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Maidla Huvikool  

Giidide koolituse  AINEKAVA 

 

I. ÜLDALUSED 

Käesolev ainekava on koostatud giidide koolituse läbiviimiseks huvikoolis. 

Giidide koolituse ainekava kuulub üldkultuuri valdkonda. 

Ainekava on koostatud põhikooli õpilastele (12 – 16 a). Koolituse maht on 40 tundi, millest 

20 tundi on teoreetiline ja 20 tundi praktiline tegevus. 

Osalema oodatakse kõiki Maidla Kooli õpilasi, kes koolitusel osaleda soovivad.  

 

Giidide koolitus pakub õpilastele võimalust õppida põhjalikumalt tundma Maidla mõisa  

ajalugu, paikkonna kultuuri- ja ajalugu ja õpilased  saavad ennast proovida  giidi rollis. 

 

Koolituse ülesanne on tagada õpilastele võimalikult meeldiv ja soodne keskkond 

loominguliseks tööks ja enesearenguks.  

 

Koolitusel osalevad  õpilased võtavad osa Maidla mõisa  üritustest, andes nii õpilastele 

võimaluse tagasisideks ringis õpitavast ja omandatust.  

 

Õpetamisel peetakse silmas tihedat seost erinevate ainevaldkondadega: 

maateadus – Eesti, Euroopa, maailmakaart, globaalprobleemid; 

ajalugu – Eesti ajaloo põhifakte, Euroopa ajalugu; 

loodusõpetus – linnud, loomad, aastaajad, looduskaitse; 

kultuurilugu – eesti kirjandus, kultuur, kunst ja muusika, soome-ugri keelerühmad; 

ühiskond – aktuaalsed tänapäevaküsimused, ühiskondlikud protsessid, 

kultuuridevahelised erinevused; 

meedia – päevalehed, noorte- ja kultuuriajakirjad, televisioon, raadio, Internet; 

kombed ja traditsioonid – kalendritähtpäevad, maakonnad. 

 

II. ÕPPE –JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID 

1) Giidide koolituse peamiseks eesmärgiks on õpetada õpilased tundma Maidla piirkonna 

ajalugu ja anda süvendatud teadmisi Maidla mõisa kohta. 

2) Suunata huvi tundma kultuuriväärtuste säilitamise, kaitsmise ja edasiarendamise vastu. 

3) Julgustada õpilasi ennast väljendama ja esinema arendades esinemisoskust ja 

näitlejameisterlikkust. 

4) Õppida tundma, mõistma ja hindama eesti kultuuri püsiväärtusi, olulisemaid ajaloofakte, 

rahva tavasid ja kombeid, muutudes seeläbi kahe kultuurilise identiteedi kandjaks. 

5) Tekitada huvi nüüdisaegse ühiskonna ja kultuurielu vastu. 

6) Õpetada koostama ekskursioonikava. 

7) Oskust läbi viia ekskursioone Maidla mõisas. 

 

III. ÕPPETEGEVUS 

Tundides kasutatakse kõiki traditsioonilisi ja kaasaegseid viise õppetegevuse korraldamiseks. 

Olulisel kohal on õppeülesanded, mis seostuvad probleemide lahendamisega, analüüsiga, 

prognoosimisega (sh ekskursioonikavade koostamine) ja otsustamisega. Selleks pakub 

suurepäraseid võimalusi individuaalsete ja ühisprojektide koostamine ning nende kaitsmine. 

 

Õpilasele luuakse suhtlusvõimalusi ning omandatakse teadmisi ja oskusi, mis seovad tunnis ja 

väljaspool seda omandatut, mis on talle vajalikud ning olulised. Õpetaja kavandab kindlad 

rutiinid – töökorraldus ja reeglid, tegevuse alustamine ja lõpetamine, tagasiside jne. 
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Tähtsal kohal on kultuurilooline aspekt. Õpitakse süvendatult tundma paikkonna kultuuri- ja 

ajalugu ja Maidla mõisa ajalugu.  

Paikkonna ajalugu seostatakse Eestimaa ja  Euroopa ajalugu ja kultuuriga. Õpetatakse  

eestlaste traditsioone ja tavasid. Lugemiseks pakutakse eesti kirjanike teoseid, ajalehti ja 

ajakirju eesmärgiga vabalt orienteeruda ühtses ühiskondlik-majanduslikus- ja kultuuriruumis 

ning meediapildis.  

 

 

IV. ÕPPESISU 

Tunnid koosnevad teoreetilisest ja praktilisest osast.  

Teoreetilises osa (20 tundi): materjali esitamine, videofilmide vaatamine, õpetaja seletused, 

piltide ja raamatute vaatamine. Teoreetilise osa eesmärgiks on anda faktiteadmised mõisast ja 

paikkonnast  ning teadmised ja oskused ekskursioonide läbiviimiseks. Õpetada giidile 

vajaminevat suhtlemisoskust, giidi eetikat, kõnetehnikat, näitlejameisterlikkust. 

Praktiline osa (20 tundi) – rollimängud, monoloog, ekskursiooni kavade esitamine, arutelud, 

giidipraktika. Praktikatundide eesmärgiks on suunata ja arendada õpilase teadmisi ja oskusi 

suhtlemisel inimestega (turistidega).  Praktiliste tundide käigus kohtume me  erinevate 

professionaalsete giididega. Seoses sellega on meie eesmärgiks kujundada ka õpilases isiksust 

ja oskust õppida tundma ennast, oma annet ja eeldusi selleks erialaks. 

Õpetame õpilastes ka vaatlemis- ja analüüsimisvõimet.  

 

 

V. ÕPITULEMUSED 

1) Oskab jutustada paikkonnast ja  Maidla mõisast. 

2) Oskab koostada ekskursiooni kavasid. 

3) Oskab leida ja korrastada infot Eesti kultuuri ja ajaloo kohta ning kasutada seda nii  

suuliste kui kirjalike ekskursioonitekstide koostamisel. 

4) Tuleb toime igapäevastes suhtlussituatsioonides: oskab vestelda, arutleda, väidelda, 

esineda publiku ees. 

5) Tunneb giidieetikat ja  spetsiifilist terminoloogiat. 

6) Suudab rakendada oma eeldatavaid võimeid giiditööks. 

7) Oskab   läbi viia ekskursiooni ja  suudab suhelda turistidega. 

8) Tunneb, mõistab ja hindab kultuuri püsiväärtusi, olulisemaid ajaloofakte jne. 

9) Õpilasele läheb korda Eesti üldine areng ja edusammud ühiskondlikus ja kultuurilises 

plaanis. 

10) On teadlik 21. saj probleemidest nagu globaliseerumine, kliima soojenemine, looduse 

saastatus ja taastuvenergiaressursside kasutuselevõtt. 

11) Teab, milline on Eesti rolli EL liikmesriigina. 

12) Tunneb endas vastutust olla väärikas Eesti Vabariigi kodanik. 

 

 

VI. HINDAMINE 

1) Hindamine on suunatud õpilaste arengule, hinnatakse pidevalt ja süstemaatiliselt. 

2) Hindamise aluseks on suulise hinnangu andmine, hindeid ei panda. 

3)  Hinnanguid antakse ka diskussioonide ja arutluste käigus ülesande täitmise 

edukuse kohta. 

4) Laste arengule, õpetaja tööle annavad lapsevanemad hinnangu maikuus Maidla 

mõisa ekskursioonil. 

5) Koolituse täies mahus läbijatele väljastatakse tunnistused. 


