Valga Muusikakooli arengukava 2021-2025

Valga Muusikakool alustas tegevust 1922. aasta sügisel. Muusikakool asub 1795. aastal ehitatud
ajaloolises täiskeldriga kahekordses mansardkorrusega hoones.
Kooli nimi: Valga Muusikakool

Kooli veebileht: www.valgamuusikakool.ee

Aadress: Kesk 22, Valga 68203

Pank: SEB Eesti Ühispank

Telefoni nr: 76 79615, 76 79617

A/a: EE491010202000577004

E-post: kool@valgamuusikakool.ee

Reg.kood: 75005127

Meie kool:

Ca 240 õpilast

Maja alates 1795

Suunad: klassikaline
ja pärimus- ja
rütmimuusika

Eelõpe
Põhiõpe
Vabaõpe

18 klassiruumi
4 ruumi kooli töötajatele
2 harjutusruumi
helistuudio
110 kohaline saal
40 töötajat, kellest 33
pedagoogiline personal
Palju erinevaid pille:
klahvpillid, keelpillid,
puhkpillid, löökpillid,
pärimuspillid

VISIOON:

Valga Muusikakool on piirkondlik
muusikaõppe- ja muusikaalase
kompetentsi keskus.

Selgitus

Meid teatakse kui paika, kus muusikaalased küsimused
saavad vastuse. Töötame selle nimel, et meie õpe oleks
kaasaegne ja traditsioone hoidev.

Kaasaegne - meie õpe toetub nüüdisaegsele õpikäsitlusele.
Traditsioone hoidev - hoolime sellest, mida on oluliseks peetud enne meid.

MISSIOON:

Valga Muusikakool võimaldab
kogukonna igale muusikahuvilisele
soovi- ja võimetekohase üldharidusega
lõimitud muusikahariduse ning osaleb
piirkonna kultuurielus.

Selgitus

Oma visiooni saavutamiseks pakume avatud, paindlikke
õppimisvõimalusi loovat üldharidusega lõimitud
muusikaharidust, rikastame piirkonna muusikaelu
õpilaskontsertidega ja toetame professionaalse muusika
jõudmist publikuni

Muusikaharidus - süsteemne, juhendatud ja õppekavapõhine muusikaline
tegevus, mis toetab professionaalse muusikakultuuri jätkusuutlikkust.
Paindlikud õppimisvõimalused - võimaldame erinevaid õppeastmeid, -tasemeid
ja -suundi ning peame oluliseks õpilase individuaalsusega arvestamist.

VÄÄRTUSED:
Ehk millest lähtume oma töös

1.

Muusikahuvilised õpilased ja rahulolev
kontserdipublik

2.

Sõbralik ja üksteist toetav koolipere

3.

Uuenduste vastuvõtmine traditsioone
hoides

4.

Õppe- ja kontserditegevust toetav
keskkond

MEIE TEGEVUSMUDEL
ehk kuidas me tegutseme,
meie õppetöö struktuur

ÕPPEASTMED

PÕHIÕPE

1-2 aastat

1.-4. klass

ÕPPETASEMED

NOOREM ASTE

VANEM ASTE
5.-7. klass
●
●

süvaõpe
tavaõpe

●

Vabaõpe

Individuaaltunnid
Stuudio (muusikaringid)

SUUNAD:
PÄRIMUSMUUSIKA
KLASSIKALINE MUUSIKA
RÜTMIMUUSIKA

LISAASTE

EELÕPE

MEIE FOOKUSED AASTANI 2025
Kooli fookuste elluviimiseks kavandatavad tegevused on
kirjeldatud käesoleva arengukava Lisas 1 “Tegevuskava
2021-2025”

ÕPPETASEMETE JA SUUNDADE ARENDUS

MUUSIKAÕPPE
LÕIMIMINE

Selleks, et jätkuvalt pakkuda
soovi- ja võimetekohast
muusikaharidust, peame
analüüsima, uuesti
eesmärgistama, korrigeerima ja
täiendama õppetasemeid ja
suundi.

Selleks, et õppimisel
muusikat kui tervikut
tajutaks, on vaja õpitavaid
aineid rohkem siduda.

PROFESSIONAALNE ARENG
Selleks, et toetada meie
töötajate professionaalset
arengut, on vaja võimaldada
neil kursis olla uute
suundadega muusikahariduses
ja tõsta digipädevust.

