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1. Kokkuvõte juubelist

Esimest korda oli koolil sünnipäevaürituste korraldamiseks korralduskomisjon (õpetajad 

Margit Keeman, Katrin Mägi, Karmen Roos, direktor Ailen Soe). Seekord vilistlased ei esinenud 

kooli aktusel, vaid neil oli võimalus teha oma kontsert. Enne põhiüritust (kontsert-aktus) toimus 

kontsertide sari, kus said esineda vilistlased ja võimalikult palju muusikakooli lapsi (osakondade 

kontserdid koos oma lähimate sõpradega teistest koolidest). Juubeliüritused läksid kenasti korda. 

Vilistlasi oli vähe, kuigi üleskutse oli kohalikus lehes, kodulehel, samuti võtsid võimalusel oma 

vilistlastega ühendust erialaõpetajad. Kontsert-aktusel oli plaanis lasta projektoriga kava seinale, 

aga tehnilistel põhjustel see ei toiminud. Salongiõhtu korraldus läks samuti korda. Kontserti 

pildistati, aga ei filmitud.



Edaspidi võib mõelda kontserdi filmimisele, mida saaks kinkida kooli meenena või annetuse 

eest anda.

Osakondade kontsertidel oli lapsevanemaid vähe kuulamas – mitmed kontserdid toimusid 

päevasel ajal, et lapsed tuleks kuulama, samas ka õhtusel kontserdil oli vähe publikut.

2. Edasised üritused

1) Jõulukontsert-karneval 18. detsembril.

Arutluse all on, kas teha peale kontserti lastele ka mängud? Siis oleks vaja koguda raha koguda, et 

organiseerida üks mängujuht. Idee: selle aasta teemaks võiks olla vana aja tantsud. Võiks palgata 

inimese, kes õpetaks lastele vana-aja tantse (märksõnad: renessanss, barokk, Veneetsia karneval). 

Kõigil osalejatel võiks olla teemaga sobivad kostüümid, kindlasti peaks olema mask.

Otsus: ürituse teemaks on “Maskiball”. Vaja k oguda lastevanematelt raha tantsude õpetajale. 

Loosipakke ei tee. Kristel Põldoja-Eeroja uurib tantsuõpetaja kohta.

2) 11. detsembril kl 17:30 muusikakooli ja põhikooli ühine kirikukontsert.

3) 12. detsembril valla lusikapäev

4) 19. detsembril muusikakoolis päkapikkude vabalava (saavad esineda kõik, kes soovivad).

5) muusikakooli jõulukontsert hooldekodus – kuupäev lahtine, võibolla 19. detsembril.

6) Kaire Kask ja Mairi Küberson pakuvad välja korraldada lastevanemate ja õpilaste ühine 

kultuuriväljasõit Riia ooperiteatrisse. Enne etendust võiks käia lastega Jurmalas veekeskuses või 

Riia loomaaias (sobiks hästi nt Linnu-ooperiga, mida seal mängitakse). Reis võiks toimuda kevadel, 

aprillis või mais. Vaja vaadata konkreetseid kuupäevi ja etendusi, milline kõige paremini sobiks. Ei 

sobi 20. aprill (Tartu regiooni muusikakoolide kontsert Nõo Muusikakoolis) ja 22. aprill (konkursi 

lõppkontsert Tubina saalis).

Otsus: reisi idee väga hea. Reis tuleb 1-päevane. Kaire ja Mairi uurivad erinevaid variante, 

kuupäevi. Kristel Eeroja-Põldojal on välja pakkuda soodne buss.

