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Tamsalu Gümnaasiumi  õppekava üldosa  

        

Kehtestatud  01.09.2015  

 

 

I Üldsätted 

 

  1. Määruse reguleerimisala ja ülesehitus 

1) Tamsalu Gümnaasiumi õppekava on koostatud riikliku õppekava alusel ja  kehtestab  

gümnaasiumihariduse standardi. 

2) Õppekava koosneb üldosast ja lisadest. Lisades esitatakse valdkonniti koondatud ainekavad 

ning läbivate teemade kavad, hindamis- ja uurimistööde koostamise juhendid. 

3) Õppekava on koostatud, lähtudes piirkonna vajadustest, õpilaste soovidest ja materiaalsetest 

ning vaimsetest võimalustest. 

4) Õppekava ja muudatused õppekavas esitatakse arvamuse andmiseks õppenõukogule, kooli 

hoolekogule ja õpilasesindusele. 

 

II Üldosa 

       

1. Gümnaasiumihariduse alusväärtused 

1) Gümnaasiumihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, 

sotsiaalset ja emotsionaalset arengut ning tema individuaalsetest eripäradest ja isiklikest 

huvidest tulenevate haridusvajaduste rahuldamist. Gümnaasium loob igale õpilasele 

võimalused tema võimete maksimaalseks arenguks õpilase eelistusi arvestades, loovaks 

eneseteostuseks, teaduspõhise maailmapildi kinnistumiseks ning emotsionaalse, sotsiaalse ja 

kõlbelise küpsuse saavutamiseks. 

2) Gümnaasium jätkab põhikoolis toimunud väärtuskasvatust, kujundades eelkõige 

väärtushoiakuid ja -hinnanguid, mis on isikliku õnneliku elu ja ühiskonna eduka koostoimimise 

aluseks. Tähtsustatakse väärtusi, mis aitavad kaasa ühiskonna inimvara ning riigi majanduse 

arengule. 

3) Riiklikus õppekavas oluliseks peetud väärtused tulenevad „Eesti Vabariigi põhiseaduses”, 

ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis, lapse õiguste konventsioonis ning Euroopa Liidu 

alusdokumentides nimetatud eetilistest põhimõtetest. Alusväärtustena tähtsustatakse 

üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine 

enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja 

kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, 

õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus). 

4) Gümnaasiumiharidus on jätkuks põhiharidusele uue põlvkonna sotsialiseerumisel, mis 

rajaneb eesti kultuuri traditsioonidel, Euroopa ühisväärtustel ning maailma kultuuri ja teaduse 

saavutustel. Gümnaasiumihariduse omandanud vaimselt, sotsiaalselt, emotsionaalselt, 

kõlbeliselt ja füüsiliselt küpsed inimesed tagavad Eesti ühiskonna sotsiaalse, kultuurilise, 

majandusliku ja ökoloogilise arengu jätkusuutlikkuse. 
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2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 

 Gümnaasiumi sihiseade 

1) Gümnaasiumil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Gümnaasiumi ülesanne on noore 

ettevalmistamine toimimiseks loova, mitmekülgse, sotsiaalselt küpse, usaldusväärse ning oma 

eesmärke teadvustava ja saavutada oskava isiksusena erinevates eluvaldkondades: partnerina 

isiklikus elus, oma kultuuri kandja ja edendajana, tööturul erinevates ametites ja rollides ning 

oma ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna. 

2) Gümnaasiumis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus, et õpilased leiaksid endale huvi- ja 

võimetekohase tegevusvaldkonna, millega siduda enda edasine haridustee. Gümnaasiumi 

ülesanne on luua tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud, 

mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes. 

3) Nende ülesannete täitmiseks ja eesmärkide saavutamiseks keskendutakse: 

• õpilaste iseseisvumisele, oma maailmapildi kujunemisele ja valmisolekule elus toime 

tulla; 

• adekvaatse enesehinnangu kujunemisele; 

• iseseisva õppimise ja koostööoskuste arendamisele; 

• edasise haridustee võimaluste tutvustamisele ja hindamisele; 

• kodanikuoskuste, -aktiivsuse ja -vastutuse väljakujunemisele. 

4)Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub kogu 

kooli õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning õpilase vahetu elukeskkonna 

ühistoime tulemusena.  

5) Eesti kool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast pööratakse 

gümnaasiumi õpetuses ja kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele õppele. 

 

3. Pädevused 

1) Tamsalu Gümnaasiumi õppekava tähenduses on pädevus asjakohaste teadmiste, oskuste ja 

hoiakute kogum, mis tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või -valdkonnas tulemuslikult 

toimida. Pädevused jagunevad üld- ja valdkonnapädevusteks. 

2) Üldpädevused on aine- ja valdkonnaülesed pädevused, mis on väga olulised inimeseks ja 

kodanikuks kasvamisel. Üldpädevused kujunevad kõikide õppeainete kaudu, aga ka tunni- ja 

koolivälises tegevuses ning nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse õpetajate ning kooli ja 

kodu ühistöös. 

3) Üldpädevused on: 

• väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, 

loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri 

sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt: Tamsalu Gümnaasiumis 

toimuvad ainenädalad, huviringide kontserdid, näitused, loengud suhtluskultuurist, 

kooli laulu-, tantsupidu, hõimunädal, teatripäev, kunstipäev, õppekäigud 

muuseumidesse, näitustele, teatri ja kontserdikülastused, osaletakse rahvusvahelistes 

Erasmus+ projektides, korraldatakse ühiseid ettevõtmisi Soome ja Läti kooliga;  
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• sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku 

kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida 

ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha 

erinevates situatsioonides koostööd teiste inimestega; aktsepteerida inimeste erinevusi 

ning arvestada neid suhtlemisel: Tamsalu Gümnaasiumi õpilased osalevad 

Rahvusvahelistes projektides, ühisüritustel Soome ja Läti Vabariigi õpilastega, Tamsalu 

valla kultuuri ja spordiüritustel;  

• enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid 

külgi; järgida terveid eluviise; leida lahendusi iseendaga, oma vaimse ja füüsilise 

tervisega seonduvatele ning inimsuhetes tekkivatele probleemidele: Tamsalu 

Gümnaasiumis toimuvad sagedased spordiüritused, osaletakse kohalikel, maakondlikel 

ja üleriigilistel spordiüritustel ning tervisepäevadel, gümnaasiumiastmes on võimalik 

valida 20 valikkursuse vahel, õppida laia ja kitsast matemaatikat, süvendatult inglise 

keelt, osaleda erinevates aine- ja huviringides koolis, spordihoones ja kultuurimajas; 

• õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks 

vajaminevat teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, 

sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme 

lahendades; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal 

edasiõppimise vajadust: Tamsalu Gümnaasiumis on klassidele kavandatud õppekäigud, 

õpilastel on võimalik kasutada kooli ja linna raamatukogu, arvutiklassi, korraldatakse 

loenguid ja õppepäevi koostöös kõrgkoolide, muuseumide ja kultuuriasutustega; 

• suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades 

olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista 

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

keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt: 

Tamsalu Gümnaasiumi õpilased osalevad keeleolümpiaadidel, 11. klassis koostavad 

uurimistöö, osalevad loovtööde, omaloomingu ja uurimistööde konkurssidel; 

• matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning 

meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades. 

Tamsalu Gümnaasiumi õpilased osalevad matemaatikaolümpiaadidel, Virumaa 

matemaatikavõistlustel ja pranglimise võistlustel; 

•  ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud 

teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis 

peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata 

initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta 

arukaid riske: Tamsalu Gümnaasiumis töötavad õpilasfirmad, osaletakse projektides, 

õpilasesindus korraldab ühistegevust. 

4) Lähedase eesmärgiseade ja õppesisuga õppeained moodustavad ainevaldkonna. 

Ainevaldkonna peamine eesmärk on vastava valdkonnapädevuse kujunemine, mida toetavad 

õppeainete eesmärgid ja õpitulemused. Valdkonnapädevuse kujunemist toetavad ka teiste 

ainevaldkondade õppeained ning tunni- ja kooliväline tegevus. 

5) Tamsalu Gümnaasiumi õppekavas on järgmised ainevaldkonnad: 

• keel ja kirjandus; 
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• võõrkeeled; 

• matemaatika; 

• loodusained; 

• sotsiaalained; 

• kunstiained; 

• kehaline kasvatus. 

6) Riiklikus õppekavas määratletud üld- ja valdkonnapädevuste kujundamist kirjeldatakse kooli 

õppekavas. 

7) Ainekavades esitatakse nii gümnaasiumi õpitulemused kui ka õpitulemused õppeteemade 

läbimisel. Õpitulemused toetavad valdkonnapädevuste kujunemist. Väärtushoiakuid 

väljendavaid õpitulemusi numbriliselt ei hinnata, vaid antakse nende saavutatuse kohta 

õpilasele sõnalist tagasisidet. 

 

 

III Õppimise käsitus ja õppekeskkond  

 

1. Õppimise käsitus 

1) Gümnaasiumi riiklikus õppekavas käsitatakse õppimist õpilase aktiivse ja sihipärase 

tegevusena, mis on suunatud tajutava informatsiooni mõtestamisele ja tõlgendamisele 

vastastikuses toimes teiste õpilaste, õpetajate, vanemate ja üldisema elukeskkonnaga, toetudes 

juba olemasolevatele teadmisstruktuuridele. 

2) Õppimises on kesksel kohal õpilaste aktiivne teadmiste konstrueerimise protsess. Selleks 

tuleb gümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevusega luua õppekeskkond, mis soodustab iseseisvat 

õppimist, sealhulgas vajalike õppimisoskuste kujunemist (uurimistööd, esitlused, õppekäigud, 

külalislektorid). Õppe- ja kasvatustegevuses tuleb õpilastel lasta seada oma sihid, õppida 

töötama nii iseseisvalt kui ka kollektiivselt ning anda õpilastele võimalus leida erinevaid 

töömeetodeid katsetades neile sobivaim õpistiil. 

 

2. Õppekeskkond 

1) Õppekeskkonnana mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna 

kooslust, milles õpilased arenevad ja õpivad. 

2) Gümnaasium korraldab õppe, mis kaitseb ning edendab õpilaste vaimset ja füüsilist tervist. 

Õppekoormus vastab õpilase jõuvarudele. 

3) Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel osaleb kogu koolipere. Õppekeskkond toetab 

õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab õppekava alusväärtusi ja oma kooli 

vaimsust ning säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone. 

