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Eesmärgid: 

Õpitakse: 

- orienteeruma judaistliku, kristliku ja islami kultuuri põhilistes etappides ja küsimustes; 

- tundma nende kultuuride põhimõisteid ning seostama ja interpreteerima neid  

  tänapäeva kultuurilooalaste mõistetega; 

- tajuma tänapäeva kultuuri seost kultuuri ajalooliste protsessidega; 

- lõimima kultuuriloo kursuse teadmisi teistel kursustel (ajalugu, kunst,   

  kirjandus, muusika jt) omandatuga. 

 

Õppesisu ja -tegevus: 

- 10. klassi materjali kordamine: polüteistlikud usundid - loodususundid, vanimate 

tsivilisatsioonide usundid. 

- Monoteismi teke: judaism ja selle põhiõpetused. 

- Judaismi pühad raamatud. 

- Vana Testament ja juudi kultuur. 

- Vana testamendi legendid.  

- Moosese elu maalikunstis. 

- Vana Testamendi naised maalikunstis. 

- Judaism tänapäeval. 

- Iisrael. Juutlus maailmas. 

- Kristluse olemus, teke ja levik. 

- Uus Testament. 

- Jeesuse elu legendides ja maalikunstis. 

- Varakristlik kultuur ja selle levik Euroopas. 

- Eesti ristiusustamine, kristliku kultuuri saabumine Eestisse. 

- Kristlus ja eesti rahvakalender. 

- Piibli nimed ja eesti nimetraditsioon. 

- Piibel maailma keelte rikastajana: üldkäibivaid fraase ja sententse. 

- Romaani ja gooti stiil keskaegse Eesti arhitektuuris. 

- Islami teke ja põhiõpetused. 

- Koraan ja islamistlik kultuur. 

- Islami kogukond ja kultuur Eestis. 
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Õppetulemused: 
Kursus õpetab: 

- orienteeruma maailma monoteistlike suurusundite kultuuri põhilistes etappides ja 

küsimustes; 

- tundma judaismi, kristluse ja islami põhimõisteid ja oskama neid interpreteerida 

ühenduses tänapäeva kultuurilooalaste mõistetega; 

- omandama budismi ja budistliku kultuuri põhimõisted: 

- nägema Eesti põlisvähemuste kultuuride ja eesti kultuuri ajaloolisi seoseid; 

- tajuma tänapäeva kultuuri seost kultuuri ajalooliste protsessidega; 

- oskama lõimida kultuuriloo kursuse teadmisi teistel kursustel (ajalugu, kunst,   

  kirjandus, muusika jt) omandatuga. 

 

Hindamine: 

- Kodutöö budismist (3-4 lk). 

- Kirjalikud testid (4 testi). 

- Tunnihinded töölehtede täitmise ja kordavate ristsõnade lahendamise eest. 

 

 

Õppematerjalid (õpikud, töövihikud, ülesannete kogud, CD-d, DVD-d, 

õppeprogrammid jt): 

 

¤ Õpetaja koostatud powerpoint-esitlused, lüümikud, töölehed ja ristsõnad: 

   Powerpoint´id: „Kordavalt vanadest tsivilisatsioonidest“, „Püha maa ajalugu I-II“, 

„Piibel: Vana ja Uus Testament“, „Piibel maailma loomisest“ „Judaism“, „Judaismi 

pühad raamatud ja sümbolid“, „Sünagoog“, „Kristluse olemus, teke ja levik“, „Kristluse 

põhimõisted ja sümbolid“, „Jeesus Kristus ja tema elu“, „Jeesus Kristuse elu ja 

rahvakalendri tähtpäevad“, „Püha Graali saladus“, „Islami mõiste ja teke“,  „Islami viis 

tugisammast“, „Mošee ja Koraan“, „Islam Eestis“, „Islam tänapäeva maailmas“. 

  Slaidiprogrammid: „Moosese elu 15.-17. sajandi maalikunstis“, „Vana testamendi 

naised maalikunstis“, Jeesus Kristus maalikunstis“, „Varakristlik kultuur“. 

¤ DVD „Islam Eestis“ 

¤ Laanemäe, A. Kultuurilugu. Tallinn: Ilo, 2003. 

¤ MacDonald, F., Mason, A. Kultuur meie ümber. Tallinn: Koolibri, 2003.  

 


