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AINEVALDKOND „SOTSIAALAINED" PÕHIKOOLIS 

 

1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 

1.1. Sotsiaalvaldkondlik pädevus 

Ainevaldkonna õppeainete õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane 

sotsiaalvaldkondlik pädevus: suutlikkus mõista ühiskonnas toimuvate muutuste põhjusi ja tagajärgi; 

tunda ning austada inimõigusi ja demokraatiat; vallata teadmisi kodanikuõigustest ja -vastutusest ning 

käituda nendega kooskхlas; дra tunda kultuurilist eripдra; jдrgida ьldtunnustatud kдitumisreegleid; olla 

huvitatud oma kogukonna, rahva, riigi ja maailma arengust; kujundada oma arvamust ning olla aktiivne 

ja vastutustundlik kodanik; tunda ja kasutada lihtsamaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid; tunda huvi 

ümbritseva maailma vastu. 

Sotsiaalainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 

1) mõistab ühiskonnas toimuvate muutuste põhjusi ja tagajärgi; 

2) valdab adekvaatset minapilti, oskab analüüsida oma võimalusi ja kavandab neist lähtuvalt 

tulevikuplaane; 

3) tunneb ning austab demokraatiat ja inimõigusi, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi, järgib 

üldtunnustatud käitumisreegleid ning on seaduskuulekas; 

4) huvitub iseenda, oma kogukonna, rahva ja maailma arengust, kujundab oma arvamust ning mõistab 

oma võimalusi olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik; 

5) tunneb lihtsamaid uurimismeetodeid ja kasutab neist mõnda õppes; 

6) teadvustab kultuurilist eripära ning suhtub lugupidavalt individuaalsetesse, kultuurilistesse ja 

maailmavaatelistesse erinevustesse juhul, kui need pole inimväärikust alandavad; 

7) käitub üldtunnustatud sotsiaalsete normide ja suhtlemistavade järgi, mis aitavad toime tulla 

eakaaslaste hulgas, perekonnas, kogukonnas ning ühiskonnas, väärtustades neid; 

8) on omandanud teadmisi ja oskusi enesekontrolli, enesekasvatuse, oma võimete arendamise, tervist 

tugevdava käitumise ja tervisliku eluviisi kohta ning suhtub positiivselt endasse ja teistesse; 

9) hindab vabadust, inimväärikust, võrdõiguslikkust, ausust, hoolivust, sallivust, vastutustunnet, õiglust 

ja isamaalisust ning tunneb austust enda, teiste inimeste ja keskkonna vastu. 

 

1.2. Ainevaldkonna õppeained 

Sotsiaalainete valdkonna õppeained on ajalugu, ühiskonnaõpetus ja inimeseõpetus. Ajalugu õpitakse 

alates 5. klassist, inimeseõpetust 2. klassist ning ühiskonnaõpetust 6. klassist.  

Vene õppekeelega klassides õpetatakse ajalugu, ühiskonnaõpetus ja inimeseõpetus vene keeles (kaadrite 

olemasolul eesti keeles). 

Osalise eesti õppekeelega ja keelekümblusklassides õpetatakse ajalugu, ühiskonnaõpetus ja 

inimeseõpetus eesti keeles. 

Sotsiaalainete valdkonda kuulub ka valikkursus „Loovtööõpetus“, mis aitab õpilastel loovtööd ette 

valmistada ja kaitsta.  

 

1.3. Üldpädevuste kujundamise võimalusi  

Sotsiaalainete valdkonna õppeainete õppimise kaudu kujundatakse õpilastes kõiki riiklikus õppekavas 

kirjeldatud üldpädevusi. Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – teadmiste, oskuste, 

väärtushinnangute ning käitumise – kujundamisel on kandev roll õpetajal, kelle väärtushinnangud, 

suhtlemis- ja sotsiaalsed oskused loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad õpilaste 

väärtushinnanguid ja käitumist.  
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Kultuuri- ja väärtuspädevuse ning sotsiaalse ja kodanikupädevuse kujundamist toetavad kõik 

ainevaldkonna õppeained erinevate rõhuasetuste kaudu. Suutlikkust mõista humanismi, demokraatia ja 

ühiskonna jätkusuutliku arengu põhimõtteid ning nendest oma tegutsemises juhinduda toetavad ajalugu 

ja ühiskonnaõpetus. Kõik sotsiaalained süvendavad lugupidavat suhtumist erinevatesse 

maailmavaatelistesse tõekspidamistesse.  

Inimeseõpetus toetab väärtussüsteemide mõistmist, mõtete, sõnade ja tunnetega kooskõlas elamist, oma 

valikute põhjendamist ning enda heaolu kõrval teiste arvestamist. Oskus seista vastu kesksete normide 

rikkumisele ning sotsiaalse õigluse ja eri soost inimeste võrdse kohtlemise põhimõtete järgimine on üks 

õppekava üldeesmärke, mille kujundamisel on suurem rõhk ühiskonnaõpetusel ja inimeseõpetusel. 

Enesemääratluspädevuse aluseks on suutlikkus mõista ja hinnata iseennast; hinnata oma nõrku ja 

tugevaid külgi ning arendada positiivset suhtumist endasse ja teistesse; järgida tervislikke eluviise; 

lahendada tõhusalt ja turvaliselt iseendaga, oma vaimse, füüsilise, emotsionaalse ning sotsiaalse tervisega 

seonduvaid ja inimsuhetes tekkivaid probleeme. Pädevuse kujundamist toetab peamiselt inimeseõpetus, 

ent rahvusliku, kultuurilise ja riikliku enesemääratluse kujundajana teisedki valdkonna õppeained. 

Õpipädevus. Iga sotsiaalvaldkonna õppeaine kujundab suutlikkust organiseerida õpikeskkonda ning 

hankida õppimiseks vajaminevaid vahendeid ja teavet, samuti oma õppimise plaanimist ning õpitu 

kasutamist erinevates kontekstides ja probleeme lahendades. Õppetegevuse ja tagasiside kaudu 

omandavad õppijad eneseanalüüsi oskuse ning suudavad selle järgi kavandada oma edasiõppimist. 

Suhtluspädevus. Kõik valdkonna õppeained kujundavad suutlikkust ennast selgelt ja asjakohaselt 

väljendada erinevates suhtlusolukordades; lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; 

kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust. 

Väljendusrikast keelt taotlevad kõik valdkonna õppeained.  

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. Kõik valdkonna õppeained toetavad 

oskust kasutada erinevaid ülesandeid lahendades matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid 

kõigis elu- ja tegevusvaldkondades. Õpitakse eristama sotsiaalteadusi loodusteadustest (sh mõistma 

nendes kasutatavate uurimismeetodite eripära). Õpitakse otsima teavet, kasutades tehnoloogilisi 

abivahendeid, ja tegema saadud teabe alusel tõenduspõhiseid otsuseid.  

Ettevõtlikkuspädevus. Ennekõike ühiskonnaõpetus, kuid ka teised valdkonna õppeained õpetavad 

nägema probleeme ja neis peituvaid võimalusi, seadma eesmärke, genereerima ideid ning neid ellu 

viima. Aineõpetuse kaudu kujundatakse algatusvõimet ja vastutustunnet, et teha eesmärkide 

saavutamiseks koostööd; õpitakse tegevust lõpule viima, reageerima paindlikult muutustele, võtma 

arukaid riske ning tulema toime ebakindlusega; õpitakse ideede teostamiseks valima sobivaid ja loovaid 

meetodeid, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ja ressursside adekvaatsele analüüsile ja tegevuse 

tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas eesmärkidega.  

 

1.4. Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming  

Sotsiaalainetes käsitletakse inimese ja ühiskonna toimimist minevikus ning tänapäeval. Sotsiaalainete 

vahendusel kujundatakse õpilastes oskusi näha ühiskonna arengus põhjuse-tagajärje seoseid ning teha 

teadlikke valikuid, lähtudes ühiskonnas kehtivatest väärtustest ja moraalinormidest. Õppe vältel 

kujundatakse õpilastes tahet toimida kõlbelise ja vastutustundliku ühiskonnaliikme ning isiksusena. 

Ajalugu õppides omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke teadmisi oma 

kodukoha ja maailma minevikust ning kultuuripärandist. Aine vahendusel suunatakse õpilane 

teadvustama, analüüsima ja kriitiliselt hindama ning tõlgendama minevikus aset leidnud sündmusi ja 

protsesse, nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga ning ajaloosündmuste erineva tõlgendamise 
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põhjusi. Ajalooõpetus aitab kaasa teistes õppeainetes õpitava tervikuks sidumisele ning kujundab oskust 

mõista minevikunähtuste mõjul toimuvat arengut.  

Inimeseõpetus lõimib õppesisu kõigis kooliastmeis, toetades õpilase toimetulekut eakaaslaste hulgas, 

peres, kogukonnas ja ühiskonnas ning aitab õpilasel kujuneda sotsiaalselt küpseks ja teovõimeliseks 

isiksuseks. Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilase sotsiaalses elus vajalike 

toimetulekuoskuste arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilases terviklikku isiksust, sotsiaalset 

kompetentsust, terviseteadlikkust ja ausust, hoolivust, vastutustunnet ning õiglust. Inimeseõpetuse 

kaudu kujundatakse esmased teadmised ja hoiakud soolise võrdsuse osas.  

Ühiskonnaõpetuses omandavad õpilased sotsiaalse kirjaoskuse: teadmised, oskused ja hoiakud 

ühiskonnas toimimiseks ning vastutustundlike otsuste tegemiseks. Õppeaine üldeesmärk on luua 

eeldused kodanikuidentiteedi ja ühiskonna sidususe tugevnemiseks ning aktiivse kodaniku 

kujunemiseks.  

Kõik sotsiaalvaldkonna ained on toeks, et õpilasel areneks suutlikkus analüüsida oma käitumist ja selle 

tagajärgi, sobival viisil väljendada oma tundeid, aktseptida inimeste erinevusi ning arvestada neid 

suheldes; ennast kehtestada, seista vastu ebaõiglusele viisil, mis ei kahjusta enda ega teiste huve ega 

vajadusi. Sotsiaalvaldkonna õppeainete kaudu õpitakse tundma ning järgima ühiskondlikke väärtusi, 

norme ja reegleid, omandatakse teadmisi, oskusi ja hoiakuid sotsiaalselt aktseptitud käitumisest ning 

inimeste vastastikustest suhetest, mis aitavad kaasa tõhusale kohanemisele ja toimetulekule perekonnas, 

eakaaslaste hulgas, kogukonnas ning ühiskonnas.  

Sotsiaalainete kaudu kujundatakse alus maailmavaatelise mitmekesisusega arvestamiseks ning 

valmisolek dialoogiks erineva maailmavaate esindajatega. Sotsiaalainetes käsitletavate õppeteemade 

kaudu kujundatakse õpilastes esmane valmisolek märgata naiste ja meeste ebavõrdsust ühiskonnas ja 

aidata kaasa soolise võrdõiguslikkuse edendamisele. Valdkonnasisese lõiminguga taotletakse, et õpilane 

areneks terviklikuks isiksuseks, kes suhtub endasse ja teistesse positiivselt, arvestab kaasinimesi, lähtub 

oma tegevuses üldinimlikest väärtustest ning näeb ja mõistab ühiskonnas toimuvat.  

 

1.5. Sotsiaalainete lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega  

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Kujundatakse oskust väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt 

kui ka kirjalikult; lugeda ja mõista erinevaid tekste. Õpilasi juhitakse kasutama kohaseid keelevahendeid, 

ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgima õigekeelsusnõudeid. Tähtsustatakse teksti 

kriitilise analüüsi oskust, meediakirjaoskust, teabe hankimist, selle kriitilist hindamist, tööde 

vormistamist ning intellektuaalse omandi kaitset. Sotsiaalainete õppimise kaudu täiendatakse õpilaste 

teadmisi erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest. Õpilasi suunatakse märkama oma kultuuri ja teiste 

kultuuride erinevusi ning neist lugu pidama. Juhitakse tähelepanu erinevate suhtluskeskkondade 

reeglitele ning ühiskondlikule mitmekesisusele. Selgitatakse võõrkeelse algupäraga mõisteid, 

võõrkeeleoskust arendatakse ka lisamaterjali otsimisel ja mõistmisel.  

Matemaatika. Kujundatakse järgmisi oskusi: ajaarvamine; ressursside plaanimine (aeg, raha); 

matemaatiline kirjaoskus, arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid); 

oskus probleeme seada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideid analüüsida 

ning tulemuse tõesust kontrollida; oskus loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning väärtustada 

matemaatilist käsitlust, mõista selle sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset tähendust.  

Loodusained. Õpitakse mõistma looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna arengule, 

inimese arengut ja rahvastikuprotsesse; majanduse ressursse; ühiskonna jätkusuutlikku säästlikku 

tarbimist, üleilmastumist, globaalprobleemide, sh keskkonnaprobleemide märkamist ja mõistmist ning 

jätkusuutliku ja vastutustundliku eluviisi väärtustamist.  
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Tehnoloogia. Käsitletavate teemade kaudu kujundatakse oskust hinnata tehnoloogia rakendamisega 

kaasnevaid võimalusi ja ohte; rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, 

töö- ja suhtluskeskkonda kujundades; kasutada tehnovahendeid eesmärgipäraselt ja säästlikult, järgides 

ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid.  

Kunstiained. Käsitletakse Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemasid, iluhinnangute 

muutumist ajas; esteetilist arengut ja eneseteostuse võimalusi, rahvakultuuri ning loomingulist 

eneseväljendusoskust.  

Kehaline kasvatus. Kujundatakse oskust mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust tervisliku 

eluviisi osana eri ajastuil; arendatakse sallivat suhtumist kaaslastesse ning koostööpõhimõtteid 

tervislikku eluviisi järgides. 

 

1.6. Hindamise alused  

Hindamise põhiülesanne on toetada õpilase arengut, et kujuneks positiivne minapilt ja adekvaatne 

enesehinnang. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sh esituste ning kirjalike tööde 

alusel, arvestades teadmiste ja oskuste vastavust ainekavades taotletavatele õpitulemustele ning õpilase 

individuaalseid iseärasusi ja mõtlemise arengut.  

Hoiakute ja väärtuste kohta (nt huvi tundmine, tähtsuse mõistmine, väärtustamine, vajaduste 

arvestamine, reeglite järgimine) antakse tagasisidet. Õpitulemusi hinnatakse numbriliste hinnetega. 

Tähtsal kohal on kujundav hindamine, mis keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema 

varasemate saavutustega.  

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida 

hindamisel ei arvestata. Aineteadmisi ja -oskusi ning hoiakuid hinnates on põhirõhk kujundaval 

hindamisel. 

Hindamismeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuselisi iseärasusi, individuaalseid võimeid ning 

valmisolekut ühe või teise tegevusega toime tulla.  

Praktiliste tööde puhul hinnatakse mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi kulgu.  

Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane:  

1) selgitab ning kirjeldab mõistete sisu ja nendevahelisi seoseid;  

2) selgitab oma arvamusi, hinnanguid, seisukohti ja suhtumisi, seostades neid omandatud teadmistega;  

3) eristab, rühmitab, võrdleb ja analüüsib olukordi, seisundeid, tegevusi ning tunnuseid lähtuvalt 

õpitulemustest;  

4) demonstreerib faktide, mõistete ning seaduspärasuste tundmist, lähtudes õpiülesannete sisust. 

Praktiliste ülesannete puhul õpilane:  

1) rakendab õpisituatsioonis teoreetilisi teadmisi praktiliselt;  

2) demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpisituatsioonis;  

3) kirjeldab õpitulemustes määratud teadmiste ja oskuste rakendamist igapäevaelus.  

Inimeseõpetuses tähendab hindamine konkreetsete õpitulemuste saavutatuse ja õppija arengu toetamist, 

kusjuures põhirõhk on õpilase arengu toetamisel, seejuures pakkudes võimalusi enesehindamiseks. 

Aineteadmiste ja -oskuste kõrval antakse kujundavat tagasisidet ka väärtuste ning hoiakute kohta. 

Väärtuste ja hoiakute hindamist võimaldavad rollimängud, juhtumianalüüsid ning rühmatöö.  

Ajaloo õpitulemuste kontrolli ja hindamise eesmärk on saada ülevaade ajalooõpetuse õpitulemuste 

saavutatusest ja õpilase individuaalsest arengust ning kasutada saadud teavet õppe tulemuslikumaks 

kavandamiseks. Õpitulemusi kontrollides tuleb jälgida teadmiste (ajaloolise sõnavara) ja oskuste 

tasakaalu. Hindamise vormid sisaldavad 5. klassis suulist ja kirjalikku küsitlust, tööd kaartide, 

allikmaterjali ja piltidega, loovtööd ning jutustuse kirjutamist, samuti allika usaldusväärsust info 
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edasikandmisel. Üksikfaktide tundmisele tuleb eelistada olulisemate ajaloosündmuste ja nähtuste 

analüüsi nõudvaid ülesandeid. Lühijutu ning kirjelduse puhul hinnatakse ülesehituse loogikat ja 

terviklikkust, mõistete ning märksõnade sobivust konteksti, stiili ja ainealast õigekirja. 5. klassis ei 

kontrollita kontrolltöödega enamat kui üht õpitud teemat korraga. Õpitulemuste kontrollimise ja 

hindamise vormid III kooliastmes on mitmekesised, sisaldavad suulist ja kirjalikku küsitlust, tööd 

kaartide, dokumentide, allikmaterjali ja piltidega, referaadi ja uurimistöö koostamist, loovtööd ning 

arutluse kirjutamist. Allikaanalüüsi puhul hinnatakse allikast olulise info leidmist, selle hindamist ja 

võrdlemist, katkendi põhjal vastamist, kommenteerimist ning usaldusväärsuse üle otsustamist. 

Üksikfaktide teadmisele tuleb eelistada tähtsamate ajaloosündmuste ja nähtuste analüüsi nõudvaid 

ülesandeid. Arutluse puhul hinnatakse vastavust teemale, ajastu ja teemakohaste faktide tundmist, 

analüüsi, võrdlemise ja seoste loomise oskust ning isikliku suhtumise väljendamist põhjendatud 

hinnangute kaudu. III kooliastmes sobivad kontrolliks ja hindamiseks nii avatud kui ka etteantud 

vastusega ülesanded.  

Ühiskonnaõpetuses tuleb hindamisel II kooliastmes arutlusoskust kujundavaid ja kontrollivaid 

ülesandeid koostades järgitakse jõukohasuse põhimõtet märksõnadest lahendamist toetava selgituseni 

ning täpse juhendini. Kokkuvõtvaks hindamiseks on arvamuslugu ja juhtumianalüüs, dokumendi ja 7 

kaardi tundmine, avatud ja etteantud vastustega ülesanded, mõiste ja selgituse kokkuviimine, teabe 

tõlkimine teise vormi (graafikust tabelisse vms) ning info leidmine, kasutamine ja rühmitamine. III 

kooliastmes on ka kokkuvõtvaks hindamiseks probleemküsimuste avamine, arvamuslugu, uurimus ja 

juhtumianalüüs, dokumendi, statistiliste andmete ja karikatuuri analüüs, kaardi tundmine, avatud ja 

etteantud vastustega ülesanded: mõiste ja selgituse kokkuviimine, teabe tõlkimine teise vormi (graafikust 

tabelisse vms) ning info rühmitamine. Praktiliste tööde puhul hinnatakse töö plaanimise, tegemise, 

tulemuste tõlgendamise, järeldamise, põhjendamise ning tulemuste esitamise oskust.  

 

1.7. Füüsiline õpikeskkond  

Koolis on korraldatud:  

1) mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks ja ümarlauavestluseks ning toetavad 

demonstratsioonivahendid;  

2) internetiühendus ning audiovisuaalse materjali kasutamise võimalus.  

Kool võimaldab:  

1) korraldada õppe sidumiseks igapäevaeluga õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi (muuseumis, 

arhiivis, näitusel, raamatukogus jm) vähemalt kaks korda õppeaasta jooksul;  

2) kasutada klassiruumis ainekava eesmärke toetavaid õppematerjale ja -vahendeid:  

a) Eesti Vabariigi põhiseadus;  

b) ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon;  

c) ÜRO lapse õiguste konventsioon;  

d) ajalooatlased, kontuur- ja seinakaardid;  

e) allikakogumikud, käsiraamatud, erialased teatmeteosed;  

f) elulooraamatud ja teabekirjandus;  

g) auvised, digitaliseeritud andmebaasid ja arhiivid;  

h) illustratiivne pildimaterjal (fotod, karikatuurid);  

i) IKT-põhised õppematerjalid;  

j) ajalehed ja ajakirjad;  

k) statistilised ja metoodilised materjalid. 
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2. INIMESEÕPETUS 

2.1. Üldalused 

2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Põhikooli inimeseõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpetaja: 

1) väärtustab isiksuse arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate enesekohaste ja sotsiaalsete 

oskuste kujunemist; 

2) suudab eristada ja mõista oma oskusi, võimeid ja emotsioone ning juhtida oma käitumist ja tegevust, 

sh tugineda eneseanalüüsile haridustee jätkamist kavandades; 

3) loob ja hoiab kaaslastega sõbralikke ja hoolivaid suhteid ning käitub mõistvalt konflikte lahendades; 

4) mõistab, et inimene ise vastutab oma füüsilise, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne arengu eest; 

5) hoiab oma tervist, elades tervislikku eluviisi, ning käitub nii, et ei sea ohtu enda ega teiste inimeste ega 

keskkonna turvalisust; 

6) suhtub lugupidavalt endasse ja teistesse ning järgib iga päev üldinimlikke väärtusi, nagu ausus, 

hoolivus, vastutustunne, õiglus jne. 

 

2.2. I kooliaste 

3. klassi lõpetaja: 

1) väärtustab ennast ja teisi ning teab, et inimesed, nende arvamused, hinnangud ja väärtused on 

erinevad; 

2) oskab suhelda ja käituda teisi arvestades ja tehes koostööd, ning sõnastab oma tundeid ja teab, et 

nende väljendamiseks on erinevaid viise; 

3) väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet; 

4) teab põhilisi käitumisreegleid, arvestab neid ning kirjeldab, mis on õiglane ja ebaõiglane käitumine; 

5) väärtustab sõprust ja toetavaid peresuhteid armastuse ning vastastikuse toetuse allikana; 

6) teab, milline on tervislik eluviis ning kuidas hoida füüsilist ja vaimset tervist, ning väärtustab neid; 

7) mõistab oma õigust keelduda ennastkahjustavast tegevusest ning teab, kuidas 

ohuolukorras abi kutsuda; 

8) kirjeldab, mis on lapse õigused ja kohustused, mõistab vastutust oma tegude eest ning planeerib oma 

aega ja igapäevaseid tegevusi; 

9) teab, mis on perekond, kodu, kodukoht ja kodumaa, ning väärtustab neid;  

10) teab Eesti riigi sümboleid ja lähemaid naaberriike. 

 

2.2.1. Õpitulemused ja õppesisu 2. klassis 

1. Mina  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 

Mina. Minu erinevused teistest 

inimestest ja sarnasused 

nendega.  

 

 Kirjeldab oma välimust, huve ja tegevusi, mida talle meeldib 

teha 

 Teab, mille poolest sarnanevad ja eristuvad erinevad 

sugupooled 

 Nimetab, mille poolest ta sarnaneb teistega ja erineb teistest 

Iga inimese väärtus. 

Viisakas käitumine 

 Väärtustab iseennast ja teisi. 

 Mõistab viisaka käitumise vajalikkust 

 

2. Mina ja tervis  
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Õppesisu Taotletavad õppetulemused 

Tervis. Terve ja haige inimene.  

Tervise eest hoolitsemine. 

Ravimid. 

 Kirjeldab, kuidas oma tervise eest hoolitseda 

 Kirjeldab tervet ja haiget inimest 

 Teab, kas haigused on nakkuslikud või mitte 

 Teab, et ravimeid võetakse siis, kui ollakse haige, ning et 

ravimid võivad olla inimese tervisele ohtlikud 

Tervislik eluviis: mitmekesine 

toit, piisav uni ja puhkus ning 

liikumine ja sport 

 mõistab ja kirjeldab tervise hoidmise viise: mitmekesine toit, 

uni ja puhkus, liikumine ja sport; 

 

Abi saamise võimalused. 

Esmaabi 

 demonstreerib õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid ja 

abi saamise võimalusi (nt haav, kukkumine, mesilase 

nõelamine, ninaverejooks, praht silmas, puugihammustus, 

põletus ja rästikuhammustus); 

 teab hädaabi telefoninumbrit ja oskab kutsuda abi. 

 

3. Mina ja minu pere  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 

Kodu. Koduarmastus. 

Kodu traditsioonid 

 Väärtustab  toetavaid peresuhteid ja kodu. 

 Jutustab oma pere traditsioonidest 

Perekond. Erinevad pered  Kirjeldab, mille poolest perekonnad erinevad ja sarnanevad. 

 selgitab lähemaid sugulussuhteid; 

Pereliikmete tegevus ja rollid. 

Kodused tööd. 

Abivalmidus, kohuse ja 

vastutustunne 

 Kirjeldab ja eristab võimalusi, kuidas abistada pereliikmeid 

kodustes töödes. 

 kirjeldab ohtlikke kohti ning olukordi kooliteel ja 

koduümbruses, oskab tänaval käituda ning valib ohutu tee 

sihtpunkti; 

 Väärtustab üksteise abistamist ja arvestamist peres 

 teab oma kohustusi peres ning pereliikmete erinevaid rolle 

kodus ja tööl; 

Vanemate ja teiste inimeste töö 

Vanavanemad ja teised 

sugulased. 

 Teab inimeste erinevaid töid ja töökohti. 

Koduümbrus. Naabrid ja 

naabruskond 

 Oskab tänaval käituda ning ületada sõiduteed ohutult 

Võõras ümbrus ja võõraga 

kaasaminek. Ohud kodus ja 

koduümbruses 

 Kirjeldab ohtlikke kohti ja olukordi kooliteel ja koduümbruses 

ning valib ohutu tees sihtpunkti. 

 

4. Mina: aeg ja asjad  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 

Aeg. Aja planeerimine. 

Oma tegevuse kavandamine. 

Täpsus, lubadused, vastutus 

 Eristab  mis on aja kulg ja seis. 

 oskab koostada oma päevakava, väärtustades aktiivset vaba aja 

veetmist 

 Väärtustab tegevusi, mis on positiivsete tunnete tekkimise 

allikaks. 
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Minu oma, tema oma, meie 

oma. Asja väärtus ja hind. 

Asjade väärtus teiste väärtuste 

seas. 

 Oskab eristada oma ja võõrast asja ning mõistab, et võõrast 

asja ei tohi loata võtta. 

 Selgitab asjade väärtust. 

 Väärtustab ausust asjade jagamisel. 

 

5. Mina ja kodumaa  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 

Eesti – minu kodumaa. 

Eesti teiste riikide seas. 

Naaberriigid. 

Kodukoht: küla, vald, linn, 

maakond. 

  

 

 Tunneb ära Eesti Vabariigi lipu ja vapi. 

 Oskab nimetada Eesti Vabariigi pealinna, sünnipäeva ja 

presidenti. 

 Leiab Euroopa kaardilt Eesti4. Leiab kodukoha Eesti kaardilt. 

 Tunneb rahvuslikku ja kodukoha sümboolikat. 

 Nimetab oma kodukoha tuntud inimesi ja paiku ning 

väärtustab kodukohta 

Eesti rikkus 

  

 teab Eestis elavate rahvuste tavasid ja kombeid ning austab 

neid. 

Rahvakalendri tähtpäevad  Kirjeldab rahvakombeid 

 

2.2.2. Õpitulemused ja õppesisu 3. klassis 

1. Mina  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 

Mina. Igaühe individuaalsus ja 

väärtuslikkus. Mina ja endasse 

suhtumine. 

 

 teab ja väärtustab igaühe individuaalsust seoses 

välimuse, huvide ja tugevusega, õigust olla erinev; 

 Selgitab endasse positiivse suhtumise tähtsust 

Lapse õigused ja kohustused  Nimetab enda õigusi ja kohustusi. 

 Teab, et õigustega kaasnevad kohustused 

 

2. Mina ja tervis  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 

Tervis. Terve ja haige inimene. Tervise 

eest hoolitsemine. Vaimne ja füüsiline 

tervis. Tervislik eluviis: mitmekesine toit, 

piisav uni ja puhkus, liikumine ja sport. 

 Eristab vaimset ja füüsilist tervist. 

 Kirjeldab seoseid tervise hoidmise viiside vahel: 

mitmekesine toitumine, uni ja puhkus ning liikumine; 

 kirjeldab tervet ja haiget inimest; 

 kirjeldab, kuidas oma tervise eest hoolitseda; 

 teab, et ravimeid võetakse siis, kui ollakse haige, 

ning et ravimid võivad olla inimese tervisele ohtlikud; 

Ohud tervisele ja toimetulek 

ohuolukorras. 

Ravimid. Abi saamise võimalused. 

Esmaabi. 

 Kirjeldab olukordi ja toob näiteid, kuidas keelduda ja 

hoiduda tegevusest, mis kahjustab tema tervist 

 demonstreerib õpisituatsioonis lihtsamaid 

esmaabivõtteid ja abi saamise võimalusi (nt haav, 

kukkumine, mesilase nõelamine, ninaverejooks, praht 

silmas, puugihammustus, põletus ja rästikuhammustus); 

 nimetab, kelle poole pöörduda erinevate murede 

korral 
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 teab hädaabi telefoninumbrit ja oskab kutsuda abi 

 väärtustab tervislikku eluviisi. 

 

3. Mina ja meie  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 

Minu ja teiste vajadused. Sõbrad ja 

sõpruse hoidmine. Sallivus. Üksteise eest 

hoolitsemine ja teiste abistamine. Ausus ja 

õiglus. Leppimine.  Vabandust palumine 

ja vabandamine. 

 Nimetab inimese eluks vajalikke olulisi vajadusi ja 

võrdleb enda vajadusi teiste omadega. 

 Kirjeldab omadusi, mis peavad olema heal sõbral, 

ning hindab ennast nende omaduste järgi. 

 Väärtustab sõprust ja koostööd; 

 Väärtustab üksteise eest hoolitsemist ja üksteise 

abistamist. 

 Väärtustab leppimise ja vabandamise tähtsust 

inimsuhetes. 

Oma muredest rääkimine ja tunnete 

väljendamine. Oskus panna end teise 

inimese olukorda. Keeldumine 

kahjulikust tegevusest 

 Nimetab ja kirjeldab inimeste erinevaid tundeid ning 

toob näiteid olukordadest, kus need tekivad, ning leiab 

erinevaid vise nendega toimetulekuks. 

 mõistab, et kiusamine ja vägivald ei ole aktseptitud ja 

lubatud käitumine, ning teab abi saamise võimalusi 

kiusamise ja vägivalla korral; 

 Demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas keelduda 

ennastkahjustavast tegevusest. 

Hea ja halb käitumine. 

Südametunnistus. Käitumisreeglid. Minu 

käitumise mõju ja tagajärjed. Vastutus. 

Liiklusreeglid. 

 

 Eristab enda head ja halba käitumist, ,  kirjeldab  oma 

käitumise  tagajärgi ning  annab  neile hinnangu; 

 Kirjeldab oma sõnadega, mida tähendab 

vastustundlikkus ja südametunnistus. 

 Nimetab üldtunnustatud käitumisreegleid ja 

põhjendab nende vajalikkust. 

 Teab liikluseeskirja, mis tagab tema turvalisuse, ning 

kirjeldab, kuidas käituda turvaliselt liikluses. 

Mäng ja töö. Õppimine. Kohustetunne ja 

vastutus. Meeskonnatöö/ Tööjaotus. 

 

 

 Eristab tööd ja mängu. 

 Selgitab enda õppimise eesmärke ning toob näiteid, 

kuidas õppimine aitab igapäevaelus paremini hakkama 

saada 

 Kirjeldab oma tegevuse planeerimist nädalas, 

väärtustades vastutust 

 Teab tegureid, mis soodustavad või takistavad 

keskendumist õppimisel 

 Väärtustab lubadustest kinnipidamist ja vastutust 

 Teab, kuidas olla hea kaaslane ning kuidas teha 

koostööd 

 

4. Mina: teave ja asjad  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 

Teave ja teabeallikad ning nende  Kirjeldab eri meeltega tajutavaid teabeallikaid. 
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Õppesisu Taotletavad õppetulemused 

kasutamine. Reklaami mõju: Turvaline 

käitumine meediakeskkonnas 

 Selgitab, kuidas võivad reklaamid mõjutada inimeste 

käitumist ja otsuseid ning mis on turvaline käitumine 

meediakeskkonnas; 

Raha. Raha teenimine, kulutamine, 

laenamine. Vastutus. Oma kulutuste 

planeerimine 

 Teab, et raha eest saab osta asju ja teenuseid ning 

seda, et raha teenitakse tööga. 

 Selgitab, milleks kasutatakse raha ning mis on raha 

teenimine, hoidmine, kulutamine ja laenamine. 

 Kirjeldab, milliseid vajadusi tuleb arvestada 

taskuraha kulutades ja säästes. 