 

 

 

4) Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel: 

• luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad 

ning kokkuleppeid austavad suhted õpilaste, vanemate, õpetajate, kooli juhtkonna ning 

teiste õpetuse ja kasvatusega seotud osaliste vahel; 
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• koheldakse kõiki õpilasi eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdõiguslikult, austades nende 

eneseväärikust ning isikupära; 

• jagatakse asjakohaselt ja selgelt otsustusõigus ja vastutus; 

• märgatakse ja tunnustatakse kõigi õpilaste pingutusi ja õpiedu; hoidutakse õpilaste 

sildistamisest ja nende eneseusu vähendamisest; 

• ennetatakse õpilastevahelist vägivalda ja kiusamist; 

• ollakse avatud vabale arvamusvahetusele, sealhulgas kriitikale; 

• luuakse õpilastele võimalusi näidata initsiatiivi, osaleda otsustamises ning tegutseda nii 

üksi kui ka koos kaaslastega; 

• luuakse õhkkond, mida iseloomustab abivalmidus ning üksteise toetamine õpi- ja 

eluraskuste puhul; 

• luuakse õhkkond, mis rajaneb inimeste usalduslikel suhetel, sõbralikkusel, tolerantsusel 

ja heatahtlikkusel; 

• korraldatakse koolielu inimõigusi ja demokraatiat austava ühiskonna mudelina, mida 

iseloomustavad kooliperes jagatud ja püsivad alusväärtused ning heade ideede ja 

positiivsete uuenduste toetamine; 

• korraldatakse koolielu lähtudes rahvusliku, rassilise ja soolise võrdõiguslikkuse 

põhimõtetest. 

5) füüsilist keskkonda kujundades jälgib gümnaasium, et: 

• kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus ning kujundus on õppe seisukohast 

otstarbekas; 

• õppes on võimalik kasutada internetiühendusega arvutit ja esitlustehnikat ning õpilastel 

on võimalus kasutada raamatukogu; 

• kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus on turvaline ning vastab tervisekaitse- ja 

ohutusnõuetele; 

• ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega; 

• kasutatakse eakohast ning individuaalsele eripärale kohandatavat õppevara, sealhulgas 

nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja -

vahendeid; 

• on olemas kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamise võimalused nii 

koolitundides kui ka tunniväliselt (kergejõustikumaneež, võimla, staadion, 

spordikompleksi erinevad saalid, ujula, suusa- ja terviserajad). 

6) Õpet võib korraldada ka väljaspool kooli ruume (kooliõues, looduses, muuseumides,  

keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning virtuaalses õppekeskkonnas. 
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IV. Õppekorraldus  

 

1. Ainevaldkonnad ja õppeained 

 

Tamsalu Gümnaasiumi õppekavas on esitatud järgmiste õppeainete ning kursuste ainekavad: 

1) Keel ja kirjandus  

Eesti keele kohustuslikud kursused on järgmised:  

10. klass  „Keel ja ühiskond“  

  „Praktiline eesti keel I“  

11. klass  „Meedia ja mõjutamine“  

  „Praktiline eesti keel II“  

12. klass  „Teksti keel ja stiil“  

  „Praktiline eesti keel III“   

Eesti keele valikkursused on järgmised: 

10. klass „Ortograafia“ 

11. klass  „Leksikoloogia“ 

12. klass  „Tekstist tekstini“ 

 

Kirjanduse kohustuslikud kursused on järgmised:  

10. klass  „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine“  

  „Kirjandus antiigist 19. sajandini“   

11. klass  „Kirjanduse põhiliigid ja žanrid“  

  „20. sajandi kirjandus“  

12. klass  „Uuem kirjandus“  

Kirjanduse valikkursused on järgmised:  

 

10. klass (üks valida) „Kirjandus ja film“ 

   „Kirjandus ja ühiskond“  

   „Kirjandus ja müüt“  

12. klass  „Draama ja teater“  

 

2) Võõrkeeled 

 B2 keeleoskustasemel võõrkeel 

 B1 keeleoskustasemel võõrkeel 

 A2 keeleoskustasemel võõrkeel  

 

B2 keeleoskustasemel võõrkeel – inglise keel 

 

10. klass 3 kohustuslikku kursust 

11. klass 3 kohustuslikku kursust 

12. klass 3 kohustuslikku kursust 

 

Valikkursused: 
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10. klass 

Inglise kirjandus 1 kursus 

Praktiline inglise keel 1kursus 

 

11. klass 

Inglise kirjandus 1 kursus 

Praktiline inglise keel 1kursus 

 

12. klass 

Inglise kirjandus 1 kursus 

Praktiline inglise keel 1kursus 

 

B1 keeleoskustasemega võõrkeel – vene keel 

 

10. klass 3 kohustuslikku kursust 

11. klass 3 kohustuslikku kursust 

12. klass 3 kohustuslikku kursust 

 

A2 keeleoskustasemega võõrkeel – saksa keel 

 

10. klass 2 valikkursust 

11. klass 2 valikkursust 

12. klass 2 valikkursust 

 

3) matemaatika: kohustuslik – kitsas matemaatika või lai matemaatika;  

kitsas matemaatika 8 kursust  

lai matemaatika 14 kursust 

 

10. klass lai matemaatika 1 valikkursus, kitsas matemaatika 1 valikkursus 

11. klass lai matemaatika 1 valikkursus, kitsas matemaatika 1 valikkursus  

12. klass lai matemaatika 1 valikkursus, kitsas matemaatika 2 valikkursust  

 

4) Loodusained 

Bioloogia kohustuslikud kursused on järgmised: 

11. klass 2 kursust 

„Rakud“ 

„Organismid, organismide energiavajadus“ 

12. klass 2 kursust 

„Pärilikkus“ 

„Evolutsioon ja ökoloogia“ 

 

Geograafia kohustuslikud kursused on järgmised: 

10. klass 2 kursust 
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„Rahvastik ja majandus“ 

Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid 

11. klass 1 kursus 

„Maa kui süsteem“ 

 

Keemia kohustuslikud kursused on järgmised: 

10. klass 2 kursust 

„Keemia alused“ 

„Anorgaanilised ained“ 

11. klass 1 kursus 

„Orgaanised ained“ 

 

Füüsika kohustuslikud kursused on järgmised: 

10. klass 2 kursust 

„Sissejuhatus füüsikasse, kulgliikumise kinemaatika“ 

„Mehaanika“ 

11. klass 2 kursust 

„Elektromagnetism“ 

„Energia“ 

12. klass 1 kursus 

„Mikro- ja megamaailma füüsika“ 

  

Loodusainete valikkursused on järgmised: 

„Rakendusbioloogia“  

„Globaliseeruv maailm“ 

„Keemiliste protsesside seaduspärasused“  

„Elementide keemia“  

„Elu keemia“  

„Füüsika ja tehnika“ 

„Teistsugune füüsika“ 

 

5) Sotsiaalained 

 Kohustuslikud kursused ajaloos on järgmised: 

10. klass 2 kursust 

11. klass 3 kursust 

12. klass 2 kursust 

Kohustuslikud kursused ühiskonnaõpetuses on järgmised: 

11. klass  

1 kursus „Ühiskonna areng ja demokraatia“ 

12. klass  

1 kursus „Majandus ja maailmapoliitika“ 

Inimeseõpetus -1 kohustuslik kursus 

Perekonnaõpetus 
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12. klass valikkursus filosoofiast 

„Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse“ 

valikkursused – „Üldajalugu – maailma ajalugu“, „Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat”, 

„Üldajalugu – „Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu”, „Psühholoogia”, „Inimene 

ja õigus”, „Globaliseeruv maailm”, „Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse”, „Tänapäeva 

filosoofilised küsimused”; 

 

6) Kunstiained  

Kohustuslikud kursused muusikas on järgmised: 

10. klass 1 kursus  

„Muusika teke ja olemus, keskajast klassitsismini“ 

11. klass 1 kursus 

„Romantism. Eesti professionaalse muusika kujunemine“ 

12. klass 1 kursus 

„Euroopa 20. sajandi muusika“ 

 

Kohustuslikud kursused kunstis on järgmised: 

2 kursust  

„Kunst ja kunstiajalugu“ 

1 kursus  

„Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil“ 

 

7) Kehaline kasvatus 

 Kohustuslikud kursused kehalises kasvatuses on järgmised: kergejõustik, orienteerumine, 

võimlemine, tantsuline liikumine, sportmängud, ujumine, suusatamine 

 valikkursused – „Kehalised võimed ja liikumisoskused”, „Liikumine välistingimustes”; 

 

8) Usundiõpetus 

Usundiõpetuse valikkursused on järgmised:  

„Inimene ja religioon“ 

„Eesti usuline maastik“ 

 

9) Riigikaitse  

Riigikaitse valikkursused on järgmised: 

Riigikaitse  

Praktiline õpe välilaagris 

 

10) Majandus- ja ettevõtlusõpe  

Majandus- ja ettevõtlusõppe valikkursused on järgmised: 

„Majandusõpetus“ 

„Ettevõtlusõpetus“ 
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11) Karjääriõpetus 

Valikkursus 11. klassis 

 

12) Uurimistöö alused 

Valikkursus 10. klassis 

 

12) Informaatika 

Valikkursused informaatikas on järgmised: 

10. klass: „Arvuti kasutamine  uurimistöös“ 

12. klass: „Rakenduste loomise ja programmeerimise alused“ 
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2. Õppeainete kursused Tamsalu Gümnaasiumi 10.–12. klassis  

 

Õppeained 10. klass 11. klass 12. klass Kokku 

 

Eesti keel 3 3 3 9 

Kirjandus 3 2 2 7 

B2 võõrkeel inglise 3+2 -õpil valik 3+2 – õpil valik 3+2 - õpil valik 9+6 - õpil valik 

B1 võõrkeel vene 3 3 3 9 

Matemaatika (lai) 5 6 6 17 

Matemaatika (kitsas) 4 4 4 12 

Bioloogia  2 2+1- õpil valik 4+1 - õpil valik 

Inim- ja loodusgeograafia 2 1  3 

Karjääriõpetus  1  1 

Keemia 2 2  4 

Füüsika 2 2 2 6 

Ajalugu 2 3 2 7 

Ühiskonnaõpetus  1 1 2 

Inimeseõpetus 1   1 

Muusika 1 1 1 3 

Kunst 1 1 1 3 

Kehaline kasvatus 2 2 2 6 

Uurimistööde alused 1   1 

Filosoofia (sissejuhatus filosoofilisse 

mõtlemisse) 

  1 1 

Usundiõpetus 2 - õpil valik   2 - õpil valik 

Riigikaitse  2 - õpil valik  2 - õpil valik 

Saksa keel 2 -õpil valik 2 - õpil valik 2 - õpil valik 6 - õpil valik 

Joonestamine  1-õpil valik  1 – õpil valik 

Majandus- ja ettevõtlusõpe 2 1-õpil valik  2+1 – õpil valik 

Informaatika 1  2-õpil valik 1+2 – õpil valik 

Kokku 34/33 

+6-valik 

33/31 

+8-valik 

29/27 

+7-valik 

96/91 

+21-valik 



  14 

3. Läbivad teemad, nende käsitlemise ja lõimingu põhimõtted 

 

1) Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu 

vahendiks ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on aineülesed 

ja ühiskonnas tähtsustatud ning võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, 

toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakendada. 

2) Läbivate teemade õpe realiseerub eelkõige: 

• õppekeskkonna korralduses – kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õppekeskkonna 

kujundamisel arvestatakse läbivate teemade sisu ja eesmärke; 

• aineõppes – läbivatest teemadest lähtudes tuuakse aineõppesse sobivad teemakäsitlused, 

näited ja meetodid, viiakse koos läbi aineteüleseid, klassidevahelisi ja ülekoolilisi projekte. 

