
 

Ainevaldkond Sotsiaalaine  

Kursuse nimetus Ajalooline objekt kui vaatamisväärsus 

Eelduskursused Puuduvad 

Lõimumine Ajalugu, ühiskonnaõpetus 

Kursuse maht ja 

õppekorraldus 

Kursusel saab osaleda max 30 inimest, 35 tundi ; kontakttunnid, 

iseseisvad tööd, grupitööd  

Kursuse läbiviija Vadim Rõuk 

Õpetamise aeg I perioodi valikainete nädal oktoober 2020  

Kursuse 

eesmärgid 

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade ajalooliste objektide 

väärtuslikkusest ja nende tähtsusest arhitektuuriloos ning ajaloos 

üldiselt. Samuti saab õppida objektide esitlemist, ilmekat ja huvitavat 

kõnelemist, info leidmist andmebaasidest ning õppekäikude teekonna 

(marsruudi) koostamist. Kursus keskendub objektipõhisusele ja ei 

korda ega kopeeri Giidinduse valikkursust. 

Kursuse 

lühikirjeldus 

Kursuse jooksul õpitakse lisaks eesmärkides mainitule ka Eesti 

kultuuriväärtuste andmebaasi (https://register.muinas.ee/) kasutamist. 

Eriline rõhk on nii Tallinna vanalinnal kui ka teistel UNESCO 

maailmapärandi objektidel. Käsitletakse ka arheoloogiat. Selleks, et 

objektidest huvitavalt kõneleda, töötavad õpilased aktiivselt tunnis 

kaasa ning teevad grupitöid. 

Kursuse 

õpitulemused 

Õpilaste hindamine toimub kursuse lõpus, mil külastatakse 

kommunismohvrite memoriaali ja Metsakalmistut, kus iga kursusel 

osaleja räägib objektidest või kuulsate inimeste haudadest nimetatud 

paikades. Need ülesanded jagatakse kursuse alguses. Näitena ühe isiku 

eluloost ja kuvandist vaadatakse filmi Georg (2007) ning kasutatakse 

materjale Georg Otsa 100. aastapäeva raames kajastatud Eesti 

kultuuripärandist. 

Hindamine Kursus hinnatakse tähisega A (arvestatud) või MA (mitte arvestatud). 

Hindamisel arvestatakse aktiivset osalemist kursusel. Õpilased, kes ei 

osale tunnis aktiivselt kaasa peavad täitma lisaülesandeid kodus, et 

saada positiivne kursuse hinne.  

https://register.muinas.ee/


Digitaalsed 

õppematerjalid  

 https://register.muinas.ee/, https://www.memoriaal.ee/, 

https://www.kalmistud.ee/Metsainfo, Google Earth, 

https://longread.delfi.ee/artiklid/virtuaaltuur-pronkssodur-

360?id=89777731  

Film Georg (2007) 

https://klassikaraadio.err.ee/1058998/delta-kersti-

inno/1026268?next=%27%20%20  

https://konstantin-patsi-jalgedes.ee/youtube/ 
 

Kirjandus 

(soovituslik 

kirjandus) 

 Märksõnad „memoriaal“, „Metsakalmistu“, „Tallinna vanalinn“, 

„kultuuripärand“, „UNESCO kultuuripärand“, „objekt“ raamatukogu 

andmebaasis ESTER ning ERR arhiivist. „Giid: Eesti Päevalehe 

eriväljaanne / Eesti Päevalehe AS; Tallinn, 2000-2002. 

Kursuse väljund Kursusesse kaasatakse kolm 12.a klassi õpilast, kes kirjutasid kursuse 

jooksul külastatavatest objektidest uurimistöö. Kursusel osalejad 

omakorda räägivad kursuse jooksul põhilistest saadud teadmistest 

ajalootundides. Järgmisel valikkursuse perioodil saavad valikkursusel 

osalenud soovi korral osa võtta Giidinduse valikkursusest, 12. klassi 

õpilased räägivad enda kogemusest Giidinduse valikkursusest 2019. 

aastal. Kursuse läbimine toetab silmaringi laiendamist ja uute teadmiste 

saamist ning süstematiseerimist.  
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