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1. Ainevaldkond: Sotsiaalained
1.1.

Valdkonna 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 kooskõlas; ära tunda kultuurilist eripära; järgida üldtunnustatud käitumisreegleid; 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

Ainevaldkonna õppeained on ajalugu, ühiskonnaõpetus ja inimeseõpetus ning valikaine on usundiõpetus. Ajalugu õpitakse alates 5. Klassist.
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1.3.

Õppeaine nädalatundide jaotumine kooliastmeti:

II kooliaste
ajalugu

– 3 nädalatundi

III kooliaste
ajalugu

– 6 nädalatundi

1.4.

Ainevaldkonna kirjeldus

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 põhjusi. Ajalooõpetus aitab
kaasa teistes õppeainetes õpitava tervikuks sidumisele ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste mõjul toimuvat arengut.
2. Ajalugu
2.1 Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli ajalooõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:
1) tunneb huvi mineviku vastu;
2) tunneb oma kodukoha ajalugu, Eesti ajalugu, Euroopa ning maailma ajalugu ajastut kõige enam iseloomustavate sündmuste ja isikute
kaudu;
3) kasutab ajaloo põhimõisteid õiges kontekstis, eristab ajaloofakti tõlgendusest ning arvamusest, näeb ja sõnastab probleeme ning esitab
neist lähtudes küsimusi ja pakub lahendusteid;
4) leiab, üldistab, tõlgendab, kasutab ja hindab kriitiliselt ajalooteavet ning allikate usaldusväärsust;
5) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ja oma rolli kultuuripärandi säilitajana ning määratleb end oma rahva liikmena;
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.
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2.2 Õppeaine kirjeldus
Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis ning ajaloolises keskkonnas orienteerumiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Õpilasi
suunatakse teadvustama, analüüsima, kriitiliselt hindama ning tõlgendama minevikus aset leidnud sündmusi ja protsesse, nende seoseid
omavahel ja tänapäevaga ning ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi.
Põhikooli ajalooõpetus on kronoloogilis-temaatiline. Õppeaine algab sissejuhatava algõpetusega ning jätkub muinas- ja vanaaja, keskaja, uusaja
ning lähiajaloo õppimisega. Eesti ajalugu õpitakse lõimituna maailma ajaloo kursusesse. Ainekavas eraldi esitatud Eesti ajaloo teemasid
käsitletakse põhjalikult ja süsteemselt ning tõmmatakse paralleele maailma ajalooga. Käsitluse põhimõte on liikumine lähemalt kaugemale,
alustades kodukoha ajaloost, kus on oluline luua käsitletava teema ja paikadega isiklik seos.
Ajalooõpetusel on kronoloogiline, poliitiline, majanduslik, sotsiaalne, kultuuriline ja ideede dimensioon. Põhikoolis tähtsustatakse õpilasele
jõukohast, inimesekeskset ajalookäsitlust, eluolu ja kultuuri teiste ajalooõpetuse dimensioonide ees. Maailma ajalugu käsitletakse valitud
teemade kaudu, millega ei taotleta ajalooperioodidest tervikpildi kujunemist. Tähtis on luua seosed mineviku ning nüüdisaja ajaloosündmuste ja nähtuste vahel ning kujundada arusaam, et minevikku pöördumata on raske mõista tänapäeva, nt kriisikollete olemust ning paljusid Eesti ajaloo
probleeme.
Õpilaste maailmapilti rikastab ainetevaheline lõiming ning lähedaste teemade lõimitud käsitlemine, lähtudes erinevatest aspektidest.
Ajalooõpetuse kaudu kujundatakse erinevaid oskusi:
1) oskus orienteeruda ajas ning analüüsida ajaloolise keskkonna kujunemist;
2) ajaloomõistete tundmine ja kontekstis kasutamine;
3) küsimuste esitamine ajaloo kohta ning neile vastamine;
4) funktsionaalne kirjaoskus, kriitiline mõtlemine, arutlusoskus, järelduste tegemine ja seoste loomine ning oma seisukoha kujundamine ja
põhjendamine;
5) empaatia, oskus asetada end kellegi teise olukorda ajastut arvestades; koostöö- ja konfliktilahendusoskus;
6) allikaanalüüs ja töö ajalookaardiga, info leidmine erinevatest teabeallikatest, selle kasutamine ja hindamine, suuline ja kirjalik
eneseväljendus ning IKT vahendite kasutamine.
Oskuste kujundamine ajalooõpetuses on pidev protsess ning seda tehakse erinevate õppeteemade ja õppemeetodite kaudu. Oskuste saavutatuse
taset kirjeldatakse ajaloo õpetamise eesmärkidena kooliastmeti.
Ajalootundides peab õpilastele tutvustama erinevaid ajalookäsitlusi neist ühtki peale surumata. Mõistmaks, et ajalookirjutamine sõltub ajast ja
ajaloouurija seisukohast, tuleb kujundada kriitilist suhtumist erinevatesse mõtteviisidesse ning võrrelda ajaloosündmuste ja -nähtuste käsitlemist
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eri allikais.
2.3. Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse
lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt
aega puhata ja huvialadega tegelda;
3) võimaldatakse nii üksi- kui ka ühisõpet (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd ning teised kooperatiivse õppimise vormid), et toetada õpilaste
kujunemist aktiivseiks ja iseseisvaiks õppijaiks ning loovaiks ja kriitiliselt mõtlevaiks ühiskonnaliikmeiks;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud käsitlust ning suurendavad
õpimotivatsiooni;
5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;
6) arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid, sealjuures on põhirõhk hoiakute kujundamisel;
7) arvestatakse õpilaste võimeid ja suutlikkust, kohalikku eripära ning muutusi ühiskonnas;
8) kasutatakse mitmekülgset õppemeetodite valikut rõhuasetusega aktiivõppemeetodeile: vestlus, arutelu, diskussioon, juhtumianalüüs,
paaristöö, projektõpe, rollimäng, rühmatöö, väitlus, ajurünnak; ajaloolise kujutluse loomine, tegevuspõhine õpe (nt dramatiseeringud,
mudelite ja makettide valmistamine, ühistegevus ja vabatahtlik töö, heategevusprojekt);
9) luuakse võimalused koostada referaat, ajajoon, õpimapp ja uurimistöö, teha praktilisi uurimistöid (nt töö allikate ja kaardiga, töölehtede ja
kontuurkaardi täitmine, küsitluse korraldamine, loovtöö/arutluse/arvamusloo kirjutamine, töö esitlemine, infootsing teabeallikatest,
infoanalüüs, klassielu reeglite, päevaplaani ja isikliku eelarve koostamine, statistika ning juriidilise dokumendi lugemine,
dokumendiplankide täitmine), osaleda temaatilistes mängudes (nt tarbijakaitse), kriitiliselt analüüsida reklaami, teemakohaseid filme jms;
10) laiendatakse õpikeskkonda: sotsiaal-kultuuriline ja ajaloolis-kultuuriline keskkond (muistised, ehitised), arvuti/ multimeediaklass,
asutused, muuseumid, näitused, raamatukogu, looduskeskkond, kohaliku omavalitsuse ja riigiasutused, ettevõtted, mittetulundusühingud,
arhiivid jm;
11) võimaldatakse siduda õpet koolivälise eluga (kohtuda erinevate inimestega, kaasata vanemaid jne), et kogu ainekäsitlus oleks võimalikult
elulähedane.