Õppeainete roll läbiva teema õppes on lähtuvalt õppeaine taotlustest ja õppesisust erinev, 

olenevalt sellest, kui tihe on ainevaldkonna seos läbiva teemaga; 

• valikainete valikul – valikained toetavad läbivate teemade taotlusi; 

• läbivatest teemadest lähtuvas või õppeaineid lõimivas loov- ja uurimistöös – õpilased 

võivad läbivast teemast lähtuda selle loovtöö valikul, mida tehakse kas iseseisvalt või 

rühmatööna; 

• korraldades võimaluse korral koostöös kooli pidaja, paikkonna asutuste ja ettevõtete, teiste 

õppe- ja kultuuriasutuste ning kodanikuühendustega klassivälist õppetegevust ja 

huviringide tegevust ning osaledes maakondlikes, üle-eestilistes ja rahvusvahelistes 

projektides. 

3) Kohustuslikud läbivad teemad on: 

• elukestev õpe ja karjääri planeerimine – taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on 

valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning 

kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid; 

• keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, 

vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning 

väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu 

küsimustele; 

• kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning 

vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise 

põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end ühiskonnaliikmena 

ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele; 

• kultuuriline identiteet – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes 

mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride 

muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga 

määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist 

mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis; 

• teabekeskkond – taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja 

teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida 

selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi; 
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• tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja 

nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb 

toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas; 

• tervis ja ohutus – taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja 

füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, 

käituma turvaliselt ning osalema tervist edendava keskkonna kujundamises; 

• väärtused ja kõlblus – taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes 

tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja 

väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma 

võimaluste piires. 

 

 

4. Õppekorralduse alused 

1) Õpilase minimaalne õppekoormus gümnaasiumi jooksul on 96 kursust (1 kursus on 35 

õppetundi). 

2) Kool tagab oma õppekavaga kõigile õpilastele vähemalt 96 kursust. Kool võimaldab 

gümnaasiumiastmes õpilasele lisaks kohustuslikele 20 valikkursust. 

3) Õpilasel on võimalus valida kitsa ja laia matemaatika vahel. 

4) Õpilase minimaalse kohustusliku koormuse hulka arvestatakse valikkursusema 

õpilasuurimus või praktiline töö, mille maht ei tohi olla lühem kui 35 tundi  

5) Kool võib valikkursusi kavandada ja läbi viia koostöös teiste koolidega. 

6) Lõimitud aine- ja keeleõppe kasutamiseks ja piirkondliku või kooli eripära arvestamiseks 

võib siduda õppeaine kursusi omavahel (sealhulgas kohustuslikke ja valikkursusi); samuti võib 

kooli hoolekogu nõusolekul muuta riikliku õppekava kohustuslike õppeainete ja läbivate 

teemade nimistut ning muuta tunnijaotusplaani. Mõlemal juhul tuleb tagada riikliku õppekava 

õpitulemuste saavutamine. Kooli õppekavas kirjeldatakse seoseid riikliku õppekava nõuetega. 

 

 

 5. Õpilase teavitamine  

1)  Gümnaasium tagab õpilasele võimaluse saada õppekorralduse kohta infot ja nõuandeid. 

2) Gümnaasium korraldab õpilaste teavitamist edasiõppimisvõimalustest ja tööturu üldistest 

suundumustest ning tagab karjääriteenuste (karjääriõpetus, -info või -nõustamine) 

kättesaadavuse (karjääriõpetuse kursus, õppekäigud, projekt Tagasi kooli, loengud jne, koostöö 

Rajaleidjaga). 

3) Tamsalu Gümnaasiumis teavitatakse õpilasi õppetöö korraldusest järgmisi meetmeid 

kasutades:  

• klassijuhatajatund;   

• arenguvestlused;  

• kooli kodulehekülg;   

• e-kool;  

• kohtumised kooli juhtkonnaga. 

 

 6. Hariduslike erivajadustega õpilased 
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1) Gümnaasium korraldab andekate õpilaste juhendamist. 

2) Sõltuvalt õpilase hariduslikust erivajadusest võib gümnaasium teha talle muudatusi või 

kohandusi õppeajas, õppe sisus, õppeprotsessis, õpikeskkonnas või taotletavates õpitulemustes. 

Piiratud teovõimega õpilase puhul kaasatakse nende muudatuste tegemisse õpilase vanem. Kui 

muudatuste või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või 

kahanemine võrreldes riikliku või kooli õppekavaga, tuleb muudatuste rakendamiseks 

koostada individuaalne õppekava. 

3) Kui haridusliku erivajadusega õpilasele koostatud individuaalse õppekavaga nähakse ette 

riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine või kohustusliku 

õppeaine õppimisest vabastamine, võib individuaalset õppekava rakendada 

nõustamiskomisjoni soovitusel. 

4) Tervislikel põhjustel koduõppel olevale õpilasele koostatakse individuaalne õppekava ning 

tema õppekoormust võib vähendada kuni kaheksa kursuse võrra iga arvestusliku koduõppel 

viibitud õppeaasta kohta. 

5) Õpilaste nõustamiseks ja nende arengu toetamiseks on Tamsalu Gümnaasiumis järgmised 

võimalused: 

• ainealased konsultatsioonid ja täiendav õppetöö;  

• huviringid;  

• koolipsühholoogi kõnetunnid;  

• arenguvestlused;  

• aineolümpiaadidel ja konkurssidel osalemine;  

• osalemine projektides.  

 

 

V Hindamine ja gümnaasiumi lõpetamine 

 

1.  Hindamine 

1) Hindamise eesmärk on: 

• toetada õpilase arengut; 

• anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta; 

• innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima; 

• suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee 

valikul; 

• suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel; 

• anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks. 

2) Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine 

ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel 

kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Hindamine on õpetamise 

ja õppimise lahutamatu osa. 

3) Õpilasel on õigus saada teavet hindamise korralduse ning saadud hinnete ja hinnangute 

kohta. Õpilasel on õigus teada, milline hinne või hinnang on aluseks kokkuvõtvatele hinnetele. 

Hindamise korraldus ning õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord 
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sätestatakse kooli kodukorras ning hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord määratakse kooli 

õppekavas. 

4) Nõuded õpilase käitumisele esitatakse gümnaasiumi kodukorras. 

 

2. Kujundav hindamine 

1) Kujundava hindamisena mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus 

analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse 

tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse 

õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed. Kujundav 

hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. 

Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi 

ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut. 

2) Õppetunni vältel saab õpilane enamasti suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet 

ja ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja oskuste (sealhulgas üldpädevuste, kooliastme õppe- 

ja kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade) kohta. Kogu õppepäeva vältel annavad pedagoogid 

õpilasele tagasisidet, et toetada õpilase käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist. 

Kool reageerib juhtumitele, mis on vastuolus üldtunnustatud väärtuste ning heade tavadega. 

3) Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada 

ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta õpimotivatsiooni. 

4) Kujundava hindamise ühe vahendina võib kasutada õpimappi. Õpimapp õppimise päevikuna 

sisaldab nii õppetöid kui ka tööde analüüsi ja tagasisidet. Õpimappe võib koostada aine- ja 

valdkonnapõhiselt, läbivate teemade või üldpädevuste kohta. 

 

3. Teadmiste ja oskuste hindamine kui kokkuvõtvate hinnete alus 

1) Õpilase teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas õppekavas toodud 

oodatavate tulemustega. Ainealaseid teadmisi ja oskusi võib hinnata nii õppe käigus kui ka 

õppeteema lõppedes. Ainealaste teadmiste ja oskuste hindamise tulemusi  väljendatakse  

numbriliste hinnetega viie palli süsteemis.  

2)Hindamisel viie palli süsteemis:  

• hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava 

temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase 

õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; 

• hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase 

õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele; 

• hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava 

temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt 

õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele, kuid esineb puudusi 

ja vigu; 

• hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava 

temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemustes esineb olulisi 

puudusi; 
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• hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi ja 

areng puudub. 

3) Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse 

põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, 

koostatakse tööd nii, et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% 

maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, 

hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19%. 

4) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib vastavat 

kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust 

hinnata hindega „nõrk”. 

5) Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle 

tulemust on hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või on hinne jäänud panemata, antakse 

õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.  

 

 

4. Kokkuvõtvad hinded ja gümnaasiumi lõpetamine 

1) Õpilase õpitulemusi õppeaines hinnatakse kokkuvõtvalt  kursusehinnetega viie palli 

süsteemis ning kursusehinnete alusel kooliastmehinnetega viie palli süsteemis. Kool võib 

valikkursuste hindamisel kasutada hinnanguid „arvestatud” ja „mittearvestatud”, neid 

hinnanguid ei teisendata viie palli süsteemi. 

2) Kokkuvõtva hindamisena mõistetakse ka teadmiste ja oskuste tõendamist juhul, kui kool 

vastavalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 17 lõikele 4 arvestab kooli õppekava välist 

õppimist või tegevust koolis õpetatava osana. 

3) Gümnaasiumi lõputunnistuse annab gümnaasium õpilasele: 

• kelle kooliastmehinded on vähemalt rahuldavad või valikkursuste puhul rahuldavad või 

arvestatud; 

• kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega õppeaine kohustuslikule mahule 

vastavad eesti keele, matemaatika ja võõrkeele (inglise või vene keele) riigieksamid. 

• kes on sooritanud vähemalt rahuldavale tulemusele gümnaasiumi koolieksami; 

• kes on sooritanud gümnaasiumi jooksul õpilasuurimuse või praktilise töö.  

4) Haridusliku erivajadusega õpilasele, kellel käesolevas määruses sätestatud tingimustel kooli 

õppekavaga või nõustamiskomisjoni soovitusel individuaalse õppekavaga on vähendatud või 

asendatud käesolevas määruses sätestatud taotletavaid õpitulemusi, on lõpetamise aluseks 

kooli või individuaalses õppekavas määratud õpitulemuste saavutatus. 

 

VI Kooli õppekava  

 

1. Kooli õppekava koostamise alused ja ülesehitus 

1) Kooli õppekava on gümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument. 

2) Kooli õppekava koostades lähtutakse riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast, pidades 

silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning vaimseid ja 

materiaalseid ressursse. 
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3) Kooli õppekava koostamise ja arendamise demokraatliku korralduse eest vastutab 

gümnaasiumi direktor. Kooli õppekava kehtestab direktor. Muudatused kooli õppekavas 

esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja 

õppenõukogule. 

4) Kooli õppekava koosneb  üldosast ning kohustuslike ja valikõppeainete kavadest. 

