
KOOLI VALIKAINE „Kultuurilugu“  

 

Õppemaht 35 tundi 

Õppevorm 8 kontakttundi  

27 tundi iseseisvat tööd sh Moodles  

Õppekeel Eesti keel 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid  Kultuuriloo õpetamisega taotletakse, et õpilane  
 
1) tunneb huvi mineviku vastu;  
 
2) tunneb kultuuriajalugu 
iseloomustavate sündmuste, protsesside, 
vaimulaadi ja isikute kaudu;  
 
3) väärtustab kultuurilist mitmekesisust 
ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja 
arengu eeldusena, teadvustab oma 
võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning 
edasikandjana;  
 
4) mõistab kultuurisündmuste ja 
protsesside põhjuse-tagajärje, 
sarnasuse-erinevuse, järjepidevuse 
olemust ning erineva tõlgendamise 
põhjusi, võtab oma seisukohti 
kujundades arvesse ajastu konteksti;  
 
5)põhjendab väärtuste ja moraalinormide 
järgimise olulisust ühiskonnas ning toob selle 
kohta näiteid erinevate kultuuride ja 
ajalooperioodide kohta;  
 
6) oskab tänapäeva minevikusündmustega 
seostada ja näha tänapäevavõimalusi 
kultuuriloo arengus. 

Ainekava sisu lühikirjeldus  Teemad, alateemad  

1.Kultuuri mõiste. Mis on kultuur? 

Kultuurikomponendid. Olulisemaid 

kultuurisaavutusi ja kultuuri järjepidevus. 

2.Pärimus ja kultuur; kultuuriline identiteet 

3.Multikultuurne keskkond 

4.Antiikaeg (üldine ajalooline taust, 

rahvausund, kunst ja selle perioodi kuulsad 

inimesed) 

5.Keskaeg (üldine ajalooline taust, rahvausund, 

kunst ja selle perioodi kuulsad inimesed) 

6.Renessanss (üldine ajalooline taust, 

rahvausund, kunst ja selle perioodi kuulsad 

inimesed) 

7.Barokk (üldine ajalooline taust, rahvausund, 

kunst ja selle perioodi kuulsad inimesed) 

8.Klassitsism (üldine ajalooline taust, 



rahvausund, kunst ja selle perioodi kuulsad 

inimesed) 

9.Romantism (üldine ajalooline taust, 

rahvausund, kunst ja selle perioodi kuulsad 

inimesed) 

õpiväljundid(õpitulemus sh ka 

üldpädevused) 

Õpilane: 

1)teadvustab kultuuri rolli enesemääratlemises 

ning oma rolli kultuuri kandjana ja 

kultuuripärandi säilitajana; 

 

2)õpib tundma Euroopa kultuurisaavutusi;  
 
3) oskab nimetada iga ajastu kuulsaid 
inimesi;  
 
4) teab iga ajastu peamisi 
kultuurisündmusi ja sellega seotud isikuid; 

 
5) teab iga ajastu peamisi kultuurilisi 
erinevusi  
 
5)sõnastab oma maailmavaate 
mõningaid jooni; analüüsib enda 
maailmavaatelisi tõekspidamisi 
käsitletud maailmavaadete valguses. 
 

Läbivad teemad:  
Läbivate teemade seast on kultuurilooga 

lahutamatult seotud eelkõige teema 

„Väärtused ja kõlblus“. „Väärtused ja 

kõlblus”taotletakse õpilase kujunemist 

kõlbeliselt arenenudinimeseks, kes tunneb 

nüüdisajal rahvusvaheliselt üldtunnustatud 

väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid 

koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, 

kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral 

oma võimaluste piires. 
  
 

Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” 

käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist 

kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab 

kultuuri osa inimeste mõtte-ja käitumislaadi 

kujundajana ja kultuuride muutumist ajaloo 

vältel ning kellel on ettekujutus kultuuride 

mitmekesisusest kultuurilist mitmekesisust, on 

kultuuriliselt salliv ning koostööaldis. 

  
„Keskkond ja jätkusuutlik areng”toetatakse 

õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, 

vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks 

inimeseks. 



„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” 
käsitlemisega aidatakse õpilasel 

kujunedaisiksuseks, kes on valmis õppima 

kogu elu. 
   
„Teabekeskkond”käsitlemisega toetatakse 

õpilase kujunemist infoteadlikuks inimeseks, 

kes tajub ja teadvustab ümbritsevat 

infokeskkonda ning suudab seda kriitiliselt 

analüüsida ja selles toimida olenevalt oma 

eesmärkidest ning ühiskonnas omaks võetud 

kommunikatsioonieetikast.  

 

„Tehnoloogia ja innovatsioon” toetatakse 

õpilasekujunemist uuendusaltiks ja 

tänapäevaseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt 

kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime 

kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi-ja 

töökeskkonnas.  
 

Teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ 
esineb kultuuriõpetuses eelkõige selliste 

oskuste ja väärtushoiakutega inimese 
kujundamisel, kes väärtustab sallivust, ei 

tolereeri diskrimineerimist maailmavaatelisel 
pinnal, oskab teha koostööd ning pidada 

dialoogi ka endast erineva maailmavaate 
esindajatega. 

Hindamisviis: 

 

Mitteeristav hindamine: 

 „arvestatud“ („A“) 

 „mittearvestatud“ („MA“) 

Hindamine (mitu ja mis tööd õpilased 

peavad tegema)  

Kursuse hinne pannakse järgmiste tööde alusel: 

-testid õppematerjali alusel 

-arvustus vaadatud etenduse  põhjal. Õpilane 

peab kirjalikult väljendada oma mõtteid 

etenduse kohta. Töö peab tegema õigeks ajaks 

eesti keeles. 

Loovtöö (koostöös) kursuse raames. 

  

 

. 