2.4. Füüsiline keskkond
Kool korraldab valdava osa õppest klassis, kus on:
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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.
2.5. Hindamise üldalused
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. Hindamisel lähtutakse vastavatest
põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest.
Hoiakute ja väärtuste kohta (nt huvi tundmine, tähtsuse mõistmine, väärtustamine, vajaduste arvestamine, reeglite järgimine) antakse tagasisidet.
Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpilane teab, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid
kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. 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.
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2.6. Läbivad teemad
Elukestev õpe ja karjääri plaanimine. Kujundatakse iseseisva õppimise oskus, mis on tähtis alus elukestva õppe harjumuste ja hoiakute
omandamisele. Sotsiaalainete kaudu kujundatakse hoiakuid, mida on õpilasele vaja tulevases tööelus. Õpilastele tutvustatakse
sotsiaalvaldkonnaga enim seotud ameteid, erialasid ja edasiõppimisvõimalusi. Kujundatakse arusaama ühiskonnas toimuvate muutuste põhjustest
ja tagajärgedest ning sellest, mil moel mõjutavad need õpilase valikuid ja tulevikku määravaid otsuseid.
Erinevate õppetegevuste kaudu saavad õpilased ülevaate tööturu üldisest olukorrast ja tulevikuprognoosidest, tööõigusest, erinevatest töödest eri
tegevusvaldkondade ameti- ja kutsealadel ning kasutada seda infot nii tulevast õpitavat eriala valides kui ka pikemaajalist karjääri plaanides.
Erinevaid ameteid ja elukutseid tutvustades pööratakse tähelepanu töö iseloomule, töökeskkonnale, töötingimustele ning vajalikele teadmistele,
oskustele ja isiksuseomadustele.
Õpe annab õpilasele teadmised sellest, et erinevate tööde tegemisel on erinevad nõuded ja töötingimused. Õpilast juhitakse analüüsima, millised
on tema eeldused huvipakkuva töö tegemiseks, sh sobiv terviseseisund, füüsiline vorm, füsioloogilised eeldused. Õpilane hakkab analüüsima
oma võimeid, oskusi ja väärtusi ning seostama neid tulevase haridustee ja tööelu valikutega, koostades esmase karjääriplaani.
Keskkond ja jätkusuutlik areng. Toetatakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks,
kes püüab leida lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele, pidades silmas nende jätkusuutlikkust.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Toetatakse õpilase kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes
mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähendust, on ühiskonda lõimitud, toetub oma tegevuses riigi
kultuuritraditsioonidele ja arengusuundadele ning on kaasatud kohalikku kogukonda käsitlevate otsuste tegemisse.
Kultuuriline identiteet. Toetatakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi
kujundajana ja kultuuride muutumist ajaloo vältel ning kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktika
eripärast nii ühiskonna ja terviku tasandil (rahvuskultuur) kui ka ühiskonna sees (regionaalne, professionaalne, klassi-, noorte- jms kultuur;
subkultuur ja vastukultuur) ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust, on kultuuriliselt salliv ning koostööaldis.
Teabekeskkond. Toetatakse õpilase kujunemist infoteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat infokeskkonda ning suudab seda
kriitiliselt analüüsida ja selles toimida olenevalt oma eesmärkidest ning ühiskonnas omaks võetud kommunikatsioonieetikast.
Tehnoloogia ja innovatsioon. Toetatakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja tänapäevaseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks
inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.
Tervis ja ohutus. Toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma
turvaliselt ning kujundama tervet keskkonda.
Väärtused ja kõlblus. Toetatakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes mõistab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi ja
kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste
7
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piires.