5) Kooli õppekava üldosas esitatakse: 

• õppe- ja kasvatuseesmärgid ning väärtused; 

• õppekorraldus, kohustuslike ja valikkursuste kirjeldused, õpilase õppekoormuse 

kujundamine ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldus, lõimingu põhimõtted, 

õpilauurimuse või praktilise töö korraldus; 

• üldpädevuste kujundamine ja õppekeskkonna mitmekesistamine; 

• hindamise ja gümnaasiumi lõpetamise korraldus; 

• õpilaste teavitamine, nõustamine ja kärjääriõpe; 

 

VII Rakendussätted  

 

 1.  Õppe- ja kasvatustegevuse ja õppekeskkonna vastavusse viimine 

1) Kool viib õppe- ja kasvatustegevuse ja kooli õppekava riikliku gümnaasiumi õppekavaga 

kooskõlla  1. septembriks 2015. a. 
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Ainevaldkond „Keel ja kirjandus“ 

 

1. Üldalused  

 

1.1. Keele- ja kirjanduspädevus  

Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada 

õpilastes keele- ja kirjanduspädevus, mis tähendab suutlikkust mõista keelt ja kirjandust kui 

rahvusliku ja eneseidentiteedi alust ja kunstiliiki ning mõista ja hinnata rahvuslikku ning 

maailma kultuuripärandit. Keele- ja kirjanduspädevus tähendab oskust kasutada keelt 

erinevates suhtlusolukordades, et saavutada oma eesmärke, arvestades suhtlusnorme ja 

keelekasutustavasid. Keele- ja kirjanduspädevus on oskus erinevaid tekste mõista ja luua, 

analüüsida ning kriitiliselt hinnata. 

Keele ja kirjanduse õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks õpilane: 

1) väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja üldkirjakeele normidele vastavalt nii suulises kui ka 

kirjalikus suhtluses; 

2) arutleb loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal teemakohaselt ja põhjendatult; 

3) teab tekstide ülesehituse põhimõtteid, koostab eri liiki tekste, kasutades alustekstidena nii 

teabe- ja ilukirjandustekste kui ka teisi allikaid neid kriitiliselt hinnates; 

4) hindab kriitiliselt meedia- jm avalikke tekste, tunneb ära tekstide mõjutusvahendid; 

5) mõistab kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuurilist tähtsust; 

6) väärtustab kirjanikku kui loojat ning kirjandust kui tunde- ja kogemusmaailma rikastajat, 

kujutlus- ja mõttemaailma arendajat; 

7) teab eesti ja maailmakirjanduse olulisemaid autoreid ning kirjandusteoseid, seostab neid 

ajajärgu ja kultuurikontekstiga; 

8) tunneb tähtsamaid kirjandusvoole ja -žanre, eristab kirjandusteksti poeetilisi võtteid ning 

peamisi kujundeid; 

9) analüüsib ja tõlgendab eri liiki kirjandusteoseid. 

 

1.2. Ainevaldkonna õppeained ja maht 

Ainevaldkonna kohustuslikud õppeained on eesti keel ja kirjandus. Õppeained jagunevad 

kohustuslikeks ning valikkursusteks.  

Kohustuslikud kursused õppeaineti on järgmised:  

Eesti keele kohustuslikud kursused on järgmised:  

10. klass  „Keel ja ühiskond“  

  „Praktiline eesti keel I“  

11. klass  „Meedia ja mõjutamine“  

  „Praktiline eesti keel II“  

12. klass  „Teksti keel ja stiil“  

  „Praktiline eesti keel III“   

Eesti keele valikkursused on järgmised: 

10. klass „Ortograafia“ 
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11. klass  „Leksikoloogia“ 

12. klass  „Tekstist tekstini“ 

 

Kirjanduse kohustuslikud kursused on järgmised:  

10. klass  „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine“  

  „Kirjandus antiigist 19. sajandini“   

11. klass  „Kirjanduse põhiliigid ja žanrid“  

  „20. sajandi kirjandus“  

12. klass  „Uuem kirjandus“  

Kirjanduse valikkursused on järgmised:  

 

10. klass (üks valida) „Kirjandus ja film“ 

   „Kirjandus ja ühiskond“  

   „Kirjandus ja müüt“  

12. klass  „Draama ja teater“  

 

 

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming 

Keel on rahvuskultuuri ja rahvusliku identiteedi kandja. Keele valdamine kõnes ja kirjas on 

inimese mõtlemisvõime kujunemise, vaimse arengu ning sotsialiseerumise alus ja eeldus. Eesti 

keele hea valdamine on eduka õppimise eeldus kõigis õppeaineis. Keele ja kirjanduse 

õppeainete kaudu kujundatakse keele- ja kirjanduspädevuse ning kommunikatiivsete oskuste 

arengu kõrval ka gümnasisti identiteedi ja enesetunnetuse kujunemist ning kultuurilist ja 

sotsiaalset arengut.  

Eesti keel ja kirjandus. Keeleteadmised loovad teoreetilise aluse praktilise keeleoskuse 

arendamisele. Seetõttu järgneb igale keeleteadmiste kursusele praktilise keele kursus ja on 

sellega lõimitud. Neid kursusi võib õpetada ka paralleelselt. Praktilise keele kursuses 

kasutatakse kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemadena keeleteadmiste 

kursuses käsitletud teemasid ning õppekava läbivaid teemasid, samuti kirjanduskursuses 

käsitletavaid teemasid. Praktilise keele kursused on keskendatud õpilase suulise ning kirjaliku 

suhtluse, arutlus- ja väljendusoskuse arendamisele; eri liiki tekstide koostamise, selleks 

vajaliku teabe hankimise ning kasutamise kujunemisele. Õigekirja- ja õigekeelsusküsimusi 

korratakse kõigi kursuste vältel. 

Kirjanduse ainekava on teksti- ja lugejakeskne. Tähelepanu pööratakse ilukirjandusteose kui 

terviku mõistmisele, tekstide analüüsimisele ja tõlgendamisele, kujundlikule keelele ning 

poeetikale. Esimeses ja kolmandas kursuses keskendutakse eri liiki ja žanris kirjandusteoste 

analüüsile ning tõlgendamisele. Omandatud teadmisi rakendatakse uuema kirjanduse kursuses 

ja kahes ülevaatlikumas kursuses, samuti valikkursustes. Eesti kirjandus on lõimitud kõigisse 

kursustesse. Lõimimist teatri- ja filmikunstiga võimaldavad vastavad valikkursused. 

Keele- ja kirjanduskursusi seob tegelemine tekstidega: teksti mõistmine ning tõlgendamine, 

keeleliste ja stiililiste väljendusvahendite eritlemine ja analüüs ning võimalust mööda ühiste 

tekstide alusel kirjutamine. Kirjanduskursustes on analüüsi- ja tõlgendusobjektiks ning 
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kirjutamise alustekstiks valdavalt ilukirjandustekst.  

 

1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalusi 

Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete õppimise kaudu kujundatakse õpilastes kõiki 

riiklikus õppekavas kirjeldatud üldpädevusi. Üldpädevusi kujundatakse erinevate tekstide 

lugemise, reflekteerimise ja koostamise kaudu ning selleks on nii mitmesuguseid 

koostöövorme (nt ühised arutelud, esitlused, rühmatööd, projektid) kui ka individuaalse töö 

võimalusi (nt uurimistöö koostamine). Üldpädevuste saavutatus kajastub tekstiloomes, 

esitlustes ning arutlustes. Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – 

teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ning käitumise  kujundamisel on kandev roll õpetajal, 

kes loob soodsa õpikeskkonna ja aluse õpetaja ning õpilaste tulemuslikuks koostööks. 

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Nii keele- kui ka kirjandusõpetuses rõhutatakse vaimseid 

väärtusi: emakeele eripära, arenguloo ja kasutusvaldkondade tundmist, suhtumist kirjandusse 

kui kunstiloomingusse ning kirjanikusse kui loojasse. Keelt ja kirjandust õpetades 

kujundatakse õpilase kõlbelisi väärtusi, sotsiaalseid hoiakuid ning tõekspidamisi, suhtumist 

oma ja teiste rahvaste kirjandusse ning kultuuripärandisse laiemalt.  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Keele- ja kirjandustundides kasutatavas paaris- ning 

rühmatöös kujundatakse koostööoskust, julgustatakse oma arvamust avaldama, kaaslaste ideid 

tunnustama ja teisi arvestama ning ühiseid seisukohti otsima. Eri laadi ülesannete kaudu 

kujundatakse oskust eetiliselt ja olusid arvestades suhelda nii suuliselt kui ka kirjalikult, nii 

vahenditult kui ka internetikeskkonnas. 

Enesemääratluspädevus. Tekstide üle arutledes toetatakse õpilase minapildi kujunemist, 

õpiolukordades luuakse võimalused suhestuda käsitletavate teemadega, loovülesannete kaudu 

tuuakse esile õpilase isikupära ja andelaad ning avardatakse maailmapilti. 

Õpipädevus. Keele- ja kirjandustundides arendatakse kuulamis- ja lugemisoskust, eri liiki 

tekstide mõistmist, fakti ja arvamuse eristamist, eri allikatest teabe hankimist ja selle kriitilist 

kasutamist, eri liiki tekstide koostamist ning oma arvamuse kujundamist ja sõnastamist. 

Suhtluspädevus. Keele- ja kirjandustundides kujundatakse suulise ja kirjaliku suhtluse oskusi, 

suhtluspartneri arvestamist ning sobiva käitumisviisi valikut, oma seisukohtade esitamise ja 

põhjendamise oskust. Õppimise ja õppetekstide kaudu kujundatakse arutlemise, väitlemise 

ning nüüdisaegse kirjaliku suhtlemise aluseid. 

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. Teabetekstide põhjal 

arendatakse oskust lugeda teabegraafikat või muul viisil visuaalselt esitatud infot, leida 

arvandmeid, õpitakse leitud infot analüüsima, sõnalise teabega seostama ning tõlgendama. 

Vanemates tekstides kasutatud mõõtühikute teisendamise kaudu edendatakse arvutusoskust. 

Õpitakse eristama teaduslikku teavet ilukirjandus- ja aimeteabest. Õpitakse kasutama 

tehnoloogilisi abivahendeid tekste luues, korrigeerides ning esitades. 

Ettevõtlikkuspädevus. Ettevõtlikkuse ning vastutustunde kujunemist toetatakse nii meedia- ja 

kirjandustekstidest kui ka õpilaste igapäevaelust lähtuvate eakohaste probleemide arutamise, 

seisukohavõtu ja lahenduste otsimisega nii keele- ja kirjandustundides kui ka loovtöödes. 

Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist soodustab õpilaste osalemine projektides, mis eeldavad 
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õpilaste omaalgatust ja aktiivsust ning keele- ja kirjandusteadmiste rakendamist ning 

täiendamist eri allikaist. 

 

1.5. Õppeainete lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega 

Eesti keel on ühtaegu nii õppe korraldamise keel kui ka keskne õppeaine. Hea keeleoskus loob 

eeldused kõigi õppeainete edukaks omandamiseks ning toimetulekuks isiklikus ja avalikus 

elus. Samaaegu arendavad kõik õppeained keelekasutuse põhipädevusi: sõnavara mõistmist ja 

kasutamise oskust, teksti mõistmist ning tekstiloomet, pädevust suuliselt ja kirjalikult suhelda. 

