etapp – kui 

alus on rajatud, ajab seeme juuri ja taim kasvab. 

Seoseid loov ja teadmisi laiendav osa. Olulise 

väljatoomine ja rõhutamine, õppimist toetavad 

küsimused.

Loo! Kinnistamisetapp – viljapea on küps ning 

sisaldab seemneid paljude teiste taimede jaoks, 

samamoodi võib tunnis sündida palju uusi tege-

vusi ja arenguid. Loomingulised5 ning uurimusli-

kud projektid – kokkuvõte, interpretatsioon, isiklik 

suhe, uute ideede katsetamine, arvamuste jaga-

mine, täiendavad küsimused.

Joonis 4 Tea! Mõtle! Loo! õpiosad ABC-mudelil

5  vt. Annely Kösteri loovuse ja Merike Rehepapi disainiprotsessi artiklid. 
Lisa hyperlingid.

Ülesanne nr 2
Loo nimetatud loogikast lähtudes 

tunnikava ühe 2. kursuse võrdleva 

teema käsitlemiseks. Toetavad 

küsimused:

 u Miks õppetöö korraldada ehk 

mida õpetada: mis on tunni 

eesmärgid? millist küsimust, 

õpisisu tund käsitleb? miks on 

see õpilastele väärtuslik?

 u Kuidas õppetöö korraldada: 

Tea!, Mõtle!, Loo! tegevused  

(vt. joonis 4) 

 u Millele veel tähelepanu pöörata 

ehk tunni juhtimine: milliseid 

materjale on vaja? kui palju aega 

kulub? kas planeerida indivi-

duaalseid või rühmatöid? mitu 

õpilast õppetöös osaleb? kuidas 

toimub hindamine? Jne

Vii õppetöö oma õpilastega läbi, doku-

menteeri ja analüüsi, kasutades omale 

sobivat analüüsimeetodit. Koosta esitlus 

(eesmärgid, õpisisu, väärtus õpilastele, 

Tea! Mõtle! Loo! metoodika, ülevaade 

protsessist, analüüs ja parendusette- 

panekud, kokkuvõte).
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Õpikeskkond
Süvenemist ja seoste loomist kergendab läbimõeldud õpikeskkond. 

Tuleb mõelda sellele, kas laudade ja toolide asetus ruumis soo-

dustab passiivset kuulamist, tagumises pingis kaartide mängimist 

või hoopis aktiivseid arutelusid. Kas ekraanil, tahvlil või ekspo- 

neerimispinnal demonstreeritu on nähtav igale õpilasele? Jne. Sa-

muti on soovitav luua Tea!-ploki teemade alusel visuaalne õppe- 

materjal kunstiloo aja- või teemateljena, mis on õpikeskkonnas 

pidevalt eksponeeritud ja n-ö kulub aja jooksul õpilastele pähe. 

Loengute ja arutelude illustreerimiseks kasutatavad reprod tuleb 

alati varustada kirjaliku infoga autori ja teose kohta, sest samaaeg-

selt millestki kuuldes ja seda nähes tekivad sügavamad mälujäljed 

ja saab ajapikku selgeks ka see, kuidas kirjutada „renessanss” või 

„Bruce Nauman”. 

Klassiruumid, mis kutsuvad õpilasi aktiivselt õppima ja kriitiliselt 

mõtlema, omavad Mathews (2003) järgi kolme ühist omadust: 

 u klassiruumi psühholoogilise kliima (avatud, uudishimu 

toetav, eksimine on lubatud jne) eest jagavad vastutust  

nii õpetaja kui õpilased, 
 u õppijatele antakse parasjagu toetust ja tähelepanu, 

 u ruumi füüsiline paigutus soodustab jagamist ja arutelu  

(vt. joonis 5). 

Lõpetuseks on hea võimalus parafraseerida eespool käsitletud õp-

pekava õpikäsitlust: „kunst tekib inimestevahelise suhtlemise käigus 

ning inimene on valmis vastu võtma eelkõige need teosed, mille 

tähenduse loomisel on ta aktiivselt osalenud”.

1. … soosib kuulamist, kuid välistab õpi-

laste omavahelise suhtlemise. Õpetajad, 

kes soovivad klassis soodustada õpilas-

tevahelist suhtlemist, peaksid sellist pai-

gutust vältima

2. … sobib tööks väikestes gruppides. 

Õpetaja liigub ruumis ringi, jälgib eri 

gruppide tööd, juhendab ja vastab kü-

simustele

3. … sobib diskussioonideks ja kogu 

klassi haaravaks koostööks. Õpetaja on 

üks arutleja teiste seas, võimalikult võrd-

sed positsioonid

4. … diskussiooni ja koostöö tekitamise 

võimalus klassiruumis, kus laudu ei ole 

võimalik ümberpaigutada – õpilased 

saavad pöörduda nende taga istuvate 

õpilaste poole ja moodustada nii väike-

sed grupitöö grupid (a la 1. paigutus).

Joonis 5. Võimalused klassiruumi paigutamiseks  
(Crawford, Saul, Mathews, 2005).
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