 

5. Mina ja kodumaa  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 

Eesti teiste riikide seas. Naaberriigid  Leiab Euroopa kaardilt Eesti ja tema naaberriigid 

Eesti vabariigi ja kodukoha sümbolid  Nimetab Eesti rahvuslikke ja riiklikke sümboleid 

Erinevate rahvaste tavad ja kombed. 

Sallivus 

 teab Eestis elevate rahvuste tavasid ja kombeid ning 

austab neid. 

 

2.3. II kooliaste 

2.3.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes 

6. klassi lõpetaja: 

1) väärtustab enda ja teiste positiivseid iseloomujooni ja omadusi ning sõprust ja armastust vastastikuse 

toetuse ning usalduse allikana; 

2) väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet ning kirjeldab tõhusaid sotsiaalseid oskusi 

igapäevaelus: üksteise aitamist, jagamist, hoolitsemist ja koostööd; 

3) kirjeldab uimastite tarbimisega kaasnevaid riske ja väärtustab tervislikku elu uimastiteta; 

4) demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas keelduda ennast ja teisi kahjustavast tegevusest; 

5) kirjeldab, millised kehalised ja emotsionaalsed muutused toimuvad murdeeas; 

6) kirjeldab enesehinnangu parandamise ning enesekontrolli tegemise võimalusi ja tähtsust 

igapäevasuhetes, väärtustab inimeste erinevusi ning oskab teisi arvestada; 

7) kirjeldab ja selgitab konfliktide võimalikke põhjusi ning oskab eristada tõhusaid ja mittetõhusaid 

konfliktide lahenduse viise;  

8) demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas aktiivselt kuulata ja kehtestavalt käituda; 

9) väärtustab tervist ja tervislikku eluviisi ning arvestab tervisliku eluviisi komponente igapäevaelus; 

10) teab, kuidas toimida ohuolukorras, ning oskab õpisituatsioonis abi kutsuda; 

11) kirjeldab tegevusi, mis muudavad tema elukeskkonna turvaliseks ja tugevdavad tervist. 

 

2.3.2. Õpitulemused ja õppesisu 5. klassis 

1. Tervis  

Õppesisu  Õpitulemused 

Tervise olemus: füüsiline, vaimne ja 

sotsiaalne tervis.  

Tervisenäitajad.  

Tervist mõjutavad tegurid. 

 Kirjeldab füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist ning 

selgitab tervise olemust nendest mõistetest lähtuvalt 

 Teab enda põhilisi tervisenäitajaid: kehakaalu ja 

kehapikkust, kehatemperatuuri, pulsisagedust ning 

enesetunnet 
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 Nimetab tervist tugevdavaid ja tervist kahjustavaid 

tegevusi ning selgitab nende mõju inimese füüsilisele, 

vaimsele ja sotsiaalsele tervisele 

Hea ja halb stress.  

Keha reaktsioonid stressile.  

Pingete maandamise võimalused. 

 Eristab põhilisi organismi reaktsioone stressi korral 

ning kirjeldab nendega toimetuleku võimalusi 

 Väärtustab oma tervist 

 

2. Tervislik eluviis  

Õppesisu  Õpitulemused 

Tervisliku eluviisi komponendid.  

Tervislik toitumine.  

Tervisliku toitumise põhimõtted.  

Toitumist mõjutavad tegurid. 

 Oskab eristada tervislikke ja mittetervislikke otsuseid 

igapäevaelus 

 Kostab endale tervisliku toidumenüü ja analüüsib 

seda, lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest 

 Kirjeldab tervisliku toitumise põhimõtteid ning 

väärtustab neid 

 Selgitab, kuidas on toitumine seotud tervisega 

 Kirjeldab tegureid, mis mõjutavad inimese 

toiduvalikut 

Kehaline aktiivsus.  

Kehalise aktiivsuse vormid.  

Tervistava kehalise aktiivsuse 

põhimõtted.  

Päevakava ning töö ja puhkuse 

vaheldumine.  

Uni. 

 Teab kehalise tegevuse mõju oma tervisele ja toob selle 

kohta näiteid 

 Oskab hinnata oma päevakava, lähtudes tervisliku 

eluviisi komponentidest 

 Hindab ja oskab planeerida kehalise aktiivsuse 

piisavust oma igapäevategevuses 

 Väärtustab tervislikku eluviisi 

 

3. Murdeiga ja kehalised muutused  

Õppesisu  Õpitulemused 

Murdeiga inimese elukaares.  

Kehalised ja emotsionaalsed muutused 

murdeeas.  

Kehaliste muutuste erinev tempo 

murdeeas.  

Suhtumine kehasse ja oma keha eest 

hoolitsemine. 

 Kirjeldab murdeiga inimese elukaare osana ning 

murdeeas toimuvaid muutusi seoses keha ning tunnetega 

 Aktsepteerib oma kehalisi muutusi ja teab, kuidas 

oma keha eest hoolitseda 

 Teab, et murdeiga on varieeruv ning igaühel oma 

arengutempo 

Suguline küpsus ja soojätkamine.  Teab suguküpsuse tunnuseid ja esmaste sugutunnuste 

seost soojätkamisega 

 

4. Turvalisus ja riskikäitumine  

Õppesisu  Õpitulemused 

Turvaline ning ohutu käitumine koolis, 

kodus ja õues.  

Eakaaslaste ning meedia mõju tervise ja 

ohukäitumise alaseid valikud tehes; 

iseenda vastustus.  

 Kirjeldab olukordi, kus saab ära hoida 

õnnetusjuhtumeid 

 Selgitab, miks liikluseeskiri on kohustuslik kõigile, 

ning kirjeldab, kuidas seda järgida 

 Teab, et õnnetuse korral ei tohi enda elu ohtu seada, 
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Vahendatud suhtlemine. ning kuidas abi kutsuda 

 Nimetab meediast tulenevaid riske oma käitumisele ja 

suhetele 

 Suheldes meedia vahendusel, mõistab vahendatud 

suhtlemise olemust ning vastutust oma sõnade ja tegude 

eest 

 Väärtustab turvalisust ja ohutut käitumist 

Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed 

oskused uimastitega seotud 

situatsioonides.  

Valikud ja vastutus seoses uimastitega.  

Tubaka, alkoholi ja teiste levinud 

uimastite tarbimisega seonduvad riskid 

tervisele. 

 Demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada 

tõhusaid enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi tubaka, 

alkoholi ja teiste uimastitega seotud olukordades: 

emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline 

mõtlemine, probleemide lahendamine ja suhtlusoskus 

 Kirjeldab tubaka ja alkoholi tarbimise kahjulikku mõju 

inimese organismile 

 Väärtustab mitmekesist positiivset ja tervislikku elu 

uimastiteta 

 

5. Haigused ja esmaabi  

Õppesisu  Õpitulemused 

Levinumad laste ja noorte haigused.  

Nakkus- ja mittenakkushaigused.  

Haigustest hoidumine. HIV, selle 

levikuteed ja sellest hoidumise 

võimalused. AIDS. 

 Oskab kirjeldada, kuidas hoida ära levinumaid 

nakkus- ja mittenakkushaigusi 

 Selgitab ja toob näiteid, kuidas haigusi ravitakse 

meditsiiniliste ja rahvameditsiini vahenditega 

 Teab, mis on HIV ja AIDS ning kuidas ennast kaitsta 

HIViga nakatumise eest 

Esmaabi põhimõtted.  

Esmaabi erinevates olukordades.  

Käitumine õnnetusjuhtumi korral. 

 Kirjeldab, kuidas ennast ja teisi inimesi abistada 

õnnetusjuhtumi korral 

 Teab, kuidas toimida turvaliselt ohuolukorras ja abi 

kutsuda, ning demonstreerib õpisituatsioonis lihtsamaid 

esmaabivõtteid (nt kõhuvalu, külmumine, luumurd, 

minestamine, nihestus, peapõrutus, palavik ja 

päikesepiste) 

 Nimetab esmaabivahendeid ja kirjeldab, kuidas neid 

praktikas kasutada 

 Väärtustab enda ja teiste inimeste elu 

 

6. Keskkond ja tervis  

Õppesisu  Õpitulemused 

Tervislik elukeskkond.  

Tervislik õpikeskkond.  

Tervis heaolu tagajana. 

 Kirjeldab tervislikku elukeskkonda, lähtudes oma 

kodukoha loodus- ja tehiskeskkonnast 

 Eristab tegureid, mis muudavad elukeskkonna 

turvaliseks ja tervist tugevdavaks või mitteturvaliseks ja 

tervist kahjustavaks 

 Kirjeldab õpikeskkonna mõju õpilase õpitulemustele 
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2.3.3. Õpitulemused ja õppesisu 6. klassis 

1. Mina ja suhtlemine  

Õppesisu  Õpitulemused 

Enesesse uskumine.  

Enesehinnang  

 Mõistab, mis mõjutab enesehinnangut ning kuidas see 

kujuneb. 

Eneseanalüüs.   Analüüsib enda iseloomujooni ja omadusi, 

väärtustades positiivseid jooni ja omadusi. 

Oma väärtuste selgitamine  Oskab selgitada ja põhjendada oma väärtusi seoses 

eneseanalüüsiga. 

Enesekontroll.  

 

 Mõistab enesekontrolli olemust ning demonstreerib 

õpisituatsioonis oma käitumise kontrolli, saades hakkama 

vihaga ja teiste emotsioonidega. 

 

2. Suhtlemine teistega  

Õppesisu  Õpitulemused 

Minu ja teiste vajadused.  

Vajaduste hierarhia  

 Tunneb ära enda ja teiste inimeste põhilised vajadused 

ning teadvustab neid. 

Suhtlemise komponendid.  

Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine  

 Teab suhtlemise olemust ning väärtustab tõhusate 

suhtlusoskuste vajalikkust. 

 Eristab verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist. 

 Kirjeldab erinevaid mitteverbaalseid 

suhtlusvahendeid ning nende mõju verbaalsele 

suhtlemisele. 

Tunnete väljendamine.  

Eneseavamine.  

Eelarvamused  

 

 Mõistab eneseavamise mõju suhtlemisele. 

 Demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas väljendada 

oma tundeid verbaalselt, säilitades ja tugevdades suhteid. 

 Teadvustab eelarvamuste mõju suhtlemisele 

igapäevaelus ning toob selle kohta näiteid. 

Aktiivne kuulamine. Kehtestav, 

agressiivne ja alistuv käitumine. „Ei“ 

ütlemine seoses ennast ja teisi kahjustava 

käitumisega. 

 

 Demonstreerib õpisituatsioonis aktiivse kuulamise 

võtteid. 

 Eristab ning kirjeldab kehtestavat, agressiivset ja 

alistuvat käitumist ning mõistab nende käitumiste mõju 

suhetele. 

 Teab, et „ei“ ütlemine on oma õiguste eest seismine, 

ning oskab partnerit arvestavalt öelda „ei“ ennast ja teisi 

kahjustava käitumise korral ning aktsepteerib partneri 

„ei“ ütlemist ennast ja teisi kahjustava käitumise korral. 

 Väärtustab positiivset suhtumist endasse ja teistesse. 

 

3. Suhted teistega  

Õppesisu  Õpitulemused 

Tõhusad sotsiaalsed oskused: üksteise 

aitamine, jagamine, koostöö ja 

hoolitsemine.  

Sallivus enda ja teiste vastu.  

 Kirjeldab tõhusate sotsiaalsete oskuste (üksteise 

aitamise, jagamise, koostöö ja hoolitsemise) toimimist 

igapäevaelus. 

 Oskab abi pakkuda ning teistelt abi vastu võtta. 
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Hoolivus. 

 

 Väärtustab hoolivust, sallivust, koostööd ja üksteise 

abistamist. 

 Eristab inimeste erinevaid rolle suhetes ning nende 

muutuvat iseloomu.. 

Sõprussuhted. Usaldus suhtes.  

Empaatia.  

Vastutus suhetes.  

Kaaslaste mõju ja surve. 

 

 Demonstreerib õpisituatsioonis oskust näha olukorda 

teise isiku vaatenurgast. 

 Tähtsustab oskust panna end teise inimese olukorda ja 

mõista tema tundeid ning väärtustab empaatilist 

suhtlemist. 

 Väärtustab sõprust kui vastastikuse usalduse ja 

toetuse allikat. 

 Kirjeldab kaaslaste rühma arvamuste, valikute ja 

käitumise mõju ning surve tagajärgi. 

Erinevuste ja mitmekesisuse 

väärtustamine.  

Isikuiseärasused.  

Soolised erinevused.  

Erivajadustega inimesed. 

 Mõistab isikuiseärasusi ning teadvustab soolisi 

erinevusi ja inimeste erivajadusi. 

 

4. Konfliktid  

Õppesisu  Õpitulemused 

Konfliktide olemus ja põhjused   Selgitab konflikti häid ja halbu külgi ning aktsepteerib 

konflikte kui osa elust. 

Tõhusad ja mittetõhusad konfliktide 

lahendamise teed  

 

 Teab, eristab ja kirjeldab efektiivseid ning 

mitteefektiivseid konflikti lahendamise viise. 

 Kasutab õpisituatsioonis konflikte lahendades 

tõhusaid viise ning väärtustab neid. 

 

5. Otsustamine ja probleemilahendus  

Õppesisu  Õpitulemused 

Otsustamine ja probleemide 

lahendamine.  

Erinevate käitumisviiside leidmine 

probleeme lahendades. 

 Teab ja oskab õpisituatsioonis otsuseid langetades 

leida erinevaid lahendusviise. 

 Kirjeldab otsustades erinevate lahendusviiside 

puudusi ja eeliseid. 

Tagajärgede arvestamine 

probleemilahenduses.  

Vastutus otsustamisel. 

 

 Mõistab otsustades lahendusviiside lühi- ja pikaajalisi 

tagajärgi. 

 Selgitab ja kirjeldab eri situatsioonidesse sobiva 

parima käitumisviisi valikut. 

 Väärtustab vastustuse võtmist otsuseid langetades. 

 

6. Positiivne mõtlemine  

Õppesisu  Õpitulemused 

Positiivne mõtlemine.  

Positiivsed jooned ja omadused endas 

ning teistes, nende märkamine.  

 Nimetab ja väärtustab enda ning teiste positiivseid 

omadusi. 

 Väärtustab positiivset mõtlemist. 
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2.4. III kooliaste 

2.4.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes 

9. klassi lõpetaja: 

1) teab nimetada ja demonstreerib õpisituatsioonis mõningaid enesekasvatuse viise; 

2) teab, mis on tervislik eluviis, oskab igapäevaelus teha tervislikke valikuid ja analüüsida enda vastutust 

valikutes, sh tulevast haridusteed ja tööelu kavandades; 

3) teab tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse põhimõtteid ning mõistab nende rakendamise tähtsust 

igapäevaelus; 

4) teab, mis arengumuutused toimuvad murdeeas, ja mõistab murdeea eripära teiste eluperioodide seas; 

5) mõistab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu individuaalsust ning teab turvalise 

seksuaalkäitumise põhimõtteid ja oma vastutust selles;  

6) väärtustab seksuaalõigusi; 

7) analüüsib riskikäitumist mõjutavaid tegureid ja mõju inimese tervisele ning demonstreerib 

õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi riskikäitumisega seotud 

olukordades; 

8) kirjeldab rühma mõju inimese käitumisele ning demonstreerib õpisituatsioonis oskust keelduda 

tegevusest, mis kahjustab teda ennast ja teisi; 

9) teab kooselu reegleid ja norme toetavates inimsuhetes, mõistab nende vajalikkust rühmas ning 

väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet; 

10) teab ning oskab otsida olulisi infoallikaid terviseteabe ja -abi saamiseks ning demonstreerib 

õpisituatsioonis esmaabi põhilisi võtteid ja kirjeldab tõhusat käitumist ohuolukordades; 

11) teab, kuidas luua ja säilitada toetavaid ning lähedasi suhteid;  

12) väärtustab sõprust ja armastust vastastikuse toetuse allikana; 

13) teab inimest abistavate elukutsete töö sisu ja eeldatavaid võimeid, isiksuseomadusi jms ning 

analüüsib enda sobivust selleks tööks. 

 

2.4.2. Õpitulemused ja õppesisu 7. klassis 

1. Inimese elukaar ja murdeea koht selles   

Õppesisu  Õpitulemused 

Areng ja kasvamine.  

Arengut ja kasvamist mõjutavad tegurid.  

Inimese elukaar.  

Murde- ja noorukiea koht elukaares. 

 Iseloomustab murde- ja noorukiea arenguülesandeid 

üleminekul lapseeast täiskasvanuikka 

 Kirjeldab, kuidas mõjutavad inimese kasvamist ja 

arengut pärilikud ning keskkonnategurid 

Inimene oma elutee kujundajana.  

Enesekasvatuse alused ja võimalused.  

Vastutus seoses valikutega. 

 

 Toob näiteid inimese võimaluste kohta ise oma 

eluteed kujundada ning mõistab enda vastutust oma 

elutee kujundajamisel 

 Kirjeldab põhilisi enesekasvatusvõtteid: 

eneseveenmist, enesetreeningut, eneseergutust ja -

karistust ning enesesisendust 

 

2. Inimese mina   

Õppesisu  Õpitulemused 

Minapilt ja enesehinnang. 

Eneseanalüüs: oma iseloomujoonte, 

 Selgitab, mis on minapilt ja enesehinnang 

 Kirjeldab positiivse endassesuhtumise kujundamise ja 
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huvide, võimete ja väärtuste määramine. 

 

säilitamise võimalusi 

 Kasutab eneseanalüüsi oma teatud iseloomujooni, 

huve, võimeid ja väärtusi määrates 

 Väärtustab võimalusi oma iseloomu, huve, võimeid ja 

väärtusi positiivses suunas kujundada ning toob nende 

kohta näiteid 

 Kirjeldab inimeste erinevaid iseloomujooni, huve, 

võimeid ja väärtusi ning mõistab toetavate suhete 

rikastavat iseloomu 

Konfliktide vältimine ja lahendamine. 

 

 Kirjeldab suhete säilitamise ning konfliktide vältimise 

võimalusi 

 Demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid konfliktide 

lahendamise viise 

 

3. Inimene ja rühm  

Õppesisu  Õpitulemused 

Erinevad rühmad ja rollid.  

Rollide suhtelisus ja kokkuleppelisus.  

Reeglid ja normid rühmas.  

Inimsuhteid toetavad reeglid ja normid. 

 Iseloomustab erinevaid rühmi ning liigitab neid 

suuruse, liikmetevahelise läheduse ja ülesande järgi 

 Kirjeldab inimeste erinevaid rolle rühmades ning 

nende mõju inimese käitumisele 

 Mõistab normide ja reeglite vajalikkust ühiselu 

toimimisel ja korraldamisel 

 Võrdleb erinevate rühmade norme ja reegleid ning 

kirjeldab nende erinevusi 

Rühma kuulumine, selle positiivsed ja 

negatiivsed küljed.  

Hoolivus rühmas.  

Rühma surve ja toimetulek sellega.  

Sõltumatus, selle olemus.  

Autoriteet. 

 Kirjeldab rühma kuulumise positiivseid ja 

negatiivseid külgi 

 Demonstreerib õpisituatsioonis toimetulekut rühma 

survega 

 Selgitab sõltumatuse ja autoriteedi olemust 

inimsuhetes 

 Väärtustab inimsuhteid toetavaid reegleid ja norme 

 

4. Turvalisus ja riskikäitumine  

Õppesisu  Õpitulemused 

Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed 

oskused, et vältida riskikäitumist: 

emotsioonidega toimetulek, 

enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, 

probleemide lahendamine, suhtlusoskus. 

 Demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada 

tõhusaid sotsiaalseid oskusi uimastitega seotud 

olukordades: emotsioonidega toimetulek, 

enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide 

lahendamine ja suhtlemisoskus 

Hakkamasaamine kiusamise ja 

vägivallaga. Erinevad legaalsed ja 

illegaalsed uimastid. Uimastite 

tarvitamise lühi- ja pikaajaline mõju. 

 Demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid käitumisviise 

kiusamise ja vägivalla korral koolis 

 Eristab legaalseid ja illegaalseid uimasteid 

 Kirjeldab uimastite tarvitamise lühi- ja pikaajalist 

mõju inimese füüsilisele tervisele 
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5. Inimese mina ja murdeea muutused  

Õppesisu  Õpitulemused 

Varane ja hiline küpsemine - igaühel oma 

tempo. Muutunud välimus. Nooruki 

põhimured küpsemisperioodil. 

Suguküpsus.  

 Kirjeldab põhimuresid küpsemisperioodil ning 

nendega toimetuleku võimalusi 

 Selgitab, milles seisneb suguküpsus 

Naiselikkus ja mehelikkus.  

Soorollid ja soostereotüübid.  

Lähedus suhetes.  

Sõprus.  

Armumine.  

Käimine.  

Lähedus ja seksuaalhuvi. 

Vastutus seksuaalsuhetes ja turvaline 

seksuaalkäitumine. 

 Kirjeldab omadusi, mis teevad noormehe ja neiu 

meeldivateks suhtluskaaslasteks 

 Selgitab soorolli olemust ning kirjeldab 

soostereotüüpset suhtumist 

 Kirjeldab inimliku läheduse erinevaid avaldumisviise: 

vastastikust seotust ja meeldimist, sõprust ja armumist 

 Kirjeldab, milles seisneb inimese vastutus 

seksuaalsuhetes 

 Selgitab turvalise seksuaalkäitumise põhimõtteid 

 

6. Õnn   

Õppesisu  Õpitulemused 

Õnn. Toimetulek iseenda ja oma eluga 

õnne eeldusena. 

 Õpilane mõistab, et toimetulek iseenda ja oma eluga 

tagab õnne ning rahulolu 

 

2.4.3. Õpitulemused ja õppesisu 8. klassis 

1. Tervis  

Õppesisu  Õpitulemused 

Tervis kui heaoluseisund. 

Terviseaspektid: füüsiline, vaimne, 

emotsionaalne ja sotsiaalne tervis.  

Terviseaspektide omavahelised seosed.  

Eesti rahvastiku tervisenäitajad.  

Tervislik eluviis ning sellega seonduvate 

valikute tegemine ja vastutus.  

Tegurid, mis mõjutavad tervisega seotud 

valikuid. 

 Kirjeldab füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse 

tervise vastastikust mõju ning seost 

 Kirjeldab olulisi tervisenäitajaid rahvastiku tervise 

seisukohalt 

 Analüüsib tegureid, mis võivad mõjutada otsuseid 

tervise kohta, ning demonstreerib õpisituatsioonis 

tõhusaid viise otsuste langetamisel tervisega seonduvate 

valikute puhul individuaalselt ja koostöös teistega 

Tervisealased infoallikad ja teenused.  

Tervise infoallikate usaldusväärsus.  

 Analüüsib ja hindab erinevate tervise infoallikate ning 

teenuste kasutamise võimalusi ja usaldusväärsust 

Kehaline aktiivsus tervise tugevdajana.  

Kehaline vormisolek ja sobiva kehalise 

aktiivsuse valik.  

Toitumise mõju tervisele.  

Toitumist mõjutavad tegurid. 

 Selgitab kehalise aktiivsuse mõju inimese füüsilisele, 

vaimsele, emotsionaalsele ja sotsiaalsele tervisele 

 Oskab planeerida eri tüüpi kehalist aktiivsust oma 

igapäevaellu ning väärtustab kehalist aktiivsust eluviisi 

osana 

 Analüüsib inimese kehalise aktiivsuse ja toitumise 

mõju tervisele 

 Analüüsib oma igapäevatoidu vastavust tervisliku 

toidu põhimõtetele 

Vaimne heaolu.   Analüüsib enda tervise seisundit ning teab, mis 
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Vaimset heaolu säilitada aitavad 

tegevused ja mõttelaad.  

Stress. Stressorid.  

Stressi kujunemine. Stressiga toimetulek. 

Kriis, selle olemus.  

Käitumine kriisiolukorras.  

Abistamine, abi otsimine ja leidmine. 

tegurid ja toimetulekumehhanismid aitavad säilitada 

inimese vaimset heaolu 

 Selgitab stressi olemust, põhjusi ja tunnuseid 

 Kirjeldab stressiga toimetuleku viise ja eristab 

tõhusaid toimetulekuviise mittetõhusatest 

 Kirjeldab kriisi olemust ja seda, kuidas käituda 

kriisiolukorras; teab abi ja toetuse võimalusi 

 

2. Suhted ja seksuaalsus  

Õppesisu  Õpitulemused 

Sotsiaalne tervis ja suhted.  

Suhete loomine, säilitamine ja katkemine. 

Suhete väärtustamine.  

Armastus.  

Seksuaalsuse olemus: lähisuhted, 

seksuaalidentiteet, seksuaalne nauding, 

soojätkamine, seksuaalne areng. 

 Kirjeldab viise, kuidas luua ning säilitada mõistvaid, 

toetavaid ja lähedasi suhteid sotsiaalse tervise kontekstis 

 Demonstreerib õpisituatsioonis oskusi, mis aitavad 

kaasa suhete loomisele ja säilitamisele: üksteise aitamine, 

jagamine, koostöö, teineteise eest hoolitsemine 

 Väärtustab tundeid ja armastust suhetes 

 Selgitab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu 

individuaalsust ning tunnete osa selles arengus 

 Kirjeldab tunnete ja läheduse jagamise viise 

 Selgitab, milles seisneb partnerite vastutus 

seksuaalsuhetes 

Seksuaalne orientatsioon.  

Soorollide ja soostereotüüpide mõju 

inimese käitumisele ning tervisele.  

Seksuaalvahekord.  

Turvaline seksuaalkäitumine.  

Rasestumisvastased meetodid.  

Seksuaalõigused. 

 Selgitab soorollide ja soostereotüüpide mõju inimese 

käitumisele ning tervisele 

 Kirjeldab, millised on tõhusad rasestumisvastased 

meetodid noortele ja millised käitumisviisid aitavad ära 

hoida nakatumist seksuaalsel teel levivatesse haigustesse 

 Väärtustab vastutustundlikku käitumist 

seksuaalsuhetes ja kirjeldab seksuaalõigusi kui 

seksuaalsusega seotud inimõigusi 

Seksuaalsel teel levivate haiguste 

vältimine.  

HIV ja AIDS.  

Abi ja nõu saamise võimalused. 

 

 Kirjeldab seksuaalsel teel levivate haiguste 

ärahoidmise võimalusi 

 Teab, mis on HIV ja AIDS ning HIVi nakatumise teid 

ja võimalusi nakatumise vältimiseks 

 Eristab HIVi ja AIDSi müüte tegelikkusest 

 Nimetab, kuhu saab pöörduda abi ja nõu saamiseks 

seksuaaltervise küsimustes 

 

3. Turvalisus ja riskikäitumine  

Õppesisu  Õpitulemused 

Levinumad riskikäitumise liigid.  

Riskikäitumise mõju inimese tervisele ja 

toimetulekule.  

Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed 

oskused riskikäitumisega toimetulekul. 

 Kirjeldab levinumate riskikäitumiste tagajärgi, mõju 

inimese tervisele ja toimetulekule 

 Kirjeldab ja selgitab levinumate riskikäitumiste 

ärahoidmise ja neisse sekkumise võimalusi indiviidi ja 

rühma tasandil, lähtudes igapäevaelust, ning teadvustab 

ennetamise ja sekkumise võimalusi ühiskonna tasandil 
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Uimastid ja nende toime 

kesknärvisüsteemile.  

Uimastitega seonduvad vääruskumused.  

Uimastite tarvitamise isiklikud, 

sotsiaalsed, majanduslikud ja juriidilised 

riskid. Sõltuvuse kujunemine.  

 Kirjeldab, mis on vaimne ja füüsiline uimastisõltuvus 

ning kuidas see kujuneb 

 Kirjeldab ja demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas 

käituda uimastitega seotud olukordades 

 

Esmaabi põhimõtted ja käitumine 

ohuolukordades. 

 Teab, kuidas käituda turvaliselt ohuolukorras ning 

kutsuda abi allergia, astma, diabeedi, elektrišoki, 

epilepsia, lämbumise, mürgituse, palaviku ja valu korral  

 Demonstreerib õpisituatsioonis esmaabivõtteid 

kuumakahjustuse, teadvusekaotuse, südameseiskumise ja 

uppumise korral 

 

4. Inimene ja valikud  

Õppesisu  Õpitulemused 

Huvide ja võimete mitmekesisus ning 

valikud. Edukus, väärtushinnangud ja 

prioriteedid elus. Mina ja teised kui 

väärtus. 

 Õpilane analüüsib ennast oma huvide, võimete ja 

iseloomu põhjal ning seostab seda valikutega elus 
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3. AJALUGU 

3.1. Üldalused 

3.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Põhikooli ajalooõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunneb huvi mineviku vastu; 

2) tunneb oma kodukoha ajalugu, Eesti ajalugu, Euroopa ning maailma ajalugu ajastut kõige enam 

iseloomustavate sündmuste, protsesside ja isikute kaudu; 

3) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning oma rolli kultuuripärandi säilitajana ja 

edasikandjana ning määratleb end oma rahva liikmena; 

4) leiab, üldistab, tõlgendab, kasutab ja hindab kriitiliselt ajalooteavet; 

5) kasutab ajaloo põhimõisteid õiges kontekstis, eristab ajaloofakti tõlgendusest ja arvamusest, näeb ja 

sõnastab probleeme ning esitab neist lähtudes küsimusi ja pakub lahendusteid; 

6) mõistab ühiskonna mitmekesisust, kujundab ning põhjendab oma arvamust, analüüsib ja hindab oma 

tegevust ning näeb ja korrigeerib oma eksimusi 

7) tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike ja teabeallikaid, väljendab oma teadmisi ning oskusi 

suuliselt ja kirjalikult ning kasutab õppetegevuses IKT vahendeid. 

 

3.2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes 

6. klassi õpilane: 

1) kasutab asjakohaselt aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase; 

2) tunneb mõningaid iseloomulikke sündmusi kodukoha ja Eesti ajaloost ning seostab neid omavahel; 

3) teab mõnda ajaloolist asumit, selle tekkimise ja kujunemise põhjusi; 

4) hindab materiaalset keskkonda kui ajaloosündmuste peamist kandjat; 

5) toob näiteid muinasaja ja vanaaja kohta; 

6) mõistab vanaaja kultuuripärandi tähtsust inimkonna ajaloos ning esitab näiteid erinevate 

kultuurivaldkondade kohta; 

7) mõistab, et ajaloosündmustel ja -nähtustel on põhjused ja tagajärjed, ning loob lihtsamaid seoseid 

mõne sündmuse näitel; 

8) teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab lihtsamate allikatega ja hindab neid 

kriitiliselt; 

9) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava, lühijuttu ja kirjeldust ning 

kasutab ajalookaarti. 

 

3.2.1. Õppesisu ja õpitulemused 5. klassis 

1. Ajaarvamine  

Õppesisu Õpitulemused 

Ajaarvamisega seotud mõisted ja ajaloo 

perioodid: muinasaeg, vanaaeg, keskaeg, 

uusaeg, lähiajalugu. 

 

 Kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, 

lühendeid ja fraase: sajand, aastatuhat, eKr, pKr, araabia 

number, Rooma number, ajaloo periodiseerimine; 

 Teab ajaloo periodiseerimiseüldisi põhimõtteid; 

 Leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid 

 Kasutab ajalookaarti 

 

2. Ajalooallikad  

Õppesisu Õpitulemused 
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Ajalugu ja ajalooallikad  Töötab lihtsamate allikatega 

Allikate tõlgendamine: kirjalik allikas, 

suuline allikas, esemeline allikas, 

muuseum ja arhiiv. Ajatelg. 

 Kasutab kontekstis ajalooallikatega seonduvaid 

mõisteid: kirjalik allikas, suuline allikas, esemeline allikas 

 

3. Eluolu  

Õppesisu Õpitulemused 

Elu linnas ja maal, rahu ja sõja ajal, 

eluolu, tegevusalad, elamud, rõivastus, 

toit, kultuur ja traditsioonid, nende 

muutumine ajas. 

 

 Kirjeldab mõnda minevikusündmust ning 

inimeste eluolu minevikus; 

 Kirjeldab eluolu erinevusi maal ja linnas, sõja ja 

rahu ajal ning nende erinevusi minevikus ja nüüdisajal; 

 Oskab koostada lihtsamat ajaliini ja lühijuttu 

ajaloolisest isikust ning mineviku eluolust. 

 

4. Ajaloosündmused ja ajaloolised isikud  

Õppesisu Õpitulemused 

Ajaloosündmused ja silmapaistvad isikud 

kodukohas, Eestis, Euroopas ning 

maailmas õpetaja valikul. 

 Kirjeldab mõnda minevikusündmust, inimeste eluolu 

minevikus 

 Teab kodukohast pärit silmapaistvaid isikud ja nende 

saavutusi 

 Oskab koostada lihtsamat ajaliini ja lühijuttu       

ajaloolisest isikust ning mineviku eluolust. 

 

3.2.2. Õppesisu ja õpitulemused 6. klassis 

1. Muinasaeg  

Õppesisu Õpitulemused 

Muinas- ja vanaaja periodiseerimine.   Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kiviaeg, 

pronksiaeg, rauaaeg, varanduslik ebavõrdsus, sugukond, hõim 

Muinasaja arengujärkude 

üldiseloomustus: kiviaja inimese 

tegevusalad, põlluharimise algus, 

loomade kodustamine, käsitöö areng, 

metallide kasutusele võtmine, Eesti 

muinasaja üldiseloomustus, Pulli, Kunda. 