Seega kujuneb õpilaste funktsionaalne ja kriitiline kirjaoskus välja mitte üksnes eesti keele, 

vaid kõigi õppeainete õppimise tulemusel. Kuigi keeleoskust arendatakse järjekindlalt ja 

teadlikult keele- ja kirjandustundides, on vaja pidevat koostööd teiste ainete õpetajatega.   

Võõrkeeled. Maailmakirjanduse autorite ja teostega tutvumine võib äratada huvi võõrkeelte 

õppimise vastu; õpitavas võõrkeeles kirjutatud teoste lugemine ja arutamine võib teadlikul 

suunamisel äratada huvi õpitava keele maa, selle kultuuri ja kirjanduse originaalkeeles 

lugemise vastu. 

Matemaatika. Õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti/vene kirjanduse 

tundides arendatav lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab korrektse 

matemaatilise kirjaoskuse arendamist.  

Loodusained. Loodustekstid eesti keele õppekirjanduses ja ilukirjanduses aitavad kaasa 

looduse tundmaõppimisele ning väärtustamisele. Loodusluule lugemine ja esitamine, sellega 

seotud esteetilis-emotsionaalsed elamused, samuti kirjandusteose looduskirjelduse kui 

kunstilise kujundi analüüs, selle tähenduse mõistmine teose kontekstis ergastab tähelepanu 

looduse ilule ning väärtustab loodust kui esteetiliste elamuste allikat. Keele ja kirjanduse 

valdkonna õppeainetes kinnistatakse kohanimede ning loodusnähtuste ja -objektide nimetuste 

õigekirja.  

Sotsiaalained. Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs toetavad maailmapildi kujunemist, 

ajaloosündmuste ja arengu mõistmist ning ühiskonnaelus ja inimsuhetes orienteerumist. 

Kirjandusõpetus suunab õpilasi seostama erinevate ajastute teoste probleeme tänapäevaelu ja 

inimestega. Keeletundides kinnistatakse riikide, ühenduste, organisatsioonide, ajalooliste 

isikute ning ajaloosündmuste nimetuste õigekirja norme. Erinevate tekstidega töötades ning 

arutluste ja väitluste kaudu arendatakse arutlusoskust ning info hankimise, tõlgendamise ja 

kasutamise oskust.  

Kunstiained. Kirjandusteoste illustratsioonide analüüs toetab kujutava kunsti spetsiifika ja 

väljendusvahendite mõistmist. Kirjandusteose käsitluse illustreerimine vastava ajastu 

muusikaga soodustab arusaamist muusika emotsionaalsest mõjust ning eri muusikavoolude 

eripärast ja seostest ajastu kunstisuundumustega. Keeleõppes õpitakse nägema reklaami 

visuaalseid ja auditiivseid komponente. 

Kehaline kasvatus. Loovtegevuste kaudu kujundatakse tervist väärtustavat eluhoiakut, 

väitlustes propageeritakse tervislikke eluviise ning dramatiseeringutes ja rollimängudes 

kogetakse erinevaid olukordi. Sportlaste elulugude kaudu puututakse kokku üldinimlike 

kõlbeliste väärtuste, sotsiaalsete hoiakute ja tõekspidamistega. 
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1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi  

Ainevaldkonna õppeainete eesmärgiseadet, õpitulemusi ning õppesisu kavandades peetakse 

õppekava läbivaid teemasid silmas olenevalt õppeaine spetsiifikast ja seostest ühe või teise 

läbiva teemaga. 

 

Elukestev õpe ja karjääri plaanimine. Erinevate õppetegevuste kaudu suunatakse õpilasi 

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. 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. Rollimängude ja erinevate 

tekstide käsitlemise, arutelude ning loovtööde kaudu arendatakse õpilaste suhtlus- ja 

koostööoskusi, suutlikkust oma arvamust kujundada ja väljendada ning probleeme lahendada. 

Õpe võimaldab õpilasel kujundada eneseanalüüsiks vajalikku sõnavara, et analüüsida oma 

huve ja võimeid, nii  ainealaseid kui ka üldoskusi ja teadmisi, sh oskust koostada õpingutele ja 

tulevikus tööle  kandideerimiseks vajalikke dokumente.  

Keskkond ja jätkusuutlik areng ning tervis ja ohutus. Ainevaldkonna õppeainete kaudu 

taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, keskkonnateadlikuks, vastutustundlikuks 

ning tervist ja turvalisust väärtustavaks inimeseks.  

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Eri liiki tekstide käsitluse kaudu hakkavad õpilased 

märkama ühiskonnas probleeme ja otsima neile lahendusi. 

Väärtused ja kõlblus ning kultuuriline identiteet. Ilukirjandust ning kultuuriteemalisi tekste 

lugedes ja analüüsides, nende üle arutledes ning nende põhjal kirjutades kujundatakse õpilaste 

kõlbelisi omadusi, väärtusnorme ja hoiakuid. Oma keele ja kirjanduse väärtustamise kaudu 

õpitakse lugu pidama endast ning rahvast, teiste rahvaste tekstide toel kujundatakse arusaam 

kultuuride erinevustest, ent ka tõdemus inimkonna kultuurilisest ühisosast. 

Teabekeskkond. Oskusi kasutada teabekeskkonna vahendeid kujundatakse praktilises 

tegevuses, mis hõlmab eri allikatest (sh internetist) teabe hankimist, selle kriitilist hindamist 

ning kasutamist nii õppeteemakohaste teadmiste suurendamiseks kui ka tekstiloomes. 

Tehnoloogia ja innovatsioon. Õpiülesannete lahendamiseks kasutatakse infoühiskonna 

võimalusi, õpilasi suunatakse otsima alternatiivseid lahendusi. 

 

1.7. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

Eesti keele oskus tähendab eesti kirjakeele valdamist keele nelja osaoskuse (lugemine, 

kirjutamine, kõnelemine ja kuulamine) valdkonnas.  

Lugemisoskust arendatakse erinevate valdkondade tekstide lugemise, nende sisu analüüsimise 
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ja kriitilise hindamise teel. Õpetuses jälgitakse, et käsitletavate tekstide raskusaste kasvaks 

vastavalt lugemisoskuse arenemisele, et oleks esindatud niihästi seotud (kirjeldavad, 

jutustavad) kui ka sidumata tekstid (tabelid, graafikud, loetelud jt). Lugemisoskuse arendamise 

oluline osa on sõnavara laiendamine, selleks omandatakse kogu aineõppes süstemaatiliselt uusi 

sõnu (vähem tuntud sõnu, võõrsõnu, piltlikke väljendeid). Lugemispädevuse tähtis komponent 

on oskus leida niihästi trükitud kui ka elektroonilistest allikatest vajalikke tekste ning neist 

omakorda vajalikku teavet. Lugemisoskuse arendamise avaram eesmärk on kriitilise 

teabekasutaja ja esteetilisi väärtusi mõistva  isiksuse kujundamine. 

Kirjutamisoskust arendatakse erineva eesmärgi ja ülesehitusega tekstide loomise kaudu. 

Valdav osa tekstitüüpe, mida õpilased aineõppes loovad, on neile ülesehituselt ja nõuetelt 

tuttavad juba põhikoolist. Kirjutamisoskuse arendamise ülesanne on saavutada neid tekste 

luues meisterlikkus. Oluline on oskus kirjutada teksti alustekstide põhjal, samuti oskus siduda 

oma tekstiga teistest tekstidest saadud teavet, viidata, tsiteerida ja refereerida. 

Kirjutamispädevuse vältimatu eeldus ja komponent on hea ja toimiv õigekirjaoskus. Seetõttu 

kinnistatakse ning arendatakse kirjutamisülesannete kaudu pidevalt õigekirjaoskust. 

Kõnelemisoskuse arendamise keskne ülesanne on täiustada võimet valida suhtlusolukorrast ja 

vestluspartnerist lähtudes sobiv toon ning stiilivahendid. Tähtis on ka oskus suhtlust alustada, 

arendada ning tõrjuda. Kõnelemisoskust arendatakse erinevate suhtlusülesannete kaudu, paari- 

ja rühmatööde aruteludes, klassi ees esinedes ning koha pealt vastates. Reaalelulisi 

suhtlusolukordi harjutatakse rollimängudes. Kõnelemisoskuse tähtis komponent on 

argumenteerimisoskus, võime oma seisukohti esitada ja kaitsta, kasutades nii ratsionaalseid, 

emotsionaalseid kui ka eetilisi põhjendusi. Argumenteerimisoskust arendatakse arutelude, 

diskussioonide ning ümarlaua vormis. 

Kuulamisoskuse arendamise eesmärgid on vestluspartneri suhtluseesmärgi mõistmine, 

veenmise ja manipuleerimise äratundmine ning suulises vormis esitatud teabe ja aimetekstide 

mõtte mõistmine. Oluline on avalikule esinejale sisukate teemast lähtuvate küsimuste esitamise 

oskus. Kuulamisoskuse arendamiseks võib kasutada aruteludest või loengutest kokkuvõtete 

tegemist ning poliitiliste kõnede analüüsi. 

Kirjanduse õppe-eesmärkide ja õpitulemuste põhjal on kirjandustunni õppetegevused seotud 

ilukirjanduse ja kultuuriteemaliste teabetekstide, sh esseistika lugemise, analüüsi ja 

tõlgendamisega, ent ka suulise ning kirjaliku eneseväljendusega. Lugeja- ja tekstikeskse 

kirjandusõpetusega asetub esikohale lugemine ning sellega seotud tegevused, tagaplaanile jääb 

kirjanduslugu. 

Kirjandustunnis kasutatakse eri kirjandusteaduslikke meetodeid lähilugemisest võrdlev-

ajalooliseni. Õpe peab aitama loetusse süveneda, seda analüüsida, sünteesida, võrrelda, hinnata 

ja praktilises tegevuses kasutada. Kirjandusega tegeldes tuleks vältida meetodi ühekülgsust. 

Nii võib näiteks: 

1) analüüsida kirjandusteost ajastu kultuuritervikus, seoses ajaloo, kunsti ja filosoofiaga; 

2) vaadelda kirjandusteost kui kirjaniku elu peegeldust ja edasiarendust; 

3) uurida teksti struktuuriosade suhteid ja tähendust nii lugedes kui ka ise kirjutades; 

4) analüüsida teksti jutustuse seisukohalt: luua aega ja tegevuskohta, joonistada üles 

tekstiruume, uurida süžee ja faabula seoseid, narratiivsust jm; 
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5) mõtestada lahti väite võtmesõnu; sõnastada oma arvamust või küsimusi, argumenteerida; 

leida olulist ja seostada seda varem loetuga, struktureerida teavet ning edastada seda 

graafiliselt; 

6) võrrelda ja vastandada teavet, tuua esile ühiseid ning eriomaseid jooni; 

7) leida tekstidevahelisi seoseid narratiivis, kompositsioonis, tegelastes, episoodides, 

motiivides, üksiksõnades ja fraasides; 

8) leida arhitekstuaalseid seoseid süžeedes, tegelastüüpides, motiivides ning väljendites; 

9) teisendada teksti teise žanrisse; 

10) analüüsida eri stiile ja allkeeli ning nende segunemist kirjandustekstis; 

11) võrrelda ilukirjanduse väljendusvahendeid filmi- ja teatrikunsti võtetega; 

12) tegelda kunstiteose poeetikaga, uurida oma lugemisoskust, -eelistusi ja lugejaajalugu, 

erinevaid lugejarühmi ning lugemismudeleid. 

