VALIKKURSUSTE NÄDAL ÕPPEAASTAL 2018/2019 (3.-7. juuni)
Valikkursuse nimetus

1.

2.

3.

4.

5.

Hispaania keel algajatele

Eritoitumine

Ansambel-kokkumäng

Silmapiir ja perspektiiv

Helitehnika valikkursus

Maht

Valikkursuse lühitutvustus

Hindamine

Kursuse läbiviija

Märkused

1 kursus

Kursusele on oodatud osalema kõik keelehuvilised. Kursuse jooksul
arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja
kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.
Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning arutelud aitavad
omandada põhialuse, et keelekeskkonnas viibides tulla toime
lihtsamate suhtlussituatsioonidega. *Huviliste olemasolul võib II
valikkursuste nädalal toimuda ka jätkukursus.

A/MA

Emma Peterson

Edukaks kursuse lõpetamiseks
on õpilane osalenud
kontakttundides ja sooritanud
iseseisvad tööd.

1 kursus

Kursuse raames tutvutakse toitumise erisustega ja selle vajalikkusega.
Vaadeldakse põhjuseid, miks ollakse eritoidul. Teemadest
puudutatakse põhjalikumalt laktoosi- ja gluteenivaba toitumist,
taimetoitlust, suhkruvaba toitumist ja võrreldakse erinevaid dieete.
Kursusel tehakse süüa vastavalt päeva teemale.

A/MA

Maigi Lepik

Piirarv teiste koolide
õpilastele: 4 õpilast! Kursuse
lõpetamise eelduseks on
aktiivne osalemine tundides.

1 kursus

Kas tahaksid mängida pilli, aga ei oska veel või tahaksid paremini
osata? Kursuse eesmärgiks on õpetada erinevate
muusikainstrumentide kokkumängu ja harmoonilist kooskõla.
Kursuse läbinud õpilane on võimeline ansambli koosseisus
musitseerima ning kuulajaskonna ees esinema. Pikemas perspektiivis
on see võimalus koosseisudel ka pärast kursuse lõppu musitseerimist
jätkata, seda kas omapäi või iganädalase bändiringi kujul.

Rain Lepik

Piirarv teiste koolide
õpilastele: 3 õpilast! Õpilane
saab aine arvestatud, kui võtab
osa kõikidest kursuse
toimumise aegadest ja on
aktiivne ning töötab kursuse
eesmärgi täitmise nimel kaasa.

1 kursus

Kursus Valka Kunstikoolis. Kursuse sisuks on: kujutatava objekti
(objektide) paigutus tasapinnal. Objekti (objektide) proportsioonid.
Koloriidi valik (soe, külm, mustvalge, tasakaalustatud, värviõpetuse
alused). Kinnistunud stereotüüpide hindamise oskus. Oskus näha
"värvi" ja "vormi".

Jüri Freiman

Piirarv teiste koolide
õpilastele: 3 õpilast!
Hinnatakse kõrgelt head
suhtumist ja positiivset arengut,
hinnatakse oskuste arengut,
maalide vastavust eesmärgile ja
puudumisteta osavōttu.

1 kursus

Kursuse eesmärk on edastada helitehnika installatsiooni ja
helindamise põhitõed, äratamaks selle valdkonna vastu huvi. Kursus
on hea moodus näidata helitehniku töö mitmekesisust ja põnevust,
kuna ükski sündmus pole identne mõne teisega. Kursusel
omandatakse helitehnika põhitõed, kuidas helisignaal lavalt
kuulajateni jõuab, võrreldakse erineva karakteristika ja
tööprintsiibiga mikrofone ning tehakse laval tehnilisi näidisinstalle.
Õpitakse ka Soundcraft Ui12 helipuldi kasutamist kooli sündmuste
helindamiseks.

Rain Lepik

Edukaks kursuse lõpetamiseks
on õpilane osalenud
kontakttundides ja sooritanud
iseseisvad tööd.

A/MA

A/MA

A/MA

6.

Filipiinide
võitlussüsteemi Pekiti
Tirsia Kali tutvustav
kursus

1 kursus

PTK on Filipiinide võitlussüsteem, mis põhineb traditsiooniliste
relvade kasutamisel: kaigas, machete, nuga. PTK õpetab, kuidas
kaitsta ennast selliste rünnakute eest, kus ründaja kasutab nii relvi
kui ka käsi ja jalgu. Süsteem on ametlikult kasutusel Filipiinide
jõustruktuurides ja paljudes nii tsiviil- kui ka jõustruktuurides üle
maailma. PTK põhimõtted: „Me usume ellu, me ei usu surma! Me
usume tervisesse, me ei usu haigustesse! Me usume edusse, mitte
läbikukkumistesse!“. PTK arendab enesekaitseoskust, osavust,
koordinatsiooni, säilitab tervist, annab oskust ennetada
konfliktsituatsioone ja neid vältida, mis on kõige parem lahendus.
Kursusel räägitakse ka Eesti seadusandlusest ja antakse ülevaade
olulistest ohtudest, mis on tänapäeval olemas meie ühiskonnas.
Kursusele on oodatud kõik, sõltumata eelnevast kogemusest.

A/MA

Vladimir Sillaste (Pekiti
Tirsia Kali Estonia
maaletooja ja esindaja
Eestis)

Oodatakse 90%-list
kontakttundidest osavõttu ja
aktiivset osalemist aruteludes.