Muinasaegsed mälestised – kalmed ja 

asulakohad – ning arheoloogilised leiud. 

Kodukoha inimasustus muinasajal. 

 Kirjeldab muinasaja inimese eluviisi ja tegevusalasid 

 Näitab kaardil ja põhjendab, miks ja mis 

piirkondades sai alguse põlluharimine  

 Teab, mis muudatusi ühiskonnaelus tõi kaasa 

metallide kasutusele võtmine 

 Teab ning näitab kaardil Eesti ja kodukoha esimesi 

inimasustusalasid. 

 

2. Vanad Idamaad  

Õppesisu Õpitulemused 

Vanaaja sisu ja üldiseloomustus: ajalised 

piirid, looduslikud olud. 

 Selgitab, miks, kus ja millal tekkisid vanaaja 

kõrgkultuurid, ning näitab kaardil Egiptust ja 

Mesopotaamiat 

Vana-Egiptus 

Egiptuse riigikorraldus. Thutmosis III, 

 Tunneb vanaaja kultuuri- ja teadussaavutusi: 

meditsiini, matemaatikat, astronoomiat, kirjandust, 
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Ramses II, Tutanhamon; eluolu, religioon, 

kultuurisaavutused. 

 

kujutavat kunsti, Egiptuse püramiide; teab, et üks 

esimesi kirjasüsteeme oli hieroglüüfkiri 

 Seletab  mõisteid vaarao, linnriik, muumia, sfinks, 

tempel, püramiid, preester,Vana Testament 

 kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni Egiptuse riigi 

näitel; 

Mesopotaamia, sumerite linnriigid, 

leiutised (ratas, potikeder), Hammurabi 

seadused, eluolu, religioon, 

kultuurisaavutused. 

 

 Tunneb vanaaja kultuuri- ja teadussaavutusi: 

meditsiini, matemaatikat, astronoomiat, kirjandust, 

kujutavat kunsti, Babüloni rippaedu; teab, et  üks 

esimesi kirjasüsteeme oli kiilkiri 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõistet linnriik,  

 kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni Mesopotaamia  

riigi näitel; 

Iisraeli ja Juuda riik, ainujumala usk, 

Vana Testament, kümme käsku 

 kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni  Juuda riigi 

näitel 

 

3. Vana-Kreeka  

Õppesisu Õpitulemused 

Vanim kõrgkultuur Euroopas.  

Kreeka loodus ja rahvastik, Kreeta ja 

Mükeene kultuur 

 Näitab kaardil Kreetat, Kreekat, Balkani poolsaart, 

Ateenat ja Spartat; 

 Teab, et Vana-Kreeka tsivilisatsioon sai alguse 

Kreeta-Mükeene kultuurist 

Kreeka linnriigid.  

Ühiskonnakorraldus ja kasvatus Ateenas 

ning Spartas. 

Linnriikide nõrgenemine ja alistamine 

Makedooniale.  

Aleksander Suure sõjaretk ning 

maailmariigi tekkimine. 

 võrdleb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust Ateena ja 

Sparta näitel; 

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid  polis, 

rahvakoosolek, akropol, agoraa, türann, aristokraatia, 

demokraatia, kodanik, ori, eepos, olümpiamängud, teater, 

tragöödia, komöödia, skulptuur, Trooja sõda, hellenid, 

tähestik. 

Vana-Kreeka kultuur ja religioon, eluolu 

ja mütoloogia. Olümpiamängud. 

Homerose kangelaseepika, ajalookirjutus, 

teater, kunst, arhitektuur, skulptuur, 

vaasimaal. Vana-Kreeka kultuuri tähtsus. 

 Kirjeldab Vana-Kreeka kultuuri ja eluolu 

iseloomulikke jooni järgmistes valdkondades: kirjandus, 

teater, religioon, kunst, sport 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid, eepos, 

olümpiamängud, teater, tragöödia, komöödia, skulptuur, 

tähestik 

 

4. Vana-Rooma  

Õppesisu Õpitulemused 

Rooma riigi tekkimine, looduslikud olud, 

Rooma linna tekkimine, kuningad, 

vabariigi algus. 

 Näitab kaardil Apenniini poolsaart, Vahemerd, 

Roomat 

 Teab Rooma riigi tekkelugu ning näitab kaardil 

Rooma riigi territooriumi ja selle laienemist 

Rooma  ühiskondlik korraldus, Rooma 

võimu laienemine Vahemere maades. 

Hannibal, kodusõjad Roomas. Caesar, 

 Näitab kaardil Kartaagot 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid vabariik, 

foorum, kapitoolium, patriits, plebei, konsul, senat, leegion, 
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vabariigi lõpp. kodusõda,, Kartaago, ladina keel 

 

Rooma keisririik, ühiskondlik korraldus.  

Augustus, Rooma impeerium ja selle 

lõhenemine. 

 Näitab kaardil Konstantinoopolit, Ida-Roomat ja 

Lääne-Roomat 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Ida-Rooma, 

Lääne-Rooma, Konstantinoopol 

Vana-Rooma kultuur, rahvas ja eluolu, 

Rooma kui impeeriumi keskus ja antiikaja 

suurlinn, kunst ja arhitektuur, avalikud 

mängud, Rooma õigus.  

Ristiusu teke, Uus Testament. 

 Iseloomustab eluolu ja kultuuri Rooma riigis 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Colosseum, 

rahvatribuun, orjandus, amfiteater, gladiaator,  kristlus, 

piibel, Rooma õigus 

 

3.3. III kooliaste 

3.3.1. Õpitulemused III kooliastme lõpuks 

Põhikooli lõpetaja: 

1) kirjeldab ajaloo põhietappe näidete kaudu; 

2) mõistab eri ajastute kultuuripanust ning iseloomustab tähtsamaid ajaloosündmusi, isikuid ja 

kultuurinähtusi; 

3) võrdleb ajaloosündmusi ja -nähtusi, leiab sarnasusi ja erinevusi, toob esile põhjusi ja tagajärgi, arutleb 

märksõnade/küsimuste toel, kujundab oma seisukoha ning põhjendab seda nii suuliselt kui ka kirjalikult; 

4) teab Eesti ühiskonna arengujärke ja tähtsamaid ajaloosündmusi, seostab kodukoha, Eesti ja 

Euroopa ajalugu maailma ajalooga ning saab aru, et ajaloosündmusi võib tõlgendada mitmeti; 

5) töötab mitmesuguste ajalooallikatega, kommenteerib ja hindab neid kriitiliselt; 

6) otsib, analüüsib ja kasutab ajalooinfot, koostab kava ja mõistekaarti, ajalooreferaati ja 

lühiuurimust, esitleb seda suuliselt ja kirjalikult ning IKT vahendeid kasutades; 

7) töötab kaardiga ja koostab lihtsamaid skeeme; 

8) oskab asetada end minevikus elanud inimese olukorda ja mõistab nii ametite kui ka töö sisu 

muutumist ajas; 

9)   mõistab ajalooteadmiste vajalikkust igapäevaelus ning teab ajalooga seotud erialade õppimise 

võimalusi. 

 

3.3.2. Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis 

1. Maailm keskajal 476-1492  

Õppesisu Õpitulemused 

Keskaegse maailmapildi mõju maailma 

ajaloole, keskaja ühiskonna 

üldiseloomustus. Keskaja periodiseering, 

ühiskonnakorraldus, läänikord, eluolu. 

 Kirjeldab läänikorda, feodaalset hierarhiat, 

seisuslikku ühiskonda, naturaalmajandust, talupoegade 

ja feodaalide elulaadi 

 Seletab  mõisteid senjöör, vasall, feodaal, pärisori 

Kiriku ja kultuuri osa  keskajal, ristiusu 

õpetuse alused, kristisõjad, keskaja 

ülikoolid ja teadus, romaani ja gooti stiil. 

 Teab kiriku osa keskaja ühiskonnas ning 

kultuuripärandi säilitajana ja maailmapildi kujundajana 

 Toob esile ristisõdade eesmärgid ja tulemused 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid paavst, 

patriarh, piiskop, preester, munk, nunn,  romaani stiil, gooti 

stiil 

Frangi riik, Frangi riigi teke, riik Karl  Iseloomustab Frangi riigi osatähtsust varakeskaegses 
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Suure ajal, Frangi riigi jagunemine, kolm 

tuumikala: Itaalia, Prantsusmaa ja 

Saksamaa. 

ühiskonnas ja Frangi riigi jagunemist tagajärgi 

 Teab, kes oli Karl Suur ning iseloomustab tema 

tegevust 

Araablased. Araabia ühiskond, 

Muhamed. Islam, araabia kultuur ja selle 

mõju Euroopale. 

 Iseloomustab araabia kultuuri ja selle mõju 

Euroopale, näitab kaardil araablaste vallutusi 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid, koraan, 

Muhamed, mošee, Meka 

Bütsants, Bütsantsi tugevuse põhjused, 

Justinianus I, Vana-Vene riik. 

 Teab, kuidas kujunes Bütsantsi riik ning tekkis Vana-

Vene riik 

 Teab, kes oli Justinianus I, ning iseloomustab tema 

tegevust 

Linnad ja kaubandus, linnade teke ja 

eluolu, hansakaubandus Põhja-Euroopas, 

tsunftikord, linnade valitsemine 

 Teab, kuhu tekkisid keskaegsed linnad, 

iseloomustab keskaegse linna eluolu 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid raad, tsunft, 

gild, Hansa Liit 

Põhja-Euroopa ja Eesti. Skandinaavia 

eluviis ja ühiskond, viikingite retked. 

 Kirjeldab viikingite elu, nimetab ja näitab kaardil 

nende retkede põhisuundi 

Eesti keskajal, eluolu muinasaja lõpus. 

Muinasmaakonnad, muistne 

vabadusvõitlus ja ristiusustamine, 

ühiskonna struktuur. Valitsemine, Liivi 

Ordu. Linnad. 

 Nimetab Eesti muinasmaakondi ja suuremaid 

linnuseid, iseloomustab eestlaste eluolu muinasaja 

lõpul, Eesti ristiusustamist ja muistset vabadusvõitlust 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Mõõgavendade 

Ordu, Liivi Ordu 

Keskaja ühiskond Saksamaa, Inglismaa ja 

Prantsusmaa näitel. Saksa-Rooma 

keisririik, parlamendi kujunemine 

Inglismaal, Prantsusmaa ühendamine, 

eluolu keskajal. Asustus, tegevusalad ja 

eluolu kodukohas muinasaja lõpul. 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõistet Inglise parlament 

 

 

2. Maailm varauusajal 1492-1600  

Õppesisu Õpitulemused 

Ühiskond varauusajal, tehnoloogia, uue 

maailmapildi kujunemine.  

Tehnoloogia areng, majandussuhted, 

humanism, kujutav kunst, Leonardo da 

Vinci. 

 Teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda 

tehnoloogia areng  

 Seletab  mõistet humanism 

 Teab, kes oli Leonardo da Vinci, ning iseloomustab 

tema tegevust 

Suured maadeavastused.  

Ameerika avastamine, maadeavastuste 

tähendus Euroopale ja Euroopa mõju 

avastatud maades. 

 Teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda 

maadeavastused 

 Seletab mõisteid maadeavastused, reformatsioon, 

protestandid, luteri usk, renessanss, humanism 

 Teab, kes oli Kolumbus,ning iseloomustab tema 

tegevust 

Reformatsioon Saksamaal.  

Martin Luther. 

 Teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda 

reformatsioon 

 Seletab  mõistet maadeavastused 
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 Teab, kes oli Martin Luther, ning iseloomustab tema 

tegevust 

Eesti 16. sajandil, reformatsioon, 

haldusjaotus ja linnad, Liivi sõja põhjused 

ja tagajärjed. 

 Iseloomustab Eesti arengut 16. sajandil, majanduse ja 

linnade arengut ning reformatsiooni mõju 

 Seletab Liivi sõja põhjusi ja tagajärgi 

 

3.3.3. Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis 

1. Maailm 1600-1815  

Õppesisu Õpitulemused 

Uusaja ühiskonna põhijooned Euroopas, 

absolutismi kujunemine, Louis XIV, 

valgustusfilosoofia, Inglise kodusõda ja 

restauratsioon, Inglismaa ja Prantsusmaa, 

18. sajandi valgustatud absolutism 

Preisimaa näitel, Friedrich II. 

 Selgitab valitsemiskorralduse muutusi uusajal: 

seisuslik riik, absolutism, valgustatud absolutism, 

parlamentarism 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid valgustus, 

restauratsioon, absolutism, parlamentarism 

 Teab, kes olid Louis XIV ja Voltaire, ning 

iseloomustab nende tegevust 

Eesti Rootsi ja Vene riigi koosseisus, 

valitsemine, keskvõim ja aadli 

omavalitsus, Balti erikord, Põhjasõda, 

Peeter I, Eesti talurahvas 17. ja 18. 

sajandil, muutused majanduses ja 

poliitikas, vaimuelu (religioon, haridus, 

kirjasõna). 

 Teab, mis muutused toimusid Rootsi ja Vene ajal 

Eesti võimukorralduses, talurahva elus, hariduses ja 

kultuuris ning mis olid Põhjasõja tagajärjed Eestile 

 Teab, kes oli Peeter I ning iseloomustab tema 

tegevust 

USA iseseisvumine, Iseseisvussõda, USA 

riiklik korraldus. 

 Teab, kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid, ja 

iseloomustab Ameerika Ühendriikide riigikorraldust 

Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni 

ajastu. Prantsuse revolutsiooni põhjused 

ja kulg, Napoleoni reformid, Prantsuse 

revolutsiooni ja Napoleoni sõdade 

tähtsus Euroopa ajaloos. 

 Selgitab Prantsuse revolutsiooni ning Napoleoni 

reformide põhjusi, tagajärgi ja mõju 

 Toob esile ühiskonna ümberkorraldamise võimalusi 

reformide ja revolutsiooni teel ning saab aru, mille 

poolest need erinevad 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid reform, 

revolutsioon 

 Teab, kes olid Napoleon ning iseloomustab tema 

tegevust 

Kultuur: barokk, klassitsism. 

Asustus ja eluolu paikkonnas 17.-18. 

sajandil. 

 Kirjeldab baroki ja klassitsismi põhijooni 

 

2. Maailm 1815-1918  

Õppesisu Õpitulemused 

Industriaalühiskonna kujunemine, 

tööstuslik pööre, vabrikutootmine, 

linnastumine, industriaalühiskonna 

sotsiaalne pale, 19. sajandi poliitilised 

õpetused. 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid, monopol, 

linnastumine, liberalism, konservatism, sotsialism 
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Rahvuslus ja rahvusriigid, rahvusluse 

kasv Euroopas, rahvusriigi loomine 

Saksamaa näitel, Saksa keisririik. 

 

 Kirjeldab rahvuslikku liikumist Euroopas 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid rahvusriik, 

monopol, linnastumine, rahvuslik liikumine, venestamine, 

autonoomia, Antant, Kolmikliit, liberalism, konservatism, 

sotsialism 

Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul, Vene 

impeeriumi äärealade poliitika, 

talurahvaseadused, rahvuslik ärkamine, 

selle eeldused, liidrid ja üritused, 

venestusaeg, 1905. aasta revolutsiooni 

tagajärjed. 

 Kirjeldab rahvuslikku liikumist Eestis  

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid, rahvuslik 

liikumine, venestamine, autonoomia 

 

Esimene maailmasõda, uue jõudude 

vahekorra kujunemine Euroopas, sõja 

põhjused, kulg ja tagajärjed, maailmasõja 

mõju Eestile.  

Eesti iseseisvumine: autonoomiast 

Vabadussõjani. 

 Näitab kaardil Esimeses maailmasõjas osalenud 

riikide liite 

 Teab Esimese maailmasõja põhjusi ja tagajärgi 

 Selgitab Eesti iseseisvumist 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Antant, 

Kolmikliit, liberalism, konservatism, sotsialism 

Kultuur 19. sajandil ja 20. sajandi algul: 

eluolu, ajakirjandus, seltsiliikumine sh 

kodukohas. 

 Iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi alguse peamisi 

kultuurisaavutusi 

 

3.3.4. Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis 

1. Maailm kahe maailmasõja vahel 1918-1939  

Õppesisu Õpitulemused 

Rahvusvaheline olukord  

Pariisi rahukonverents. Poliitiline kaart 

pärast Esimest maailmasõda, Versailles’ 

süsteem. Rahvasteliidu tegevus ja mõju. 

Sõjakollete kujunemine Aasias ja 

Euroopas. 

Maailmamajandus 

Ülemaailmse majanduskriisi põhjused, 

olemus ja tagajärjed 

 Näitab kaardil Esimese maailmasõja järel toimunud 

muutusi (Versailles’ süsteem). 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Rahvaste Liit, 

Versailles' süsteem. 

Demokraatia ja diktatuurid 1920.–1930. 

aastail 

Demokraatia ja diktatuuri põhijooned. 

Demokraatia Ameerika Ühendriikide 

näitel. Autoritarism Itaalia näitel. 

Totalitarism NSV Liidu ja Saksamaa 

näitel. 

 Iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ja 

diktatuurset ühiskonda. 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid demokraatia, 

diktatuur, autoritarism, totalitarism, ideoloogia, fašism, 

kommunism, natsionaalsotsialism, repressioon, 

parlamentarism. 

 Teab, kes olid Jossif Stalin, Benito Mussolini, Adolf 

Hitler, Franklin Delano Roosevelt, ning iseloomustab 

nende tegevust. 

Eesti Vabariik 

Vabadussõda. Asutav Kogu, maareform 

ja põhiseadus. Demokraatliku 

 Kirjeldab ning võrdleb Eesti Vabariigi arengut 

demokraatliku parlamentarismi aastatel ja vaikival 

ajastul. 
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parlamentarismi aastad. Vaikiv ajastu. 

Majandus. Kultuur ja eluolu. 

Välispoliitika 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid vaikiv ajastu, 

Tartu rahu. 

 Teab, kes olid Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson, ning 

iseloomustab nende tegevust. 

Kultuur ja eluolu kahe maailmasõja 

vahel  

Uued kultuurinähtused. Teadus  

Tehnika areng, aatomiuuringud, auto ja 

lennuk, raadio, kino ja film. Kirjanus ja 

kunst. Uued propagandavahendid. 

Kultuur ja eluolu paikkonnas 20. sajandi 

algul. 

 Kirjeldab ning võrdleb kultuuri arengut ja eluolu 

Eesti Vabariigis ning maailmas, nimetab uusi 

kultuurinähtusi ja tähtsamaid kultuurisaavutusi. 

 

 

2. Teine maailmasõda 1939-1945  

Õppesisu Õpitulemused 

Rahvusvaheline olukord 

Lääneriikide järeleandmised Saksamaale. 

München. MRP. 

 Teab, milline oli rahvusvaheline olukord Teise 

maailmasõja eel ja toob esile Teise maailmasõja 

puhkemise põhjusi. 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõistet MRP. 

Sõjategevuse üldiseloomustus 

Sõja algus ja lõpp. Sõdivad pooled. 

Sõjategevus,  rinded:  Idarinne, 

Läänerinne, Vaikse Ookeani ja Põhja-

Aafrika piirkond. Holokaust, ÜRO 

asutamine. 

 

 Teab, millal algas ja lõppes Teine maailmasõda, toob 

esile Teise maailmasõja tulemused ja tagajärjed. 

 Teab, mis riigid tegutsesid koostöös Saksamaaga 

ning mis riikidest moodustus Hitleri-vastane 

koalitsioon. 

 Kirjeldab ajalookaardile tuginedes Teise maailmasõja 

sõjategevuse kulgu 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid holokaust, 

ÜRO. 

Eesti Teise maailmasõja ajal 

Baaside ajastu. Iseseisvuse kaotamine. 

Juuniküüditamine. Sõjategevus Eesti 

territooriumil. Nõukogude ja Saksa 

okupatsioon. 

Teise maailmasõja mõjud paikkonnas. 

 Selgitab MRP ja baaside lepingu tähtsust Eesti 

ajaloos. 

 Iseloomustab Eesti Vabariigi iseseisvuse kaotamist. 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid küüditamine, 

baaside leping, okupatsioon. 

 

3. Maailm pärast Teist maailmasõda 1945-2000  

Õppesisu Õpitulemused 

Külm sõda  

Külma sõja põhijooned ja 

avaldumisvormid. Kriisid ja sõjad. 

 

 Teab külma sõja põhijooni, toob esile selle 

avaldumise valdkonnad ning vormid. 

 Näitab kaardil olulisemaid külma sõja aegseid 

kriisikoldeid. 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid külm sõda, 

kriisikolle, Euroopa Liit, Atlanti Harta, NATO. 

Läänemaailm USA ja Saksamaa 

Liitvabariigi näitel 

 Kirjeldab tööstusriikide arengut USA ja SLV näitel. 
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USA ühiskond, sisepoliitika, 

ühiskondlikud liikumised, välispoliitika. 

Saksamaa Liitvabariigi majanduse areng.  

Ida- ja Lääne-Saksamaa suhted. 

Kommunistlikud riigid 

Kommunistliku süsteemi teke 

NSV Liit, stalinism, sula, stagnatsioon. 

 Kirjeldab kommunistlikku ühiskonda NSV Liidu 

näitel. 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

kollektiviseerimine, industrialiseerimine, plaanimajandus, 

massirepressioon. 

Eesti Nõukogude okupatsiooni all  

Piiride muutumine. Repressioonid. 

Kollektiviseerimine. Industrialiseerimine. 

Poliitiline juhtimine. Kultuur ja eluolu. 

 Kirjeldab Eesti arengut NSV Liidu koosseisus. 

Kommunistliku süsteemi lagunemine  

Perestroika ja glasnost. Mihhail 

Gorbatšov. Boris Jeltsin. Saksamaa 

ühinemine 

 Toob esile kommunistliku süsteemi kokkuvarisemise 

põhjused ja tagajärjed. 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid perestroika, 

glasnost. 

 Teab, kes olid Mihhail Gorbatšov ja Boris Jeltsin, 

ning iseloomustab nende tegevust. 

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine 

Laulev revolutsioon. Balti kett. 

Põhiseadusliku korra taastamine. 

 Kirjeldab Eesti iseseisvuse taastamist ja Eesti 

Vabariigi arengut. 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid, Balti kett, 

laulev revolutsioon. 

 Teab, kes olid Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar 

Savisaar ja Mart Laar, ning iseloomustab nende 

tegevust. 

Maailm 1990. aastatest alates 

Üldülevaade. Euroopa Liidu laienemine. 

NATO laienemine. Uued vastasseisud. 

 Teab ja näitab kaardil muutusi maailma poliitilisel 

kaardil 1990. aastail. 

Kultuur ja eluolu 20. sajandi teisel 

poolel  

Teaduse ja tehnika areng, 

aatomiuuringud, infotehnoloogia. 

Massikultuur. Naine ja ühiskondlik elu  

Muutused mentaliteedis. 

Poliitilised liikumised, kultuur ja eluolu 

ning ajalooline mälu ja mäluasutused 

kodukohas. 

 Iseloomustab kultuuri ja eluolu 20. sajandil. 
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4. ÜHISKONNAÕPETUS 

4.1. Üldalused 

4.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Põhikooli ühiskonnaõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunneb huvi ühiskonna probleemide vastu, oskab neid märgata ja uurida ning oma seisukohti ja 

valikuid põhjendada; 

2) oskab tulla toime tänapäeva ühiskonnas, lähtudes üldinimlikest väärtustest; 

3) teab, kuidas osaleda poliitika kujundamises ja teostamises nii kohalikul kui ka Eesti riigi tasandil; 

4) väärtustab inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid, nagu seaduslikkus, vabaduse ja 

vastutuse seos; arvestab teisi, väärtustab mitmekesisust, panustab ühiskonna jätkusuutlikku 

arengusse ja sidususse ning seisab vastu kesksete normide rikkumisele; on seaduskuulekas; 

5) määratleb ennast ühiskonna liikmena, Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna. 

6) märkab ja arvestab erinevaid huve ja võimalusi ning on valmis koostööks ja kokkulepeteks; 

7) oskab otsida ja pakkuda abi probleemide lahendamisel. 

 

4.2. II kooliaste 

4.2.1. Õpitulemused II kooliastme lõpuks 

6. klassi lõpetaja: 

1) on viisakas, sõbralik, väärikas, vastutustundlik, töökas, täpne ja aus; 

2) teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid; 

3) mõistab, kuidas demokraatia põhimõtted saavad toimida koolis; märkab probleeme koolis, toetab oma 

käitumise ja osalemisega koolidemokraatiat; 

4) loetleb Eesti riigi valitsemise põhilisi institutsioone ja kirjeldab nende ülesandeid (kohalik omavalitsus, 

Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus); 

5) teab, mis on põhiseadus ja teised seadused, miks seadusi tuleb täita; teab, mis on lapse õigused ja 

vastutus; 

6) selgitab näidetega, mis on kodanikuühendus, kodanikualgatus ja vabatahtlik töö; 

põhjendab vabatahtliku töö vajalikkust ning pakub abi abivajajatele; tunneb ära ebaõigluse ja 

oskab sellele vastu seista; 

7) mõistab inimeste iseärasusi, teab, et inimesed erinevad rahvuse, soo, vaimse ja füüsilise suutlikkuse 

ning vaadete ja usutunnistuste poolest; on salliv erinevuste suhtes ja valmis koostööks, oskab vältida ja 

lahendada konflikte; 

8) toob näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest ja ettevõtetest ning väärtustab 

töötamist kui peamist elatusallikat; tunneb oma õigusi ja vastutust omanikuna ja tarbijana; 

9) oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks ning seda kriitiliselt hinnata; esitab oma teadmisi 

ja seisukohti selgelt ja veenvalt ning suudab neid põhjendada; loob, kasutab ja jagab infot ning väärtustab 

enda ja teiste autorite tööd; 

10) teab, et tal on õigus saada abi, ning oskab leida abi ettetulevates elusituatsioonides. 

 

4.2.2. Õpitulemused ja õppesisu 6. klassis 

1. Inimesed meie ümber, kogukonnad. Euroopa riigid ja rahvad, sallivus   

Õppesisu Õpitulemused 

Eestis ja õpilase kodukohas elavad 

rahvarühmad (sotsiaalsed, rahvuslikud, 

religioossed jm). 

 Seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis 

mõistet rahvus 

 Nimetab Eestis ja kodukohas elavaid rahvarühmi 
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ning kirjeldab nende eluolu ja kultuuritraditsioone 

 Nimetab Eestis esindatud peamisi usundeid ja 

kirjeldab nende kombeid 

Sooline võrdõiguslikkus. 

 

 Seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis 

mõisteid võrdõiguslikkus ja sallivus 

 Toob näiteid naiste ja meeste võrdsete õiguste ja 

nende rikkumise kohta Eestis 

 Suhtub sallivalt erinevustesse 

Pere ja suguvõsa. Naabruskond maal ja 

linnas. Sõpruskond. Koolipere. 

 Teab ja hoiab kogukonna traditsioone 

 

Euroopa riigid, Eesti naaberriigid. 

 

 Seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis 

mõistet riik 

 Teab, mis on isikutunnistus ja reisidokumendid 

(pass, isikutunnistus) 

 Nimetab ja näitab kaardil Eesti naaberriike ning toob 

näiteid, kuidas muu maailm mõjutab elu Eestis 

 

2. Vabatahtlik tegevus: kodanikuühendused ja –algatus, koostöö   

Õppesisu Õpitulemused 

Kodukohas tegutsevate seltside, klubide 

ja ühenduste tegevus. 

 

 Seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid 

kodanikuühendus, kodanikualgatus, vabatahtlik tegevus 

 Nimetab kodukohas tegutsevaid seltse, klubisid ja 

ühendusi ning kirjeldab nende tegevust 

Noorteorganisatsioonid.  Nimetab kodukohas ja koolis tegutsevaid 

noorteorganisatsioone ning kirjeldab nende tegevust 

Eakohased kodanikualgatuse 

võimalused. 

 Teab kodukoha kodanikualgatusi ning algatab neid 

ja osaleb neis võimaluse korral 

Koostöö ja ühistegevus, 

kommunikatsioonivõimalused. 

 Toob näiteid vabatahtliku töö kasulikkuse kohta; 

märkab probleeme ja pakub vajajatele abi 

 

3. Demokraatia põhimõtted ja selle toimimine  

Õppesisu Õpitulemused 

Rahva osalemine ühiskonna valitsemises.  Seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõistet 

demokraatia 

 Iseloomustab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid 

(arvamuste mitmekesisus ja sõnavabadus, osalus 

aruteludes ja otsustamises, õigus valida ja saada valitud) 

Võimude lahusus. Riigikogu, Vabariigi 

Valitsus, Vabariigi President, kohus. 

 Teab, et Eesti on demokraatlik vabariik, nimetab 

Vabariigi Valitsuse, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi 

peamisi ülesandeid 

Kohalik omavalitsus.  Teab, mis on kohalik omavalitsus, toob näiteid oma 

valla/linna omavalitsuse tegevuse kohta 

Seaduse ülimuslikkus, seadus kui 

regulatsioon. 

 Seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõistet 

seadus 

 Teab, et kõik on võrdsed seaduse ees ja peavad 
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seadusi täitma, toob näiteid seaduskuuleka käitumise 

kohta 

Peamised inimõigused (õigus elada, 

õigus vabadusele ja inimväärikusele jne). 

 Seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõistet 

seadus 

 Nimetab ja austab inimõigusi 

 

4. Koolidemokraatia; lapse õigused ja võimalused osaleda poliitikas  

Õppesisu Õpitulemused 

Õpilasomavalitsus, õpilaste osalemine 

koolielu korraldamises ja 

õpilasesinduses. 

 Kirjeldab demokraatia põhimõtete toimimist koolis. 

Kooli sisekord (kodukord). 

 

 Toetab oma suhtumise ja tegutsemisega 

koolidemokraatiat 

Lapse õigused (õigus haridusele, õigus 

vanemlikule hoolitsusele jne).  

Õiguste, kohustuste ja vastutuse tasakaal. 

 Tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni 

põhimõtteid, nimetab lapse õigusi, tunneb õiguste ja 

vastutuse tasakaalu 

 

5. Töö ja tarbimine  

Õppesisu Õpitulemused 

Aja ja kulutuste planeerimine ning raha 

kasutamine, laenamine ja säästmine. 

 Teeb vahet vajadustel, soovidel ja võimalustel 

 Teab, kuidas raha teenitakse ja millest koosneb pere 

eelarve; oskab kulutusi tähtsuse järjekorda seada, 

koostada eelarvet oma taskuraha piires ning oma aega 

planeerida 

 Teab internetipanga ja pangakaardi (PIN-koodi) 

turvalise kasutamise reegleid 

Elukutsed - teadmised ja oskused. 

Elukestev õpe. Elukutsed ja ettevõtted 

kodukohas. Töökultuur ja tööeetika. 

 Iseloomustab, milliseid isiksuse omadusi, teadmisi ja 

oskusi eeldavad erinevad elukutsed 

 Selgitab erinevate elukutsete vajalikkust ühiskonnale 

Teadlik, säästev tarbimine. 

 

 Oskab tarbijana märgata ja mõista tooteinfot ja 

tunneb tarbija õigusi 

 

4.3. III kooliaste 

4.3.1. Õpitulemused III kooliastme lõpuks 

Põhikooli lõpetaja: 

1) tunneb demokraatia toimimise põhimõtteid ning toob näiteid nende rakendamise kohta; toimib 

demokraatia põhimõtteid arvestades; on orienteeritud enesearendamisele; 

2) määratleb ja tunnetab end oma kogukonna ja Eesti ühiskonna liikmena; on valmis toimima 

vastutustundliku kodanikuna Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus ning maailmas; 

3) tunneb ja järgib inimõigusi, märkab nende rikkumist ning tegutseb inimõiguste kaitsel; tunnustab 

erinevaid inimrühmi võrdselt väärtuslikuna ning käitub sallivalt; 

4) tunneb Eesti riigi põhiseadust ja ülesehitust ning halduskorraldust; oskab suhelda riigi- ja 

omavalitsusasutustega; oskab leida ja kasutada vajalikku õigusakti; järgib seadusi; kasutab 

kodanikuühiskonna tegutsemisvõimalusi; selgitab näidete kaudu vabaühenduste toimimise põhimõtteid 

ja eesmärke; 
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5) tunneb Euroopa Liidu ülesehitust, väärtusi ning nimetab liikmesriike; nimetab teisi rahvusvahelisi 

organisatsioone ja selgitab nende tegevuse eesmärke; 

6) selgitab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid, üksikisiku, ettevõtja ja riigi rolli 

majanduses; mõistab riigi ja turu vahekorda, teab, mis on avalik ja erasektor; tunneb 

maksustamise eesmärke ning üksikisiku õigusi ja kohustusi seoses maksudega; 

7) hindab oma võimalusi, õigusi ning vastutust ettevõtjana ja tööturu osalisena, kavandab oma karjääri, 

teeb otsuseid enda suutlikkust ja ressursse adekvaatselt analüüsides ning tegevuse tagajärgi 

prognoosides; 

8) hindab ressursside piisavust ning tarbib säästlikult; tunneb oma õigusi ja vastutust tarbijana; 

9) analüüsib kriitiliselt infokeskkonda, arvestades autoriõiguste kaitset; oskab leida vajalikku teavet ja 

vahendeid; kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid; 

10) teab, mis on üleilmastumine ja toob näiteid üleilmastumise mõjudest majandusele, 

kultuurile, keskkonnale jne. 