Kirjandusõpetuse eesmärke aitavad saavutada kirjandusteoste motiividel loodud või 

kirjanduslugu tutvustavate mängu- ja tõsielufilmide vaatamine, helisalvestiste kuulamine, 

samuti teatris ja muuseumis käimine ning nende tegevustega seotud ülesanded. 

Ilukirjandustekstide kõrval loetakse kirjandustunnis ka kirjandusõpet toetavaid metatekste. See 

süvendab oskust kasutada erinevaid teabevahendeid ja kujundab kriitilist suhtumist 

internetiallikaisse. Esseistikat või kirjanduskriitikat lugedes, seda kirjandusteose analüüsil 

kasutades kasvab oskus korrektselt tsiteerida ja refereerida, kujuneb arusaam autoriõigusest 

ning plagiaadist. Eakohaselt valitud kirjanduskriitika lugemine toetab tööd tervikteostega, 

pakkudes isikust, ajastust, kultuurist vm lähtuvaid eri tõlgendusvõimalusi, õpetades ühtlasi 

tekstisse kriitiliselt suhtuma. Õpetlik on otsida teavet teose probleemide, ideede, tegevusaja ja 

-kohtade jms kohta; leida teksti põhiidee ning seostada seda oma elu- ja lugemiskogemusega; 

esile tõsta ja ümber sõnastada olulisi mõtteid; teha loetust kokkuvõte või esitada teavet teises 

vormis; sõnastada poolt- ja vastuargumente; esitada teksti kohta küsimusi või neile vastata; 

analüüsida teksti põhjal koostatud väiteid. Tekstipoeetilise käsitluse korral on soovitatav 

tekstide ühiseid ja eriomaseid jooni sedastav võrdlusmeetod. 

Kirjandustunnis käsitletut aitab kinnistada õpitu suuline ja kirjalik rakendamine. Selleks võib 

kirjutada analüüse, arutlusi ja loovtöid ning kasutada suulise eneseväljenduse võtteid 

(rühmatöö esitlused, ettekanded, kõned, väitlused). Nii teoste tõlgendamisel kui ka 

esinemisoskuse ja -julguse arendamisel on omal kohal rollimängud ning dramatiseeringud. 

Õppetegevust plaanides on soovitatav lähtuda aktiivõppe (sh avastus-, uurimis-, probleem- ja 

projektõppe) põhimõtetest, võimaldades õpilastel töötada nii üksi, paaris kui ka rühmas, et 

arendada nende koostööoskust ja vastutustunnet. 

Õppetegevuse kavandamisel on õpetajal professionaalne õigus koostöös õpilastega teha 

valikuid õppesisu käsitlemises arvestusega, et taotletavad õpitulemused oleksid saavutatud 

ning üld- ja valdkondlikud pädevused kujundatud, ja lähtuvalt õpilaste eelnevatest teadmistest-

oskustest. 

 

 

1.8. Hindamise alused 

Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätteist. Keele ja kirjanduse 
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õpitulemuste kontrolli ning hindamise eesmärk on saada ülevaade õpitulemuste saavutatusest 

ja õpilase individuaalsest arengust ning kasutada saadud teavet õppe tulemuslikumaks 

kavandamiseks. Hinnatakse nii teadmisi ja nende rakendamise oskust kui ka üldpädevuste 

saavutatust, sh õpioskusi suuliste vastuste, kirjalike tööde ning praktiliste tegevuste alusel. 

Hindamismeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuselisi iseärasusi, individuaalseid võimeid 

ning valmisolekut ühe või teise tegevusega toime tulla. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste 

hinnangute ja numbriliste hinnetega. 

Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis 

on hindamise kriteeriumid. Õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid peaksid olema 

mitmekesised. Tähtsal kohal on õpilast toetav kujundav hindamine, mis keskendub eelkõige 

õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega.  

Eesti keeles hinnatakse: 

1) korrektset suulist ja kirjalikku keelekasutust; 

2) eri liiki suuliste ja kirjalike tekstide mõistmist ning kriitilist analüüsi; 

3) tekstiloomeoskust; 

4) argumenteerimisoskust; 

5) teabeallikate kasutamise oskust. 

Kirjanduses hinnatakse:  

1) teoste lugemist, tõlgendamist ja analüüsi; 

2) argumenteerimisoskust; 

3) eri liiki tekstide loomise ja esitamise oskust; 

4) eesti ja maailmakirjanduse peamiste arengusuundade tundmist; 

5) ilukirjandusliku keelekasutuse eripära mõistmist ja valdamist. 

Praktilise eesti keele tundides tehtud tööde tulemusi, mis näitavad kirjanduskursuste või teiste 

eesti keele kursuste õpitulemuste saavutatust, võib hinnata ja arvestada vastavate kursuste 

osalise sooritusena. Samuti võib kirjanduskursustes ning teistes eesti keele kursustes tehtud 

tööde praktilise eesti keele kursuse õpieesmärkidele suunatud tegevusi hinnata ja arvestada 

praktilise eesti keele kursuse osalise sooritusena. 

 

1.7. Nõuded füüsilisele õpikeskkonnale 

 

Kool korraldab:  

1) valdava osa õpet klassis, kus saab mööblit sobivalt ümber paigutada rühmatööks ning 

ümarlauavestlusteks; 

2) vajaduse korral õppe arvuti/ multimeediaklassis, kooli raamatukogus ning väljaspool kooli. 

Kool võimaldab: 

1) õppekomplektid (õpikud, töövihikud, õpetajaraamatud) kõigi kursuste tarbeks; 

2) klassiruumis kasutada õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni, 

tekstikogumikke, kirjandusteoseid ning audiovisuaalvahendeid; 

3) õppes kasutada tänapäevasel info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid, sh netisõnaraamatuid. 
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2. Ainekavad 

 

2.1. Eesti keel 

2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) valdab eesti kirjakeelt ning kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas; 

2) on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana, analüüsib ning hindab kriitiliselt keele 

muutumise tendentse; 

3) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit, kasutades konteksti sobivat 

suulist ja kirjalikku keelt; 

4) tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri liiki tekste lugeda, analüüsida ja koostada; 

5) arendab loovat ja kriitilist mõtlemist; 

6) valib, hindab kriitiliselt ning kasutab sihipäraselt teabeallikaid;  

7) mõistab korrektse kõne ja kirjakeele, sh õpingutele ja tööle kandideerimiseks vajalike 

dokumentide, ning ainevaldkonnaalaste teadmiste olulisust töömaailmas üldiselt; 

8) teab ainevaldkonnaga seotud elukutseid ja ameteid ning mõistab nende töö väärtust tööturul. 

 

2.1.2. Õppeaine kirjeldus 

Eesti keele kui õppeaine sisu jaguneb kaheks valdkonnaks: keeleteadmisteks ning praktiliseks 

keeleoskuseks. Eesti keele kursustega püütakse tekitada õpilastes huvi filoloogia vastu laiemalt 

ning anda neile baasteadmistega võrdses mahus praktilisi oskusi.  

Õppeaines käsitletakse põhjalikult keele ülesandeid ühiskonnas: kuidas keel toimib 

märgisüsteemina, milline on eesti keel teiste maailma keeltega võrreldes oma ehituse ja 

iseärasuste poolest, mis on eesti murded ning kuidas on eesti kirjakeel ajalooliselt nende põhjal 

kujunenud. Tähtsal kohal on keele varieerumise käsitlemine – eristatakse kirjakeelt ja 

kõnekeelt, eri allkeeli ja slängi ning nende kasutusvaldkondi. Käsitletakse ka eesti keele 

arendamise küsimusi ning Eesti keelepoliitikat. Keele ja ühiskonna suhete mõistmine aitab aru 

saada keelest kui infovahetussüsteemist ning kesksest identiteedi väljendajast. 

Süstemaatiline ülevaade antakse meediast ja mõjutamisest. Käsitletakse reaalsuse 

konstrueerimist meedia vahendusel ning kuidas ja mis keelevahenditega luuakse samast 

nähtusest erinevaid käsitlusi. Sellega seoses selgitatakse ajakirjanduseetikat. Käsitletakse 

reklaami ning selle mõjutamisvõtteid, elektroonilist meediat ja selles tekkinud uusi 

suhtlusvõimalusi ning nendega seotud ohte ja manipuleerimisvõimalusi. Meediaõpetusega 

kujundatakse kriitilist meediatarbijat. 

Süvendatult vaadeldakse teksti keele ja stiili küsimusi. Käsitletakse erinevate tekstiliikide 

keelelisi ja stilistilisi erinevusi, vaadeldakse sõnavara stiililisi kihistusi ja tähendusnüansse ning 

kirjutamise komponente ja nõudeid eri tekstiliikide keelele. Süstemaatiline ülevaade antakse 

põhilistest stiilivigadest. 

Praktiline eesti keele oskus tähendab keele valdamist lugedes, kirjutades, kõneldes ja kuulates. 

Lugemisoskuse arendamise avaram eesmärk on kujundada kriitilist teabekasutajat. 
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Kirjutamisoskust arendatakse erineva eesmärgi ja ülesehitusega tekstide loomise kaudu, 

õpetades viitama, tsiteerima, refereerima ning kirjutama alustekstide põhjal. 

Kirjutamispädevuse eeldus on hea õigekirjaoskus. Kõnelemisoskus tähendab nii oskust esineda 

kui ka valida suhtlusolukorrast ning vestluspartnerist lähtuvalt sobiv toon ja stiil. 

Kuulamisoskuse arendamise eesmärk on mõista vestluspartnerit ja esinejat, tunda suulistes 

meediakanalites ära faktiinfo ja arvamus ning mõjutamine ja manipuleerimine; olla valmis 

esitama täpsustavaid küsimusi ning vastuväiteid. 

 

2.1.3. Gümnaasiumi õpitulemused  

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) väljendab ennast nii suulises kui ka kirjalikus suhtluses selgelt, eesmärgipäraselt ja 

üldkirjakeele normide järgi; 

2) valib suhtluskanaleid ning väljendusvahendeid, lähtudes funktsionaalsetest, eetilistest ja 

esteetilistest kaalutlustest; 

3) oskab tekstide loomiseks leida, kriitiliselt hinnata ja kasutada eri laadi teabeallikaid; 

4) teab tekstide ülesehituse põhimõtteid ja iseärasusi, oskab luua ning analüüsida eri liiki 

suulisi ja kirjalikke tekste; 

5) analüüsib ja hindab kriitiliselt avalikke tekste ning tunneb tekstide mõjutusvahendeid; 

6) oskab kasutada keeleinfo allikaid. 