2.7. Lõiming teiste õppeainetega
Sotsiaalained on teiste ainevaldkondadega seotud valdkonnapädevuste kujundamise kaudu.
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.
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.
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3. Õpitulemused 9.klassi lõpus:
Õpilane:
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.

4. Klass: 7.kl
4.1.
Õpitulemused:
Õpilane:
 kirjeldab läänikorda, feodaalset hierarhiat, seisuslikku ühiskonda, naturaalmajandust ning talupoegade ja feodaalide elulaadi
 teab kiriku osa keskaja ühiskonnas nii kultuuripärandi säilitajana kui ka maailmapildi kujundajana
 teab, kuhu tekkisid keskaegsed linnad, ning kirjeldab keskaegse linna eluolu
 iseloomustab Frangi riigi osatähtsust varakeskaegses ühiskonnas ja Frangi riigi jagunemise tagajärgi
 iseloomustab araabia kultuuri ja selle mõju Euroopale, näitab kaardil araablaste vallutusi
 kirjeldab viikingite elu, nimetab ja näitab kaardil nende retkede põhisuundi
 toob esile ristisõdade eesmärgid ja tulemused
 nimetab Eesti muinasmaakondi ja suuremaid linnuseid, iseloomustab eestlaste eluolu muinasaja lõpul, Eesti ristiusustamist ning
muistset vabadusvõitlust
 teab, kuidas kujunes Bütsantsi riik ja tekkis Vana-Vene riik
 seletab mõisteid paavst, patriarh, piiskop, preester, munk, nunn, senjöör, vasall, feodaal, pärisori, Inglise parlament, raad, tsunft, gild,
Hansa Liit, Mõõgavendade Ordu, Liivi Ordu, romaani stiil, gooti stiil, koraan, Muhamed, mošee, Meka
9
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4.2.