 

4.3.2. Õpitulemused ja õppesisu 9. klassis 

1. Meedia ja teave  

Õppesisu Õpitulemused 

Ajakirjanduse roll ühiskonnas: 

informeerimine, tähelepanu juhtimine 

probleemidele, avaliku arvamuse 

kujundamine, meelelahutus jne. 

 Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid avalik 

arvamus, ajakirjandusvabadus 

 Mõistab ajakirjanduses käsitletavaid probleeme; 

kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid probleemide 

kirjeldamiseks 

Teabe tõlgendamine ja kriitiline analüüs; 

fakti ja arvamuse eristamine. 

 Orienteerub infokeskkonnas, suudab infot kriitiliselt 

hinnata ja kasutada 

Kommunikatsioonieetika, avaliku ja 

eraelu piir; suhtlemiskultuur. 

 Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid avalik elu, 

eraelu, ajakirjanduseetika 

Turunduskommunikatsioon, selle 

funktsioon ja liigid: valimisreklaam, 

sotsiaalreklaam, kommerts-reklaam jne. 

Meediamajanduse põhitõed (sisu ja 

reklaami vahekord, tulud ja kulud 

meedias). 

 Teab ja oskab kasutada kontekstis mõistet, reklaam  

 Orienteerub infokeskkonnas, suudab infot kriitiliselt 

hinnata ja kasutada 

 

Autoriõigused ja -vastutus, teoste 

kasutamine: viitamine, tsiteerimine, üles- 

ja allalaadimine. Plagieerimine. 

 Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid 

autoriõigus, autorivastutus ja plagiaat 

 Tunneb ja austab autori õigusi ning vastutust; viitab 

ja tsiteerib nõuetekohaselt 

 

2. Ühiskonna sotsiaalne struktuur  

Õppesisu Õpitulemused 

Sotsiaalsed rühmad ühiskonnas: soolised, 

ealised, rahvuslikud, usulised, 

varanduslikud, regionaalsed jm. 

 Teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid sotsiaalsed 

erinevused, identiteet 

 Märkab erinevusi sotsiaalsete rühmade vahel ja 

mõistab nende põhjusi 

 Väärtustab soolist võrdõiguslikkust 

Sotsiaalne kihistumine ja selle põhjused.  Teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid sotsiaalne 
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Sotsiaalne sidusus. Sotsiaalne tõrjutus. kihistumine, sotsiaalne sidusus, sotsiaalne tõrjutus 

 Väärtustab sotsiaalset sidusust 

Sotsiaalne õiglus ja võrdõiguslikkus. 

Solidaarsus. 

 Väärtustab sotsiaalset õiglust 

Väärtused ja identiteedid. 

Mitmekultuuriline ühiskond ja selle 

võimalused ning probleemid. 

 Teab ja oskab kontekstis kasutada mõistet 

mitmekultuurilisus 

 Mõistab kultuuride erinevusi ja oskab suhelda teiste 

kultuuride esindajatega 

 

3. Ühiskonna institutsionaalne struktuur - avalik sektor, erasektor, kolmas sektor  

Õppesisu Õpitulemused 

Avalik sektor ja selle institutsioonid 

(riigiasutused, kohalik omavalitsus, 

avalik-õiguslikud asutused). 

 Teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid avalik 

sektor, riigiasutus, avalik-õiguslik asutus 

 Selgitab ühiskonna sektorite (avaliku sektori) 

spetsiifikat ja rolli ühiskonnas 

Erasektor kui kasumile suunatud sektor. 

 

 Teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid erasektor, 

eraettevõte 

 Selgitab ühiskonna sektorite (erasektori) spetsiifikat ja 

rolli ühiskonnas 

Kolmas sektor kui mittetulundussektor.  

Sihtasutused, heategevus, vabatahtlik 

töö, kodanikualgatused. 

 Teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid 

mittetulundussektor, sihtasutus 

 Teab sotsiaalse ettevõtluse ja vabatahtliku töö 

võimalusi 

 

4. Ühiskonnaliikmete õigused  

Õppesisu Õpitulemused 

Inimõigused meie igapäevaelus, riigi ja 

üksikisiku roll nende tagamisel. 

 Teab ja oskab kasutada kontekstis mõistet inimõigused 

 Tunneb inimõigusi märkab nende rikkumist (sh 

vägivald, kuritarvitamine, inimkaubandus jm) 

Põhiõigused; sotsiaal-majanduslikud, 

poliitilised ja kultuurilised õigused. 

 Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid 

põhiõigused, sotsiaalmajanduslikud õigused, poliitilised 

õigused, kultuurilised õigused 

Lapse õigused, kohustused ja vastutus.  Tunneb lastekaitse põhimõtteid, tunneb õiguste ja 

kohustuste, vabaduse ja vastutuse seost 

Lastekaitse rahvusvahelised probleemid. 

Inimkaubandus, tööorjus, seksuaalne 

ekspluateerimine jm. UNICEFi tegevus. 

 Tunneb riske, oskab vältida ohtusid ja teab, kust 

otsida abi 

 

5. Demokraatia  

Õppesisu Õpitulemused 

Demokraatliku ja mittedemokraatliku 

ühiskonna erinevused. 

 Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid 

demokraatia, autokraatia, totalitarism, võimude lahusus ja 

tasakaal 

 Oskab vahet teha demokraatial ja autokraatial, tunneb 

ja selgitab demokraatliku, autoritaarse ja totalitaarse 
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ühiskonna põhijooni ja annab neile hinnangu 

Demokraatliku valitsemise põhijooned: 

võimuorganite valitavus ja aruandlus, 

võimude lahusus ja tasakaal. 

 Selgitab demokraatia põhimõtteid ning nende 

rakendamist riigivalitsemises 

Õigusriik. Kodanikuvabadused ja -

õigused. 

 Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid õigusriik, 

kodanikuõigused, kodanikuvabadused, kodanikuühiskond, 

kodanikualgatus 

 Selgitab õigusriigi toimimise põhimõtteid 

 Väärtustab demokraatlikke vabadusi ja tunneb 

demokraatlikus ühiskonnas kehtivaid reegleid (nt 

pluralismi, kaasamist, vähemusega arvestamist, igaühe 

võrdsust seaduse ees); äitub demokraatia põhimõtete järgi 

 

6. Eesti valitsemiskord  

Õppesisu Õpitulemused 

Põhiseadus.  

Põhiseaduslikud institutsioonid.  

Riigikogu koosseis ja ülesanded.  

Valitsuse moodustamine ja ülesanded. 

Vabariigi President.  

Kontrollorganid: õiguskantsler, 

riigikontroll.  

Kohus.  

Kohalik omavalitsus. 

 Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid põhiseadus, 

põhiseaduslik institutsioon, põhiseaduslikud õigused, 

seadusandlik võim, opositsioon, koalitsioon, täidesaatev võim, 

president, õiguskantsler, riigikontroll, kohalik omavalitsus 

(KOV), kohus 

 Tunneb ja oskab kasutada Eesti Vabariigi põhiseadust 

ning iseloomustab Eesti riigi poliitilist ja halduskorraldust 

(kaart). 

 Teab riigi- ja omavalitsusasutuste struktuuri, sh riigi- 

ja omavalitsusasutuste portaalide kasutusvõimalusi. 

Õigussüsteem: Eesti kohtusüsteem.  

Õigusaktide kasutamine.  

Alaealiste õiguslik vastutus. 

 Teab ja oskab kasutada kontekstis mõistet õigusakt 

 Mõistab seaduste järgimise vajadust ja seaduste 

eiramise tagajärgi ning teab, kuhu oma õiguste kaitseks 

pöörduda. Oskab leida vajalikku õigusakti, kasutada 

elektroonilist Riigi Teatajat (eRT) 

Kodakondsus.  

Eesti kodakondsuse saamise tingimused.  

Kodanikuõigused ja -kohustused. 

Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud, 

kodakondsuseta isikud ning kolmandate 

riikide kodanikud, nende õigused ja 

kohustused Eestis. 

 Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid 

kodakondsus, kodanik, alaline elanik 

 Tunneb kodanikuõigusi ja -kohustusi; väärtustab Eesti 

Vabariigi ja Euroopa Liidu kodakondsust 

Erakonnad. Erakonna ülesanded 

demokraatlikus riigis. Eesti 

parlamendierakonnad. 

 Teab ja oskab kasutada kontekstis mõistet erakond 

Valimised.  Valimiste üldine protseduur.  

Kandidaadid ehk valitavad ja hääletajad 

ehk valijad; nende rollid. 

Valimiskampaania. Teadlik hääletamine. 

 Teab ja oskab kasutada kontekstis mõistet valimised 

 Selgitab valimiste üldiseid põhimõtteid, kujundab 

oma põhjendatud seisukoha valijana 

Eesti Euroopa Liidu liikmena.   Teab peamisi rahvusvahelisi organisatsioone, mille 



Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õppekava on kehtestatud  

direktori 30.08.2022. a käskkirjaga nr 8-1/352 

 
Eesti rahvusvahelistes 

organisatsioonides. 

liige Eesti on; nimetab Eesti parlamendi-erakondi; teab 

Euroopa Liidu liikmesusest tulenevaid õigusi, võimalusi 

ja kohustusi 

 

7. Kodanikuühiskond  

Õppesisu Õpitulemused 

Kodanikuühiskonna olemus ja 

põhijooned. Vabaühendused ja MTÜd. 

Kirik ja usuühendused. 

 Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid 

kodanikuühiskond, vabaühendus 

 Mõistab kodanikuühiskonna ja vabaühenduste 

toimimise põhimõtteid ja eesmärke; iseloomustab 

kodanikuühiskonna rolli demokraatia tagamisel 

Kodanikuosalus ja kodanikualgatus. 

Kodanikuajakirjandus. Vabatahtlik 

tegevus, kaasatus ühendustesse ja 

organisatsioonidesse. Noorte 

osalusvõimalused. Õpilasomavalitsus ja 

õpilasorganisatsioonid. Noorteprojektid. 

Käitumine kriisioludes. 

 Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid 

kodanikuosalus, kodanikualgatus 

 Oskab kasutada tegutsemisvõimalusi 

kodanikuühiskonnas; analüüsib probleeme ning pakub 

lahendusi 

 Algatab ja toetab koostööd ühiste eesmärkide 

püstitamisel ja elluviimisel 

 

8. Majandus  

Õppesisu Õpitulemused 

Turumajanduse põhijooned. Nõudmine 

ja pakkumine. Konkurents. Tootlikkus ja 

kasum. Ettevõtluse vormid: AS, OÜ, FIE.  

Ettevõtluse roll ühiskonnas. Ressursside 

jagunemine maailmas. 

 Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid 

turumajandus, turg ja turusuhted, nõudmine, pakkumine, 

konkurents, tootlikkus, kasum 

 Iseloomustab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid, 

ettevõtluse ja riigi rolli majanduses; 

Riigi roll majanduses: planeerimine ja 

regulatsioon. Riigieelarve. Maksud, 

maksustamise põhimõtted. Tulude 

ümberjagamine. Ühishüved ja sotsiaalne 

turvalisus. Aus maksumaksmine. 

Sotsiaaltoetused ja sotsiaalkindlustus. 

 Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid riigieelarve, 

riiklikud ja kohalikud maksud, ühishüve, sotsiaalne turvalisus, 

vaesus, sotsiaalkindlustus, sotsiaaltoetus 

 Selgitab maksustamise eesmärke, teab Eestis kehtivaid 

makse, üksikisiku õigusi ja kohustusi seoses maksudega 

 Tunneb eelarve koostamise põhimõtteid  

Tööturg. Tööturu mõiste. Tööandja ja 

töövõtja rollid töösuhetes. Tööõigus.  

Hõivepoliitika, tööturu meetmed 

tööandjatele ja tööotsijatele. Erinevast 

soost, erineva haridustaseme ning töö- ja 

erialase ettevalmistusega inimesed 

tööturul. 

 Teab ja oskab kasutada kontekstis mõistet tööturg 

 Tunneb erineva haridusega inimeste võimalusi 

tööturul; teab, mida tähendab olla omanik, ettevõtja, 

tööandja, töövõtja, töötu 

 Analüüsib ja hindab oma huve, võimeid ja võimalusi 

edasiõppimise ja karjääri planeerimisel 

Isiklik majanduslik toimetulek. 

Eesmärkide püstitamine ja ressursside 

hindamine. Palk ja palgaläbirääkimised.  

Isiklik eelarve. Elukestva õppe tähtsus 

pikaajalises toimetulekus. Säästmine ja 

investeerimine. Laenamine. 

 Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid bruto- ja 

netopalk, laen, investeering, tarbijakaitse 

 Oskab arvutada netopalka 

 Tunneb oma õigusi ja vastutust tarbijana ning tarbib 

säästlikult 
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Tarbijakäitumine, säästlik ja õiglane 

tarbimine. Tarbijakaitse kaupade ja 

teenuste turul. Tootemärgistused. Isiklik 

ettevõtlus. 
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AINEVALDKOND „SOTSIAALAINED" GÜMNAASIUMIS 

 

1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 

1.1. Sotsiaalvaldkondlik pädevus 

1.1. Sotsiaalainete õpetamise eesmärk 

Sotsiaalainete opetamise eesmark gumnaasiumis on kujundada opilastes sotsiaalvaldkondlik padevus, 

see tahendab suutlikkust moista inimuhiskonna ajaloos ja nuudisajal toimuvate uhiskondlike muutuste 

pohjusi ja tagajargi; tunda lihtsamaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ning kasutada monda neist 

oppes ja igapaevaelus; luua tulevikustsenaariume ja -visioone mingis sotsiaalselt voi personaalselt 

olulises valdkonnas; tunda ning austada inimoigusi ja demokraatiat, teadmisi kodanikuoigustest ning -

vastutusest, nendega kooskolas olevaid oskusi ja kaitumist; ara tunda kultuurilist eripara ning jargida 

uldtunnustatud kaitumisreegleid; jatkuvalt huvituda oma rahva, kogukonna ja maailma arengust, 

kujundada oma arvamus ning olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik. 

Sotsiaalainete opetamise kaudu taotletakse, et gumnaasiumi lopuks opilane: 

1) moistab inimuhiskonna ajaloos toimunud ja tanapaeval toimuvate uhiskondlike muutuste protsesse 

ning olulisemate sundmuste pohjuseid ja tagajargi; 

2) austab demokraatiat ning inimoigusi, jargib uldtunnustatud kaitumisreegleid ning on seaduskuulekas, 

teab kodanikuoigusi ja -kohustusi ning moistab kodanikuvastutust; 

3) tunneb moningaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ning kasutab neist monda oppes, seostades 

opitut igapaevaeluga; 

4) tunneb erinevate rahvaste kultuure, nende eripara ning suhtub lugupidavalt individuaalsetesse, 

kultuurilistesse ja maailmavaatelistesse erinevustesse, juhul kui need vaated pole inimvaarikust 

alandavad; 

5) on omandanud teadmisi ja oskusi sotsiaalselt aktseptitud kaitumisest ning inimsuhetest, mis aitavad 

kaasa tohusale toimimisele erinevates sotsiaalsetes kontekstides, vaartustades neid; 

6) on omandanud teadmisi ja oskusi, mis toetavad tervikliku ning autonoomse inimese kujunemist, 

vaartustades sotsiaalset oiglust ning positiivset suhtumist endasse ja teistesse; 

7) on omandanud teadmised, oskused ja hoiakud, mis toetavad tervikliku, iseseisva ja terviseteadliku 

inimese kujunemist; 

8) vaartustab vabadust, inimvaarikust, vordoiguslikkust, ausust, hoolivust, sallivust, vastutustunnet, 

oiglust, isamaalisust ning peab lugu endast, teistest ja keskkonnast. 

 

1.2. Ainevaldkonna õppeained 

Sotsiaalainete valdkonna õppeained on ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia (inimgeograafia) ja 

inimeseõpetus. Oppeained jagunevad kohustuslikeks ning valikkursusteks.  

Kohustuslikud kursused oppeaineti on jargmised: 

1) ajaloos 6 kursust: „Uldajalugu“, „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)“, „Eesti ajalugu II 

(kuni 19. sajandi lopuni)“, „Lahiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel“, „Lahiajalugu II – 

Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel“, „Lahiajalugu III – 20. sajandi arengu pohijooned: Eesti ja 

maailm“; 

2) inimeseopetuses 1 kursus: „Perekonnaopetus“; 

3) uhiskonnaopetuses 2 kursust: „Uhiskonna areng ja demokraatia“, „Majandus ja maailmapoliitika“. 

Sotsiaalainete valikkursused on: 
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1) ajaloos 2 kursust: „Uldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid valjaspool Euroopat“, „Uldajalugu – 

Euroopa maade ja Ameerika Uhendriikide ajalugu“; 

2) Psühholoogia 2 kursust: „Psuhholoogia“ ja „Konfliktoloogia“; 

3) uhiskonnaopetuses 1 kursus: „Inimene ja oigus“; 

4) Riigikaitse (2 kursust). Riigikaitses toimub ope riikliku oppekava ainekavade jargi. 

Ajaloo kohustuslikud kursused õpetatakse vene keeles.  

Ajaloo valikkursused ja Eesti ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia, inimeseõpetus, valikkursus 

“Psuhholoogia“, valikkursus „Konfliktoloogia“, valikkursus „Inimene ja oigus“ ja valikkursus 

“Riigikaitse” õpetatakse eesti keeles. 

 

1.3. Üldpädevuste kujundamise võimalusi  

Ainevaldkond võimaldab kujundada kõiki üldpädevusi igapäevases õppes nii teooria kui ka praktiliste 

tegevuste kaudu.  

Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ning 

käitumise – sidumisel on kandev roll õpetajal, kelle väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad 

sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist.  

Kultuuri- ja väärtuspädevuse kujunemist toetavad kõik ainevaldkonna õppeained erinevate 

rõhuasetuste kaudu. Näiteks toetavad ajalugu, ühiskonnaõpetus ja geograafia suutlikkust mõista 

humanismi, demokraatia ja jätkusuutliku arengu põhimõtteid ning juhinduda nendest oma tegutsemises, 

samuti lugupidavat suhtumist erinevatesse maailmavaatelistesse ja kultuurilistesse tõekspidamistesse. 

Inimeseõpetus toetab väärtussüsteemide mõistmist, mõtete, sõnade ja tunnetega kooskõlas elamist, oma 

valikute põhjendamist ning enda heaolu kõrval ka teiste arvestamist. Oskust seista vastu kesksete 

normide rikkumisele ning järgida sotsiaalse õigluse ja eri soost inimeste võrdse kohtlemise põhimõtteid 

õpetab ühiskonnaõpetus.  

Enesemääratluspädevust aitab vormida eeskätt inimeseõpetus, mis toetab õpilase eneseanalüüsivõime 

kujunemist, õpetab hindama oma nõrku ja tugevaid külgi, järgima terveid eluviise, lahendama 

iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme. 

Rahvusliku, kultuurilise ja riikliku enesemääratluse kujunemist toetavad teisedki valdkonna õppeained. 

Õpipädevus. Iga sotsiaalvaldkonna õppeaine kujundab suutlikkust organiseerida õpikeskkonda, leida 

õppimiseks vajalikke vahendeid ja teavet ning arendab õpioskusi, oskust õppimist mõtestada ja plaanida 

ning kasutada õpitut erinevates kontekstides.  

Suhtluspädevus. Suutlikkust ennast selgelt ja asjakohaselt erinevates suhtlusolukordades väljendada; 

lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid 

keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt taotlevad kõik 

valdkonna õppeained.  

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. Sotsiaalainete õppimine eeldab 

suutlikkust analüüsida erineval kujul esitatud statistilisi andmeid (graafikuid, tabeleid, diagramme) ning 

teha nende põhjal järeldusi, kasutada matemaatilisi sümboleid ja meetodeid erinevaid ülesandeid 

lahendades (nt ajaarvamist ja ressursse plaanides) ning tulemuse tõesust kontrollides. Seda toetavad 

õppetegevuse kaudu kõik valdkonna õppeained. Sotsiaalaineid õppides tutvutakse tehnika ja tootmise 

arengu seostega ühiskonna muutumise vältel; õpitakse hindama tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid 

võimalusi ja ohte; mõistma tehnoloogia nüüdisaegseid arengusuundi ning tehnoloogia ja teaduse 

omavahelisi seoseid; rakendama tänapäevast tehnoloogiat tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja 

suhtluskeskkonda kujundades; kasutama tehnovahendeid eesmärgipäraselt ning säästlikult, järgides 

seejuures ohutuse ja autoriõiguste kaitse nõudeid.  
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Ettevõtlikkuspädevuse peamine kujundaja on ühiskonnaõpetus, kuid aitavad teisedki valdkonna 

õppeained. Õpitakse nägema, analüüsima ja lahendama probleeme, seadma eesmärke, valima ideede 

elluviimiseks sobivaid ja loovaid meetodeid ning tegema eesmärkide saavutamiseks koostööd.  

1.4. Lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega  

Keel ja kirjandus – suutlikkus väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, 

lugeda ning mõista erinevaid tekste; kasutada kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili ning ainesõnavara 

ja väljendusrikast keelt, järgida õigekeelsusnõudeid. Lisaks tähtsustuvad teksti kriitilise analüüsi oskus, 

meediakirjaoskus, info hankimine ja selle kriitiline hindamine, tööde vormistamine ning autoriõiguse 

kaitse.  

Võõrkeeled – teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma kultuuri ja teiste kultuuride 

erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu; suhtlemine mitmekultuurilises 

ühiskonnas; võõrkeeleoskus.  

Matemaatika – ajaarvamine; ressursside plaanimine (aeg, raha); matemaatiline kirjaoskus, arvandmete 

esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid); oskus probleeme esitada, sobivaid 

lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideid analüüsida ning tulemuse tõesust 

kontrollida; oskus loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning väärtustada matemaatilist käsitlust 

kui analüüsimeetodit.  

Loodusained – geograafilise asendi ja looduskeskkonna mõju inimühiskonna arengule, inimese areng ja 

rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna jätkusuutlikkus, säästlik tarbimine, 

üleilmastumine, globaalprobleemide, sh keskkonnaprobleemide märkamine, mõistmine ning 

jätkusuutliku ja vastutustundliku, sh loodushoidliku eluviisi väärtustamine.  

Kunstiained – Eesti, Euroopa ja erinevate maailma rahvaste kultuuri teemade käsitlemine ja 

kultuuriloomingu väärtustamine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja eneseteostus, 

rahvakultuur, loominguline eneseväljendusoskus.  

Kehaline kasvatus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust tervisliku eluviisi 

osana eri ajastuil ning meditsiinisaavutuste rolli ühiskonna arengus; arendada sallivat suhtumist 

kaaslastesse ja järgida ausa koostöö põhimõtteid.  

 

1.5. Läbivate teemade rakendamise võimalusi  

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Sotsiaalaineid õppides käsitletakse inimeste erinevate 

tegevusalade arengut eri ajajärkudel, majanduslikke protsesse ühiskonnas ja nende mõju inimtegevusele. 

Erinevate õppetegevuste kaudu suunatakse õpilasi mõistma ja väärtustama elukestvat õpet kui elustiili 

ning mõtestama karjääri planeerimist kui jätkuvat otsuste tegemise protsessi. Õppetegevus võimaldab 

vahetult kokku puutuda töömaailmaga, nt ettevõtte külastusi, õpilastele tutvustatakse ainevaldkonnaga 

seotud ameteid, erialasid ja edasiõppimisvõimalusi. Õppetegevus võimaldab õpilasel süvendada 

teadmisi hariduse ja töömaailma vahelistest seostest, töösuhteid käsitlevatest õigusaktidest. Arendatakse 

iseseisva õppimise oskust ja vastutusvõimet ning oskust iseseisvalt leida ja analüüsida oma arengu 

vajadustest tulenevat infot edasiõppimise võimaluste kohta ja koostada karjääriplaan. Erinevad 

õppetegevused, sh õpilaste iseseisvad tööd, võimaldavad õpilasel seostada huvisid ja võimeid ainealaste 

teadmiste ja oskustega ning mõista, et hobid ja harrastused hoiavad elu ja karjääri tasakaalus.  

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Õpitakse väärtustama keskkonda kui tervikut, mõistma inimtegevuse 

mõju keskkonna arengule ja keskkonnaprobleemide lahendamisele; aru saama inimkonna kultuurilise, 

sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja inimarengu erinevate tunnuste vastastikusest seotusest. 

Õpitakse mõistma inimtegevusega kaasnevaid riske ning vajadust kujundada isiklikke seisukohti 

keskkonnaküsimustes, olema sotsiaalselt aktiivne ja vastutustundlik.  



Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õppekava on kehtestatud  

direktori 30.08.2022. a käskkirjaga nr 8-1/352 

 
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Õpitakse väärtustama demokraatliku ühiselu korraldamist, 

koostööoskust, toetama algatusvõimet ning hindama vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist. 

Kultuuriline identiteet. Õpitakse mõistma inimese rolli kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride 

vahendajana ning aru saama kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsusest. Teadvustatakse 

osalemist kultuuridevahelises suhtluses; väärtustatakse sallivust ning oma kultuuri ja teiste kultuuride 

pärandit, taunitakse diskrimineerimist ning tunnustatakse mineviku ja tänapäeva ühiskondade 

kultuurilist mitmekesisust.  

Teabekeskkond. Õpitakse määrama oma teabevajadusi ja leidma sobivat teavet; arendatakse kriitilise 

teabeotsingu ja -analüüsi oskusi; teadvustatakse meedia toimimist ja mõju, vajadust tunda avalikus 

ruumis (sh teabekeskkonnas) kehtivaid reegleid ning järgida autoriõiguste kaitset.  

Tehnoloogia ja innovatsioon. Õpitakse mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja 

eluviisile, elukvaliteedile ning keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus; aru saama tehnoloogiliste, 

majanduslike, sotsiaalsete ning kultuuriliste uuenduste vastastikustest mõjudest; käsitletakse 

tehnoloogilise arengu positiivsete ja negatiivsete mõjude ning tehnoloogia arengu ja selle kasutamise 

eetilisi küsimusi; kasutatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide 

lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks.  

Tervis ja ohutus. Õpitakse analüüsima erinevate valikute ja riskikäitumise (sh uimastite) mõju ning 

tegema tervisele ja turvalisusele (sh keskkonnale ja ühiskonnale) ohutuid otsuseid. 

Väärtused ja kõlblus. Õpitakse analüüsima väärtusi ja kõlbelisi norme ning tundma erinevate 

väärtussüsteemide seoseid ajaloolis-kultuurilises kontekstis, religiooni ja maailmavaatega seoses; 

reflekteeritakse arutletakse isiklike väärtushoiakute ja kõlbeliste tõekspidamiste üle; õpitakse arvestama 

erinevaid vaateid ja seisukohti oma tegevust plaanides, väärtustama mitmekesisust kui ühiskonna 

rikkuse ja arengu tingimust. 

 

1.6. Füüsiline õpikeskkond  

Koolis on korraldatud õpet klassis, kus on:  

1) võimalused rühmatööks ja ümarlauavestluseks mööblit ümber paigutada või liikuda erinevate 

õppekeskkonna osade vahel;  

2) internetiühendus, arvuti kasutamise võimalus (vähemalt üks arvuti kahe õpilase kohta) ning 

audiovisuaalse materjali kasutamise võimalus.  

Kool võimaldab kasutada ainekava eesmärke toetavaid õppematerjale ja -vahendeid:  

1) ajaloo- ja maailmaatlased, Eesti atlaste komplekt (iga õpilase kohta), kontuur- ja seinakaardid, 

allikakogumikud, käsiraamatud, elulooraamatud ja teabekirjandus, auvised, digitaliseeritud 

andmebaasid ja arhiivid, demonstratsioonivahendid ja illustratiivsed pildid (fotod, karikatuurid) ning 

IKT-põhiseid õppematerjalid;  

2) Eesti, Euroopa ja maailma poliitiline kaart, Eesti Vabariigi põhiseadus (üks eksemplar õpilase kohta) 

ning põhiseaduse kommenteeritud väljaanne (üks kooli kohta), ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon 

(vähemalt üks kahe õpilase kohta), Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (üks kooli 

kohta), ÜRO lapse õiguste konventsioon (üks kooli kohta), Euroopa Liidu põhiõiguste harta ning 

parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta (üks kooli kohta);  

3) eri liiki meediaväljaanded. Kool võimaldab õppe sidumiseks igapäevaeluga õpet ja õppekäike 

väljaspool klassiruumi vähemalt kaks korda õppeaasta jooksul. Kool võimaldab sobivad hoiutingimused 

praktiliste tööde ning demonstratsioonide tegemiseks vajalike materjalide kogumiseks ja säilitamiseks 

ning korraldab praktilisteks töödeks vajaduse korral õppe rühmades.  
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1.7. Hindamise alused  

Hindamise põhiline ülesanne on toetada õpilase arengut, kujundades positiivse minapildi ja adekvaatse 

enesehinnangu, kusjuures tähtis on õpilase enda roll hindamises, andes võimalusi enesehindamiseks. 

Õpitulemuste kontrollimise ning hindamise vormid on mitmekesised. Õpitulemuste kontrolli ja 

hindamise eesmärk on saada ülevaade õpitulemuste saavutatusest ja õpilase ainealasest arengust ning 

kasutada saadud teavet õppe tulemuslikumaks kavandamiseks.  

Ajaloo õpitulemuste kontroll ja hindamine sisaldab suulist ning kirjalikku küsitlust, tööd kaartide, 

dokumentide, allikmaterjali ja piltidega, referaadi ja uurimistöö koostamist, loovtööd ning arutluse 

kirjutamist. Allikaanalüüsi puhul hinnatakse allikast olulise info leidmist, selle tõlgendamist ja 

võrdlemist, katkendi põhjal vastamist, kommenteerimist ning usaldusväärsuse üle otsustamist. 

Üksikfaktide tundmisele tuleb eelistada tähtsamate ajaloosündmuste ja -nähtuste analüüsi nõudvaid 

ülesandeid. Arutluse puhul hinnatakse vastavust teemale, ajastu- ja teemakohaste faktide teadmist, 

analüüsi, võrdlemise, seoste loomise ja järelduste tegemise oskust ning isikliku suhtumise väljendamist 

põhjendatud hinnangute kaudu.  

Inimeseõpetuses hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi; hoiakute ning väärtushinnangute kujunemise 

kohta antakse õpilasele tagasisidet. Õpitulemuste hindamise vormid on mitmekesised, sisaldades nii 

suulisi, kirjalikke kui ka praktilisi ülesandeid.  

Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane:  

1) selgitab ja kirjeldab mõistete sisu ning omavahelisi seoseid;  

2) selgitab oma arvamusi, hinnanguid, seisukohti ja suhtumisi, seostades neid omandatud teadmistega ja 

igapäevaeluga;  

3) eristab, rühmitab, võrdleb ja analüüsib olukordi, seisundeid, tegevusi ning tunnuseid lähtuvalt 

õpitulemustest;  

4) demonstreerib faktide, mõistete ja seaduspärasuste tundmist lähtuvalt õpiülesannete sisust.  

Praktiliste ülesannete puhul õpilane:  

1) rakendab teoreetilisi teadmisi praktiliselt õpisituatsioonis;  

2) demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpisituatsioonis,  

3) kirjeldab õpitulemustes määratud teadmiste ja oskuste rakendamist igapäevaelus.  

Praktiliste tööde puhul ei hinnata mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi kulgu. Õpilase hoiakuid ja 

väärtusi saab mõõta vaatluse, õpilase antud hinnangute ja otsustuste ning juhtumianalüüsi alusel. Lisaks 

hinnatakse õpilaste probleemide nägemise ja analüüsi oskust.  

Ühiskonnaõpetuses hinnatakse arutlusoskust, teksti mõistmist ja tööd erinevate allikatega (pildid, 

skeemid, tabelid, tekstid jms). Kontrollitakse ja hinnatakse mõistete seletamist ning kasutamist, 

probleemidest arusaamist ja nende analüüsi, argumenteerimise oskust, õigusalase info otsimise ning 

tõlgendamise oskust, osalemist ühistegevuses (matkimine, rollimängud, projektid), plankide, avalduste, 

reklamatsioonide jne täitmise õigsust, komplektsust ja täpsust, ettekannete, ülevaadete, kokkuvõtete, 

referaatide, esitluste jt iseseisvate ning rühmatöö ülesannete täitmist ja esitlemist. Kursuse hinne kujuneb 

kontrolltööde, praktiliste tööde ning uurimuste, iseseisvate tööde ja ettekannete hinnetest. Hindamise 

aluseks on töö iseseisev sooritus, loovus ning vormistamise korrektsus. Praktilised tööd on mingi 

konkreetse üksikteema, materjali vms kohta. Iseseisvad tööd on kodused ülesanded, klassitööd ja 

arvutitunnitööd, mida hinnatakse valikuliselt. Kursuse jooksul võib hinnata ka koduseid töid, suulisi 

vastuseid, ülesannete lahendamist, osalemist rühmatöödes jne.  