 

2.1.4. Kursuste õpitulemused ja õppesisu 

 

I kursus „Keel ja ühiskond“ 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) mõistab ja oskab analüüsida keele rolli, funktsioone ning tähendust ühiskonnas; 

2) mõistab allkeelte ja keele varieerumise olemust; 

3) tunneb suulise ja kirjaliku keele norme ning etiketti;  

4) oskab nimetada ajastuomaseid keelenähtusi. 

Õppesisu 

Keele ülesanded: infovahetus, suhteloome, identiteedi väljendamine, maailmapildi kujunda-

mine. Keel kui märgisüsteem. Teised märgisüsteemid. Graafilised üldistused (joonised, tabelid, 

skeemid). Pildikeel. Märgisüsteemide ühendamine tekstis. Kunst ja keel. 

Eesti keele eripära: häälikusüsteem, astmevaheldus, muutevormistik, lausetüübid ja sõnajärg, 

sõnamoodustus. 

Eesti keel ja teised keeled. Eesti keel soome-ugri keelena. Euroopa ning maailma keeled 

(valikuliselt). Keelekontaktid saksa, vene, inglise ja soome keelega. Keele varieerumine ning 

muutumine. 

Tänapäevase kirjakeele kujunemine. Kirjakeel ja kõnekeel. Murdekeel ja kodumurre. 

Kirjakeele norm. Keeleline etikett. Keelekasutuse valdkonnad ning sotsiaalrühmade erikeeled. 

Släng. Aktsent. 

Eesti mitmekultuurilise ja mitmekeelse maana. Keeleline tolerantsus. Eesti keelepoliitika. Eesti 
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keele kasutusvaldkonnad ja arendus: keeletehnoloogia, terminoloogia ja oskuskeel, ilu-

kirjandus, tõlkekultuur. Eesti keele staatus ja tulevik. 

 

II kursus „Meedia ja mõjutamine“ 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) valdab ettekujutust lihtsamast kommunikatsioonimudelist ning meedia rollist 

infoühiskonnas; 

2) tunneb meediakanaleid ja -žanre, nende tunnuseid ning meediateksti vastuvõtu eripära; 

3) analüüsib verbaalset teksti visuaalses ja audiovisuaalses kontekstis; 

4) oskab sõnastada teksti sõnumit, leiab viiteid ja vihjeid teistele tekstidele ning tõlgendab 

teksti seostuvate tekstide kontekstis; 

5) eristab fakti arvamusest ning usaldusväärset infot küsitavast; 

6) tunneb meediatekstis ära argumendid ning põhilised verbaalsed ja visuaalsed 

mõjutamisvõtted; 

7) analüüsib kriitiliselt reklaami ning mõistab reklaami varjatud sõnumit.  

Õppesisu 

Kommunikatsioon. Lihtsaim kommunikatsioonimudel, kommunikatsiooni toimumise 

tingimused. Infoühiskond, demokraatliku infoühiskonna iseloomulikud jooned. Lühiülevaade 

meedia ajaloost. Meediakanalid. Muutused uue meedia ajastul, sotsiaalmeedia.  

Tekstiliigid. Tekst ja kontekst. Meediateksti vastuvõtu eripära. Olulisemad meediažanrid 

(uudis, reportaaž, intervjuu, arvamus). Kvaliteetajakirjanduse ja meelelahutusajakirjanduse 

erinevused. Eri tüüpi meediatekstide vastuvõtu spetsiifika; verbaalse teksti taju heli ja pildi 

kontekstis. Meediatekstide usaldusväärsus. 

Meedia kui diskursuse kujundaja. Verbaalne ja visuaalne mõjutamine. Demagoogia- ja 

manipulatsioonivõtted; keeleline manipulatsioon. Meediaeetika ja meediakriitika. Oma 

seisukoha eetiline ja asjakohane sõnastamine. Autoripositsioon, infoallikad ja nende 

usaldusväärsus. Kriitiline ja teadlik lugemine. Fakti ja arvamuse eristamine. Meedia retoorika 

ning argumendid. Sotsiaalsete tunnuste ja müütide konstrueerimine meediatekstis. 

Reklaam (kommertsreklaam, poliitiline reklaam, sotsiaalreklaam). Reklaami sihtrühmad ja 

kanalid. Reklaam mainekujundusvahendina. Erandlik keelekasutus ning tähelepanu äratamise 

võtted. Reklaami varjatud sõnum. Reklaam ja seadused. Kriitilise reklaamitarbija 

kujundamine. 

 

III kursus „Teksti keel ja stiil“ 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) analüüsib tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, ülesehitust, sõnavara ning stiili; 

2) koostab eri liiki tekste (arutlus, arvustus ja muud probleemkirjutised; teadustekstid jt); 

3) seob tekste luues omavahel alustekste, refereerib, tsiteerib, parafraseerib ning kasutab 

viitamissüsteeme; 
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4) tunneb mõjutamise viise ja keelevahendeid, argumenteerib, nõustub esitatud väidetega või 

lükkab neid ümber nii suulises kui ka kirjalikus tekstis; 

5) oskab toimetada oma teksti. 

Õppesisu 

Keele erinevad kasutusvaldkonnad (argi-, ilukirjandus-, teadus- ja tarbekeel). Keel suhtlus- ja 

tunnetusvahendina. Tekstiliigid. Suulise ja kirjaliku suhtluse ning teksti erinevused.  

Stiil ja stilistika. Asjalikkus ja isikupära. Viisakus ja sõbralik toon. Võimukus, vulgaarsus ja 

suhtlusvead. Ametlik stiil, publitsistlik stiil ning teadusstiil. Stiilivärving, stiiliviga; keele 

kasutusvaldkondade tüüpilised stiilivead. Ilukirjandusstiil ja poeetika. 

Eesti sõnavara; tähendus ja stiilijooned. Oma sõnavara rikastamise võimalused. Keele 

kujundlikkus ja loov keelekasutus.  

Tekstide võrdlev analüüs (eesmärgid, kasutuskontekst, grammatilised erijooned, sõnavara, 

stiil). Võrgusuhtluse keelevalikud. 

Teadlik kirjutamine. Kirjutamise eesmärk, adressaat, pealkiri, probleem, põhiidee. Teksti 

ainestik, materjali kogumine ja süstematiseerimine. Teema, selle varasemad käsitlused ja 

tahud. Teksti ülesehitus ja sidusus. Lõigu ülesanne (allteema, väide, selgitus, tõestus, järeldus, 

üldistus). Arutlev kirjutamine. Oma teksti toimetamine. 

Teadustekst. Uurimiseesmärgi ja hüpoteesi sõnastamine. Materjali kirjeldamine ja 

usaldusväärsus. Uurimuse struktuur. Allikate refereerimise ja tsiteerimise eesmärgid. Lause- ja 

lõiguviited; viitekirje. Võrdlemine, analüüsimine, üldistamine, järeldamine. Vormistamine. 

Arvustamine. Loomevargus ehk plagiaat. 

 

IV kursus „Praktiline eesti keel I“ 

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane: 

1) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjaliku arutleva 

teksti vormis; 

2) koostab levinumaid tarbetekste; 

3) oskab ühe alusteksti põhjal koostada referaati ja kokkuvõtet, vältides plagiaati; 

4) tunneb põhilisi infootsingu võimalusi (sh elektroonilisi) ning oskab kasutada neis leiduvat 

infot oma tekstides; 

5) võtab kuuldut ja loetut kokku nii suulises kui ka kirjalikus vormis; 

6) järgib kirjutades eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid. 

 

Õppesisu 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad: 

1) kursusega „Keel ja ühiskond“ seostuvad teemad; 

2) kirjanduskursustega seostuvad teemad; 

3) õppekava läbivad teemad. 

Kõnelemine. Suuline esinemine ja suhtlus eri tüüpi olukordades. Argumenteerimine, 

veenmine; emotsionaalsus, toon. 
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Kirjutamine. Tarbetekstid: elulugu, avaldus, seletuskiri, taotlus, kaebus, kiri ja e-kiri jt. 

Arvamustekstid. Arvamustekstide ülesehituse põhimõtted. Arvamustekstide koostamine 

ühiskonna- ja õpilaselu teemadel. Arvamusteksti kirjutamine alusteksti põhjal. Kokkuvõtte 

koostamine.  

Õigekirja- ja õigekeelsusküsimuste kordamine. 

Lugemine. Seotud ja sidumata tekstide (nimestikud, graafikud, tabelid jm) mõistmine. Info 

otsing erinevatest allikatest. 

Süstemaatiline sõnavaraarendus (nt harvem sõnavara, sõnamoodustus, sõnavara täiendamine, 

kinnistamine ja praktiline kasutamine). 

Kuulamine. Teksti suhtlustähenduse ja eesmärgi mõistmine eri toiminguis, suhtluspartneri 

mõistmine dialoogis. Erinevate keelevariantide sotsiaalse tähenduse mõistmine.  

 

V kursus „Praktiline eesti keel II“ 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti; 

2) suudab jälgida suulist mõttearendust ning esitada ettekandjale küsimusi; 

3) oskab analüüsida meediatekste ning teha eri allikaist pärineva info ja arutluskäikude põhjal 

kokkuvõtet; 

4) oskab kirjutada arvamuslugu ja retsensiooni, vältides plagiaati; 

5) järgib kirjutades eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid. 

Õppesisu 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad: 

1) kursusega „Meedia ja mõjutamine“ seostuvad teemad; 

2) kirjanduskursustega seostuvad teemad; 

3) õppekava läbivad teemad. 

Kõnelemine. Suuline suhtlus lähtuvalt olukorrast ja vestluspartnerist. Sama sõnumi 

edastamine erinevate keelevahenditega, keelelise väljenduse paindlikkus, otsesem ja kaudsem 

väljendumine. Ratsionaalsete, emotsionaalsete ja eetiliste argumentide kasutamine ning 

veenmine ja mõjutamine. 

Kirjutamine. Tarbekirjade koostamine: juhend, koosoleku memo, tegevuskava. Mitme allika 

põhjal kokkuvõtte ja referaadi kirjutamine. Ajakirjandustekstide koostamine: arvamuslugu, 

retsensioon, pressiteade. Veebitekstide koostamine. Õigekirja- ja õigekeelsusküsimuste 

kordamine. 

Lugemine. Eri modaalsusega tekstide (kirjaliku, audiovisuaalse, hüpertekstilise) tähenduse 

mõistmine. Teksti eesmärgi ja vaatenurga mõistmine, meediatekstide kriitiline analüüsimine. 

Teksti sisuliste ja keeleliste tunnuste põhjal elektrooniliste otsingustrateegiate kasutamine. 

Süstemaatiline sõnavaraarendus (üldkasutatavate võõrsõnade, ilukirjanduskeele sõnavara, 

käsitletavate teemadega seotud terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline 

kasutamine). 

Kuulamine. Ratsionaalsete, eetiliste ja emotsionaalsete argumentide eristamine suulises 
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tekstis, kallutatuse ja manipuleerimise äratundmine. 