teab, kes olid Karl Suur ja Justinianus I, ning iseloomustab nende tegevust
teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda maadeavastused, tehnoloogia areng ja reformatsioon
kirjeldab Eesti arengut 16. sajandil, majanduse ja linnade arengut ning reformatsiooni mõju
seletab Liivi sõja põhjusi ja tagajärgi
seletab mõisteid maadeavastused, reformatsioon, protestandid, luteri usk, renessanss, humanism
teab, kes olid Kolumbus, Martin Luther ja Leonardo da Vinci, ning iseloomustab nende tegevust
Õppesisu (70t): Keskaeg ja varauusaeg
Õppesisu

Maailm keskajal 476–1492
Keskaja koht maailma ajaloos (4 t)
1) keskaja ühiskonna üldiseloomustus
2) periodiseering
3) ühiskonnakorraldus
4) läänikord
5) eluolu ja maailmapilt
Kirik ja kultuur keskajal (8 t)
1) ristiusu õpetuse alused
2) kiriku osa ühiskonnas
3) ristisõjad
4) keskaja ülikoolid ja teadus
5) romaani ja gooti stiil
Frangi riik (5 t)
1) Frangi riigi teke
2) riik Karl Suure ajal
3) Frangi riigi jagunemine
4) kolm tuumikala: Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa

Õpitulemused

Õppega seotud
tegevuste
orienteeruv maht

Õpilane:
1) iseloomustab läänikorda, feodaalset hierarhiat,
seisuslikku ühiskonda, naturaalmajandust, talupoegade ja
feodaalide elulaadi, kiriku osa keskaja ühiskonnas
kultuuripärandi säilitajana ja maailmapildi kujundajana;
teab, kuhu tekkisid keskaegsed linnad; iseloomustab
keskaegse linna eluolu;
2)
iseloomustab
Frangi
riigi
osatähtsust
varakeskaegses ühiskonnas ja Frangi riigi jagunemist;
3) iseloomustab araabia kultuuri ja selle mõju
Euroopale, näitab kaardil araablaste vallutusi;
4) kirjeldab viikingite elu, nimetab ja näitab kaardil
nende retkede põhisuundi;
5) toob esile ristisõdade eesmärgid ja tulemused;
6) nimetab Eesti muinasmaakondi ning suuremaid
linnuseid, iseloomustab eestlaste eluolu muinasaja lõpul,
Eesti ristiusustamist ja muistset vabadusvõitlust;
7) teab, kuidas kujunes Bütsantsi riik ning tekkis
Vana-Vene riik;

50 t
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Araablased ( 4t)
1) Araabia ühiskond
2) Muhamed. Islam
3) araabia kultuur ja selle mõju Euroopale
Bütsants (6 t)
1) Bütsantsi tugevuse põhjused
2) Justinianus I
3) Vana-Vene riigi teke
Linnad ja kaubandus ( 6 t)
1) linnade teke ja eluolu
2) hansakaubandus Põhja-Euroopas
3) tsunftikord
4) linnade valitsemine
Põhja-Euroopa ja Eesti (3 t)
1) Skandinaavia eluviis ja ühiskond
2) viikingite retked
Eesti keskajal ( 8 t)
1)eluolu muinasaja lõpus
2) muinasmaakonnad
3) muistne vabadusvõitlus ja ristiusustamine
4) ühiskonna struktuur. Valitsemine
5) Liivi ordu. Linnad
Keskaja ühiskond Saksamaa, Inglismaa ja Prantsusmaa
näitel ( 6 t)
1) Saksa-Rooma keisririik
2) parlamendi kujunemine Inglismaal
3) Prantsusmaa ühendamine
4) eluolu keskaja
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Ajaloo ainekava
III aste
8) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid paavst,
patriarh, piiskop, preester, munk, nunn, senjöör, vasall,
feodaal, pärisori, Inglise parlament, raad, tsunft, gild,
Hansa Liit, Mõõgavendade Ordu, Liivi Ordu, romaani
stiil, gooti stiil, koraan, mošee, Meka;
9) teab, kes olid järgmised isikud ja iseloomustab
nende tegevust: Karl Suur, Justinianus I, Muhamed.
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Maailm varauusajal 1492–1600
Ühiskond varauusajal ( 5 t)
1) uue maailmapildi kujunemine
2) tehnoloogia areng
3) majanduslikud suhted
4) humanism
5) kujutav kunst, Leonardo da Vinci
Suured maadeavastused ( 5 t)
1) Ameerika avastamine
2) maadeavastuste tähendus Euroopale ja Euroopa mõju
avastatud maades
Reformatsioon ( 5 t)
reformatsioon Saksamaal. Martin Luther
Eesti 16. sajandil ( 5 t)
1) reformatsioon
2) haldusjaotus ja linnad
3) Liivi sõja põhjused ja tagajärjed