 

2. INIMESEÕPETUS 

2.1. Üldalused 
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2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gumnaasiumi inimeseopetusega taotletakse, et opilane: 

1) austab enda ning teiste inimvaarikust, suhtub eelarvamusteta ja lugupidavalt koigisse inimestesse, 

arvestab nende erivajadusi ja individuaalsust ning vaartustab individuaalseid ja kultuurilisi erinevusi; 

2) moistab ning austab erinevaid maailmavaatelisi toekspidamisi; 

3) on aktiivne ja kompetentne demokraatliku uhiskonna kodanik, kellel on valmisolek kohaneda 

muutustega too- ja uhiskonnaelus ning kes vastutab oma elu eest ja tuleb toime enda probleemide 

lahendamisega; 

4) vaartustab perekonda, moistab vastastikust rahuldust ja toetust pakkuvate suhete loomise ja hoidmise 

pohimotteid ning pereliikmete vastutuse osa perekonna vaartuste hoidmisel ja laste arengu toetamisel; 

5) moistab erinevate elurollide osa karjaari kujunemises ning pere- ja tooelu tasakaalus hoidmise tahtsust. 

 

2.1.2. Gümnaasiumi õpitulemused 

Gumnaasiumi lopetaja: 

1) moistab ning oskab selgitada kooselu ja perekonna eri vormide osa uksikisiku ning ühiskonna elus; 

2) vaartustab perekonda ja oskab analuusida lahedaste inimsuhete rolli inimese elus ning pohjendab 

iseenda vastutust ja rolli peresuhetes; 

3) analuusib perekonna funktsioone indiviidi ja uhiskonna seisukohast ning on valmis korraldama 

argielu kodus, arvestades pereliikmete turvalisust, vajadusi ja tervist; 

4) moistab abielu ja perekonna psuhholoogilisi, oiguslikke ning majanduslikke aspekte ning oskab leida 

infot ja abi, et tulla toime probleemidega; 

5) selgitab lapse arengu pohikusimusi ja lapsevanema rolli lapse kasvatamises; 

6) seostab pusisuhte olemust ning selle seost seksuaalsuse ja armastusega, vaartustades usaldust ning 

positiivseid tundeid; 

7) tunnetab iseennast, oma rolli ja vastutust nii kasvuperekonna kui ka loodava perekonna liikmena; 

8) on valmis seostama enda tehtavaid valikuid isikliku pereelu onnestumise voimalusega tulevikus; 

9) moistab vajadust tegutseda turvaliste inimsuhete loomise, sailimise ja arendamise nimel ning on 

valmis olema pere ja peret umbritseva sotsiaalse vorgustiku liige. 

 

2.2. Kursus „Perekonnaõpetus“ 

Perekond 

Õpitulemused: 

Kursuse lopus opilane: 

1) moistab, kuidas uhiskonnas toimuvad muutused avaldavad moju perekonna ja peresuhetega seotud 

vaartustele ja traditsioonidele; 

2) moistab kooselu ja perekonna vormide mitmekesisust, analuusides nende eeliseid ning puudusi; 

3) analuusib perekonna funktsioone indiviidi ja uhiskonna seisukohast ning oskab selgitada, kuidas 

oleneb nende taitmine igast pereliikmest; 

4) selgitab ja toob naiteid perekesksest ja individualistlikust perekasitlusest. 

Õppesisu 

Perekond. Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna eri vormid. Perekonna 

funktsioonid indiviidi ja uhiskonna seisukohast. Perekeskne ja individualistlik perekasitlus. 

 

Püsisuhe 

Õpitulemused 
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Kursuse lopus opilane: 

1) teab ja oskab analuusida pusisuhte loomist ning sailimist mojutavaid tegureid; 

2) moistab pusisuhtest tulenevat vastutust ning analuusib toimetulekuviise lahisuhete loppemise korral; 

3) kirjeldab armastuse olemust, vottes aluseks armastuse liigituse; 

4) moistab seksuaalsuhete seotust armastusega ning turvalise ja vastastikku rahuldust pakkuva 

seksuaalkaitumise pohimotteid inimsuhetes; 

5) kirjeldab, kuidas mojutavad uhiskond ja kultuur suhtumist seksuaalsusesse ning seksuaalsuhetesse. 

Õppesisu 

Luhi- ja pikaajaline suhe. Pusisuhte loomine ning sailitamine. Pusisuhte pusimist mojutavad tegurid. 

Tunded ja pusisuhe. Pusisuhtest tulenev vastutus. Toimetulek suhete loppemisega. Armastuse olemus 

ja liigid. Seksuaalsuhted. Turvaline seksuaalkaitumine. Uhiskonna ja kultuuri moju suhtumisele 

seksuaalsusesse. 

 

Abielu 

Õpitulemused 

Kursuse lopus opilane: 

1) analuusib registreeritud ja vabaabielu voimalikke eeliseid ning puudusi; 

2) teab abieluga seonduvate tavade ja kommete tugevdavat ning toetavat moju inimsuhetele; 

3) moistab lahedase sotsiaalse vorgustiku tahtsust abielu toetava susteemina; 

4) kirjeldab abieluperioode ning moistab tegureid, mis mojutavad abieluga rahulolu; 

5) teab abielusuhtest tulenevaid oigusi ja kohustusi. 

Õppesisu 

Abielu: registreeritud abielu ja vabaabielu. Abielu, tavad ja kombed. Abielu toetav lahedane sotsiaalne 

vorgustik. Abieluline kohanemine. Abielu perioodid. Abielulise rahulolu muutused kooselu jooksul. 

Abielusuhtest tulenevad oigused ja kohustused. 

 

Lapsevanemaks olemine 

Õpitulemused 

Kursuse lopus opilane: 

1) moistab lapsevanemaks olemise rolli kui isiksuse arenguvoimalust; 

2) analuusib vanemate kasvatuslikust rollist tulenevat vastutust lapse kasvatamisel; 

3) analuusib vanemate kasvatusstiile, lahtudes lapse arengu toetamisest kodukasvatuses; 

4) teab tegureid, mis mojutavad inimese reproduktiivtervist, ja tohusaid meetodeid raseduse 

plaanimiseks; 

5) analuusib plaanimata rasedusega kaasnevaid valikuid ning neid mojutavaid tegureid. 

Õppesisu 

Lapsevanemaks olemine ja selle komponendid: bioloogiline, juriidiline, psuhholoogiline, sotsiaalne. 

Vanemate roll ja vastutus lapse kasvatajana. Vanemate kasvatusstiilid. Pereplaneerimine ja seda 

mojutavad tegurid. Planeerimata rasedus. 

 

Laps 

Õpitulemused 

Kursuse lopus opilane: 

1) teab laste arenguvajadusi varases lapseeas ja vanemate osa nende rahuldamisel; 

2) analuusib lapse ja vanema vahelise kiindumussuhte olemust ning vanemate moju selle kujunemisele; 
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3) analuusib kodukasvatuse olemust ja tahtsust lapse arengus. 

Õppesisu 

Lapse areng ja vanema osa selles. Kiindumussuhe lapsega ning vanemate moju selle kujunemisele. 

Kodukasvatuse olemus, eesmargid ja osa lapse arengus. 

 

Kodu ja argielu 

Õpitulemused 

Kursuse lopus opilane: 

1) moistab kodu kui turvalise elukeskkonna moju inimese ja tema lahisuhete arengule; 

2) teab ning oskab naha voimalusi pereliikmete vajaduste ja vaartustega arvestamiseks ning 

vastastikuseks toetuseks ja abiks; 

3) moistab pereliikmete rollide ning rollinouete kokkuleppelisust ja paindlikkust ning nende moju 

peresuhetele; 

4) rakendab opisituatsioonis tohusaid lahkhelide lahendamise viise peres; 

5) teab tegureid, mis mojutavad pereliikmete fuusilist, emotsionaalset, sotsiaalset ja vaimset tervist, ning 

oskab hinnata tervise sailitamist tervisliku eluviisi kaudu; 

6) analuusib, kuidas mojutab soltuvus erinevatest ainetest voi tegevustest peresuhteid, ning moistab 

kaassoltuvuse olemust; 

7) analuusib lahkumineku ja lahutuse pohjusi ning tagajargi; 

8) selgitab leina olemust ning oskab kirjeldada leinast ulesaamise voimalusi; 

9) vaartustab perekonnasuhete sailimist ja perekonda. 

Õppesisu 

Kodu ja selle loomine. Kodu kui elukeskkond. Pereliikmete vajadused ja vaartused ning nende 

arvestamine. Sallivus suhetes. Rollide jaotumine peres. Abistavad suhted peres. Suhtlemine peres. 

Lahkhelid peres ning nende lahendamise voimalused. Perekond, inimese tervis ja tervislik eluviis. 

Terviseriskid ning nende ennetamine uksikisiku, perekonna ja kogukonna tasandil. Lahkuminek ja 

lahutus. Lein ja toimetulek sellega. Perekondlike suhete sailitamine. 

 

Perekonna majanduselu ja õigusaktid 

Õpitulemused 

Kursuse lopus opilane: 

1) moistab perekonna eelarve planeerimise ja kulutuse analuusimise vajalikkust; 

2) moistab iga pereliikme oigust oma ajale, ruumile ja materiaalsetele kulutustele, arvestades teisi; 

3) teab pohilisi pereelu ja laste elu reguleerivad seadusi. 

Õppesisu 

Pere eelarve ja materiaalsed ressursid peres. Abielu ning laste elu reguleerivad seadused. 

Perekond inimese elus 

Õpitulemused 

Kursuse lopus opilane: 

1) analuusib perekonna tahtsust inimese jaoks elu erinevatel perioodidel; 

2) moistab polvkondi uhendavate sidemete tugevdavat ja toetavat moju pereelule; 

3) vaartustab perekonnaelu positiivset rikastavat moju inimese lahisuhete vorgustikus. 

Õppesisu 

Perekonna tahtsus inimese elu erinevatel perioodidel. Side polvkondade vahel. Onn ja perekonnaelu. 
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2.3. Valikkursus „Psühholoogia I“ 

2.3.1. Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gumnaasiumi lopetaja: 

1) moistab inimese taju, tahelepanu, malu, oppimise, motlemise, emotsioonide, motivatsiooni, isiksuse, 

vaimsete voimete ja sotsiaalsete protsesside pohilisi seadusparasusi ning tunneb neid enda ja teiste 

kaitumises; 

2) teab psuhholoogias kasutatavaid pohilisi uurimismeetodeid ning eristab teaduslikku teadmist 

tavateadmisest; 

3) tunneb igapaevaelus kasutatavaid psuhholoogiaga seotud moisteid ja kontseptsioone; 

4) oskab rakendada psuhholoogia seadusparasusi enda oppimist analuusides ning opioskusi arendades; 

5) moistab inimeste erinevuste paritolu ja individuaalsust ning vaartustab individuaalseid ja kultuurilisi 

erinevusi; 

6) analuusib pohiliste sotsiaalsete protsesside moju inimese kaitumisele igapaevaelus; 

7) moistab ja kirjeldab psuhholoogiateadmiste rakendamise voimalusi igapaevaelus ja rakendab 

psuhholoogiateadmisi enda karjaariplaani koostamisel; 

8) teab ainevaldkonnaga seotud elukutseid ja ameteid ning moistab nende too vaartust uhiskonnas. 

 

2.3.2. Valikkursuse õpitulemused ja õppesisu 

Psühholoogiateadus 

Õpitulemused 

Kursuse lopus opilane: 

1) oskab eristada teaduslikku psuhholoogiat rahvapsuhholoogiast, vaartustades teaduslikku 

kasitlust psuhholoogiliste nahtuste seletamisel; 

2) moistab psuhholoogia seoseid teiste teadustega ning oskab tuua naiteid psuhholoogiateaduse 

harude kohta; 

3) teab psuhholoogia pohilisi uurimismeetodeid (kirjeldavad, korrelatiivsed, eksperimentaalsed) 

ning toob naiteid psuhholoogia teaduslike uurimuste kohta. 

Õppesisu 

Psuhholoogia kui teadus. Teaduslik psuhholoogia ja rahvapsuhholoogia. Psuhholoogia 

uurimismeetodid. Psuhholoogia harud ja seos teiste teadustega. 

 

Tunnetuse ja tegevuse bioloogiline alus 

Õpitulemused 

Kursuse lopus opilane: 

1) teab inimese perifeerse ja kesknarvisusteemi ehitust ning talitlust; 

2) teab narviraku ehitust ja talitlust; 

3) oskab igapaevaelu naidetele tuginedes selgitada aistingute ja meelelise tunnetuse olemust. 

Õppesisu 

Inimese narvisusteem: perifeerne ja kesknarvisusteem. Narviraku ehitus ja talitlus. Meeleelundid ning 

aistingud. 

 

Taju ja tähelepanu 

Õpitulemused 

Kursuse lopus opilane: 

1) teab taju ulesandeid ja tajukujundite tekkimist lahtuvalt taju omadustest; 
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2) oskab tuua naiteid tajuliikide (sugavus-, liikumis- ja ruumitaju) kohta; 

3) oskab eristada tahtlikku ja tahtmatut tahelepanu ning kirjeldab nende moju oma opitegevusele 

ning igapaevaelule. 

Õppesisu 

Taju ja selle omadused. Tajukujundi tekkimine. Tajuliigid: sugavus-, liikumis-, ruumitaju. Tahtlik ja 

tahtmatu tahelepanu. 

 

Mölu 

Õpitulemused 

Kursuse lopus opilane: 

1) oskab tuua naiteid toomalu ja pikaajalise malu kohta, toetudes teaduslikule kasitlusele; 

2) analuusib isiklike kogemuste kaudu episoodilise, semantilise ja protseduurilise malu erinevusi; 

3) moistab tahelepanu, infotootluse sugavuse ja info kokkupakkimise moju mallu salvestamisele; 

4) teab unustamise pohjusi ning oskab tuua naiteid, kuidas muuta meenutamine oppides 

tohusamaks. 

Õppesisu 

Malu. Toomalu ja pikaajaline malu. Episoodiline, semantiline ja protseduuriline malu. Maluprotsessid: 

salvestamine, meenutamine, unustamine. 

 

Õppimine 

Õpitulemused 

Kursuse lopus opilane: 

1) teab, mis on oppimine, ning selgitab, kuidas omandatakse teadmisi ja oskusi; 

2) teab ja kirjeldab erinevaid oppimise viise: harjumine, tingimine, sotsiaalne oppimine, teadmiste 

konstrueerimine; 

3) oskab tuua naiteid opiviiside rakendumise kohta oppides ning oskab analuusida oma oppimist. 

Õppesisu 

Oppimine, teadmised ja oskused. Opiviisid: harjumine, tingimine, sotsiaalne oppimine, teadmiste 

konstrueerimine. 

 

Mõtlemine 

Õpitulemused 

Kursuse lopus opilane: 

1) oskab eristada ja kirjeldada motlemise elemente (kujundeid, moisteid ja skeeme) ning moistab keele ja 

motlemise seoseid; 

2) teab probleemide lahendamise etappe ja oskab tuua naiteid takistuste kohta probleeme lahendades; 

3) analuusib teadmiste ja kogemuste moju probleemide lahendamisele ning loovale motlemisele ja toob 

selle kohta naiteid; 

4) oskab rakendada probleemi lahendamise etappe probleemulesandeid lahendades ning analuusida 

lahenduse kaiku. 

Õppesisu 

Motlemine. Motlemise elemendid: kujundid, moisted, skeemid. Keel ja motlemine. Probleemide 

lahendamine ja loov motlemine. 

 

Emotsioonid ja motivatsioon 
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Õpitulemused 

Kursuse lopus opilane: 

1) teab emotsiooni moistet ja pohiemotsioone ning analuusib, kuidas valjenduvad emotsioonid 

fusioloogiliselt, tunnetuslikult ja kaitumises; 

2) analuusib emotsioonide ja vaimse tervise seoseid, oskab tuua naiteid, kuidas vaimset tervist hoida ning 

kust vajaduse korral abi leida; 

3) rakendab opisituatsioonis emotsioonide valjendamise viise, mis ei kahjusta ennast ega teisi, ning 

vaartustab neid; 

4) oskab selgitada vajaduste, eesmarkide ja motivatsiooni seoseid; 

3) rakendab opisituatsioonis emotsioonide valjendamise viise, mis ei kahjusta ennast ega teisi, ning 

vaartustab neid; 

4) oskab selgitada vajaduste, eesmarkide ja motivatsiooni seoseid; 

5) rakendab opisituatsioonis oskust seada luhi- ja pikaajalisi eesmarke ning plaanida nende 

saavutamiseks vajalikke tegevusi; 

6) teab bioloogilise ja kultuurilise motivatsiooni avaldumisvorme ning oskab tuua nende kohta naiteid; 

7) oskab kirjeldada inimese saavutusvajaduse rahuldamise voimalusi erinevates tegevusvaldkondades. 

Õppesisu 

Emotsioon. Emotsiooni komponendid. Pohiemotsioonid ja emotsioonide valjendamine. Vajadused, 

eesmargid ja motivatsioon. Bioloogiline ja kultuuriline motivatsioon. Saavutusvajadus. 

 

Individuaalsed erinevused 

Õpitulemused 

Kursuse lopus opilane: 

1) oskab selgitada isiksuse viiefaktorilist kasitlust, tuues selle kohta naiteid; 

2) moistab parilikkuse ja keskkonna osa isiksuseomaduste kujunemises; 

3) teab isiksuseomaduste mootmise pohilisi meetodeid psuhholoogias; 

4) oskab tuua naiteid uld- ja erivoimekuse valjendumise ning rakendamise voimaluste kohta inimestel; 

5) teab intelligentsuskoefitsiendi tahendust; 

6) moistab normi ja halbivuse suhtelisust ning vaartustab inimeste erinevusi. 

Õppesisu 

Isiksus, isiksuseomadused. Isiksuse bioloogilised alused. Vaimsed voimed: uldvoimekus ja 

erivoimekused. IQ. Individuaalsed erinevused, norm ja halbivus. 

 

Sotsiaalsed protsessid 

Õpitulemused 

Kursuse lopus opilane: 

1) moistab kultuurilise ja rahvusliku identiteedi kujunemise mehhanisme; 

2) analuusib, kuidas esmamulje, eelarvamused ja stereotuubid mojutavad inimeste sotsiaalset taju, ning 

toob selle kohta naiteid; 

3) analuusib ruhmas toimuvate protsesside (sunergia, vastutuse hajumise, konformsuse, 

ruhmamotlemise) moju inimese kaitumisele, seostades seda igapaevaeluga; 

4) vaartustab vajadust seista vastu ruhmasurvele, mis ohutab ennast ja teisi kahjustavalt kaituma. 

Õppesisu 

Sotsiaalne vordlemine ja identiteet. Sotsiaalne taju. Esmamulje, eelarvamused, stereotuubid. 

Ruhmaprotsessid: sunergia, vastutuse hajumine, konformsus, ruhmamotlemine. 
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Psühholoogia rakendused 

Õpitulemused 

Kursuse lopus opilane: 

1) oskab kirjeldada psuhholoogi tood eri valdkondades ning vaartustab uldinimlikke eetilisi printsiipe 

psuhholoogias; 

2) moistab psuhholoogiateadmiste olulisust ning vaartuslikkust enda ja teiste kaitumise seletamisel. 

Õppesisu 

Psuhholoogi elukutse ja psuhholoogia rakendused. Psuhholoogiateadmiste rakendamine igapaevaelus. 

 

2.4. Valikkursus «Konfliktoloogia" 

2.4.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi valikkursuse eesmärgid on toetada tervikliku, iseseisva ja teisi arvestava inimese 

kujunemist, taotledes, et õpilane omandab teadmisi konfliktoloogia põhiliste seaduspärasuste ja nende 

uurimise kohta ning mõistab nende rakendamise võimalusi igapäevaelus, väärtustades neid. 

 

2.4.2. Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) omandab ülevaadet konfliktoloogia peamistest arengu etappidest; 

2) mõistab konfliktide põhjusi ja struktuuri; 

3) omandab ülevaadet konfliktide etappidest ja perioodidest ; 

4) oskab iseloomustada isiku sisemist konflikti; 

5) oskab iseloomustada isikuvahelist konflikti; 

6) oskab ennetada konfliktisituatsiooni; 

7) oskab lahendada konfliktisituatsiooni. 

 

2.4.3. Õpitulemused ja õppesisu 

Konfliktoloogia arenguetappide iseloomustus 

Õpitulemused: 

1) eristab konfliktoloogia põhilisi harusid, arenguetappe ning mõistab seoseid teiste 

teadustega; 

2) teab konfliktoloogia põhilisi uurimismeetodeid (kirjeldavad, eksperimentaalsed). 

Õppesisu: 

Konfliktoloogia kui teadus. Konfliktoloogia harud ja seos teiste teadustega. Konfliktoloogia 

uurimismeetodid. Konfliktoloogia objektid, eesmärgid ja ülesanded. 

 

Konfliktide klassifitseerimine 

Õpitulemused: 

1) kirjeldab konfliktide objektiivseid ja subjektiivseid põhjusi; 

2) selgitab konfliktide mehhanisme ja struktuure; 

3) teab, kuidas võivad konfliktid mõjutada inimese käitumist. 

Õppesisu: 

Konflikti sisu ja liigid. Konfliktide tekkimise objektiivsed ja subjektiivsed põhjused. Konfliktide 

struktuurid ja mehhanismid. 
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Konfliktide perioodid ja etapid 

Õpitulemused: 

Konflikti allikad ja funktsioonid. Konflikti tekkimine ja faasid. Konflikti algus ja lõpp. Konflikti varjatud 

ja avatud periood. Konflikti dünaamika. 

Õppesisu: 

Kirjeldab ja toob näiteid erinevate konfliktide tekkimise kohta; teab ja oskab seletada konflikti 

dünaamikat, kuidas algab ja lõpeb konflikt; eristab konflikti varjatud ja avatud perioode. 

 

Isikutevahelised konfliktid 

Õpitulemused: 

Isikutevahelised konfliktid: motiivid, põhjused ja tagajärjed. Konfliktide osapoolete süütunne ja 

vastutustunne, leppimine ja valiku võimalused. 

Õppesisu: 

Kirjeldab ja toob isiklikest kogemustest näiteid isikuvahelise konflikti kohta; teab konfliktide põhjusi, 

tagajärgi ning kirjeldab konfliktide osapoolete leppimise võimalustest; teab ja kirjeldab erinevaid 

konflikti leppimise viise: läbirääkimised, kompromiss, konsensus. 

 

Konfliktide ennetamise alused 

Õpitulemused: 

Konfliktidest ärahoidmine ja ennetamine. Konfliktide sümptoomid, diagnoseerimine ja reguleerimine. 

Konfliktide kustutamise oskus. 

Õppesisu: 

Teab konfliktide lahendamise etappe ja takistusi konfliktide lahendamisel, tuues näiteid 

protsessi kirjelduse ja takistuste kohta; kirjeldab teadmiste ja kogemuste mõju konflikti lahendamisele 

ning toob isiklikust kogemusest näiteid selle kohta; eristab ja kirjeldab konflikti ennetamise elemente 

(kujundeid, mõisteid ja skeeme) ning selgitab nende seoseid. 

 

Konfliktide konstruktiivne lahendamine  

Õpitulemused: 

Konfliktide   lahendamise   kriteeriumid ja läbirääkimised,  kompromiss, järeleandmised. Konstruktiivse 

lahendamise tingimused, faktorid, motiivid. Konflikti osapoolete koostöö 

 

 

3. AJALUGU 

3.1. Üldalused 

3.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi ajalooõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunneb huvi mineviku vastu ja teadvustab enda võimalusi mineviku uurijana ning ajaloos osalejana, 

määratleb end oma rahva liikmena, eurooplasena ja maailmakodanikuna; 

2) tunneb ajalugu ajastut iseloomustavate sündmuste, protsesside, vaimulaadi ja isikute kaudu; 

3) mõistab ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse, 

järjepidevuse olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi, võtab oma seisukohti kujundades 

arvesse ajastu konteksti; 

4) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja arengu eeldusena, 

teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning edasikandjana; 
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5) leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate usaldusväärsust ning kasutab 

erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt; 

6) mõistab ja tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab oma 

seisukohta, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma eksimusi; 

7) teab ja kasutab kontekstis ajaloo põhimõisteid ning eristab ajaloofakti tõlgendusest ja arvamusest; 

8) tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike, infokanaleid ja IKT vahendeid, 

väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kaitseb argumenteeritult oma 

seisukohta. 

9)teab ainevaldkonnaga seotud erialasid, mõistab seoseid ainevaldkonnaga seotud teadmiste ja tööturu 

võimaluste vahel ja analüüsib enda ainealaseid teadmisi ja oskusi haridustee kavandamisel. 

 

3.1.2. Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) tunneb ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, Eesti ajaloo seoseid Euroopa ja maailma 

ajalooga, mõistab ajaloolise arengu järjepidevust ning ajaloosündmuste ja -protsesside erineva 

tõlgendamise põhjusi; 

2) tunneb maailma olulisemaid kultuurisaavutusi ja mõistab kultuuri järjepidevust, väärtustab 

kultuurilist mitmekesisust, teadvustab kultuuri rolli enesemääratlemises ning oma rolli kultuuri 

kandjana ja kultuuripärandi säilitajana; 

3) võrdleb ning analüüsib poliitilisi, ühiskondlikke, olmelisi ja/või kultuurilisi arengusuundi ja 

probleeme, kirjeldab ideoloogiliste ning tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ja 

väärtushinnanguile, võrdleb suurriikide mõju maailma majandusele ning poliitikale eri ajastuil, 

analüüsib riikidevahelist koostööd ja konfliktide lahendamise viise; 

4) leiab, selekteerib, refereerib ning analüüsib kriitiliselt infot, erinevaid teabeallikaid, sh 

ajalookaarte ja seisukohti, hindab allika või käsitluse usaldusväärsust, eristab fakti arvamusest; 

selgitab sündmuste või protsesside erineva tõlgendamise põhjusi; 

5) kasutab ajaloosõnavara, erinevaid õpivõtteid, korrigeerib oma eksimusi, koostab referaate ja 

uurimusi, kirjutab arutlusi, osaleb diskussioonis, töötab kaardiga, väljendab oma teadmisi ning oskusi 

suuliselt ja kirjalikult ning kasutab IKT vahendeid; 

6) suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende pilgu läbi ning 

arvestades ajastu eripära. 

 

3.2. Ajaloo I kursus «.Üldajalugu" 

1. Antiikaeg  

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost antiikaja näidete põhjal; 

2) selgitab antiiktsivilisatsioonide tähtsust maailma ajaloos antiikaja näidete põhjal ning mõistab 

antiigipärandi olulisust tänapäeval; 

3) tunneb ning võrdleb demokraatliku ja aristokraatliku linnriigi, Rooma vabariigi ja keisririigi 

toimimise põhimõtteid; 

4) iseloomustab religiooni ja mütoloogia osa antiikaja inimese maailmapildis ning kristluse tekkelugu ja 

kujunemist riigiusuks; 

5) kirjeldab näidete abil antiikkultuuri saavutusi, toob esile seosed antiikkultuuri ja Euroopa kultuuri 

kujunemise vahel, töötab ajastut iseloomustavate allikatega ning hindab neid kriitiliselt; 
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6) näitab kaardil Kreeka linnriike ja hellenistliku kultuuri levikuala ning Rooma riigi laienemist; 

7) teab, kes olid Homeros, Herodotos, Sokrates, Platon, Aristoteles, Perikles, Aleksander Suur, Romulus, 

Caesar, Augustus, Constantinus Suur, Jeesus ja Paulus, ning iseloomustab nende tegevust; 

8) teab ja kasutab kontekstis mõisteid polis, aristokraatia, türannia, demokraatia, hellen, barbar, kodanik, senat, 

konsul, vabariik, keisririik, patriits, plebei, Piibel, Vana Testament, Uus Testament, Rooma õigus. 

Õppesisu 

Kreeka linnriigid: valitsemine, kodanikkond, eluolu. Sparta ja Ateena. Hellenid ja barbarid: hellenite 

kasvatus, haridus ja igapäevaelu. Kreeka kultuur: mütoloogia ja religioon. Homerose eeposed. 

Ajalookirjutuse algus. Kõnekunst. Teater. Filosoofia: Sokrates, Platon, Aristoteles. Olümpiamängud. 

Makedoonia tõus ja hellenism: Aleksander Suur. Rooma riigi teke. Rooma vabariik ja selle korraldus. 

Rooma tõus suurriigiks: armee. Caesar. Keisrivõimu kehtestamine: Augustus. Lääne-Rooma ja Ida-

Rooma. Rooma ühiskond ja eluolu: perekond, kasvatus ja haridus. Rooma õigus. Rooma kui antiikaja 

suurlinn. Ehituskunst. Religioon: ristiusu teke ja levik ning tõus riigiusuks. Antiiktsivilisatsioonide 

saavutused ja tähtsus maailma ajaloos. 

 

2. Keskaeg 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost keskaja kontekstis; 

2) iseloomustab keskaja ühiskonda ja eluolu ning analüüsib kriitiliselt keskaja erinevaid teabeallikaid; 

3) kirjeldab kiriku osa keskaja ühiskonnas ja kultuuris ning inimeste mõttemaailma kujundajana; 

4) teab linnade tekkimise põhjusi ja iseloomustab, kuidas funktsioneeris linnaühiskond; 

5) kirjeldab islami teket ja levikut ning väärtustab islami kultuuripärandit; 

6) teab ristisõdade põhjusi ja tulemusi ning mõju kultuurile ja väärtushinnangutele; 

7) iseloomustab keskaegsete ülikoolide tegevust; 

8) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kirik, klooster, vaimulikud ordud, ketserlus, inkvisitsioon, ristisõjad, 

läänikord, naturaalmajandus, raad, tsunft, gild, Hansa Liit, skolastika, koraan; 

9) teab, kes olid Muhamed, Karl Suur, Innocentius III ja Aquino Thomas, ning iseloomustab nende 

tegevust. 

Õppesisu 

Rahvasterändamine ja Lääne-Rooma riigi langus. Frangi riik: Karl Suur. Lääne-Euroopa riikide teke. 

Ühiskond   ja   eluolu:   läänikord. Feodaalide Linnaühiskond: kaubandus, käsitöö, valitsemine. Islami 

teke ja levik: Muhamed. Koraan. Ilmalik võim ja vaimulik autoriteet: keisrivõim. Religiooni dominantsus. 

Vaimulikud ordud. Ketserlus. Ristisõjad. Ülikoolid ja skolastika. 

 

3. Uusaeg 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemusliku seose ning väärtushinnangute muutumist uusajal; 

2) kirjeldab uut maailmapilti ning selgitab renessansi, maadeavastuste ja reformatsiooni osa selle 

kujunemisel; analüüsib kriitiliselt erinevaid teabeallikaid; 

3) teab, mis mõju avaldasid Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni reformid Euroopale; 

4) iseloomustab industriaalühiskonda ning analüüsib selle mõju inimeste igapäevaelule; 

5) näitab ja analüüsib uusajal toimunud muutusi Euroopa poliitilisel kaardil; 

6) tunneb teaduse ja tehnika arengu põhijooni ning tähtsamaid saavutusi uusajal; 
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7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid renessanss, humanism, reformatsioon, absolutism, parlamentarism, 

valgustus, revolutsioon, reform, kapitalism, kolonialism, monopol, urbaniseerumine, sotsialism; 

8) teab, kes olid Leonardo da Vinci, Christoph Kolumbus, Fernäo de Magalhäes, Martin Luther, Louis 

XIV, Voltaire, George Washington, Napoleon, Karl Marx ja Otto von Bismarck, ning iseloomustab nende 

tegevust. 

Õppesisu 

Uue maailmapildi kujunemine: renessanss ja humanism, maadeavastuste mõjud ja tagajärjed, 

reformatsioon ja vastureformatsioon. Absolutism ja parlamentarism: poliitiline kaart uusaja alguses. 

Absolutism Prantsusmaal, parlamentarismi kujunemine ja kindlustumine Inglismaal. Ameerika 

Ühendriikide iseseisvumine. Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade mõju Euroopale: valgustus. 

Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni sõjad, nende mõju Euroopale. Viini kongress. Rahvusluse tõus ja 

rahvusriikide teke. Industriaalühiskond: tööstuslik pööre, industriaalühiskonna iseloomulikud tunnused, 

masstootmine ja monopolid. Maailmamajandus, teaduse ja tehnoloogia areng uusajal. 

 

3.3. Ajaloo II kursus „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)" 

1. Esiaeg 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab tähtsamaid Eesti esiaja perioode; mõistab muististe kui ajalooallikate eripära; 

2) kirjeldab inimeste eluolu ja toob näiteid inimeste tegevusaladest ja nende muutustest esiajal 

3) iseloomustab esiaja eestlaste suhteid naaberrahvastega ning vastastikuseid mõjutusi; 

4) kirjeldab Eesti halduskorraldust ja majanduslikku arengut esiaja lõpul; 

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisted arheoloogiline kultuur, muistis, muinaslinnus, kalme, maakond, 

kihelkond, malev, animism. 

Õppesisu 

 Jääaeg ja selle taandumine. Inimasutuse algus Euraasia põhjaosas. Muinasaja allikad ja nende uurimine. 

Kiviaja arheoloogilised kultuurid Eestis: Kunda kultuur, kammkeraamika kultuur, nöörkeraamika ehk 

venekirvestekultuur - elanike peamised tegevusalad ning kultuuri iseloomustavad muistised. Metalliaeg. 

