Vana-Egiptus ja tänapäev
e-kursus Moodle e-õppe keskkonnas
See kursus on Sulle, kui
• õpid põhikooli lõpuastmes (6.-9. klass)
• tunned huvi ajaloo ja teaduse vastu
• soovid saada huvitavaid lisateadmisi antiikkultuuride seostest tänapäevaga
Õpiväljundid
Kursuse läbinud õpilane:
•
•
•
•

omab üldiseid teadmisi Vana-Egiptuse tsivilisatsioonist, ajaloost, kultuurist, religioonist,
kunstist, loodusest ja tehnoloogiast;
teab, kuidas kogutakse infot Vana-Egiptuse kohta ja oskab nimetada mõningaid kaasaegseid
ajaloo uurimise meetodeid;
oskab kriitiliselt kasutada erinevaid ajalooallikaid (arheoloogiline, pilt, tekst) ja töötada
iseseisvalt kirjanduse;
on teadlik kultuuride mitmekesisusest ja ajalooallikate tõlgendamise võimalustest.

Ainekood

P2TP.TK.100

Kursuse maht

3 EAP, 78 akadeemilist tundi

Sihtrühm

6.-9. klassi õpilased

Õppejõud

Jaanika Anderson (PhD klassikaline filoloogia)

Osavõtutasu
õpilastele
Tulumaksutagastus
füüsilisest isikust
maksjale
Õpetamise aeg

24 eur
Ei

Õppetöö vorm

2021/2022. õ.-a., alates 4 . oktoobrist 2021
Õppetöö toimub Moodle e-õppe keskkonnas; kursusel osalemiseks on vajalik
arvuti ja interneti kasutamise oskus ning võimalus, e-maili aadressi olemasolu.

Hindamise vorm ja
lõpetamise
tingimused

Mitteeritav (arvestatud/mittearvestatud);
Tunnistuse saamiseks peab õpilasel olema sooritatud kõik harjutused ja
kodutööd

Teemade ülevaade ja ajakava
Kursus kestab 18 nädalat.
Õppetöö ei toimu koolivaheaegadel.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kursuse üldinfo ja kursuse avamine
Teema 1. Sissejuhatus. Vana-Egiptuse riik
Teema 2. Vana-Egiptuse inimene ja tema elu
Teema 3. Vana-Egiptuse kunst.
Teema 4. Vana-Egiptuse religioon.
Teema 5. Mumifitseerimine ja muumiad.
Teema 6. Vana-Egiptuse taasavastamine.
Tagasiside kursuse kohta.

Õpilaste hinnang antud kursusele:
• E-kursus sobis mulle. Meeldis see, et teadsin millal tuleb uus peatükk ja kui kaua see kestab.
Kindlasti tulen ka järgmine aasta e-kursusele!
• Väga huvitav oli teada saada Vanast-Egiptusest. Meeldisid väga ristsõnad ja kuulamisülesanded.
Tore oli, et oli võimalus teha asju tagantjärgi, näiteks siis, kui eelmistel päevadel polnud aega jäänud
kursust külastada. Õppejõud oli väga lahke, ta kirjutas positiivset tagasisidet ja andis teada, kui
mõni ülesanne on tegemata jäänud.
• Kursus oli hästi üles ehitatud ja ülesannete jaoks oli tavaliselt piisavalt aega.