ÕPIKESKKONNA ARENDUS
Selleks, et meie majas tuntaks
end turvaliselt, on vaja
arendada sotsiaalset, vaimset ja
füüsilist keskkonda.

MEIE ORGANISATSIOONI JA
ORGANISATSIOONIKULTUURI ARENDUS
Selleks, et meie igapäevane
koostöö sujuks veel paremini,
on vaja parendada
organisatsiooni
struktuuri ja koostööd.

KOOSTÖÖ
KOGUKONNAGA
Selleks, et kool edukalt oma
missiooni saaks täita, on vaja
kestvalt kaasata
õppeprotsessi õppija kodu
ning arendada koostööd
teiste huvigruppidega.

Hetkeolukorra ülevaade 2020
Hetkeolukorra kaardistamiseks küsisime erinevatelt osapooltelt nende mõtteid ja arvamusi mis on juba täna hästi ja mis vajaks muusikakoolis edasi arendamist?
Sihtgruppide sisend
Vastajad
Juhtkond
Töötajaskond
Õpilased
Eestkostjad
Vislistlased
Koostööpartnerid

Kanal
Töötuba, arutelud
Töötuba, arutelu
Küsitlus
Küsitlus
Küsitlus
Küsitlus

Muud materjalid, millest arengukava lähtub
EV Haridusseadus, Huvikooli seadus, Noorsootööseadus,
Täiskasvanute koolituse seadus, Huviharidusstandard
Haridus- ja noortevaldkonna arengukavad (2021-2035)
Kultuuripoliitika põhialused 2020
Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia (2019-2023), Valga
maakonna arengustrateegia 2035+, Võru linna arengukava
(2017-2035), Tartu arengustrateegia 2030
TÜVKA (2016-2022), EMTA (2015-2020), Georg Otsa nim. Tallinna
Muusikakooli (2018-2020), Heino Elleri nim. Tartu
Muusikakooli (2016-2020), Võru Muusikakooli arengukava
(2019-2022) ja Viljandi Muusikakooli (2018-2020) arengukavad.
Valga Gümnaasiumi (2018-2021), Valga Põhikooli (2016-2020) ja
Lüllemäe Põhikooli (2018-2021) arengukavad

Mis on muusikakoolis hästi?
-

Väärikas oma maja, kus on hea õhkkond
Professionaalsed, lahked ja hoolivad õpetajad, kes teevad oma tööd hingega
Õpilasest lähtuv õpetamine
Arvestatakse õpilaste ajakavaga
Mitmekülgsed võimalused õppimiseks ja koosmusitseerimiseks
Vilistlaste sõnul tulevad mitmed muusikakoolis õpitud oskused elus hiljem kasuks
Koolil on linna ja valla toetus
Koostööpartnerid on rahul ja kiidavad head koostööd

Mis vajaks arendamist?
-

Õpilaste motivatsiooni hoidmine õpingute läbimiseks
Õpilaste õppeedukus, eriti tase kooli lõpetamisel
Koolimaja vajab renoveerimist ja õpilaste puhkeruum sisseseadmist
Õpilaste harjutamisoskus
Koormuse optimeerimine õppeprotsessis ja esinemisärevusega toimetulek
Õpetajate digipädevus
Kodu ja kooli koostöö

Olulisi tähelepanekuid teistest arengukavadest
-

Valga elanikkonna kahanemine ja sellega kaasnevad potentsiaalsed väljakutsed
Valgamaa kultuurikorralduse korrastamine ja ühine koordineerimine
Mitteformaalset haridust tuleb siduda paremini formaalharidusega
On oluline kaasata noori ühiskonna ja organisatsiooni ellu võimalikult vara
Muusikakoolid aitavad luua ettevõtlikke tulevasi muusikuid
Kõrgetasemeline muusika võiks jõuda kõigini
Tähtis on tõsta õpetajate ja õpilaste digikompetentsi

Arengukava 2021-2025
Arengukava muutmise ja kinnitamise kord

Arengukava aitas luua:
DD StratLab
Teaduse ja Kultuuri SA Domus Dorpatensis
Registrikood 90007342
Raekoja plats 1 / Ülikooli 7, Tartu 51003
Fotod: Unsplash, CC BY 2.0 litsents

Arengukava kinnitab Valga Vallavalitsus.
Arengukava vaadatakse üle kord aastas.
Muudatused arengukavas viib sisse Valga
Muusikakooli juhtkond kooskõlastades need kooli
hoolekogus ja õppenõukogus.

