Arhitektuurikool. Täienduskoolituse õppekava
Õppekava nimetus: Arhitektuur ja elukeskkond (huvikursus täiskasvanutele)
Õppekavarühm: Arhitektuur ja linnaplaneerimine
Õpiväljundid: Kursuse läbinu:







analüüsib ruumi inimesest lähtuvalt;
oskab kirjeldada ruumi soosivat või pärssivat mõju eri tegevustele ning väärtustab
mitmekesiseid tegevusi pakkuvat ruumi;
mõistab arhitektuuri elukeskkonnana, ühiskondliku protsessina, kultuurivaldkonnana ja
süsteemide loomisena;
abstraheerib keskkonda, ruumikasutust ja oma ideid ning esitab neid skeemidena;
lahendab ruumilisi küsimusi, kasutades nii teaduslikku kui loovat mõtlemist;
tunneb huvi arhitektuuri kui elukeskkonna ja kultuurivaldkonna vastu ning teab ruumiga
seotud erialade arvukust.

Õppe kogumaht: 42 akadeemilist tundi ehk 14 kohtumist kestusega 1,5h (kontaktõpe), millele lisandub
iseseisvat tööd min mahus 14 akh. Kohtumised on jagatud poolaastate kaupa kahte tsüklisse.
Õppe sisu:
Valdkondadeülene kursus on sissejuhatus meie igapäevasesse ruumilisse keskkonda ning seob kolm
suurt ja läbivat teemat: inimene, kultuur, keskkond. Kursusel õpitakse märkama enda ümber olevat
ruumi ja uuritakse selle eripära, otsitakse võimalusi ümbritseva muutmiseks ja selle arengus
osalemiseks. Kursus õpetab visuaalset kirjaoskust, ruumilist analüüsioskust, süstemaatilist mõtlemist,
loomingulisust, ettevõtlikkust, kodanikuna tegutsemist ja teistega arvestamist — oskuseid, mis on
vajalikud väga paljudel erialadel. Kursus pakub osalejatele kuulamise kõrval aktiivse osalemise
võimalust (erinevaid õppetegevusi ja loovülesandeid).
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sissejuhatus
Mõõdud, meeled.
Ruumikunst
Kodu, elamine
Väliruum, siseruum
Paberil ja ekraanil. Makett
Vahekokkuvõtted ja arutelu kursuse teemadel
Konstruktsioonid, materjalid
Säästev arhitektuur.
Ruumiteadus ja ruumikultuur. Tulevikuarhitektuur
Ruumipoliitika.
Linn, suurlinn
Planeerimine
Kokkuvõtted ja arutelu kursuse teemadel

Õppekeskkonna kirjeldus: teoreetilised ja praktilised tunnid toimuvad Arhitektuurimuuseumi
õppeklassis, millele lisanduvad ringkäigud linnaruumis.
Õppematerjalid: Õppetöös osalemiseks vajalikud töövahendid ja materjalid on kooli poolt, välja
arvatud individuaalse ülesande jaoks vajalikud materjalid.
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Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
1. Individuaalne ülesanne mõlema tsükli lõpus.
2. Vähemalt 80% ulatuses auditoorse töö läbinu saab teise tsükli lõpus tunnistuse, millel on
märgitud õppekava nimetus, õpiväljundid ja kursuse maht.
Koolitaja kirjeldus: tunde viivad läbi Arhitektuurikooli õpetajad ehk valdkonnas pädevad spetsialistid –
arhitektid, sisearhitektid, maastikuarhitektid.
Lisalugemist:






“Elav ruum. Sajand Eesti arhitektuuri” (Eesti Arhitektuurimuuseum, 2015)
“Positsioonid. Lugemik uuest Eesti arhitektuurist” (Solness, 2012)
Rehepapp, M. (2012). Disainispikker. Eesti Kunstiakadeemia.
Gehl, J. (2015). Linnad inimestele. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia & Yoko Oma.
Soolep, J. (2011). Ruum ja Mõte: 10 loengut arhitektuurist. Eesti Kunstiakadeemia, AB Medium

Kinnitatud: 09.10.2019
Kaire Nõmm, Ruumiharidus MTÜ juhatuse liige

2