Pronksiaeg. Asva kultuur. Rauaaeg. Põlispõllundus, kalmed, linnused.  Eesti esiaja lõpul. Suhted 

naabritega: idaslaavlased, balti hõimud, viikingid. Rahvusvaheliste kaubateede kujunemine ja Eesti. 

Eesti ühiskond esiaja lõpul: sotsiaalne kihistumine. Maakonnad ja kihelkonnad. Linnused. Külad ja 

elamud. Muinasusund ja ristiusu levik Eestis. Muinasusundi seos loodusega. Vanimad teated ristiusu 

levikust Eestis. 

 

2. Keskaeg 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib Balti ristisõja põhjusi, käiku ja tulemusi erinevate osaliste vaatenurgast; 

2) tunneb muutusi Vana-Liivimaa riiklikus korralduses ja poliitilisel kaardil; iseloomustab suhteid 

naaberriikidega; 

3) analüüsib Jüriöö ülestõusu tähtsust ja tähendust ajaloolise narratiivina; 

4) iseloomustab Eesti keskaja ühiskonda: läänikord, talurahva õiguslik seisund ja 

majanduslik olukord, käsitöö ja kaubandus, eluolu linnades; loob seoseid Eesti ja Euroopa 

ajaloo vahel keskajal; 
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5) kirjeldab Eesti keskaja kultuuri põhijooni ning mõistab ristiusu mõju Eesti kultuurile, vaimuelule ja 

väärtushinnangute muutumisele; mõistab kultuurilist järjepidevust; 

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Vana-Liivimaa, Liivi Ordu, vasallkond, mõis, teoorjus, sunnismaisus, 

adramaa; 

7) teab, kes olid Lembitu, Kaupo, piiskop Albert ja kroonik Henrik, ning iseloomustab nende tegevust. 

Õppesisu 

Muistne   vabadusvõitlus:   Balti   ristisõdade   põhjused.   Muistse   vabadusvõitluse   kulg.   Eestlaste 

lüüasaamise põhjused ja tagajärjed. Henriku Liivimaa kroonika ajalooallikana. Vana-Liivimaa  riigid:  

riiklik  korraldus  ja  poliitiline  kaart.  Seisused.  Maapäev.  Vana-Liivimaa  riikide omavahelised suhted 

ja suhted naabritega. Jüriöö ülestõus, selle põhjused ja tagajärjed. Keskaja ühiskond Eestis: 

läänikorraldus. Mõisate rajamine. Sunnismaisuse ja teoorjuse kujunemine. Keskaegsed linnad Eestis: 

linnade valitsemine. Käsitöö, kaubandus, Hansa Liit. Gildid ja tsunftid. Eluolu linnas. 

Kirik ja kultuur: vaimulikud ordud ja kloostrid. 

 

3. Üleminekuaeg keskajast uusaega 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) kirjeldab rahvusvahelisi suhteid Läänemere piirkonnas 16. sajandil;  

2) selgitab allikate alusel Liivi sõja eellugu, kulgu ja tulemusi; 

3) teab muutusi riiklikus korralduses ja poliitilisel kaardil sõdade ajal; 

4) iseloomustab reformatsiooni mõju ja tähtsust eesti kultuuriloos; analüüsib muutusi mentaliteedis ning 

vaimuelus; 

5) teab, kes olid Balthasar Russow, Ivan IV ja Wolter von Plettenberg, ning iseloomustab nende tegevust. 

Õppesisu 

Tugeva keskvõimuga riikide kujunemine Läänemere regioonis. Reformatsioon Eestis: haridusolud. 

Eestikeelse trükisõna algus. Liivi sõda: Vana-Liivimaa asend Läänemere regioonis. Liivi sõja eellugu, käik 

ja tulemused. Eesti kolme kuningriigi valduses: riiklik korraldus ja poliitiline kaart. Vastureformatsioon. 

Kultuuri   areng:    Balthasar   Russowi   kroonika   ajalooallikana.    Reformatsiooni ja 

vastureformatsiooni mõju vaimuelule. 

 

 

3.4. Ajaloo III kursus „Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni)" 

1. Rootsi aeg 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab, kuidas toimus Rootsi võimu järkjärguline kehtestamine kogu Eesti alal; 

2)iseloomustab allikate ja teabetekstide põhjal Rootsi poliitikat Eesti- ja Liivimaal; 

3) kirjeldab talurahva õigusliku ja majandusliku olukorra muutumist Rootsi ajal; 

4)mõistab luterluse mõju ja Rootsi aja tähtsust eesti kultuuri ja hariduse arengus, ajaloos ning tänapäeval; 

5)seletab ja kasutab kontekstis mõisteid rüütelkond, reduktsioon, vakuraamat, piiblikonverentsid, Vastne 

Testament, Academia Gustaviana; 

6)teab, kes olid Bengt Gottfried Forselius, Gustav II Adolf, Johan Skytte ja Karl XI, ning iseloomustab 

nende tegevust. 

Õppesisu 
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Rootsi suurriigi ajastu. Rootsi keskvõim ja baltisaksa aadel. Majanduslik areng: talurahva õiguslik 

seisund ja majanduslik olukord. Reduktsioon ja selle tulemused. Manufaktuuride teke. Kaubandus. 

Vaimuelu ja kultuur: luterlus riigiusuna. Esimesed gümnaasiumid. Ülikooli asutamine Tartus. 

Rahvaharidus. Eestikeelse kirjasõna levik. 

 

2. Eesti 18. sajandil 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) selgitab Põhjasõja põhjusi, tulemusi ja mõju; 

2) iseloomustab Balti erikorda ning selle mõju Eesti arengule; 

3) analüüsib Euroopa valgustusideede mõju eesti vaimuelule; 

4)seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Balti erikord, restitutsioon, asehalduskord, 

vennastekogud; 

5)teab, kes olid Karl XII, Peeter I, Katariina II, Anton Thor Helle ja August Wilhelm Hupel, 

ning iseloomustab nende tegevust. 

Õppesisu 

Põhjasõda: Põhjasõja põhjused, käik ja tulemused. Rahvastikuprotsessid Eestis 16.-18. sajandil. Sõdade, 

haiguste, olmetingimuste ja näljahädade mõju rahvastikule. Balti erikord: Vene keskvõim ja baltisaksa 

seisuslik omavalitsus. Talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord. Asehalduskord. Vaimuelu 18. 

sajandil: baltisaksa kultuur ja talurahvakultuur. Rahvaharidus. Pietism ja valgustus. 

 

3. Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab, kuidas muutus talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord, ning selgitab 

majandusprotsesside ja talurahvaseaduste seoseid; 

2) mõistab ärkamisaja tähendust ja tähtsust ning selle mõju kodanikuühiskonna 

kujunemisele Eesti ajaloos; 

3) iseloomustab rahvusliku liikumise eeldusi ja seoseid Euroopaga; 

4) teab, millised olid tähtsamad rahvusliku liikumise ettevõtmised ning kes olid rahvusliku liikumise 

eestvedajad; analüüsib allikate alusel rahvusliku liikumise ettevõtmisi ja ideid; 

5) iseloomustab muutusi Eesti ühiskonnas ja ühiskondlik-poliitilise mõtte arengut 19. sajandi lõpul ning 

loob seoseid omariikluse kujunemisega; 

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid estofiil, ärkamisaeg, rahvuslik liikumine, venestamine, Aleksandrikool; 

7) teab, kes olid Karl Ernst von Baer, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Johann Voldemar Jannsen, Jakob 

Hurt, Carl Robert Jakobson, Lydia Koidula ja Jaan Tõnisson, ning iseloomustab nende tegevust. 

Õppesisu 

Moderniseeruv Euroopa: industriaalühiskonna kujunemine, rahvuslik liikumine. Venemaa 19. sajandil ja 

20. sajandi algul. Talurahva vabanemine: pärisorjuse kaotamine Eestis. Talurahva omavalitsuse 

kujunemine. Talude päriseksostmine. Usuvahetusliikumine. Tööstuse areng. Erinevused Põhja- ja Lõuna-

Eesti arengus. Ärkamisaeg: Eelärkamisaeg. Estofiilid. Tartu ülikool 19. sajandil. Estofiilid. Eesti 

haritlaskonna kujunemise algus. Seltsiliikumine. Tähtsamad rahvusliku liikumise ettevõtmised ja nende 

eestvedajad, erimeelsused eesmärkide saavutamisel. Moderniseeruv Eesti: majanduse areng. Raudteede 

ehitamine, selle mõju majanduslikule ja sotsiaalsele arengule. Suurtööstuse kujunemine. Põllumajanduse 

areng. Talurahva kihistumine. Ülevenemaaliste seaduste laienemine Eestile. Venestusaja mõju haridusele, 
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kultuurile ja rahvuslikule liikumisele. Rahvusliku professionaalse kultuuri kujunemine. Uus rahvuslik 

tõus. Poliitilised rühmitused Eestis. 1905. aasta sündmused ja nende mõju ühiskonnale. 

 

3.5. Ajaloo IV kursus «.Lähiajalugu I - Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel" 

1. Maailm Esimese maailmasõja eel 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) kirjeldab suurriikide arengujooni ja rolli muutumist rahvusvahelistes suhetes; 

2) teab suurriikide sõjalis-poliitilisi blokke ning analüüsib Antanti ja Kolmikliidu taotlusi; 

3) tunneb maailma poliitilist kaarti enne Esimest maailmasõda: näitab kaardil suurriikide sõjalistesse 

blokkidesse kuuluvaid riike, koloniaalimpeeriume; 

4) iseloomustab maailma majanduse arengujooni; analüüsib teaduse ja tehnika mõju; 

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid imperialism, monopol, Antant, Kolmikliit. 

Õppesisu 

Suurriikide arengujooni: poliitiliste süsteemide erinevused, Venemaa. Maailma majandus: 

teadusrevolutsioon, monopolid, kapitali eksport, vabaturumajandus ja protektsionism. Suurriikide 

liidud: kujunemise põhjused ja tagajärjed.  

 

2. Esimene maailmasõda 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib Esimese maailmasõja põhjusi ning sõdivate poolte taotlusi; 

2) analüüsib Esimese maailmasõja tagajärgi ja mõju maailma arengule; 

3) analüüsib Eesti omariikluse saavutamise eeldusi ja protsessi; 

4) teab Eesti Vabadussõja sündmusi ning kirjeldab sõja käiku kaardi alusel; 

5) mõistab Vabadussõja ja Tartu rahu tähendust Eesti Vabariigi kindlustumisel; 

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Veebruarirevolutsioon, autonoomia, Asutav Kogu, Landeswehr, Tartu 

rahu; 

7) teab, kes olid Nikolai II, Vladimir Lenin, Jaan Poska, Johan Laidoner ja Konstantin Päts, ning 

iseloomustab nende tegevust. 

Õppesisu 

Esimese maailmasõja põhjused. Sõdivad pooled ja tähtsamad sõjatandrid. Esimese maailmasõja 

tagajärjed: impeeriumide lagunemine, uute rahvusriikide sünd Euroopas, uus maailmakord ja 

Rahvasteliit. Eesti iseseisvumine: eeldused, iseseisvumine, Vabadussõda, Tartu rahu. 

 

3. Maailmasõdadevaheline aeg: demokraatia ja diktatuurid 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib ja võrdleb rahvusvahelisi suhteid 1920. ja 1930. aastail ning teab muutuste põhjusi; 

2)iseloomustab majanduse arengut maailmasõdadevahelisel perioodil ning selgitab 

majanduskriisi põhjusi ja mõju; 

3)analüüsib ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda; 

4) analüüsib Eesti ühiskonna poliitilist arengut 1920. ja 1930. aastail, selgitab autoritarismi kujunemise 

põhjusi ja mõju ühiskonnale ning iseloomustab vaikivat ajastut; 
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5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid demokraatia, diktatuur, autoritarism, totalitarism, kommunism, 

NSVL, fašism, natsionaalsotsialism, Rahvasteliit, Versailles' süsteem, vaikiv ajastu, parlamentarism, 

vabadussõjalased; 

6)teab, kes olid Jossif Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Franklin D. Roosevelt, 

Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson, ning iseloomustab nende tegevust. 

Õppesisu 

Euroopa-kesksus ning rahvusvahelised suhted. Demokraatia laienemine. Demokraatia põhijooned 

Suurbritannia, Prantsusmaa ja USA näitel: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu. Majanduskriis: 

põhjused, levik ja mõju, Roosevelti uus kurss. Autoritarismi, totalitarism: fašism, natsionaalsotsialism, 

kommunism. Diktatuuride iseloomulikud jooned, eripärad ja levik: poliitiline süsteem, majandus, 

ühiskonnaelu. Uute konfliktide kujunemine, kriisikolded. Eesti tee demokraatialt autoritarismile: 

poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu. 

 

4. Teine maailmasõda 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab Teise maailmasõja põhjusi ja tagajärgi; 

2) kirjeldab sõjategevust kaardi järgi; 

3) teab Hitleri-vastase koalitsiooni kujunemislugu; 

4) analüüsib Teise maailmasõja mõju Eesti ajaloole; 

5) teab, kes olid Winston Churchill, Charles de Gaulle, Dwight Eisenhower, Georgi Žukov, 

Johannes Vares ja Otto Tief, ning iseloomustab nende tegevust; 

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Anšluss, Müncheni konverents, MRP, baaside leping,    okupatsioon, 

Suvesõda, Atlandi harta, ÜRO, Talvesõda 

Õppesisu 

Teine maailmasõda kui Esimese maailmasõja jätk. Teise  maailmasõja  põhjused:   Saksamaa,   

Nõukogude  Liidu  ja  Jaapani agressiivne välispoliitika ning demokraatlike Lääneriikide lepituspoliitika 

nurjumine. Sõdivad pooled: Saksamaa ja tema liitlased. Hitleri-vastane koalitsioon ja selle kujunemine: 

Atlandi harta, Teherani, Jalta ja Potsdami konverentside tähtsus. Tähtsamad sõjatandrid ja lahingud: 

rinded, tähtsamaid lahingud (Pearl Harbor, Moskva, Midway, Stalingrad, Kursk, El-Alamein, Normandia 

dessant). Teise maailmasõja tulemuste vastuolulisus ja selle tagajärjed maailma poliitilisele, 

majanduslikule ja ideoloogilisele arengule. Eesti Teises maailmasõjas: iseseisvuse kaotamine, 

okupatsioonid, sõjakaotused ja -kahjud, sõja mõju inimeste elukäikudele. Pagulaskond. 

 

3.6. Ajaloo V kursus «Lähiajalugu II - Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel" 

1. Külm sõda 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib külma sõja põhjusi ja kujunemist ning teab avaldumisvorme; 

2) analüüsib külma sõja kriiside tekkimise põhjusi ning osaliste taotlusi ja tulemusi; 

3) teab, kes olid Harry Truman, John F. Kennedy, Nikita Hruštšov, Fidel Castro, Konrad Adenauer ja 

Willy Brandt, ning iseloomustab nende tegevust; 

4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid külm sõda, kriisikolle, NATO, VLO, võidurelvastumine, raudne 

eesriie. 

Õppesisu 
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Külma sõja kujunemine ja selle avaldumise vormid: võidurelvastumine, liidud. Kriisid: Korea sõda, 

Suessi kriis, Kuuba kriis, Vietnami sõda, Berliini kriisid. Kahepooluseline maailm: USA ja NSVLi 

vastasseis. Lõhestatud Saksamaa: lõhestamine, kahe Saksa riigi vahelised suhted. 

 

2. Demokraatlik maailm pärast Teist maailmasõda 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib demokraatlike riikide arengu põhijooni; 

2) teab Euroopa integratsiooni kujunemist ja põhietappe; 

3) teab, kes olid Ronald Reagan ja Robert Schumann, ning iseloomustab nende tegevust; 

4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu, OSCE. 

Õppesisu 

USA: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu. Ühise Euroopa integratsiooni otsingud. Euroopa 

integratsioon. 

 

3. NSVL ja kommunistlik süsteem 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib kommunistliku süsteemi kujunemislugu ja erinevaid arenguetappe; 

2) iseloomustab NSVLi ühiskonnaelu arengut; 

3) analüüsib kommunistliku süsteemi kriiside põhjusi ja tagajärgi; 

4) analüüsib Eesti ühiskonna arengut Nõukogude okupatsiooni ajal; 

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kollektiviseerimine, industrialiseerimine, stalinism, sula, stagnatsioon, 

dissidentlus, Brežnevi doktriin, plaanimajandus, sotsialismileer, liiduvabariik, kultuurirevolutsioon; 

6) teab, kes olid Jossif Stalin, Nikita Hruštšov, Leonid Brežnev, Mao Zedong, Johannes Käbin, Aleksander 

Dubcek ja Lech Walesa, ning iseloomustab nende tegevust. 

Õppesisu 

Kommunistliku süsteemi kujunemine. Ida-blokk: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu, Moskva 

poliitika ja kriisid: Ungari ülestõus, Praha kevad, Poola kriisid, solidaarsus. NSVL: stalinism, sula, 

stagnatsioon. Eesti NSV: ühiskond, majanduse areng, rahvastik, vastupanu vormid, suhted väliseestiga. 

 

4. Maailm sajandivahetusel 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib kommunistliku süsteemi lagunemise põhjusi; 

2) teab ja näitab muutusi maailma poliitilisel kaardil pärast külma sõja lõppu; 

3) analüüsib jõudude vahekorra muutusi rahvusvahelistes suhetes ning uute pingekollete kujunemist; 

4) analüüsib Eesti iseseisvuse taastamist ning teab riikluse ülesehitamise käiku; 

5) selgitab Eesti integreerumist Euroopasse ja maailma; 

6) teab, kes olid Ronald Reagan, Mihhail Gorbatšov, Boris Jeltsin, George Bush, Helmut Kohl, Vaclav 

Havel, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar Savisaar ja Mart Laar, ning iseloomustab nende tegevust;  

7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid perestroika, glasnost, laulev revolutsioon, Rahvarinne, Balti kett, 

interrinne, ERSP, Eesti Kongress, Põhiseaduse Assamblee. 

Õppesisu 
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NSVLi ja kommunistliku süsteemi lagunemine: Berliini müüri langemine, majanduslikud ja poliitilised 

reformid NSVLis. Kommunistliku bloki lagunemise ja kommunistlike ideede krahhi mõju 

väärtushinnangutele. Külma sõja lõpp ja geopoliitilised muudatused: poliitilise kaardi muutumine. USA 

rolli muutus: uus jõudude vahekord maailmas. Eesti iseseisvuse taastamine. Integratsioon Euroopasse ja 

maailma: laulev revolutsioon, riikluse taastamine. Uued pingekolded: Balkani kriis. 

 

3.7. Ajaloo VI kursus «Lähiajalugu III - 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm" 

1. Eluolu ja kultuur 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab tähtsamate ideoloogiate põhiseisukohti ja iseloomustab nende mõju ühiskonnale; 

2) teab teaduse ja tehnika arengu saavutusi ning iseloomustab nende rakendumist 

igapäevaelus; 

3) analüüsib kultuuri arengu põhijooni ning seostab neid ühiskonnas toimunud muutustega. 

Õppesisu 

Ühiskondlikud liikumised ja ideoloogiad: sotsialism, liberalism, noorsooliikumine, neegriliikumine, 

feminism, keskkonnakaitse. Ühiskondlike liikumiste ja ideoloogiate avaldumine kultuuris. Muutused 

eluolus: viktoriaanliku maailma lagunemine, naiste emantsipatsioon, spordi populaarsuse kasv, mood, 

massikultuur, kodumasinad. Teaduse ja tehnika areng: autoajastu, raadio, televisioon, arvuti ja internet, 

kosmoseajastu. Kultuurivaldkondade arengu iseloomulikud jooned: vaimse murrangu ilmingud kunstis, 

kirjanduses, arhitektuuris, muusikas. Multikultuursuse kontseptsioon. Poliitiliste olude mõju Eesti 

kultuurile ja eluolule. 

 

2. Sõja ja rahu küsimus 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib, mis asjaoludel kujunesid ja muutusid inimeste hoiakud ning väärtushinnangud sõja ja rahu 

küsimuses 20. sajandi jooksul; 

2) analüüsib rahvusvaheliste organisatsioonide rolli riikidevahelistes suhetes; 

3) teab Lähis-Ida kriisikolde kujunemise põhjusi, selgitab kriisi olemust ja püüdeid seda lahendada; 

4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid desarmeerimine, võidurelvastumine, patsifism. 

 

Õppesisu 

Suhtumine sõdadesse: patsifism, võidurelvastumine, desarmeerimine, tuumasõja oht. Rahvusvahelised 

organisatsioonid: Rahvasteliit, ÜRO, NATO, uue maailmakorra loomise katsed. Konfliktid ja nende 

lahendamise püüded Lähis-Ida näitel. Eesti osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide töös. 

 

3. Inimsusevastased kuriteod 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) selgitab, millised arengusuunad ühiskonnas tegid võimalikuks inimsusevastaste kuritegude 

toimepaneku; 

2) mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise vajalikkust; 

3) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid genotsiid, holokaust, küüditamine, GULAG. 

Õppesisu 
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Massikuritegude ideoloogilised alused ja psühholoogilised juured. Koonduslaagrid, GULAG. 

Küüditamised. Natsismikuriteod: holokaust. Kommunismikuriteod. Genotsiid, etnilised puhastused. 

Inimsusevastased kuriteod Eestis. 

 

4. Muu maailm 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab koloniaalsüsteemi toimimist, selle lagunemise põhjusi ja tagajärgi; 

2) analüüsib uute vastasseisude kujunemist maailmas pärast külma sõja lõppu. 

Õppesisu 

Koloniaalsüsteemi lagunemine ja selle tagajärjed. Uute vastasseisude kujunemine, terrorism. 

Islamimaailma aktiviseerumine ja vastuolud läänega. 

 

3.8. Valikkursus «.Üldajalugu - maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat" 

3.8.1. Kursuse õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) iseloomustab ja võrdleb väljaspool Euroopat asuvate tsivilisatsioonide ühiskonda, 

kultuuri ja vaimulaadi ning mõistab ajaloolise arengu järjepidevust; 

2) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ja teadvustab oma rolli kultuuripärandi säilitajana; 

3) kirjeldab ideoloogiliste ja tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ning väärtushinnangutele; 

4) kirjeldab ja võrdleb tsivilisatsioone Euroopas ning väljaspool Euroopat, toob esile sarnasusi ja 

erinevusi ning leiab näiteid vastastikuste mõjude kohta tsivilisatsioonide arengus; 

5) kasutab erinevaid teabeallikaid, sh ajalookaarte ja seisukohti, mõistab ajaloosündmuste ja -protsesside 

erineva tõlgendamise põhjusi ning hindab allika või käsitluse usaldusväärsust; 

6) suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende pilgu läbi ning 

võttes arvesse ajastu eripära. 

 

3.8.2. Õpitulemused ja õppesisu 

1. Esiaeg ja tsivilisatsioonide teke 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab esiaja arengujärke ja saavutusi ning analüüsib seoseid ja järjepidevust arengus; 

2) teab antropogeneesi põhijärke ja analüüsib erinevaid käsitlusi inimese kujunemisest; 

3) selgitab tsivilisatsioonide kujunemise põhjusi ja arengut, iseloomustab näidete kaudu tsivilisatsioonide 

peamisi tunnuseid; 

4) teab esiaja allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi esiaja arengu kohta; 

5) näitab kaardil varajaste tsivilisatsioonide asualasid. 

Õppesisu 

Esiaja arengujärgud. Inimese põlvnemine. Inimene ja loodus. Mõtlemise ja kõne tekkimine. Kunsti alged. 

Inimkonna arengu ebaühtlus. Kütid, kalastajad ja korilased. Maaharijad ja karjakasvatajad. Metallide 

kasutuselevõtt. Varajaste tsivilisatsioonide peamised tunnused. 

 

2. Egiptus 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 
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1) selgitab Egiptuse riiklust, ühiskonda ja igapäevaelu, loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; 

2) iseloomustab näidete kaudu Egiptuse kultuuripärandit ning religiooni, teaduse ja kirja arengut; 

3) teab Egiptuse ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Egiptuse ajaloo kohta. 

Õppesisu 

Riigi tekkimine. Ühiskond ja eluolu. Religiooni põhijooned. Surnutekultus. Kirjandus. Teadus. Egiptus 

tänapäeval. 

 

3. Mesopotaamia ja Ees-Aasia 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) kirjeldab riiklust, ühiskonda ja igapäevaelu Mesopotaamias ja Ees-Aasias ning loob seoseid mineviku 

ja tänapäeva vahel; 

2) iseloomustab näidete kaudu Mesopotaamia ja Ees-Aasia kultuuripärandit ning religiooni, kirja, 

kirjanduse ja teaduse arengut; 

3) tunneb iisraeli rahva ajaloo põhisündmusi ja monoteistliku religiooni kujunemist; 

4) teab olulisemaid kirjalikke allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Mesopotaamia ja Ees-Aasia ajaloo 

kohta. 

Õppesisu 

Sumeri linnriigid: ühiskond ja eluolu. Semiidid. Vana-Babüloonia. Hammurabi koodeks. Babüloonia 

ühiskond ja eluolu. Assüüria. Uus-Babüloonia. Babüloni ehitised. Religiooni põhijooned. Kangelaseepika 

ja Gilgameš. Teadus. Indoeurooplased, küsimus nende päritolust. Hetiidi impeerium. Pärsia impeerium. 

Foiniikia ja Iisrael: Foiniikia linnriigid, kaubandus ja meresõit. Kultuurikontaktid. Iisrael: ülevaade iisraeli 

rahva ajaloost. Monoteismi kujunemine ja Vana Testament. Mesopotaamia ja Ees-Aasia alad tänapäeval. 

 

4. Kreeta-Mükeene 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) tunneb Kreeta-Mükeene perioodi kui varaseimat ajajärku Kreeka ajaloos; 

2) iseloomustab Kreeta-Mükeene ühiskonda ja selle mõju hilisemale Kreeka tsivilisatsioonile; 

3) teab Kreeta-Mükeene ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Kreeka ajaloo kohta. 

Õppesisu 

Arheoloogilised kaevamised: Knossos, Mükeene, Trooja. Kiri, selle dešifreerimise tulemused. Kreeta ja 

Mükeene ühiskond. Naiste positsioon Kreetal. Kreeta-Mükeene mõju hilisemale Kreeka tsivilisatsioonile. 

 

5. India 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) tunneb India ajaloo tähtsamaid arengujärke Induse tsivilisatsioonist Euroopa 

kolonisatsiooni alguseni ning loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; 

2) selgitab India ühiskonda, eluolu, religioone ja kultuuripärandit; 

3) teab India ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi India ajaloo kohta. 

Õppesisu 

Induse kultuur. Aarjalaste sisseränd. Riikluse ja ühiskonna areng. Kastid. Veedad. Brahmanism. Budism. 

Hinduism. Sanskrit. Kirjandus. Teadus. Kunst. Islami levik Indias. India tänapäeval. 
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6. Hiina 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) tunneb Hiina ajaloo peamisi arengujärke tsivilisatsiooni tekkest kuni keisririigi lõpuni ning loob 

seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; 

2) iseloomustab Hiina ühiskonda, eluolu, religiooni ja kultuuripärandit; 

3) teab Hiina ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Hiina ajaloo kohta. 

Õppesisu 

Vana-Hiina tsivilisatsiooni kujunemine. Keisririigi teke. Riigi ja ühiskonna korraldus. Ametnikkond. 

Religioon ja filosoofia: konfutsianism, taoism. Hieroglüüfkiri. Kirjandus. Teadus. Leiutised. Kunst. Hiina 

tänapäeval. 

 

7. Ameerika 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) tunneb Kesk-Ameerika ja Andide tsivilisatsioonide peamisi arengujärke nende 

tsivilisatsioonide tekkest kuni eurooplaste koloniaalvallutuseni, loob seoseid mineviku ja 

tänapäeva vahel; 

2) iseloomustab ja võrdleb Kesk-Ameerika ning Andide tsivilisatsioonide ühiskonda, eluolu, religiooni ja 

kultuuripärandit; 

3) teab Ameerika põlisrahvaste (maiade, inkade, asteekide) ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel 

järeldusi Ameerika varasemate tsivilisatsioonide kohta. 

Õppesisu 

Kesk-Ameerika tsivilisatsioon: maiad, asteegid. Andide tsivilisatsioon: inkad. Riigi ja ühiskonna 

korraldus. Religioon. Tähtsamad kultuurisaavutused. Ameerika tsivilisatsioonide häving. 

 

8. Araabia maad 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) tunneb islami teket ja levikut Aasias ja Vahemere maades ning iseloomustab islami mõju ühiskonnale; 

2) kirjeldab araabia kultuuripärandit, toob näiteid araabia kultuuri mõju kohta Euroopale, loob seoseid 

mineviku ja tänapäeva vahel; 

3) teab araabia allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi araabia maade ajaloo kohta. 

Õppesisu 

Islami teke ja levik. Muhamed. Koraan. Religiooni osa igapäevaelus. Abielu ja perekond. Sunna. Islami 

uskumused ja tavad. Sunniidid, šiiidid. Araabia vallutused, Araabia kalifaat ja selle lagunemine. Eri 

rahvaste kultuuri ühtesulamine. Arhitektuur. Kirjandus. Teadus. Araabia kultuuri mõjud Aasia ja 

Euroopa kultuurile. Araabia maad tänapäeval. 

 

9. Aafrika tsivilisatsioonid 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) tunneb tähtsamaid Aafrika kultuure ning loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; 

2) iseloomustab Aafrika põlisrahvaste kultuuride erijooni; 

3) teab Aafrika ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Aafrika ajaloo kohta. 
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Õppesisu 

Etioopia riik ja kultuur. Lääne-Aafrika kultuurid: Ghana ja Mali, kontaktid Vahemere maadega; Joruba 

kultuur. Zimbabwe kultuur. Aafrika langemine Euroopa riikide võimu alla. Kolonisatsiooni tagajärjed 

Aafrikale. Aafrika tänapäeval. 

 

3.9. Valikkursus «Üldajalugu - Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu" 

3.9.1. Kursuse õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) eristab Euroopa kultuuriareaale, selgitab nende eripära kujunemise põhjusi ja ajaloolisi tagamaid ning 

tähtsust Euroopa ajaloo kujunemisel ja seoseid tänapäevaga; 

2) kirjeldab Euroopa riikide ühiskonda, kultuuri ja vaimulaadi, arengu sarnasusi ja erinevusi, 

vastastikuseid seoseid ning ajaloolise arengu järjepidevust; 

3) tunneb Ameerika Ühendriikide ajaloo põhijooni ning selle seost Euroopa ajalooga; 

4) selgitab Euroopa ajaloo mõju Eestile ning seostab Eesti ajalugu Euroopa ajaloo üldiste protsessidega 

poliitikas, majanduses ja kultuuris; 

5) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning teadvustab oma rolli kultuurikandjana ja kultuuripärandi 

säilitajana; 

6) selgitab ideoloogiliste ja tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ja 

väärtushinnangutele; analüüsib riikidevahelist koostööd ning konfliktide lahendamise viise; 

7) kasutab erinevaid teabeallikaid, sh ajalookaarte ja seisukohti, mõistab ajaloosündmuste ja -protsesside 

erineva tõlgendamise põhjusi ning hindab allika või käsitluse usaldusväärsust; 

8) rekonstrueerib minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende pilgu läbi ning võttes 

arvesse ajastu eripära. 

 

3.9.2. Õpitulemused ja õppesisu 

1. Euroopa rahvastik, majandus ja kommunikatsioon 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) nimetab Euroopa rahvaarvu muutumist mõjutanud tegureid ning analüüsib seoseid rahvaarvu 

muutumise ja valitseva peremudeli vahel; 

2) kirjeldab Euroopa ühiskonna valitsemise põhijooni erinevatel ajastutel, analüüsib riikluse vormide 

muutumist, seisuslikku korraldust ja selle tähtsust ühiskonna valitsemisel ning modernse demokraatia 

kujunemist; 

3) kirjeldab Euroopa majandusliku arengu põhijooni eri aegadel ning võrdleb Lääne- ja IdaEuroopa 

majanduslikku arengut; 

4) iseloomustab kommunikatsiooni ja meedia arengu põhijooni ning tähendust Euroopa kultuurilisele 

lõimumisele; 

5) kirjeldab rahvastiku-, majandus- ja kommunikatsiooniprotsesside mõju üksikisikule. 

Õppesisu 

Rahvaarvu dünaamika ja seda mõjutanud tegurid. Perekond. Ühiskonna valitsemise põhijooned. Riikluse 

vormid ja nende muutumine. Seisuslik korraldus. Modernse demokraatia kujunemine. Majanduse 

arengu põhijooned. Lääne- ja Ida-Euroopa arengu erijooned. Kommunikatsiooni ja meedia areng. 

Euroopa kultuuriline lõimumine. Vabadus ja sõltuvus Euroopa ajaloos. 
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2. Prantsusmaa 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab Frangi riiki Prantsusmaa eelkäijana, tunneb Prantsuse riigi kujunemise olulisemaid etappe ja 

ühiskonnaelu muutumist; 

2) teab reformatsiooni ajal katoliku usu püsimajäämise põhjusi; 

3) teab valgustusliikumise, Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade tähendust Euroopa ajaloo 

taustal; 

4) selgitab Prantsusmaa ajaloo seoseid Euroopa ajaloo protsessidega; 

5) väärtustab Prantsusmaa kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja ajalooobjekte ning leiab nende 

kohta infot; 

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid generaalstaadid,pärtliöö, žirondiinid, jakobiinid; 

7) teab, kes olid Henri IV, kardinal Richelieu, Louis XIV, Napoleon Bonaparte ja Robespierre, ning 

iseloomustab nende tegevust. 

Õppesisu 

Frangi riik. Keskaegne Prantsusmaa. Saja-aastane sõda. Reformatsioon Prantsusmaal. Hugenottide sõjad. 

Absolutismi kujunemine Prantsusmaal. Louis XIV. Barokk-kultuuri õitseng. Prantsusmaa revolutsiooni 

eelõhtul. Revolutsiooni põhietapid ja tagajärjed. Revolutsioonisõjad. Napoleoni sõjad ja 

ümberkorraldused Euroopas. Bourbonide restauratsioon. Juulimonarhia. Teine keisririik. Pariisi 

Kommuun. Kolmas vabariik. Koloniaalpoliitika. 

 

3. Suurbritannia 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab normannide tähendust Inglismaa kujunemisel; 

2) teab Inglismaa reformatsiooni eripära; 

3) seletab parlamentarismi ning modernse demokraatia kujunemist; 

4) selgitab Suurbritannia tõusu juhtivaks koloniaalvõimuks; 

5) selgitab Suurbritannia ajaloo seoseid Euroopa ajalooga; 

6) väärtustab Suurbritannia kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja ajalooobjekte ning leiab nende 

kohta infot; 

7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Magna Charta,puritaanid ja independendid, õiguste bill, toorid ja 

viigid, tööstusrevolutsioon, tšartism; 

8) teab, kes olid püha Patrick, William Vallutaja, Henry VIII, Elizabeth I, Cromwell ja Victoria, ning 

iseloomustab nende tegevust. 

Õppesisu 

Inglismaa enne normannide vallutusi. Keskaegne Inglismaa. Rooside sõda. Reformatsioon Inglismaal. 

Elizabeth I. Kuninga ja parlamendi vastasseis Charles I ajal. Kodusõja puhkemine, selle konfessionaalsed 

jooned. Cromwelli diktatuur. Restauratsioon. Isikuvabaduse ja parlamentarismi kindlustumine 17. 

sajandi lõpul ja 18. sajandil. Inglismaa tõus juhtivaks koloniaalvõimuks. Kuninganna Victoria ajastu. 

Parlamendireform. Iiri küsimus. „Hiilgav isolatsioon" välispoliitikas. Briti koloniaalimpeerium. 

 

4. Saksamaa 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 
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1) teab Karl Suure keisririiki; 

2) teab Saksamaa partikularismi põhjusi ja reformatsiooni osa selles; 

3) iseloomustab Preisimaa ja Austria arengu põhijooni, sealhulgas valgustuslikke reforme nendes 

riikides; 

4) iseloomustab Saksamaa ühinemist ja Saksa keisririigi arengut enne Esimest maailmasõda; 

5) selgitab Saksamaa ajaloo seoseid Euroopa ajalooga; 

6) väärtustab Saksamaa kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja ajalooobjekte ning leiab nende 

kohta infot; 

7) teab, kes olid Karl Suur, Karl V, Friedrich II, Maria Theresia, Joseph II, Metternich ja Otto von 

Bismarck, ning iseloomustab nende tegevust. 

Õppesisu 

Karl Suure keisririik. Saksa Rahva Püha Rooma riik. Saksamaa partikularism. Kuurvürstid. Habsburgide 

valduste kasv Karl V ajal. Reformatsiooni mõju Saksamaa arengule. Kolmekümneaastane sõda. 

Brandenburgi-Preisimaa tõus. Friedrich II valgustatud absolutism. Austria Habsburgide võimu all. Türgi 

ekspansiooni tagasitõrjumine. Keiser Joseph II valgustuslikud reformid. Preisimaa häving ja uuenemine. 

Rahvusluse tõus Saksamaal. 1848.-1849. aasta revolutsioon. Saksamaa ühendamine. Saksa keisririik enne 

Esimest maailmasõda. 

 

5. Skandinaavia 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab Skandinaavia ajaloolise arengu sarnasust ja eripära võrreldes muu Euroopaga; 

2) teab olulisemaid poliitilisi arengusuundi Läänemere regioonis tervikuna, poliitiliste jõudude 

vahekorda ja selle muutumist; 

3) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid viikingid, normannid, varjaagid, ruunikiri, saaga, Valhalla; 

4) selgitab  Skandinaavia maade ajaloo seoseid Euroopa ajalooga; 

5) väärtustab Skandinaavia maade kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja 

ajalooobjekte ning leiab nende kohta infot; 

6) teab, kes olid Leif Eriksson, Knut Suur, Gustav I Vasa, Gustav II Adolf, Karl XI ja Karl XII, 

ning iseloomustab nende tegevust. 

 

Õppesisu 

Skandinaavia ühiskond varakeskajal. Viikingid. Ristiusustamine ja riikide teke. Skandinaavlaste muistne 

maailmapilt. Kalmari unioon. Luteriusu kindlustumine Skandinaavia maades. Rootsi suurvõimu ajastu 

Läänemere ruumis. Skandinaavia maade arengu põhijooni pärast Põhjasõda. 

 

6. Bütsants ja Venemaa 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab õigeusu kiriku kujunemist Bütsantsis ning Bütsantsi riigi ja ühiskonna põhijooni; 

2) iseloomustab Venemaa ühiskonna arengu ja valitsemise eripära, püüdu euroopastumisele ning 

vastandumist Euroopale; 

3) iseloomustab õigeusu mõju Venemaa arengule ja kultuurile ning seletab Moskva kui „kolmanda 

Rooma" kontseptsiooni; 

4) kirjeldab Vene ekspansionismi põhisuundi ja tulemusi; 
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5) selgitab Bütsantsi ja Venemaa ajaloo seoseid Euroopa ajalooga; 

6) kirjeldab Bütsantsi ja Venemaa kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja 

ajalooobjekte ning leiab nende kohta infot; 

7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid patriarh, metropoliit, ikoon, kirillitsa, veetše, družiina, opritšnina, 

vanausulised, dekabristid, slavofiilid, narodnikud; 

8) teab, kes olid Justinianus, Rjurik, Vladimir Püha, Jaroslav Tark, Ivan IV Julm, Peeter I, Katariina II, 

Aleksander I, Aleksander II ja Pjotr Stolõpin, ning iseloomustab nende tegevust. 

Õppesisu 

Bütsantsi riik ja ühiskond pärast Lääne-Rooma langemist. Kreekakatoliku kiriku kujunemine. Bütsants 

ristisõdade ajastul. Türgi ekspansiooni algus. Konstantinoopoli langemine. Slaavlased ja Kiievi riik. 

Keskaegne Novgorod. Venemaa Kuldhordi ülemvõimu all. Moskva kui „kolmas Rooma". Ivan Julm ja 

opritšnina. Vene ekspansionism 16.-19. sajandil ning selle tulemused. Segaduste aeg ja Romanovite 

dünastia võimuletulek. Õigeusu kirik vaimuelu kujundajana. Kirikulõhe. Peeter I Venemaa 

euroopastajana. Katariina II valgustatud absolutism. Aleksander I reformid. 1812. aasta Vene-Prantsuse 

sõda. Detsembrimäss. Läänlased ja slavofiilid. Aleksander II ja pärisorjuse kaotamine. Terrorism. 

Narodniklus. Moderniseerimine, rahvuslus ja venestamine. 

 

7. Ameerika Ühendriigid  

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab ja seletab Ameerika Ühendriikide tekkimist ning valitsemise ajaloolisi juuri, eriti iseseisvussõja ja 

kodusõja tähendust ühiskonna arengule; 

2) tunneb põhja, lõuna ja lääne eripära Ameerika ühiskonna arengus; 

3) teab Ameerika Ühendriikide tähtsust majandusvabaduse ja sotsiaalsete reformide 

teostamisel 19. sajandi lõpul ning 20. sajandi algul; 

4) selgitab Ameerika Ühendriikide ajaloo seoseid Euroopa ajalooga; 

5) väärtustab Ameerika Ühendriikide kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja 

ajalooobjekte ning leiab nende kohta infot; 

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid iseseisvusdeklaratsioon, farmerlus, abolitsionism; 

7) teab, kes olid George Washington, Thomas Jefferson ja Abraham Lincoln, ning 

iseloomustab nende tegevust. 

Õppesisu 

Põhja-Ameerika koloniseerimine. Inglismaa ja Prantsusmaa rivaliteet Põhja-Ameerikas. Inglise kolooniate 

lahkulöömine ning Ameerika Ühendriikide iseseisvussõda. Poliitiline süsteem. Uute territooriumide 

hõlvamine läänes. Orjanduse küsimus. Lõuna ja põhja eripära. Kodusõda ja selle tagajärjed. Lõuna 

rekonstruktsioon. Tööstuslik tõus. Reformid majandusvabaduse tagamiseks ja sotsiaalsete olude 

parandamiseks. 
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4. ÜHISKONNAÕPETUS 

4.1. Üldalused 

4.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi ühiskonnaõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) mõistab, väärtustab ja kaitseb inimõigusi ja põhivabadusi; austab demokraatia 

põhimõtteid ja demokraatlikke väärtusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid, on 

seaduskuulekas; 

2) määratleb ennast Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna, teadvustab oma kohustusi ja vastutust 

kodanikuna; toetab oma käitumisega ühiskonna, kultuuri ja looduskeskkonna jätkusuutlikku arengut 

ning kavandab teadlikult oma tulevikku; 

3) austab enda ja teiste inimväärikust, suhtub eelarvamusteta ja lugupidavalt kõigisse inimestesse ning 

arvestab nende erivajadusi; 

4) mõistab ja austab oma ja teiste rahvaste kultuuri väärtuslikkust, erinevaid maailmavaatelisi 

tõekspidamisi (v.a inimsusevastased) ning saab aru kultuuride dialoogi tähendusest ja vajalikkusest; 

5) märkab, uurib ning seostab ühiskonnas toimuvaid protsesse ja arengut ning aitab võimaluste piires 

probleemidele lahendusi leida; 

6) omandab majandusliku mõtlemise alused ning oskuse toimida turumajanduse 

tingimustes; 

7) põhjendab ning kaitseb oma seisukohti ja valikuid argumenteeritult ning suudab osaleda 

arutelus ja väitluses; oskab eristada emotsionaalseid ja poliitiliselt kallutatud hinnanguid 

objektiivsest tõest; austab igaühe õigust isiklikule arvamusele ja sõnavabadusele; 

8) hangib eesmärgipäraselt ühiskonnaalast teavet erinevatest allikatest, suudab seda tõlgendada, 

üldistada, kriitiliselt hinnata, talletada ja edastada, järgides seejuures autoriõigust; 

9) valib sobivad ja loovad meetodid, et teostada ideid, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ja 

ressursside adekvaatsele hindamisele ja tegevuse tulemuste prognoosile ning on kooskõlas püstitatud 

eesmärkidega. 

 

4.1.2. Õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) tunneb nüüdisühiskonna kujunemise põhijooni, struktuuri, valdkondi ja korraldust, mõistab poliitika 

toimemehhanisme ning oskab ennast ühiskonna arenguga suhestada; 

2) tunneb ja väärtustab demokraatia põhimõtteid, inim- ja kodanikuõigusi; oskab kasutada „Eesti 

Vabariigi põhiseadust", rahvusvahelisi õigusnorme ja õigusakte; järgib seadusi ning toimib oma õiguste 

ja kohustuste järgi; 

3) iseloomustab riikidevahelise poliitilise, majandusliku ja kultuurilise suhtlemise põhimõtteid, 

nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse, tunneb olulisi rahvusvahelisi organisatsioone ning 

mõistab oma rolli maailmakodanikuna; 

4) on omandanud ülevaate nüüdisaegse majanduse toimemehhanismidest, oskab adekvaatselt määrata 

ja realiseerida oma karjäärivõimalusi ning otsida teavet omale sobivate eneserakendus- ja 

edasiõppimisvõimaluste leidmise kohta; 

5) teab tarbijaõigusi ning oskab lahendada nendega seotud probleeme, käitub teadliku ja 

vastutustundliku tarbijana, analüüsib oma käitumise tagajärgi ning mõistab üksikisiku rolli globaalsel 

tasandil (kliimamuutus, õiglane kaubandus, ületarbimine jms); 
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6) määratleb end ühiskonnas oma võimalusi arvestades, tuleb toime turumajanduslikus ühiskonnas, 

osaleb aktiivselt ja vastutustundlikult ühiskonnaelus, sh kodanikualgatusprojektides, kaitseb oma huve ja 

õigusi, arvestades teiste inimeste õigusi, ning seisab vastu demokraatlike väärtuste eiramisele; 

7) seletab ja kasutab kontekstis ühiskonnaõpetuse olulisemaid mõisteid, mõistab õigusteksti ning 

sotsiaal-majanduslikku teavet; oskab leida vajalikku infot, seda kriitiliselt hinnata, süstematiseerida ja 

kasutada ning luua uut teavet, väärtustades ja arvestades autoriõiguste kaitset. 

 

4.2. Ühiskonnaõpetuse I kursus „Ühiskond ja selle areng. Demokraatliku ühiskonna valitsemine ja 

kodanikuosalus" 

1. Ühiskond ja selle areng  

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab nüüdisühiskonda, tunneb ühiskonna struktuuri ning toimimispõhimõtteid, 

ühiskonnaelu valdkondi ja nende omavahelist seotust ning oskab ennast suhestada ühiskonna arenguga; 

2) tunneb demokraatia põhimõtteid ja vorme, analüüsib ja väärtustab demokraatia võimalusi (sh 

kodanikuaktiivsust) ning hindab ohte; 

3) iseloomustab nüüdisühiskonna peamisi probleeme Eestis, Euroopas ja maailmas, 

analüüsib sotsiaalsete pingete ja probleemide tekke põhjusi, kirjeldab sellest tulenevaid ohte 

ning on valmis oma võimaluste piires lahenduste leidmisele kaasa aitama; 

4) teab euroopalikke põhimõtteid sotsiaalkaitse alal ning oskab vajaduse korral otsida abi; 

5) on kujundanud oma kodanikupositsiooni Eesti, Euroopa ja globaalses kontekstis ning tunneb 

kodanikualgatuse võimalusi; 

6) tunneb ning järgib inim- ja kodanikuõigusi ning -vabadusi, seisab vastu humanistlike ja demokraatlike 

väärtuste eiramisele ning tunneb kodanikuvastutust; 

7) oskab koguda sotsiaal-poliitilist ja majanduslikku teavet, sh meediast, seda kriitiliselt hinnata, 

süstematiseerida ning kasutada; 

8) seletab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid nüüdisühiskond, tööstusühiskond, 

postindustriaalne ühiskond, infoühiskond, teadmusühiskond, heaoluühiskond, siirdeühiskond, 

demokraatia, ühiskonna jätkusuutlikkus, kodanikuühiskond, avalik, äri- ja mittetulundussektori 

otsene ja esindusdemokraatia,, huvirühm, mittetulundusühing, sotsiaalne mobiilsus, sotsiaalne 

staatus, inim- ja kodanikuõigused, intellektuaalomand, pluralism, sotsiaalne turvalisus, 

sotsiaalkindlustus, sotsiaalabi, ühishüved. 

Õppesisu 

Ühiskonna uurimine 

Sotsiaalteaduste valdkonna eripära. Teaduslik ühiskonna uurimise meetod. Teadusliku teadmise 

erinevus tavateadmisest.  

Sotsiaalsed suhted ja institutsioonid 

Rahvastiku sotsiaal-majanduslik jaotus ja ühiskonna kihistumine. Ühiskonna sooline ja vanuseline jaotus. 

Rahvusvähemused, vähemusrahvused. Religioosne mitmekesisus. Haridus sotsiaal-majandusliku 

staatuse tegurina. Sotsiaalne mobiilsus. Ühiskonna sidusus. Sotsiaalne õiglus. Majanduslik ja sotsiaalne 

ebavõrdsus. Vaesus. Vaesuse leevendamise meetmed. Normid ja väärtused. Sotsiaalsed institutsioonid: 

perekond, riik, turg, meedia.  

Nüüdisühiskond ja selle kujunemine 
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Avalik    ja    erasektor.    Kodanikuühiskond.    Tööstusühiskond. Moderniseerumine. Postindustriaalne 

ühiskond. Infoühiskond. Teadmusühiskond. Siirdeühiskond. Heaoluühiskond. Ühiskonna 

jätkusuutlikkus. 

 

2. Demokraatliku ühiskonna valitsemine ja kodanikuosalus 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab demokraatliku valitsemiskorralduse toimemehhanisme Eestis ja Euroopa Liidus ning 

valitsemises osalemise võimalusi; 

2) iseloomustab poliitilisi ideoloogiaid ja kujundab oma põhjendatud eelistused; 

3) tunneb Eesti ja Euroopa Parlamendi valimissüsteemi ning mõistab oma kohustust valijana; 

4) tunneb, kasutab ning järgib „Eesti Vabariigi põhiseadust" ja teisi õigusakte ning oskab seaduslike 

vahenditega kaitsta oma huve ja õigusi; 

5) suhtleb vajaduse korral riigi- ja kohalike asutustega ning vormistab nõuetekohaseid dokumente; 

6) on kursis ühiskondlik-poliitiliste sündmustega, mõistab tänapäeva ühiskonna probleeme ning pakub 

võimaluse korral lahendusi; 

7) seletab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid riik, monarhia, vabariik, unitaarriik, 

föderatsioon, konföderatsioon, parlamentarism, presidentalism, poolpresidentalism, kodakondsus, 

demokraatia, diktatuur, avalik haldus, bürokraatia, korruptsioon, ideoloogia, liberalism, konservatism, 

sotsiaaldemokraatia, erakond, sotsiaalne liikumine, vasakpoolsus, parempoolsus, tsentrism, 

õigusvahemees (ombudsman), õiguskantsler, riigikontroll, majoritaarne ja proportsionaalne 

valimissüsteem, e-valimised, õigusriik, seadusandlik võim, opositsioon, koalitsioon, fraktsioon, 

täidesaatev võim, koalitsioonivalitsus, enamus- ja vähemusvalitsus, kohtuvõim, riigipea, 

põhiseaduslikkuse järelevalve, regionaalpoliitika, kohalik võim, Euroopa Liit, Euroopa Parlament, 

Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Kohus, Euroopa 

Nõukogu, Euroopa Inimõiguste Kohus. 

Õppesisu 

Riik ja riigi vormid 

Riigi põhitunnused.  Riigi funktsioonid.  Riigiorganid.  Poliitiline režiim: demokraatia, diktatuur. 

Autoritaarne ja totalitaarne režiim. Parlamentaarne ja presidentaalne demokraatia. Demokraatia ohud. 

Õigusriik ja võimude lahusus 

Õigusriigi põhimõtted. Võimude lahusus ja tasakaalustatus. Kõrgem seadusandlik võim. Parlamendi 

struktuur ja ülesanded. Opositsioon, koalitsioon. Seadusloome. Eesti Vabariigi õigusaktid, 

rahvusvaheline õigus, Euroopa õigus. Kõrgem täidesaatev võim. Valitsuse moodustamine. Enamus- ja 

vähemusvalitsus. Valitsuse ülesanded. Riigipea. Riigipea roll parlamentarismi ja presidentalismi korral. 

Kohtuvõim. Eesti kohtusüsteem. Ombudsman (õigusvahemees), õiguskantsler. Euroopa Kohus. Euroopa 

Inimõiguste Kohus. Avalik teenistus. Bürokraatia. Riigibürokraatia kontrollimise võimalused. 

Riigikontroll. Kohalik omavalitsus, selle struktuur ja ülesanded. Keskvõimu ja kohaliku võimu suhe.  

Inimõigused 

Inim- ja kodanikuõigused. Võrdõiguslikkus. Sotsiaalsed õigused ja sotsiaalne kaitse. Rahvusvahelised ja 

riigisisesed inimõiguste kaitse mehhanismid. Inimõiguste rikkumine. Inimkaubandus. Lapstööjõud.  

Poliitilised ideoloogiad 

Ideoloogia    mõiste     ja     tähendus     riigivalitsemises.     Liberalism, konservatism, sotsiaaldemokraatia.   

Vasak-   ja   parempoolsus   erinevates   poliitika valdkondades. Äärmusideoloogiad (natsism, fašism, 

kommunism, islami fundamentalism).  
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Valimised 

Demokraatlike valimiste põhimõtted. Peamised valimissüsteemid. Aktiivne ja passiivne valimisõigus. 

Valimiskäitumine, valimiste tulemused. Riigikogu. Kohalike omavalitsuste volikogude ja Euroopa 

Parlamendi valimised Eestis. E-valimised.  

Erakonnad ja kodanikuühendused 

Huvid, nende realiseerimine ühiskonnas. Erakonnad. Huvigrupid. Kodanikuühiskond, kaasamine.  

Euroopa Liidu valitsemiskord ja toimimine 

Euroopa Liidu institutsioonid ja nende ülesanded: Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Ministrite 

Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Kohus. Euroopa Liidu poliitikavaldkonnad. 

Lissaboni lepingu põhimõtted. 

 

4.3. Ühiskonnaõpetuse II kursus „Ühiskonna majandamine. Maailma areng ja maailmapoliitika" 

1. Ühiskonna majandamine 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) on omandanud ülevaate nüüdisaegse majanduse toimimisest ja erinevatest 

majandussüsteemidest; 

2) iseloomustab riikide majandusliku suhtlemise põhimõtteid; 

3) väärtustab säästva majanduse põhimõtteid; 

4) tunneb tarbija ning ettevõtja rolli ühiskonnas, mõistab nende ühis- ja vastandlikke huve; 

5) tunneb maksupoliitikat, selle mõju üksikisikule ja ühiskonnale, väärtustab maksude maksmist kui 

kodaniku ja ettevõtja panust ühiskonna heaolusse; 

6) teab oma võimalusi ja oskab käituda tööturul; mõistab elukestva õppe olemust ja vajadust; 

7) oskab leida majandusalast teavet, kasutada selle töötlemiseks asjakohaseid statistilisi meetodeid ning 

esitada tulemusi suuliselt, visuaalselt ja kirjalikult; 

8) tunneb töösuhteid, ettevõtlust ning intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid olulisemaid 

õigusakte; 

9) teab ja kasutab kontekstis mõisteid majandusressurss, turumajandus, segamajandus, 

makromajanduspoliitika, fiskaalpoliitika, rahapoliitika, ühishüve, SKT, inflatsioon, tarbijahinnaindeks, import, 

eksport, proportsionaalne ja progressiivne tulumaksusüsteem, otsene ja kaudne maks, sotsiaalkindlustusmakse, 

töötuskindlustusmakse, brutopalk, netopalk, varimajandus, ümbrikupalk, tööturg, tööhõive, tööpuudus, 

tööjõupuudus, aktiivsed ja passiivsed tööturumeetmed, heitunu, innovatsioon, tööstusomand, autoriõigus, 

indikatiivne ostukorv, tarbijakaitse, tööandja, töövõtja, toll, Euroopa ühisturg, euro. 

Õppesisu 

Riik ja majandus 

Ühiskonna majandusressursid ehk tootmistegurid. Looduslikud ressursid, kapital, inimressursid. 

Ettevõtlikkus. Majandussüsteemid. Majanduse sektorid, nende arengutrendid. Ettevõtlus. Riigi roll 

majanduse korraldamises. Euroopa Liidu roll Eesti majanduses. Euro. Majandusarengu tsüklilisus. 

Väliskaubanduse piirangud. Makromajanduslikud    põhinäitajad:    sisemajanduse    kogutoodang, 

eelarvetasakaal, inflatsioon, tarbijahinnaindeks. Impordi-ekspordi tasakaal. Riigi välisvõlg. 

Fiskaalpoliitika. Riigieelarve. Maksukoormus. Maksud.  

Tööturg ja hõive 

Tööjõud ja mitteaktiivne rahvastik. Tööturg. Rollid tööturul. Tööhõive. Tööpuudus, tööjõupuudus. 

Hõivepoliitika Eestis ja Euroopa Liidus. Aktiivsed ja passiivsed tööturumeetmed. Tööränne. 
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Tööseadusandlus. Ettevõtlust, töösuhteid ja intellektuaalse omandi kaitset reguleerivad olulisemad 

õigusaktid.  

Tarbimine ja investeerimine 

Üksikisik turumajanduskeskkonnas. Vajadused, võimalused ja tarbimiskäitumine. Ostukorv. Laenud, 

laenuriskid. Tarbijakaitse. Investeerimine, aktsiad. Pensionifondid. 

 

2. Maailma areng ja maailmapoliitika 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab tähtsamaid globaalprobleeme ja tunneb kaasvastutust nende lahendamise eest; 

2) iseloomustab nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse; osaleb ühiskonna arengu aruteludes 

ning mõistab rahvusvaheliste kodanikualgatusprojektide tähtsust probleemidele osutamisel ja nende 

lahendamisel; 

3) analüüsib poliitiliste konfliktide põhjusi ja tagajärgi ning pakub konfliktide ületamiseks 

argumenteeritud lahendusi; 

4) kasutab infotehnoloogiavahendeid infot otsides, tõlgendades ja vahendades, arvestades ning 

väärtustades autoriõiguste kaitset; 

5) tunneb humanitaarõiguse norme, nendest tulenevaid piiranguid ja kaitset; austab elu ja inimväärikust. 

Õppesisu 

Nüüdisaja maailma mitmekesisus ja rahvusvaheline suhtlemine 

Maailma rassiline, rahvuslik ja religioosne mitmekesisus. Maailma arengu ebaühtlus. Rahvusvahelise 

suhtlemise põhimõtted ja viisid. Vastuolud tänapäeva maailmas. Riikidevaheline koostöö,  vastuolude 

ületamise võimalused.  Rahvusvaheline julgeolek ja koostööorganisatsioonid: G7, OECD, Euroopa 

Nõukogu, NATO, ÜRO. Üleilmastumine. Globaalprobleemid, lahenduste otsingud. Humanitaarõiguse 

põhimõtted ja olemus; rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise juhtumid. Lapssõdurid. Illegaalne 

immigratsioon ja põgenikud. Illegaalne kaubandus. 

 

4.4. Valikkursus „Inimene ja õigus"  

4.4.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Valikkursusega taotletakse, et õpilane: 

1) mõistab õiguse olemust ning põhimõtteid, millel rajanevad „Eesti Vabariigi põhiseadus" ja teised 

seadused; 

2) omandab teadmisi Eesti õigussüsteemist; 

3) kujundab teadlikkust orienteeruda õigusküsimustes, arendab tahet ja võimet osaleda õigusalastes 

diskussioonides ning lahendab iseseisvalt õigusprobleeme; 

4) kujundab oma õiglus- ja õigustunnetust, sallivust ja austust teiste inimeste ning tõekspidamiste vastu, 

väärtustab ja arvestab autoriõigusi; 

5) arendab efektiivse õiguskäitumise seisukohast olulisi oskusi, nagu kriitiline mõtlemine, analüüs, 

suhtlemine, vaatlus, probleemide lahendamine; 

6) avardab oma teadlikkust õigussüsteemi toimimisest ning seaduste, juristide ja õiguskaitseorganite 

rollist; 

7) omandab teadmisi kutsevaliku võimalustest Eesti õigussüsteemis. 

 

4.4.2. Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 
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1) tunneb õiguse olemust ja põhimõtteid ning Eesti õigussüsteemi; 

2) on kursis muutustega õigussüsteemis; 

3) kasutab õigusalaseid teadmisi ja oskusi igapäevaelus; 

4) valdab tahet ja võimet osaleda õigusalastes diskussioonides, oskab iseseisvalt toimida teda käsitlevates 

lihtsamates õigusprobleemides; 

5) on omandanud õiguskäitumise seisukohast olulisi kriitilise mõtlemise, analüüsi, suhtlemise, vaatluse 

ja probleemide lahendamise oskusi; 

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid õigus, tavaõigus, seadus, kohus, õigussüsteem, inimõigused, 

kodanikuõigused, Mandri-Euroopa õigussüsteem, Anglo-Ameerika õigussüsteem, eraõigus, avalik õigus, õiguse 

allikas, rahvaste enesemääramisõigus, õigusliku järjepidevuse printsiip, õigusriik, õigussuhe, subjektiivne õigus, 

juriidiline kohustus, juriidiline fakt, tegu, sündmus, õigussuhte subjekt, õigussuhte objekt, juriidiline isik, 

õigusvõime, teovõime, inimõigused, põhiõigused, kodanikuõigused, autoriõigused, inimõiguste subjekt, pärimine ja 

pärandamine, perekond, perekonnaseisuasutus, perekonnaseisuakt, perekonnaseisutunnistus, abieluvaraleping, 

ühisvara, lahusvara, ülalpidamiskohustus, elatis, elatisraha, vanemlikud õigused, pärimine, pärandaja, pärand, 

pärija, annak, pärandi avanemine, pärimisleping, testament, seaduse järgi pärimine, omand, valdus, asi, kinnisasi, 

vallasasi, omaabi, kinnistu, piiratud asjaõigused, leping, lepingu tingimused, suuline leping, kirjalik leping, 

notariaalne leping, notar, lepinguline kahju, lepinguväline kahju, mittevaraline kahju, viivis, leppetrahv, käendus, 

tööleping, katseaeg, töövaidluskomisjon, töövõtuleping, avalik teenistus, tarbija, kaup, teenus, kvaliteet, hind, 

pretensioon, süütegu, süüteo koosseis, tahtlus, kavatsetud tegu, kaudne tahtlus, ettevaatamatus, kergemeelsus, 

hooletus, süü, õigusvastane tegu, süüvõimelisus, karistus, aegumine, kohtumenetlus, tsiviilasi, haldusasi, 

kriminaalasi, maakohus, halduskohus, ringkonnakohus, riigikohus, hagiavaldus, võistlevuse printsiip, 

uurimisprintsiip, süütuse presumptsioon, esindaja, kaitsja. 

 

4.4.3. Õpitulemused ja õppesisu 

1. Mis on õigus ja kuidas see tekkis  

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane:  

saab aru õiguse tekkeloost ja õigusest kui ühiskonnaelu valdkonnast. 

Õppesisu 

Õigus ja selle teke, õiguse kodifitseerimine, tavaõigus, seadus, kohus, õigussüsteem, Rooma õigus, 

inimõigused, kodanikuõigused, Mandri-Euroopa õigussüsteem, Anglo-Ameerika õigussüsteem, 

kohtupretsedent. 

 

2. Õiguse jagunemine, süsteem ja allikad Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) saab aru nüüdisaja õiguse struktuurist; 

2) suudab määrata õigussuhteid edaspidiste õpingute käigus. 

Õppesisu 

Eraõigus, avalik õigus, õiguse allikas. 

 

3. Eesti õigussüsteemi ajalooline kujunemine 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) tunneb Eesti omariikluse kujunemislugu; 

2) mõistab õpitud õigusküsimusi; 
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3) seostab käsitletud küsimuste kontekstis minevikku ja tänapäeva.  

Õppesisu 

Rahvaste enesemääramisõigus, selle rakendamise näiteid ajaloost, Eesti riigi teke rahvaste 

enesemääramisõiguse alusel, õigusliku järjepidevuse printsiip, Eesti iseseisvuse taastamine õigusliku 

järjepidevuse printsiibi alusel, õigusriik (Immanuel Kant). 

 

4. Õigussuhe 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) oskab eristada õiguslikku ja mitteõiguslikku suhet; 

2) määrab õiguslikes suhetes osalejaid, lahendab lihtsamaid ja põhimõttelisemaid õiguslikke vaidlusi. 

Õppesisu 

Õigussuhe, subjektiivne õigus, juriidiline kohustus, juriidiline fakt, tegu, sündmus, õigussuhte subjekt, 

õigussuhte objekt, juriidiline isik, õigusvõime, teovõime. 

 

5. Inimõigused 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) omandab teadmisi inimõiguste olemusest ja eripärast ning ülevaate inimõigustealastest 

dokumentidest; 

2) tunneb inimõiguste järgimist Eestis ja olukorda maailmas; 

3) märkab ja analüüsib inimõiguste probleeme; 

4) on salliv erinevate inimeste ja mõtteviiside suhtes.  

Õppesisu 

Inimõigused, põhiõigused, kodanikuõigused, inimõiguste subjekt, inimõiguste kaitse süsteem, 

inimõiguste kaitse ja järelevalve organisatsioonid, inimõiguste piiramine. 

 

6. Perekonnaõigus 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) on omandanud teadmisi perekonnaõigusest, sealhulgas tema enda õigustest, kohustustest ning 

vastutusest perekonnasuhetes; 

2) suhtub positiivselt perekonnasse ning laste kasvatamisesse. 