Tallinna Läänemere Gümnaasium
Ajaloo ainekava
III aste
Õpilane:
20 t
1) teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda
maadeavastused, tehnoloogia areng ja reformatsioon;
2) iseloomustab Eesti arengut 16. sajandil,
majanduse ja linnade arengut ning reformatsiooni mõju;
3) seletab Liivi sõja põhjusi ja tagajärgi;
4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid
maadeavastused, reformatsioon, protestandid, luteri usk,
renessanss, humanism;
5) teab, kes olid järgmised isikud ja iseloomustab
nende tegevust: Kolumbus, Martin Luther, Leonardo da
Vinci.

5. Klass: 8. kl
5.1. Õpitulemused:
Õpilane:
 teab, mis muutused toimusid Rootsi ja Vene ajal Eesti võimukorralduses, talurahva elus, hariduses ja kultuuris ning mis olid Põhjasõja
tagajärjed Eestile
 selgitab valitsemiskorralduse muutusi uusajal: seisuslik riik, absolutism, valgustatud absolutism, parlamentarism
 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
 teab, kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid, ja kirjeldab Ameerika Ühendriikide riigikorraldust
12
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kirjeldab baroki ja klassitsismi põhijooni
seletab ja kasutab kontekstis mõisteid valgustus, valgustatud absolutism, reform, revolutsioon, restauratsioon, absolutism, parlamentarism
teab, kes olid Napoleon, Louis XIV, Peeter I ja Voltaire, ning iseloomustab nende tegevust
näitab kaardil Esimeses maailmasõjas osalenud riikide liite
kirjeldab rahvuslikku liikumist Eestis ja Euroopas
selgitab Eesti iseseisvumist
teab Esimese maailmasõja põhjusi ja tagajärgi
iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi alguse peamisi kultuurisaavutusi
seletab ja kasutab kontekstis mõisteid rahvusriik, monopol, linnastumine, rahvuslik liikumine, venestamine, autonoomia, Antant,
Kolmikliit, liberalism, konservatism, sotsialism
5.2. Õppesisu (70t): Uusaeg
Õppesisu

„Maailm 1600–1815”
Uusaja ühiskonna põhijooned Euroopas 10t
1) absolutismi kujunemine, Louis XIV
2) valgustusfilosoofia
3) Inglise kodusõda ja restauratsioon
4) Inglismaa ja Prantsusmaa
5) 18. sajandi valgustatud absolutism Preisimaa näitel,
Friedrich II
Eesti Rootsi ja Vene riigi koosseisus 10t
1) valitsemine: keskvõim ja aadli omavalitsus, Balti erikord
2) Põhjasõda, Peeter I
3) Eesti talurahvas 17. ja 18. sajandil
4) muutused majanduses ja poliitikas
5) vaimuelu (religioon, haridus, kirjasõna)

Õpitulemused

Õpilane:
1) teab, mis muutused toimusid Rootsi ja Vene ajal
Eesti võimukorralduses, talurahva elus, hariduses ja
kultuuris ning mis olid Põhjasõja tagajärjed Eestile;
2) iseloomustab valitsemiskorralduse muutusi
uusajal: seisuslik riik, absolutism, valgustatud
absolutism, parlamentarism;
3) selgitab Prantsuse revolutsiooni ning Napoleoni
reformide põhjusi, tagajärgi ja mõju;
4) toob esile ühiskonna ümberkorraldamise
võimalusi reformide ja revolutsiooni teel ning saab aru,
mille poolest need erinevad;
5) teab, mis muutused toimusid Euroopa poliitilisel
kaardil Vestfaali rahu ning Viini kongressi tulemusena,
ning näitab neid kaardil;

Õppega seotud
tegevuste
orienteeruv maht
35 t
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USA iseseisvumine 4t
1) Iseseisvussõda
2) USA riiklik korraldus
Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni ajastu 8t
1) Prantsuse revolutsiooni põhjused ja kulg
2) Napoleoni reformid
3) Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade tähtsus
Euroopa ajaloos
Kultuur 3t
1) barokk
2) klassitsism
„Maailm 1815–1918“
Industriaalühiskonna kujunemine 4t
1) tööstuslik pööre
2) vabrikutootmine
3) linnastumine
4) industriaalühiskonna sotsiaalne pale
5) 19. sajandi poliitilised õpetused
Rahvuslus ja rahvusriigid 4t
1) rahvusluse tõus Euroopas
2) rahvusriigi loomine Saksamaa näitel
3) Saksa keisririik
Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul 10t
1) Vene impeeriumi äärealade poliitika
2) talurahvaseadused
3) rahvuslik ärkamine, selle eeldused, liidrid ja üritused
4) venestusaeg
5) 1905. aasta revolutsiooni tagajärjed
Esimene maailmasõda 13t
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6) teab, kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid, ja
iseloomustab Ameerika Ühendriikide riigikorraldust;
7) iseloomustab baroki ja klassitsismi põhijooni;
8) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid valgustus,
reform, revolutsioon, restauratsioon, absolutism,
parlamentarism;
9) teab, kes olid järgmised isikud ja iseloomustab
nende tegevust: Napoleon, Louis XIV, Peeter I, Voltaire.

Õpilane:
1) näitab kaardil Esimeses maailmasõjas osalenud
riikide liite;
2) iseloomustab rahvuslikku liikumist Eestis ja
Euroopas;
3) selgitab Eesti iseseisvumist;
4) teab Esimese maailmasõja põhjusi ja tagajärgi;
5) iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi alguse
peamisi kultuurisaavutusi;
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid rahvusriik,
monopol,
linnastumine,
rahvuslik
liikumine,
venestamine, autonoomia, Antant, Kolmikliit, liberalism,
konservatism, sotsialism.

35 t
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1) uue jõudude vahekorra kujunemine Euroopas
2) sõja põhjused, kulg ja tagajärjed
3) maailmasõja mõju Eestile
4) Eesti iseseisvumine: autonoomiast Vabadussõjani
Kultuur 19. sajandil ja 20. sajandi algul 4t
1) eluolu
2) ajakirjandus
3) seltsiliikumine

6. Klass: 9.kl
6.1.
Õpitulemused:
Õpilane:
 näitab kaardil Esimese maailmasõja järel toimunud muutusi
 iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda
 kirjeldab ning võrdleb Eesti Vabariigi arengut demokraatliku parlamentarismi aastail ja vaikival ajastul
 kirjeldab kultuuri arengut ja eluolu Eesti Vabariigis ning maailmas, nimetab uusi kultuurinähtusi ja tähtsamaid kultuurisaavutusi
 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid demokraatia, diktatuur, autoritarism, totalitarism, fašism, kommunism, natsionaalsotsialism,
repressioon, Rahvaste Liit, Versailles’ süsteem, vaikiv ajastu, parlamentarism, Tartu rahu
 teab, kes olid Jossif Stalin, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Franklin Delano Roosevelt, Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson
 teab, milline oli rahvusvaheline olukord Teise maailmasõja eel
 teab, millal algas ja lõppes Teine maailmasõda, toob esile Teise maailmasõja puhkemise põhjused, sõja tulemused ja tagajärjed; 3)
kirjeldab ajalookaardile tuginedes Teise maailmasõja sõjategevuse kulgu
 selgitab MRP ja baaside lepingu tähtsust Eesti ajaloos
 iseloomustab Eesti Vabariigi iseseisvuse kaotamist
 teab, mis riigid tegutsesid koostöös Saksamaaga ning mis riikidest moodustus Hitleri-vastane koalitsioon
 seletab mõisteid MRP, holokaust, küüditamine, baaside leping, okupatsioon, ÜRO
 teab külma sõja põhijooni ning toob esile selle avaldumist ja vorme, näitab kaardil tähtsamaid külma sõja aegseid kriisikoldeid
 teab ja näitab muutusi maailma poliitilisel kaardil 1990. Aastail
15
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kirjeldab tööstusriikide arengut USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel
kirjeldab kommunistlikku ühiskonda NSV Liidu näitel ning Eesti arengut NSV Liidu koosseisus
toob esile kommunistliku süsteemi kokkuvarisemise põhjused ja tagajärjed
kirjeldab Eesti iseseisvuse taastamist ja Eesti Vabariigi arengut
iseloomustab kultuuri ja eluolu muutumist 20. sajandi vältel
seletab ja kasutab kontekstis mõisteid perestroika, glasnost, külm sõda, kriisikolle, kollektiviseerimine, industrialiseerimine, metsavennad,
plaanimajandus, massirepressioon, Atlandi Harta, Euroopa Liit, NATO, Balti kett, laulev revolutsioon
 teab, kes olid Mihhail Gorbatšov, Boris Jeltsin, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar Savisaar ja Mart Laar, ning iseloomustab nende
tegevust
6.2.

Õppesisu: (70 t) Lähiajalugu
Õppesisu

Maailm kahe maailmasõja vahel 1918–1939
Rahvusvaheline olukord 3t
1) Pariisi rahukonverents
2) poliitiline kaart pärast Esimest maailmasõda
3) Rahvasteliidu tegevus ja mõju
4) sõjakollete kujunemine Aasias ja Euroopas
Maailmamajandus 2t
ülemaailmse majanduskriisi põhjused, olemus ja tagajärjed
Demokraatia ja diktatuurid 1920.–1930. aastail 8t
1) demokraatia ja diktatuuri põhijooned
2) demokraatia Ameerika Ühendriikide näitel
3) autoritarism Itaalia näitel
4) totalitarism NSV Liidu ja Saksamaa näitel
Eesti Vabariik 8t
1) Vabadussõda

Õpitulemused

Õpilane:
1) näitab kaardil Esimese maailmasõja järel
toimunud muutusi (Versailles´ süsteem);
2) toob esile rahvusvahelise olukorra teravnemise
põhjusi 1930. aastail;
3) iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ja
diktatuurset ühiskonda;
4) iseloomustab ning võrdleb Eesti Vabariigi arengut
demokraatliku parlamentarismi aastail ja vaikival ajastul;
5) iseloomustab kultuuri arengut ja eluolu Eesti
Vabariigis ning maailmas, nimetab uusi kultuurinähtusi ja
tähtsamaid kultuurisaavutusi;
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid demokraatia,
diktatuur, autoritarism, totalitarism, ideoloogia, fašism,
kommunism, natsionaalsotsialism, repressioon, Rahvaste
Liit, Versailles` süsteem, vaikiv ajastu, parlamentarism,
Tartu rahu;

Õppega seotud
tegevuste
orienteeruv maht
25 t
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2) Asutav Kogu: maareform ja põhiseadus
3) demokraatliku parlamentarismi aastad
4) vaikiv ajastu
5) majandus
6) kultuur ja eluolu
7) välispoliitika
Kultuur ja eluolu kahe maailmasõja vahel 4t
1) uued kultuurinähtused
2) teadus
3) tehnika areng: aatomiuuringud, auto ja lennuk, raadio,
kino ja film
4) kirjandus ja kunst
5) uued propagandavahendid
Teine maailmasõda 1939–1945
Rahvusvaheline olukord 2t
lääneriikide järeleandmised Saksamaale. München. MRP
Sõjategevuse üldiseloomustus 4t
1) sõja algus ja lõpp
2) sõdivad pooled, rinded
3) holokaust
4) ÜRO asutamine
Eesti Teise maailmasõja ajal 4t
1) baaside ajastu
2) iseseisvuse kaotamine
3) juuniküüditamine
4) sõjategevus Eesti territooriumil
5) Nõukogude ja Saksa okupatsioonid
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7) teab, kes olid järgmised isikud ja iseloomustab
nende tegevust: Jossif Stalin, Benito Mussolini, Adolf
Hitler, Franklin Delano Roosevelt, Konstantin Päts ja Jaan
Tõnisson

Õpilane:
1) näitab kaardil Teise maailmasõja sõjategevust Idarindel,
Läänerindel, Vaiksel ookeanil ja Põhja-Aafrikas ning
muudatusi Teise maailmasõja järel;
2) iseloomustab, milline oli rahvusvaheline olukord
Teise maailmasõja eel, ja toob esile Teise maailmasõja
puhkemise põhjusi;
3) selgitab MRP ja baaside lepingu tähtsust Eesti
ajaloos;
4) iseloomustab Eesti Vabariigi iseseisvuse kaotamist;
5) teab, millal algas ja lõppes Teine maailmasõda,
toob esile Teise maailmasõja tulemused ning tagajärjed;
6) teab, mis riigid tegutsesid koostöös Saksamaaga ja
mis riikidest moodustus Hitleri-vastane koalitsioon;
7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid MRP,
holokaust, küüditamine, baaside leping, okupatsioon,
Atlandi Harta, ÜRO.

10 t
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Maailm pärast Teist maailmasõda 1945–2000
Külm sõda 4t
1) külma sõja põhijooned ja avaldumisvormid
2) kahepooluselise maailma kujunemine: Trumani doktriin,
Marshalli plaan, Berliini blokaad ja Saksamaa lõhestamine
3) kriisid ja sõjad: Kuuba kriis, Berliini müür, Vietnami
sõda
Läänemaailm USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel 4t
1) USA ühiskond: sisepoliitika, ühiskondlikud liikumised,
välispoliitika
2) Saksamaa Liitvabariigi majanduse areng. Ida- ja LääneSaksamaa suhted
Kommunistlikud riigid 6t
1) kommunistliku süsteemi teke
2) NSV Liit: stalinism, sula, stagnatsioon
Eesti Nõukogude okupatsiooni all 6t
1) piiride muutumine
2) repressioonid
3) kollektiviseerimine
4) industrialiseerimine
5) poliitiline juhtimine
6) kultuur ja eluolu
Kommunistliku süsteemi lagunemine 4t
1) perestroika ja glasnost
2) M. Gorbatšov

Õpilane:
1) iseloomustab külma sõja kujunemist ja olemust, toob
esile selle avaldumise valdkonnad ja vormid;
2) näitab kaardil olulisemaid külma sõja aegseid
kriisikoldeid ja muutusi maailma poliitilisel kaardil 1990.
aastail;
3) iseloomustab tööstusriikide arengut USA ja
Saksamaa Liitvabariigi näitel;
4) iseloomustab kommunistlikku ühiskonda NSV
Liidu näitel ning Eesti arengut NSV Liidu koosseisus;
5) toob esile kommunistliku süsteemi
kokkuvarisemise põhjused ja tagajärjed;
6) analüüsib Eesti iseseisvumise taastamist ja Eesti
Vabariigi arengut;
7) iseloomustab kultuuri ja eluolu 20. sajandil;
8) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid perestroika,
glasnost, külm sõda, kriisikolle, kollektiviseerimine,
industrialiseerimine, plaanimajandus, massirepressioon,
Atlandi Harta, Euroopa Liit, NATO, Balti kett, laulev
revolutsioon;
9) teab, kes olid järgmised isikud, ja iseloomustab
nende tegevust: Mihhail Gorbatšov, Boris Jeltsin, Arnold
Rüütel, Lennart Meri, Edgar Savisaar, Mart Laar.

35 t
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Tallinna Läänemere Gümnaasium
Ajaloo ainekava
III aste
3) B. Jeltsin
4) Saksamaa ühinemine
Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine 5t
1) Laulev revolutsioon
2) Balti kett
3) põhiseadusliku korra taastamine
Maailm 1990. aastail 2t
1) üldülevaade
2) Euroopa Liidu laienemine
3) NATO laienemine
4) uued vastasseisud
Kultuur ja eluolu 20. sajandi teisel poolel 4t
1) teaduse ja tehnika areng: aatomiuuringud,
infotehnoloogia
2) massikultuur
3) naine ja ühiskondlik elu
4) muutused mentaliteedis

7. Hindamine:
Õpitulemusi hinnates kasutatakse mitmekesiseid ja õpitulemustega vastavuses olevaid vorme, mis sisaldavad suulisi, kirjalikke ja praktilisi
ülesandeid. 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.
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Tallinna Läänemere Gümnaasium
Ajaloo ainekava
III aste
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.
Jooksvalt hinnatakse:
 praktilised tööd
 suulised vastused
 kodused tööd
 esitluste ja ettekannete ettevalmistamine
 rühmatööd ja paaristööd
 rollimängud
 töö infoallikatega ja nende analüüs
 osalemine tunnivälistes üritustes ajaloolisel teemal
 teiste õpilaste vastuste parandamine ja täiendamine
 kirjalikud tööd (iseseisvad tööd, plaani koostamine, ajalooetteütlus, essee ca 200-300 sõna, testitöö)
Kirjalikud tööd hinnatakse viiepallisüsteemis ja vastavalt alltoodud protsendiskaalale kui õpetaja pole andnud teada teisest hindamisesüsteemist:
Viiepallisüsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse põhimõttest, et punktiarvestuse kasutamisel on
90 – 100% punktide arvust – hinne “5”
75 – 89% punktide arvust – hinne “4”
50 – 74% punktide arvust – hinne “3”
20 – 49% punktide arvust – hinne “2”
0 – 19% punktide arvust – hinne “1”
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