
 

Õppeaine:   Valikkursus  - Kultuurilugu 

Klass:   11.-12.klass 

Kursus:   Valikkursus 

Tunde nädalas ja 
õppeaastas:   

2 tundi nädalas, kokku 35 tundi  - 1 kursust   

Rakendumine:   1.sept. 2011, täiendatud 1.sept. 2017   

Koostamise alus:   Värska G õppekava   

 

Õppe-eesmärgid: 

Kultuuriloo kursusega taotletakse, et õpilane  

1) tunneb mõiste „kultuur“ tähendusi;  

2) väärtustab kultuurilist mitmekesisust; 

3) tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi; 

4) teab tähtsamaid põliskultuure, nende paiknemist, tunneb ära nende põhijooned; 

5) mõistab kultuuride eripära seotust nende paikade looduse- ja kliimaoludega; 

6) mõistab ja analüüsib põlisrahvaste uskumusi, suuremaid mõttesüsteeme ja usundeid; 

7) seostab kultuuride sisu uskumustega, millele need toetuvad; 

8) teab tähtsamaid kultuuriuurijaid;  

9) väärtustab maailmapärandit, teab UNESCO tööd selles vallas. 

 

Õppesisu: 

Teema Tegevus/mõisted 

Kultuuri mõiste. Mis on kultuur? 

Kultuurikomponendid 

Olulisemaid kultuurisaavutusi ja  

Loeng. Videod: Viivi Luige jt arvamused kultuurist 

Arutelu teemal „Kultuur“. R. Raud „Mis on kultuur“. 

„Meedia. Folkloor. Mütoloogia“ 

Värska Gümnaasiumi ainekava                     GÜMNAASIUM   
   

  Kultuurilugu 



Teema Tegevus/mõisted 

kultuuri järjepidevus 

Pärimus ja kultuur; kultuuriline 
identiteet 

Õpilane teadvustab kultuuri rolli enesemääratlemises ning oma 
rolli kultuuri kandjana ja kultuuripärandi säilitajana. Oma 
juurte otsimine ja andmete kogumine. „Seto rahvas murrõh ja 
rõõmuh“. Vana ilm. Vahtsõnõ ilm 

Pärimuse rituaalsed institutsioonid 
multikultuurses keskkonn 

Õpilane mõistab, kuidas kujundatakse ja luuakse rituaalseid 
institutsioone, kuidas need omakorda edastavad oma ideid 
multikultuurses meediast mõjutatud keskkonnas. Vaadeldakse 
Lõuna-eesti pärimust, sellega seonduvaid rühmitusi ning 
nende tegevust; perekondlikke ja usulisi traditsioone. 
Käsitletakse põlluharimise, karjanduse, küttimise ja 
kalapüügiga seotud rituaalseid toiminguid, sotsiaalseid ja 
omandisuhteid ning strateegiaid, eeskätt Eestis. 

Antiik- ja keskaeg, renessanss, 
barokk, klassitsism ning romantism.  

Käsitletakse antud ajastute 
religiooni, teatrit, kujutavat kunsti, 
arhitektuuri, skulptuuri, moekunsti, 
trükikunsti ja teadust, nende arengut 
ja ajaloolist tausta. Seostatakse 
erinevates ainetes õpitud fakte läbi 
konkreetse ajastu. Õpitakse tundma 
Euroopa kultuurisaavutusi.  

UNESCO 

Jälgitakse müüdi peegeldumist narratiivides, elavale müüdile 
iseloomuliku koestiku jätkumist kaasaegses kultuuris ja 
rahvapärimuses. Müüdi kestvus ja avaldumine näiteks 
filmiseriaalides, koomiksites, kriminullides ja muudes 
massikultuuri väljundites.  

Vaadeldakse müütide suhteid stereotüüpide ja põhiliste 
emotsioonidega, nagu hirm ja häbi. Ajaloolise müüdi uuringud 
keskenduvad võrdlevale mütoloogiale, sh etnokosmoloogia ja 
läänemeresoome mütoloogiliste olendite situatsioonianalüüsist 
lähtuvatele karakteristikatele. 

A. Org „Õudusfiktsiooni narratiivsed tehnikad“ 

„Regivärsist netinaljadeni“ 

Tähtsamad kultuuriuurijad Tähtsamad kultuuriuurijad Eestis. L. Meri dokumentalistika. 
L. Meri filmid, artiklid. „Hõbevalge“ 

 