Õppesisu 

Perekond, abielu ja abiellumine, abielu lõppemine, perekonnaseisuasutus, perekonnaseisuakt, 

perekonnaseisutunnistus, abieluvaraleping, ühisvara, lahusvara, abikaasade varalised õigused ja 

kohustused, laps perekonnas, ülalpidamiskohustus, elatis, elatisraha, vanemlikud õigused, pärimine, 

pärandaja, pärand, pärija, pärimise käik, pärandi avanemine, testamenditäitja, inventuur, annak, 

pärimisleping, testament, notariaalne testament, kodune testament, seaduse järgi pärimine, pärimine 

pärandaja viimse tahte kohaselt, sundosa. 

 

7. Asjaõigus 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) on omandanud algteadmised asjaõigusest ning oskab orienteeruda omandisuhetes; 
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2) on omandanud praktilisi oskusi asjaõiguse toimimisest igapäevaelu tasandil. 

Õppesisu 

Leping, lepingu tingimused, suuline leping, kirjalik leping, lepingute areng, riigi roll lepingute täitmisel, 

lepingute sõlmimine, notariaalne leping, notar, lepingu täitmine, lepingu mittetäitmine, lepinguline 

kahju, lepinguväline kahju, mittevaraline kahju, viivis, leppetrahv, käendus, omand, valdused, 

hüpoteegid, servituudid, intellektuaalomand. 

 

8. Lepingud 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) eristab lepingu vorminõudeid ning mõistab erinevate lepingutingimuste tähtsust; 

2) eristab eriliigiliste lepingute erinevaid olulisi tingimusi; 

3) teab, kus võib lepingute sõlmimisel tekkida probleeme, ning suhtub lepingute 

sõlmimisesse tähelepanelikult. 

Õppesisu 

Leping, lepingu tingimused, suuline leping, kirjalik leping, notariaalne leping, notar, lepinguline kahju, 

lepinguväline kahju, moraalne kahju, viivis, leppetrahv, käendus. 

 

9. Tööõigus 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab töölepingu olemust ja olulisi tingimusi ning oma õigusi töölepingu lõpetamisel; 

2) teab töölepingu ja töövõtulepingu erinevust ning oskab hankida abi tööõigusküsimustes; 

3) oskab sõlmida töölepingut. 

Õppesisu 

Tööleping, katseaeg, töövaidluskomisjon, töövõtuleping, avalik teenistus. 

 

10. Tarbijakaitse 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) oskab käituda probleemsetes tarbimissituatsioonides ning oma õiguste kaitsmiseks abi otsida; 

2) on teadlik ja säästlik tarbija. 

Õppesisu 

Tarbija, kaup, teenus, tarbija õigused ja kohustused, teenuse või kauba pakkuja õigused ja kohustused, 

reklaam, kataloogid, kvaliteet, hind, kauba ja teenuse eest tasumine, pretensioon ja selle esitamine, 

kompensatsioon. 

 

11. Intellektuaalomand Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

tunneb ja järgib «Autoriõiguse kaitse seaduse" nõudeid.  

Õppesisu 

Autor, õiguste valdaja, teos, kaubamärk, patent, andmebaas, isiklikud õigused, varalised õigused, 

kasutusõigus, litsents, autoritasu, piraatkoopia, viitamine ja tsiteerimine. 

 

12. Karistamine ja karistusõigus  
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Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) on omandanud teadmisi karistusõiguse eesmärkidest ja olulisematest põhimõtetest; 

2) teab, miks mõni taunitav tegu on kriminaalkorras karistatav ja teine mitte; 

3) mõistab süütegude eest kohaldatavaid karistusi ning teab karistamist välistavaid 

asjaolusid; 

4) on teadlik vajadusest võidelda ennetavalt kuritegevuse vastu. 

Õppesisu 

Süütegu, süüteo koosseis, tahtlus, kavatsetud tegu, kaudne tahtlus, ettevaatamatus, kergemeelsus, 

hooletus, süü, õigusvastane tegu, süüvõimelisus, karistus, karistuse eesmärgid, aegumine, süütuse 

presumptsioon. 

 

13. Kohtumenetlus  

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) on omandanud teadmisi Eesti kohtusüsteemist, kohtumenetluse põhimõtetest ning 

menetluses osalevate isikute õigustest ja kohustustest; 

2) eristab erinevaid menetlusstaadiume. 

Õppesisu 

Eesti kohtusüsteem, kohtumenetluse olemus ja selle liigid, tsiviilasi, haldusasi, kriminaalasi, maakohus, 

halduskohus, ringkonnakohus, riigikohus, hagiavaldus, võistlevuse printsiip, uurimisprintsiip, süütuse 

presumptsioon, esindaja, kaitsja. 

 

4.5. Valikkursus „RIIGIKAITSE"  

4.5.1. Õpitulemused ja õppesisu  

Eesti sõjaajalugu  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) teab sõjanduse arengu põhijooni ning oskab selgitada sõdade eripalgelist mõju ühiskonna arengule ja 

inimeste saatusele; seletab näidete kaudu, kuidas sõjapidamine ning sellesse suhtumine on ajaloo jooksul 

muutunud;  

2) oskab nimetada Eesti ja Euroopa sõjaajaloo tähtsamaid sündmusi ning nende põhjusi maailma ajaloo 

kontekstis, analüüsib sõja tagajärgi ja mõju ning seoseid ühiskondlike protsessidega;  

3) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid sõda, sõjaajalugu, sõjandus, sõjateadus, strateegia, taktika, 

palgasõdur, üldine sõjaväekohustus, ohvitser;  

4) teab, kes olid ajaloolised isikud Michael Andreas Barclay de Tolly, Johan Laidoner, Aleksander 

Tõnisson, Julius Kuperjanov ja Johan Pitka, ning iseloomustab nende tegevust.  

Õppesisu  

Sõjaajaloo mõiste ja sõjateoreetiline mõte.  

Sõda. Sõjandus. Sõjateadus. Sõjaajaloo ja ajaloo vahekord. Olulisemad sõjateoreetilise mõtte esindajad 

(õpetaja valikul Sun Tzu(Sunzi), Thukydides, Karl von Clausewitz, Antoine Henri de Jomini jt). 

Sõjanduse osa ühiskonna ajaloos. Sõda kui ühiskonna „loomulik seisund”. Sõdade põhjused. Suhtumise 

muutumine sõjapidamisse. Sõjapidamisviisid vana- ja keskajal. Palgaväe teke. Alalised armeed. 

Ohvitserkond. Revolutsiooniarmeed. Napoleoni sõdade ajastu. Üleminek üldisele sõjaväekohustusele. 



Narva Kreenholmi Gümnaasiumi õppekava on kehtestatud  

direktori 30.08.2022. a käskkirjaga nr 8-1/352 

 
Massiarmeed. Tehnika mõju sõjandusele. Sõda ja majandus. Sõjapidamise  muutumine. Sõjavastane 

liikumine. Sõjapidamise ulatus ja sotsiaalne mõju 20. sajandil.  

Eesti sõjaajalugu üldise sõjaajaloo kontekstis. Ristisõdade ajastu ja muistne vabadusvõitlus. Eestlaste 

sõjaline organisatsioon muinasajal. Malev. Suurriikide võitlused Vana-Liivimaa pärast. Sajaaastase sõja 

sündmused Eestis (1558–1661). Põhjasõda ja selle tagajärjed. Eesti ala liitmine Vene impeeriumi 

koosseisu. Vene impeeriumi sõjad ja Eesti. Sõjalised koormised. Sõjaväeteenistus Eesti alal. Michael 

Andreas Barclay de Tolly. Sõjalised kaitserajatised. Esimene maailmasõda ja Eesti iseseisvuse sünd. 

Rahvusväeosad. Vabadussõda 1918–1920. Kooliõpilaste roll Vabadussõjas. Tartu rahu. Eesti riigikaitse 

1920–1940. Teine maailmasõda ja Eesti. Eestlased Saksa armees ja Punaarmees. Soomepoisid. 

Metsavendlus.  

Okupatsiooniarmee kohalolek. Nõukogude armee kohalolek, selle tagajärjed. Paldiski. Eestlased 

Nõukogude armees. Nõukogude armee lahkumine Eestist.  

Eesti riigikaitse taastamine. Valikud Eesti riigikaitse taasloomisel. Eesti riigikaitsepoliitika kujunemine 

ning riigikaitsestruktuuride peamised suunad ja olulisemad sündmused.  

 

Tänapäeva kriisid, sõjad ja relvakonfliktid  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) toob näiteid kriiside ja konfliktide põhjuste ning tunnuste kohta, analüüsib mõningate konfliktidega 

seotud arengut ning nende ärahoidmiseks või ohjamiseks kasutatavaid meetodeid;  

2) eristab rahvusvahelise julgeolekukeskkonna erinevaid arenguetappe ja tunnuseid ning toob näiteid 

külma sõja aegse ja tänapäevase julgeolekukorralduse kohta;  

3) tunneb koostööjulgeoleku üldisi põhimõtteid ning peamisi julgeolekuga tegelevaid organisatsioone 

(NATO, EL, ÜRO, OSCE);  

4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kriis ja konflikt, sõda, julgeolekurisk, traditsiooniline ja 

asümmeetriline oht, küberjulgeolek, kollektiivne kaitse ja julgeolek, koostööjulgeolek, lubatud ja keelatud 

relvad, terrorism, totaalkaitse.  

Õppesisu  

Rahvusvahelised kriisid ja konfliktid valitud näidete toel. Kriisid. Julgeoleku riskid ja ohud. Konflikti 

arengufaasid ja tunnused. Sõja mõiste. Rahvusvaheline julgeolek 20. sajandil. Maailmasõjad. Külm sõda. 

Kollektiivne julgeolek 20. sajandil – Rahvasteliit, ÜRO, OSCE. Tuumaajastu. Relvastuskontroll. 

Nüüdisaegsed rahvusvahelised konfliktid ja nende ohjamine. Koostööjulgeolek. NATO ning Euroopa 

Liit. Kollektiivne kaitse ja kollektiivne julgeolek. Traditsioonilised ja asümmeetrilised ohud. 

Rahvusvaheline terrorism, massihävitusrelvade levik. Keskkonna-, majandus-, küber- ja sotsiaalne 

julgeolek. Kriiside ja konfliktide ärahoidmine, ohjamine ning lahendamine. Rahvusvahelised 

rahuoperatsioonid, rahvusvahelise sekkumise põhjused ja tagajärjed.  

Relvakonfliktide ja sõdade tunnused. Sõjaline strateegia ja taktika mõistetena. Heidutus. Sõjategevuse 

ulatus. Kasutatav relvastus. Sõjalised operatsioonid. Totaalkaitse. Territoriaalkaitse. Rahvusvaheline 

sõjaõigus.  

 

Eesti kaitsepoliitika. Eesti osalemine NATOs  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) teab enda võimalusi ja kohustusi riigi kaitsmisel;  

2) teab Eesti riigikaitse eesmärki, üldist korraldust ja juhtimist, toetudes riigikaitse alusdokumentidele;  
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3) teab ning selgitab Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhijooni rahvusvaheliste suhete ning Euroopa 

julgeoleku kontekstis;  

4) teab Eesti peamisi julgeolekuriske ning teab ja kirjeldab erinevaid hädaolukordi;  

5) kirjeldab NATO kujunemist, väärtusi, kollektiivse kaitse ja otsuste langetamise põhimõtteid;  

6) näitab kaardil NATO laienemist ja liikmesriike;  

7) seletab ning kasutab kontekstis mõisteid NATO, kaitsevõime, julgeolekurisk, hädaolukord.  

Õppesisu  

Eesti riigikaitse eesmärk. Riigi kaitsevõime. Riigikaitse eesmärk, üldine korraldus ja juhtimine 

alusdokumentide põhjal: põhiseadus, julgeolekupoliitika alused, sõjalise kaitse strateegiline kava, rahuaja 

riigikaitse seadus, sõjaaja riigikaitse seadus.  

Riigikaitse korraldus. Erinevate institutsioonide roll riigikaitse juhtimises. Ühiskonna kaasatus 

riigikaitsesse ja erinevate elualade seotus riigikaitsega. Kodaniku osalemine riigikaitses.  

Eesti julgeolekuriskid. Sõjalised konfliktid, väline surve, asümmeetrilised ohud: terrorism, keskkonnaja 

küberriskid. Majandusriskid.  

Erinevad hädaolukorrad ja valmisolek. Madala riskiastmega kriis, eriolukord, erakorraline olukord, sõda. 

Inimeste põhiõiguste ja vabaduste piiramine hädaolukordade puhul. NATO kujunemine. Kollektiivse 

kaitse põhimõte. Eesti osalemine NATOs.  

 

Eesti kaitsejõudude struktuur ja ülesanded. Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu sümboolika ning 

traditsioonid  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) oskab kasutada põhiseadust, rahuaja riigikaitse seadust, sõjaaja riigikaitse seadust, kaitseväe 

korralduse seadust ja Kaitseliidu seadust;  

2) tunneb kaitseväe ja Kaitseliidu ülesehitust;  

3) toob näiteid kaitseväe ja Kaitseliidu ülesannete kohta;  

4) teab riigikaitses vabatahtlikuna osalemise võimalusi;  

5) tunneb ära kaitseväe vormiriietuse, auastmetunnused ja eraldusmärgid;  

6) teab kaitseväe ja Kaitseliidu traditsioone ning sümboolikat;  

7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid lahingpaar, jagu, rühm, kompanii, pataljon, brigaad, 

kaitseringkond, väeliik, staap, ülem, staabiülem, kaitseväe juhataja.  

Õppesisu  

Eesti kaitsejõud. Võrdlus teiste riikide kaitsejõudude korraldusega: kohustuslik ajateenistus, lepinguline 

tegevteenistus, üldine reservteenistus jne.  

Eesti kaitsevägi. Kaitseväe struktuur ja ülesanded. Kaitseväe juhtimine. Kaitseväe õppeasutused. 

Väeliigid: maavägi, merevägi, õhuvägi. Väeliikide ülesehitus, ülesanded ja juhtimine.  

Kaitseliit. Kaitseliidu ülesehitus ja ülesanded. Kaitseliidu sõjaväeline ja kollegiaalne juhtimine. 

Kaitseliidu eriorganisatsioonid.  

Kaitsejõudude traditsioonid. Traditsioonid Eesti kaitsejõududes, vormiriietuse kandmise põhimõtted, 

sümboolika.  

 

Kaitseväeteenistus  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) on omandanud ülevaate kaitseväeteenistusest ja selle liikidest kaitseväeteenistuse seaduse alusel;  
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2) teab kaitseväeteenistuskohustuslase õigusi ja kohustusi, kutsealusena arvele võtmise korra üldaluseid, 

kaitseväeteenistuskõlblikkuse määramise, ajateenistusse kutsumise, ajapikenduse ja vabastuse saamise 

põhjusi ning korda, asendusteenistusse kutsumise korra üldaluseid;  

3) on omandanud ettekujutuse ajateenistusest, ajateenija õigustest ja kohustustest ning kaitseväe 

distsipliinist;  

4) on omandanud ettekujutuse kaitseväelase elukutsest ja üldteadmised teenistusest reservis;  

5) teab, mida toob endaga kaasa riigikaitsealaste kohustuste eiramine, ning oskab hinnata tagajärgi;  

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kutsealune, ajateenija, reservväelane, kaitseväelane, 

kaitseväekohustuslane, kaitseväeteenistuskõlblikkus, asendusteenistus.  

Õppesisu  

Kaitseväeteenistuse seadus. Kaitseväeteenistuse liigid. Kaitseväeteenistuskohustus. Kutsealune, 

reservväelane, kaitseväelane, ajateenija, kaadrikaitseväelane. Kaitseväe distsipliin.  

Kutsealusena arvele võtmine ja tegevteenistuskõlblikkuse määramine. Kaitseressursside Amet. 

Ajateenistusse kutsumisega kaasnevad dokumendid. Kaitseväeteenistuse komisjon. Arstlikud 

komisjonid. Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklik register. Kaitseväeteenistuskõlblikkuse 

astmed.  

Ajapikendus ja ajateenistusse kutsumisest vabastamine. Ajapikenduse andmine haiguse või 

tervisehäire tõttu. Ajapikenduse andmine perekondlikel ja majanduslikel põhjustel, hariduse 

omandamiseks, kandideerimiseks või valitaval ametikohal töötamiseks. Ajapikenduse lõppemine. 

Ajateenistusse kutsumisest vabastamine.  

Ajateenistusse kutsumine. Ajateenistuse kestus. Kutsealuse kutsumine ajateenistusse. 

Asendusteenistusse kutsumine. Ajateenistuse asendamine asendusteenistusega. Asendusteenistuslase 

teenistuskoht. Asendusteenistuse kestus. Teenimine asendusteenistuses.  

Ajateenistus. Ajateenija õigused ja kohustused. Ajateenistuse korraldus. Väljaõpe. Distsipliin. Sotsiaalsed 

garantiid. Puhkused ja väljaload. Olme ja vaba aeg. Suhtlemine kodustega.  

Kaitseväelase elukutse. Väljaõpe, haridus, teenistuskäik (sh missioonid), karjäärivõimalused.  

Teenistus reservis. Reservi ja erru arvamine. Reservväelase kohustused. Valmisoleku reserv ja 

valmidusreserv. Osavõtt õppekogunemisest. Tegevteenistus mobilisatsiooni korral. Osalemine 

Kaitseliidu tegevuses.  

Vaidluste lahendamine ja vastutus. Vaided. Väär- ja kuriteod.  

 

Riviõpe  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) teab rivikorra kujunemise ajalugu, kasutamise vajadust ja tähtsust;  

2) oskab rivivõtteid ning teab käsklusi;  

3) tegutseb organiseeritult jao ja rühma kooseisus;  

4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid rivi, viirg, kolonn, rivi laius, rivi sügavus, kahe-, kolme- või 

neljaviiruline rivi.  

Õppesisu  

Rivikord. Ajalooline ülevaade rivikorra kujunemisest. Üksuste riviline juhtimine lahinguväljal. Füüsiline 

vastupidavus ja ühtekuuluvus. Kaitseväe traditsioonid ja tseremooniad.  

Praktiline riviõpe. Rivi. Viirg. Kolonn. Tiib. Rinne. Rivi tagakülg. Vahe. Kaugus. Rivi laius. Rivi sügavus. 

Kahe-, kolme- või neljaviiruline rivi. Rivi liigid. Ülema ja kaitseväelase kohustused enne rivistumist ning 
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rivis. Rivikord väljaõppe korraldamisel. Rivi juhtimine. Käsklus. Eelkäsklus. Täitekäsklus. Käemärgid. 

Üksiksõduri riviõpe. Seisang ja tegevus koondrivis. Tervitamine. Liikumine ja peatumine. Pöörded.  

Jagu koondrivis. Jao kogunemine joonele. Jao kogunemine kolonni. Liikumine rivis. Rivi ette kutsumine. 

Rühma koosseis. Rühma kogunemise viisid.  

 

Relvaõpe  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) teab, mis relvi ja relvasüsteeme Eesti kaitseväes kasutatakse;  

2) tunneb ja järgib ohutusnõudeid tulirelva kasutamisel; käitub lasketiirus turvaliselt, teab ohutuid relva 

hooldamise põhimõtteid;  

3) nimetab käsitulirelva (AK 4 või Galil AR näitel) põhiosad ja teab nende koostööd;  

4) teab lasu sooritamist mõjutavaid tegureid;  

5) võtab iseseisvalt laskeasendeid ning kasutab õiget päästmistehnikat;  

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid automaatrelv, püstol, kaartulerelv, laskemoon, lask.  

Õppesisu  

Relv: relva mõiste, relva kandmisega seotud tavad ja väärtushinnangud. Kaitseväes kasutatavamad 

relvad. AK 4 taktikalis-tehnilised andmed. Relva käsitsemine ja hooldamine.  

Ballistika. Ülevaade sisemisest ja välimisest ballistikast. Kuuli lennujoone kuju, tabatav ja tabamatu ala. 

Kuulide hajumine ning seda põhjustavad tegurid.  

Ohutusnõuded. Üldohutusnõuded relvaga ümberkäimisel. Ohutusnõuded relva ja laskemoona 

käsitsemisel.  

Tiirulaskmine: laskmine õhkrelvast või matkemudelist, hingamise ja lasu päästmise tehnika, 

laskeasendid: pikali, põlvelt ja püsti. Relvatugi. Laskekäsklused lasketiirus. Käsklus „TULI SEIS!”.  

 

Topograafia ja orienteerumine  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) teab, mis topograafilisi kaarte ja mis eesmärgil Eesti kaitseväes kasutatakse;  

2) määrab paberkaardil kasutatavat mõõtkava ja teisendab seda maastikul sammupaaridesse; mõõdab 

pabeririba kasutades kaugusi ning hindab maastikul silma järgi erinevaid kaugusi; analüüsib 

topograafilise kaardi leppemärke ja iseloomustab kaardil kajastatud objekte; määrab objektidevahelisi 

ruumilisi seoseid;  

3) määrab kaardil malliga direktsiooninurga ja looduses maastikul kompassi järgi asimuudi ning 

kaitseväe kaardil UTMi koordinaadid;  

4) orienteerib maastikul kompassi järgi kaardi ning orienteerub kaardi ja kompassi järgi vähe- ja 

keskmiselt liigendatud maastikul mööda etteantud marsruuti; tunneb öist orienteerumist piiravaid 

tegureid;  

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid mõõtkava, kaardi leppemärgid, kaardi koordinaadid, 

direktsiooninurk, magnetiline asimuut, suunaparand, punkt-, joon- ja pindobjektid maastikul. 

Õppesisu  

Topograafia sissejuhatus. Üldmõisted. Kaardi mõõtkava. Kaardi leppemärgid. Leppemärkide jaotus: 

punkt-, joon- ja pindleppemärgid. Kaardi reljeef. Reljeefi erinevad vormid ning nende iseloomustus. 

Kaartide kasutamine Eesti kaitseväes. Kaartide põhimõõtkavad. Kaitseväekaartide kartogrammid. 

Kaardinurk. Kaardi koordinaadid: geograafilised, UTM.  
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Kompass, magnetiline asimuut ja direktsiooninurk. Kaartidel kasutatavad põhjasuunad. Magnetiline 

deklinatsioon. Direktsiooninurk. Magnetiline asimuut. Suunaparand. Kompass ja selle kasutamine. 

Kompassi kasutamise piirangud. Magnetilise anomaalia alad.  

Kaardi orienteerimine, maastikul orienteerumine, käsi-GPSi kasutamine. Kaardi orienteerimine 

kompassi, joonobjekti, punktorientiiri, taevakehade järgi. Asimuudi määramine maastikul ja selle järgi 

liikumine. Orienteerumine maastikul. Orienteerumine pimedas. Üldised juhised ning piirangud käsi-

GPSi kasutamiseks maastikul.  

 

Esmaabi välitingimustes  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) hindab olukorda õnnetuse korral, teab abi kutsudes ja andes õiget tegutsemisjärjekorda ning oskab 

kasutada erinevaid kannatanu transportimise võtteid;  

2) väldib ohtusid ning kaitseb ennast ja abivajajaid võimalike ohtude eest;  

3) teab elupäästva ja jätkuva esmaabi võtteid ning oskab neid kasutada;  

4) tunneb võimalikke käepäraseid ja meditsiinilisi abivahendeid ning oskab neid kasutada; oskab anda 

esmaabi erakorraliste haiguste ja mürgistuste korral ning traumakannatanule.  

Õppesisu  

Tegutsemine õnnetuse korral. Ohu hindamine ja ohutuse tagamine, päästmine otsesest ohust, sh Rauteki 

haaret kasutades. Kannatanu seisundi hindamine: teadvuse, hingamise, vereringe kontroll. Tegevuste 

järjekord kannatanu esmasel ülevaatusel. Sündmuskoha tähistamine. Elupäästev esmaabi. 112-abikutse. 

Jätkuv esmaabi. Kiirabi. Haigla.  

Elupäästev esmaabi. Elustamise ABC. Elupäästev esmaabi traumakannatanule. Suure välise verejooksu 

sulgemine abivahenditega ja abivahenditeta. Hingamisteede vabastamine ja vabana hoidmine. Teadvuse 

tasemed, teadvusetuse põhjused. Teadvuseta kannatanu abistamine. Šoki mõiste, liigid ja esmaabi. 

Kliiniline ja bioloogiline surm.  

Esmaabi vigastuste ja haigestumiste korral. Jäsemetraumade fikseerimine. Sobivad asendid erinevate 

vigastuste ja haigestumiste korral. Termolina kasutamine. Heimlichi võte. Allergia. Termilised traumad: 

põletused, päikesepiste, kuumarabandus, kuumakurnatus, külmumine, alajahtumine (hüpotermia). 

Uppumine. Mürgistused. Alkoholimürgistus. Narkootikumide üledoos. Maohammustus. Putukate 

pisted. Võõrkeha hingamisteedes.  

 

Massihävitusrelvad ja kodanikukaitse  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) tunneb massihävitusrelvade põhitüüpe, kasutamise eesmärke ja tagajärgi, nende kasutamist ajaloos 

ning keelustamist;  

2) tunneb kodanikukaitse põhialuseid ja eesmärke ning oskab tegutseda hädaolukorras;  

3) oskab hinnata ohte ja käituda erinevate ohtude korral: tuleoht, mürkaineoht, radiatsioonioht ja 

plahvatusohtlikest esemetest tingitud oht; oskab kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid;  

4) tunneb gaasimaski põhiosi, hooldust ja kasutamist;  

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid massihävitusrelv, tuumarelv, bioloogiline relv, keemiarelv, 

toksiin, bakter, viirus, radiatsioon, lõhkeaine, plahvatus.  

Õppesisu  
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Massihävitusrelv: tuumarelv, bioloogiline relv, keemiarelv. Liigid ja toime ning kahjustavad mõjud. 

Relvade kasutamine ajaloos. Massihävitusrelva leviku piiramine.  

Kaitsevahendid. Kaitsevahendite areng. Kaitsevahendid erinevatele massihävitusrelva tüüpidele. 

Individuaalsed ja kollektiivsed kaitsevahendid.  

Kodanikukaitse. Ajalooline ülevaade ja põhimõtted.  

Tuleohutus. Tulekahju ärahoidmine, tekkimise põhjused ja tagajärjed. Esmased tulekustutusvahendid 

ning nende kasutamine. Põlemine ja plahvatus. Põlemissaadused. Käitumine tulekahju korral. 

Mürkaineoht. Levinumad mürgised ained ja nende mõju inimorganismile. Tegutsemine mürkaineohu 

olukorras.  

Radiatsioonioht. Radioaktiivsed ohuallikad, nende toime loodusele ja inimorganismile. 

Plahvatusohtlikest esemetest tingitud oht. Plahvatusohtlikud esemed. Ohutusreeglid plahvatusohtlike 

esemete leidmise korral. Käitumine pommiähvarduse korral, evakueerumine.  

 

Keskkonnakaitse kaitseväes  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) teab ja kirjeldab riigikaitsetegevusega kaasnevat mõju keskkonnale;  

2) valmistab ette ja lõpetab väljaõppelaagri, vähendades väljaõppetegevuse mõju loodusele, sh hoides ära 

reostuse ja metsatulekahju;  

3) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid ettevaatuspõhimõte, väljaõppelaagri keskkond, tuleohutus, 

metsatulekahju, reostus, kahjustusala.  

Õppesisu  

Riigikaitsetegevusega kaasnev mõju keskkonnale. Müra, mürakaitse, välisõhureostus, ohtlike jäätmete 

reostus, veereostus, metsatulekahju.  

Väljaõppelaagri keskkonnakaitseline ettevalmistamine, rajamine ja lõpetamine. Planeerimine: 

jäätmekava, tuleohutuskava, reostusohutuse kava; hügieeni ja toitlustuse korraldamine välitingimustes, 

jääkreostus.  

Tuleohutuse tagamine ja tegutsemine metsatulekahju korral. Ohuolukord, metsatulekahju, 

kustutamise juhtimine.  

 

4.6. Kursus „Praktiline õpe välilaagris”  

4.6.1. Õpitulemused ja õppesisu  

Välilaagris korraldatakse lihtsustatud ja lühendatud sõdurioskuste kursus kavade alusel. Kõik praktilised 

harjutused tehakse rühmas. Teoreetilisi teadmisi harjutatakse ja kinnistatakse tegevuse käigus. Eesmärk 

on tutvuda kaitseväe rutiini ja päevaplaaniga.  

 

Riviõpe  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) tegutseb ühtse meeskonnana organiseeritult jao ja rühma kooseisus;  

2) saab aru sõjaväelisest rivikorrast ning oskab esmaseid rivivõtteid paigal ja liikumisel kolonnis. 

Õppesisu  

Praktiliste harjutuste vaheetapid algavad ja lõpevad rivikorras, mille käigus omandatakse üldised 

oskused meeskonnatööks rivis. 
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Isiklik ja rühmavarustus  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus tunneb ning oskab õpilane kasutada üksikvõitleja ja allüksuse üldvarustust ning teab selle 

otstarvet.  

Õppesisu  

Õpitakse tundma üksikvõitleja ja rühma varustust, selle otstarvet, praktilist kasutamist ning hooldamist.  

 

Rännak üksuse koosseisus ja üksikvõitleja liikumine maastikul  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus oskab õpilane liikuda päeval ja öösel jalgsi rännakukolonnis ning üksikvõitlejana 

maastikul.  

Õppesisu  

Õpitakse tundma ning harjutatakse erinevaid liikumisviise üksuse koosseisus ja üksikvõitlejana 

ümberpaiknemise korral, kasutatakse käemärke ning harjutatakse tegevusi nende järgi. Välilaagri 

rajamine ja eluolu välitingimustes.  

 

Keskkonnakaitse  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) tunneb kaitseväelist rutiini ja päevaplaani;  

2) täidab erinevaid ülesandeid välitingimustes jao koosseisus majutusala rajades;  

3) valmistab ette ja lõpetab väljaõppelaagri, vähendades väljaõppe tegevuse mõju loodusele, sh hoides 

ära reostuse ja metsatulekahju;  

4) tunneb keskkonnakaitse põhimõtteid välitingimustes majutust korraldades.  

Õppesisu  

Harjutatakse üksuse majutuse korraldamist välitingimustes, paiknemisala ettevalmistamist, telkide 

püstitamist, söögi- ja hügieenialade ettevalmistamist.  

 

Toitlustamine ja hügieen välitingimustes  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus tunneb ning täidab õpilane välitingimustes toitlustamise ja hügieeni reegleid.  

Õppesisu  

Harjutatakse toitlustamise korraldamist välitingimustes koos sooja toidu ettevalmistamise ja 24 h 

kuivtoidupakkide kasutamisega.  

 

Orienteerumine maastikul  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) orienteerub kaardi ja kompassi järgi vähe- ja keskmiselt liigendatud maastikul;  

2) määrab kaardil direktsiooninurga, maastikul kompassi järgi asimuudi ja kaitseväe kaardil UTMi 

koordinaate;  

3) orienteerib maastikul kompassi järgi kaardi ning liigub mööda etteantud marsruuti;  

4) tunneb öist orienteerumist piiravaid tegureid.  

Õppesisu  
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Harjutatakse kaardi ja kompassi tundmist vähe- ja keskmiselt liigendatud maastikul, oma asukoha 

määramist, kauguste määramist ning objektidele osutamist erineval maastikul ja erinevas valguses.  

 

Varjumine ja varjatud liikumine maastikul  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus tunneb ja kasutab õpilane peamisi moondamise ning varjatud liikumise võimalusi erineval 

maastikul ja erinevas valguses.  

Õppesisu  

Harjutatakse erinevaid moondamise ja varjatud liikumise võimalusi. Õpitakse tundma, miks on asjad 

erinevas keskkonnas ja valguses nähtavad.  

 

Esmaabi välitingimustes  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) oskab tegutseda hädaolukorras; tunneb ja kasutab üldiseid esmaabivõtteid, elustamise põhimõtteid 

ning välioludes ellujäämist; oskab kutsuda abi;  

2) teab ja oskab kasutada erinevaid kannatanu transportimise võtteid;  

3) tunneb võimalikke käepäraseid ja meditsiinilisi abivahendeid ning oskab neid kasutada; oskab anda 

esmaabi erakorraliste haiguste ja mürgistuste korral ning traumakannatanule.  

Õppesisu  

Harjutatakse üldisi esmaabivõtteid ja elustamist ning õpitakse tundma välioludes ellujäämise 

põhitõdesid.  

 

Relvaõpe, laskeasjandus ja ohutushoid  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) tunneb ning järgib relvadega ümberkäimise ohutuseeskirju ja -nõudeid;  

2) võtab iseseisvalt laskeasendeid ja kasutab õiget päästmistehnikat;  

3) käitub lasketiirus turvaliselt laskmiskäskluste järgi;  

4) sooritab ohutult tiirulaskmise praktilisi harjutusi juhendaja kontrolli all.  

Õppesisu  

Õpitakse tundma Eesti kaitseväes kasutusel olevaid käsitulirelvi. Harjutatakse automaadi käsitsemist 

ning erinevaid laskeasendeid. Õpitakse tundma ohutushoidu. Osaletakse praktilisel laskeharjutusel 

juhendaja kontrolli all.  

 

Kodanikukaitse  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) oskab hinnata ohte ning käituda erinevate ohtude korral: tuleoht, mürkaineoht, radiatsioonioht ja 

plahvatusohtlikest esemetest tingitud oht;  

2) kasutab esmaseid kaitse- ja tulekustutusvahendeid.  

Õppesisu  

Õpitakse tundma tegutsemist erinevate ohtude korral ja kasutama esmaseid kaitsevahendeid. 


