
„Loo ja uuri!“ e-kursus ja töötoad loovuurimuse toetamiseks 
Veebruar—aprill 2022 EKAs ja TLÜs 

 

Oled kooliõpilane, kes teeb parasjagu oma loovtööd – olgu selleks kunst, muusika, liikumine või 

etenduskunst? Oled väga-väga huvitatud kunstist ja tahad loominguprotsessist rohkem teada saada?  

 

Või oled gümnaasiumiõpilane, kes teeb uurimistööd, ning uurimistöö sisu on samuti seotud 

omaloomingulise kunstiga? Oled märganud, et kunst on lisaks eneseväljendusele ka uue teadmise 

loomise vahend ning tahaksid teada saada, kuidas ühendada oma uurimistöös loome ja uurimus? 

 

„Loo ja uuri!“ on Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi 

ühiskoolitus üldhariduskooli õpilastele põhikoolis tehtava loovtöö ja gümnaasiumis valmiva 

õpilasuurimuse süvendatud toetamiseks. 

 

Kursusel osalemiseks on kaks võimalust:  

- võid registreerida ainult arvuti teel toimuval e-kursusel osalemiseks;  

- kui soovid teemaga põhjalikumalt edasi minna, siis lisaks e-kursusele kandideeri kindlasti ka EKA 

ja TLÜs kohapeal toimuvates töötubades osalemiseks. Töötubades saab osaleda 20 õpilast.  

 

Kuidas osaleda? 

Osalemiseks esita elektrooniline portfoolio ja lühike motivatsioonikiri – miks tahad kursusel osaleda ja 

mida loodad siin õppida? Portfooliona võid kasutada nii kodulehte, Google Drive dokumenti, YouTube’i 

videot vm meediumi, milles saad parimal viisil näidata seniseid loov- ja uurimistöid (omaloomingulised 

teosed, kirjutatud referaadid, esseed, kriitika...). Portfoolio kohta võid lähemalt uurida: 

http://kunstnikuportfoolio.weebly.com/ 

 

Registreerimine on avatud alates 25. jaanuarist kuni 7. veebruarini SIIN. 

 

 

Kuidas e-kursusel õpe toimub? 

E-kursus on avatud 14. veebruarist kuni aprillini 2022.  Siin saad õppida omas tempos ja just oma 

loovtööd või uurimust arendades. Iseõpe põimib iseseisvalt loetavaid-vaadatavaid materjale 

interaktiivsete ülesannetega. Programmi jooksul on kokku lepitud ühised vaheülesannete kuupäevad, 

mis toetavad ajaraamis püsimist. Ülesannetele on personaalne tagasiside ja võimalus kursuse 

juhendajatega konsulteerida. 

 

E-kursusel õpid:  

- kuidas valida teemat, arendada ideed, pidada uurijapäevikut; 

- kuidas leida allikaid ja nendega töötada; 

- kuidas koguda ja analüüsida andmeid; 

http://kunstnikuportfoolio.weebly.com/


- kuidas dokumenteerida loovprotsessi; 

- kuidas vormistada ja esitleda loovtööd. 

 

E-kursuse lõpetaja saab tunnistuse kursuse läbimise kohta 1 EAP ehk 35 tunni mahus. 

Registreerimine on avatud alates 25. jaanuarist kuni 7. veebruarini SIIN. 

 

 

Kuidas e-kursust täiendavates töötubades õpe toimub? 

Kui tunned suurt huvi kunstide vastu ja tahad ennast arendada eri loovtehnikates, tahad rohkem 

arutleda ja praktiliselt ülesandeid läbi teha, kandideeri osalema ”Loo ja uuri” töötubadesse! Töötubades 

saab osaleda kuni 20 õpilast. 

 

EKA ja TLÜ töötubades õpid lisaks: 

- kuidas kasutada loovust ja eri loovtehnikaid idee arendamiseks; 

- kuidas töötada eri loometehnikates ja tuua välja vaikiv teadmine; 

- kuidas seostada omavahel teoreetiline ja loominguline töö osa; 

- kuidas esitleda oma loomeuurimuse tulemust. 

 

Aeg: Töötoad toimuvad laupäeviti: 19. veebruar (BFM), 5. märts (EKA), 26. märts (BFM), 9. aprill (EKA) 

2022 kell 11.00—17.00.  

 

Koht: Eesti Kunstiakadeemia, Põhja pst 7, Tallinn 

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27 (Nova ja Vita majad), Tallinn, 

https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak    

 

Töötubades osalemine on tasuta. Veendu, et saad osaleda kõigil päevadel!  

 

Õppepäeval pakutakse kerget lõunat ja osalejatele väljaspoolt Harjumaad kompenseeritakse sõidukulud.  

 

Koos töötubadega e-kursuse lõpetaja saab tunnistuse koolituse läbimise kohta 2 EAP ehk 70 tunni 

mahus. 

 

E-kursusel ja töötubades õpetavad Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli õppejõud, kunstnikud ja 

muusikud. Õpe toimub eesti keeles. 

https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak

