Ainevaldkond
Draamaõpetus

Kursuse
nimetus
Eelduskursused

puuduvad

Lõimumine

Draamaõpetus on valikaine, mis on setud paljude teiste ainevaldkondadega: eesti
keel, kirjandus, kohalugu (ajalugu, loodusained), folkloor, muusika- ja
kunstiõpetus, kehaline kasvatus, inimeseõpetus.

Kursuse

maht Kursusel saab osaleda 21 inimest; kursuse maht on 21 tundi (kontakttunnid,

ja

iseseisevtöö, paaris- ja grupitööd)

õppekorraldus
Kursuse

Ingrid Mikk

läbiviija
Õpetamise aeg

Valikaine nädal II trimester 2021

Kursuse

Draamaõpetuses on tähtis koht loovusel, kujutlusvõime arendamisel, seoste

eesmärgid

loomisel, ruumilise mõtlemise kujundamisel.
Draamaõpetuse üks eesmärk on eneseväljenduse kujundamine, mõtteselgus,
teksti mõistmine ja analüüsioskus, oma seisukohtade põhjendamine nii suulises
kui ka kirjalikus vormis. Suutlikkus luua ideid, arendada organiseerimisoskust,
ühistegevust, initsiatiivikust, vastutuse võtmist.
Draamaõpetuse kaudu suunatakse õpilast olema oma vaadetes ja mõtetes julge.
Draamaõpetus on õppeaine, milles on tähtsal kohal loovus, fantaasia,
eneseväljenduse erinevad vormid. Draamaõpetuses arendatakse õpilase
aktiivsust, enesekindlust, erinevaid võimeid ja andeid.

Kursuse

Valikaine „Draamaõpetus“ aitab mõelda ja tegutseda laiemalt, kui meie

lühikirjeldus

tavaõppimine reeglina võimaldab. Selle valikaine käigus saab panna proovile
oma improvisatsioonivõimekuse, õppida kasutama-kontrollima oma häält,
jälgima esinedes oma keha, grimasse, hääletugevust, diktsiooni jne.
Oluline on jõuda selle valikaine kaudu teadmiseni, kuidas avalikus ruumis vabalt
oma mõtteid väljendada, vajadusel neid ette valmistada ja kuidas neid lihtsate
võtetega ette kanda.
Õpilane:

Kursuse
õpitulemused

•

Oskab jälgida oma tegevust kõneledes (kehahoiak (parasiitliigutused,
käte ja silmade töö kõnelemisel), diktsioon, häälevaljus, mõtteselgus,
parasiitsõnad);

•

On saanud praktiliste tundide ja grupitöö tulemusena kogemuse teiste ees
esineda;

•

On avatum, loovam ja julgem esineja ning sallivam ja toetavam teiste
esinejate suhtes;

•
Hindamine

Oskab hinnata eesti keelt ja selle tähtsust meie kultuuris.

Kursust hinnatakse tähisega A (arvestatud) või MA (mittearvestatud).
Hindamisel kasutatakse aktiivset osalemist kursusel. Õpilane, kes aktiivselt
tundides ei osale, peab täitma kodus lisaülesandeid, et poisitiivne hinne saada.

Õppematerjalid Õpetaja materjalid
1) Selge

kõneleja

auhind

saates

„Hommik

Anuga“

-

https://etv.err.ee/1230946/hommik-anuga
2) Presidendi kõne paroodia: https://www.youtube.com/watch?v=1tG7yiPcNM
3) Logopeedilised harjutused – Youtube
Kirjandus

Martin Veinmann „Vajadus olla mõistetav“

(soovituslik

Katrin Aava „Veenmiskunst“

kirjandus)
Kursuse
väljund

