
Täiendkoolitusasutuse 
nimetus

MTÜ Põlvamaa Rahvaülikool (registrikood  
80567399, majandustegevusteate number 218111)

Õppekava nimi Abstraktse maali kursus
Õppekavarühm 0213 Kujutava kunsti ja kunstiteaduse 

õppekavarühm
Õppe kogumaht 16 akadeemilist tundi
Koolituse sihtgrupp Koolituse sihtgrupiks on kõik maalikunstist huvitatud
Õppe alustamise tingimused Puuduvad
Õppe eesmärk Kursuse eesmärgiks on toetada osalejate maalikunsti

alaste teadmiste ja oskuste kujunemist ning 
tutvustada maalingu alusraami ja lõuendi 
ettevalmistamist maalimiseks.

Õpiväljundid Kursusel osalenu
· on omandanud esmased teadmised ja 

kogemused akrüülvärvide ja -meediumite 
kasutamisest maalimisel;

· on saanud esmased kogemused abstraktse 
maalikunstiga;

· on tutvunud loomepsühholoogiaga, 
visualisatsioonitehnikatega;

· kogeb eduelamust, arendab 
keskendumisvõimet läbi kunstilise tegevuse;

· on omandanud maalingu kompositsiooni 
mõõdule sobiva alusraami 
kokkumonteerimise, lõuendi pingutamise, 
alusmaterjali pinna töötlemise esmased 
oskused.

Õppe sisu · Alusraami valmistamine
· Kanga (aluslõuendi) pingutamine raamile
· Tekstuuri loomine
· Lõuendi kruntimine
· Maalimine
· Maali viimistlemine
· Vestlused loomepsühholoogia, visualisatsiooni

teemadel
Õppemeetodid Loeng-arutelu, praktiline töö (alusraami ja lõuendi 

valmistamine, maalimine)
Õppematerjalid Õppevahendid: erinevad kunstitarbed maalimiseks 

ning vahendid alusraami ja lõuendi 
ettevalmistamiseks on koolituse korraldaja poolt.

Nõuded õpingute 
lõpetamiseks

Õppija on osalenud vähemalt 90% tundidest.



Kursuse läbimisel väljastatav
dokument

Kui õppija täidab õpingute lõpetamise nõuded, 
väljastame tunnistuse.
Kui õppija koolitusel ette nähtud õpiväljundeid ei 
saavutanud,väljastame tõendi selle kohta, et õppija 
on koolitusel osalenud.

Koolitaja kompetentsust 
tagava kvalifikatsiooni või 
õpi- ja töökogemuse kirjeldus

Koolitajal on kõrgharidus ja/või varasem töökogemus
õpetataval erialal, koolitamise kogemus.

Õppemaksu tasumise kord ja
tähtaeg

Õppemaks tasutakse enne kursuse algust esitatud 
arve alusel või maksegraafiku alusel.

Õppemaksu tagastamise 
alused ja kord

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitust 
alustada või koolitusel edasi osaleda, tuleb sellest 
viivitamatult teavitada Põlvamaa Rahvaülikooli 
kontaktisikut e-kirja või telefoni teel vähemalt kaks (2)
tööpäeva ette.

Vaidluste lahendamise kord Õppekorraldusega  seonduvate  otsuste
vaidlustamiseks  on  vaidlustajal  õigus  pöörduda
kirjalikult  Põlvamaa  Rahvaülikooli  juhatuse  poole.
Vaie  vaadatakse  läbi  ja  õppijat  teavitatakse  5
tööpäeva  jooksul.  Otsusega  mittenõustumisel  on
avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu
poole.

Õppekeskkonna kirjeldus Koolitaja viib õpet läbi huvihariduse õppeks 
kujundatud õpperuumides, mis vastavad õppetööks 
vajaminevate ning tuleohutuse ja tervisekaitse 
nõuetele ning kus on olemas kõik õppetööks 
vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid.