3. Info liikumine

Lapsevanematelt on tulnud arvamus, et muusikakooli eKool, meililist ja Facebook on lastevanemate 

eelistatud infoallikad. Praegu on peamine infoallikas koduleht. Praegu peab FB lehte vabatahtlikult 

üleval õp Katrin Mägi ja eKooli ning meililisti õp Hanna Kõrvel. Hetkel ei saa panna neile 



lisakohustust dubleerida nendes kanalites kogu kooliga seonduvat infot. Kui järgmisest aastast vald 

võimaldab tööle võtta nö administratiivabilise, siis võiks panna kõik info nii meililisti kui FB-i, 

kuigi tasub enne mõelda, millist kanalit eelistada – pole mõtet panna sama infot üles nelja 

erinevasse kohta.

Üsna vähe käivad muusikakoolis toimuvatel kontsertidel nii lapsed kui lapsevanemad. Kool 

tahaks rohkem panustada kohaliku kontserdikultuuri arendamisse. Ettepanek: kontserdid võiks olla 

soovitusega – milliseid võiks külastada ja milliseid lausa peaks külastama. Lastele suunatud 

kontserdid on pigem päeval, eriti head kontserdid õhtul, et lapsevanemad ka saaksid tulla. Koolil 

võiks olla teadetetahvel õues, kuhu panna kontserdikuulutusi. Pensionäre võiks rohkem kontserdile 

kutsuda.

Mõnes koolis katsetatakse ka kleepsusüsteemi: lapsed peavad koguma kontserditel käimise 

eest kleepse. Teine võimalus on panna lapsed muusikaloo tunni jaoks koduse ülesandena 

kontserdiarvustusi kirjutama. Koostöös põhikooliga/gümnaasiumiga annaks vahel kontserdi sisu 

siduda mõne õppeainega (juhtida laste tähelepanu, mida ta peaks tähele panema). Kooli 

muusikaõpetajad saaksid suunata õpilasi kontsrte kuulama ja arvustusi kirjutama. Võib korraldada 

ka loeng-kontserte spetsiaalselt lastele (mingil kindlal teemal).

Otsus: esimene proov temaatilise kontserdi näol tehakse jaanuari lõpus. Kristel Eeroja-Põldoja esimene proov temaatilise kontserdi näol tehakse jaanuari lõpus. Kristel Eeroja-Põldoja 

uurib võimalikke esinejaid (Elleri-koolist). Tuleb võtta ühendust põhikooli/gümnaasiumi 

muusikaõpetajatega.

Ühe võimalusena kultuuriliseks õhtuks võib teha ka muusikafilmide õhtuid nii lastele kui 

vanematele.

4. Muud küsimused

� Koolil olid vajaka riiulitest. Need saadi tasuta TÜ Oeconimicumist (läheb lammutamisele) 

tänu lapsevanemate Jaanika Meltsasele ja Anne Reinole. Kool leidis tasuta transpordi.

� Lastevanemate küsimus: kas kool on mõelnud mittehinelisele hindamisele (sõnaline, 

kirjeldav)? Oleme mõelnud, aga otsustanud jääda numbrite juurde. Õpetajad annavad sõnalisi 

hinnanguid lastele igas tunnis, see kuulub muusikaõppimise protsessi juurde. Tulemuse 

hindamiseks kasutame siiski numbreid. Mõned koolid on proovinud loobuda numbrilisest 

hindamisest (nt Tartu I MK), aga see ei toiminud. Sõnalise hinnangu andmine tunnistusel hindena 

on äärmiselt ajamahukas, kuna puudub spetsiaalselt muusikakoolidele väljatöötatud süsteem. 

Muusikakooli näol on tegemist eelprofessionaalse huvikooliga, mitte huviringiga.



� Veebruaris toimub Valgas rahvusvaheline klaveriansamblite festival. Hetkel veel ei ole teada, 

kes keegi Nõo Muusikakoolist seal osaleb.

• EV100: muusikakooli lapsed osalevad põhikooli ja gümnaasiumiga ühistel kontsertidel 22. 

veebruaril (2 korda). Pole veel otsustatud, milline võiks olla EV 100 kingitus koos põhikooliga, 

Reemet on sügisüritustega väga hõivatud.

Järgmine koosolek toimub 08. jaanuaril kl 19:00.