 

VI kursus „Praktiline eesti keel III“ 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) oskab edasi anda tähendusvarjundeid, tajub keelendite konnotatiivseid tähendusi ning 

mõistab vihjelist keelekasutust; 

2) oskab veenvalt ja selgelt argumenteerida ning kaitsta oma seisukohti; 

3) oskab konspekteerida suulist esitust; 

4) oskab edastada eri allikaist saadud infot ja arutluskäike ning siduda neid oma hinnangute 

ja seisukohtadega; 

5) oskab koostada tarbetekste; 

6) tunneb teadusstiili tunnuseid ning koostab eakohast teadusteksti, vältides plagiaati; 

7) kasutab elektroonilisi teabeotsinguid ning suudab hinnata teabe usaldusväärsust; 

8) valdab eesti kirjakeelt. 

Õppesisu 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad: 

1) kursusega „Teksti keel ja stiil“ seostuvad teemad; 

2) kirjanduskursustega seostuvad teemad; 

3) õppekava läbivad teemad. 

Kõnelemine. Keeleline väljendusrikkus mõtteid, tundeid ja hinnanguid väljendades. 

Stiilivahendite kasutamine erineva mõju saavutamiseks suulises esinemises ja väitluses. 

Kirjutamine. Arutleva artikli kirjutamine eri tüüpi (tekstiliste, pildiliste, audiovisuaalsete; 

lineaarsete, mittelineaarsete, hüpertekstiliste) alustekstide põhjal. Tarbetekstide (projekti ja 

kandidaadi põhjenduse, tegevusaruande) koostamine. Õigekirja- ja õigekeelsusküsimuste 

kordamine. 

Lugemine. Keeruka struktuuriga ja eri modaalsusega tekstide mõistmine. Keeruka kujundliku 

väljenduse mõistmine. Süstemaatiline sõnavaraarendus (akadeemilisele ja haritud stiilile 

omaste võõrsõnade, lendväljendite, ilukirjanduskeele kõrgstiilse sõnavara ning käsitletavate 

teemadega seotud terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine). 

Teabeotsingu oskuste tõhustamine. 

Kuulamine. Keeruka struktuuriga suulise teksti konspekteerimine. Väitluse juhtimine ning 

seal esile kerkinud argumentidest kokkuvõtte tegemine.  

2.2. Kirjandus 
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2.2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) loeb ja väärtustab nii eesti kui ka maailmakirjanduse olulisemaid autoreid ja 

kirjandusteoseid, suhestab loetut teose ajastu ning tänapäevaga; 

2) mõistab kirjandust kui kunstiliiki ja kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuurilist 

tähtsust; 

3) väärtustab kirjandust kui tunde- ja kogemusmaailma rikastajat, kujutlus- ja mõttemaailma 

arendajat ning väärtushinnangute ja maailmavaate kujundajat; 

4) loeb ilukirjandust, sealhulgas nii proosat, luulet kui ka draamat, tunneb tähtsamaid 

kirjandusvoole ja -žanre ning eristab kirjandusteksti poeetilisi võtteid ja peamisi kujundeid; 

5) mõistab sõnakunsti väljendusvahendite mitmekesisust ning nende erinevusi ja sarnasusi 

võrreldes teiste kunstiliikidega (teater, film, kunst, muusika); 

6) oskab kirjandusteksti seletada, mõistab kirjandusteksti mitmeti tõlgendatavust ning 

erinevate kultuurikontekstide tausta teose mõistmisel, näeb kirjanduses inimese ja maailma 

mõistmise mudelit; 

7) analüüsib kriitiliselt erinevaid kirjandusteoseid ning infoallikaid, arendab nii suulist kui ka 

kirjalikku väljendus- ja arutlusoskust ning loovust. 

8) väärtustab kirjanikku kui loojat ning tunneb ainevaldkonnaga seotud ametite olemust  ja 

väärtust ühiskonnas. 

 

2.2.2. Õppeaine kirjeldus  

Kirjandusõpetus on gümnaasiumis üks keskseid kultuuri- ja kunstiaineid, mis aitab kujundada 

noore inimese esteetilisi ja eetilisi tõekspidamisi, rikastada vaimu ja väljendusoskust, 

mitmekesistada suhtlust, mõista võõrast kogemust ning mõtestada sügavamalt ühiskonda ja 

kultuuri. Kirjandusõpetuse ülesanne on tagada kultuuri järjepidevus ning ühiskonna 

jätkusuutlikkus. 

Gümnaasiumi kirjandusõpetus, toetudes põhikooli kirjandustundides omandatule, jätkab 

teksti- ja lugejakeskset õpet. Erilist tähelepanu pööratakse ilukirjandusteose kui terviku 

mõistmisele ning tekstide analüüsile ja tõlgendamisele eri vaatepunktidest. Kuna 

sõnakunstiteos põhineb kujundil, siis on ainesisus rõhutatud kirjanduse kunstilist aspekti, mis 

hõlmab kirjanduse poeetika tundmist ning kujundlikkuse mõistmist selle mõttelis-tundelises 

ühtsuses ja mitmetähenduslikkuses. Diakroonilise, s.o kirjandusloolise käsitluse kõrval on 

eelistatum sünkrooniline, s.o voolule, suunale, žanrile või teemale keskenduv käsitlus või 

nende kahe põiming, kus tekstikeskselt analüüsilt liigutakse tekstiväliste taustade, ülevaadete 

ja seosteni. Võimaluse korral vaadeldakse eesti ja maailmakirjandust võrdlevalt. 

Kirjandusõpetus juhindub õppeainesisesest lõimingust, kus mitmesugused keelelised, 

teaduslikud, ajaloolised ja kultuurilised teadmised ning oskused on omavahel täiendussuhtes, 

kuid pöörab tähelepanu ka ainetevahelisele lõimingule, aidates paremini aru saada kunstist, 

muusikast, teatrist, filmist, pärimuskultuurist ning tänapäeva kultuurist laiemaltki. 

Kultuuriloolise tausta konkretiseerimiseks on vaja kirjanduse kõrval osutada teistelegi 

õppeainetele: ajaloole, ühiskonna- ja inimeseõpetusele, geograafiale, muusikale, kunstile, 

filosoofiale jt. 
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Kirjanduse kohustuslikud kursused nende soovituslikus järjekorras võtavad arvesse õpilase 

abstraktse mõtlemise võimet, selle arengut ja lugemuse suurenemist. Kursused pakuvad 

ainesiseseid ja -väliseid lõiminguvõimalusi, nende järgnevus eeldab ja kasutab varem õpitut. 

Kursuste sees võib õppesisu järjekorda vajaduse korral muuta, lõhkumata seejuures selle 

sisulist tervikut ja aineloogikat. Kursuse jooksul loetud tervikteoseid seostatakse vastavate 

teemadega. Tervikteoste valiku teeb õpetaja, lähtudes kooli ja klassi eripärast. 

Kursuste õppesisus märgitud autorite ning kirjandusteoste valikul on arvestatud eesti ja 

maailmakirjanduse, klassika ning nüüdiskirjanduse põhjendatud proportsioone. Lugemisvara 

valikul tuleb lähtuda teoste potentsiaalist üldpädevuste kujundamiseks ja läbivate teemade 

käsitlemiseks ning žanrilise mitmekesisuse põhimõttest. Õppesisus nimetatud teoste hulgast 

valib õpetaja lähemaks vaatluseks õpilaste soove ja võimeid arvestades õpitulemustes 

sätestatud arvu tervikteoseid. Ülejäänud autorite loomingut tutvustatakse kas ülevaatlikult või 

lühemaid tekstinäiteid analüüsides ning tõlgendades. Autorite ja nende teoste kordumine eri 

kursuste õppesisus on taotluslik: eesmärk on võimaldada õpetajal kursusi üles ehitada 

paindlikult. Eesti keelest erineva emakeelega õpilastel on soovitatav lugeda ja analüüsida üht 

kirjandusteost tema kodukeelt esindava maa kirjandusest. 

Gümnaasiumi kohustuslike kirjanduskursuste roll on õpetada tundma ja kasutama 

kirjandusmõisteid, eristama kirjandusvoole ja -žanre ning paigutama neid ajastu konteksti, 

analüüsima ja tõlgendama eri liiki kirjandusteoseid; anda ettekujutus tähtsamate maailma ja 

eesti kirjanike loomingust ning kirjandusloolisest tähtsusest; avada kirjanduse tähtsus eri 

ajastute ning mõttevoolude peegeldajana; harjutada lugema ka suuremat vaimset pingutust 

nõudvaid tekste ning kujundada noorte inimeste kirjanduslikku maitset. 

Valikkursused seovad kirjandust teiste kunstiliikidega ning käsitlevad metakirjanduslikke 

teemasid. Nende kursuste funktsioon on avardada õpilase üldist maailmapilti ja pakkuda 

sügavamat sissevaadet kirjandusse. 

2.2.3. Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) oskab tuua näiteid maailmakirjanduse eri voolude ja žanride, teoste ja nende autorite kohta 

ning seostab neid ajajärgu ja kultuurikontekstiga; 

2) teab eesti kirjanduse peamisi arengusuundi ning tähtsamaid autoreid ja teoseid; 

3) oskab avada oluliste teoste tähenduse eesti kirjanduse taustal ning iseenda kui lugeja 

vaatepunktist; 

4) oskab loetut mõtestada nii selle loomisaja kontekstis kui ka leida paralleele nüüdisajaga 

ning iseenda ja üldinimlike probleemidega; 

5) teab peamiste tekstianalüüsiks tarvilike põhimõistete tähendust ja oskab neid 

ilukirjandusteose poeetikat analüüsides kasutada; 

6) mõistab ilukirjandusliku keelekasutuse eripära ja stiili seoseid teksti sõnumiga; 

7) oskab leida proosa- või draamateksti teema, sõnastada probleemi ja peamõtte, 

iseloomustada jutustaja vaatepunkti, tegevusaega ja -kohta, miljööd, süžeed ja tegelasi ning 

ülesehitust ja keelekasutust; 

8) oskab iseloomustada ja võrrelda teose tegelasi, analüüsida nende omavahelisi suhteid ning 

funktsioone narratiivis; 
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9) oskab ilukirjandusteksti kasutades nii suuliselt kui ka kirjalikult argumenteerida, oma 

seisukohti väljendada ja kaitsta; 

10) eristab kunstiväärtuslikku kirjandust meelelahutusest; 

11) oskab võrrelda eri kunstiliike ning tuua näiteid kirjandus-, filmi- ja teatrikeele erinevuste 

kohta; 

12) märkab teostes peituvaid eetilisi, esteetilisi ja humaanseid väärtusi, suhestab oma ja 

kirjandusteose väärtuste maailma, põhjendab oma kirjanduslikke eelistusi ning jagab 

lugemiskogemusi. 

 

2.2.4. Kursuste õpitulemused ja õppesisu 

I kursus „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine“ 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) on tutvunud vähemalt kolme kirjaniku loomingulooga, mõistab nende loomingu tähtsust 

kultuuri- ja kirjandusloos ning iseloomustab autorite stiili; 

2) analüüsib ja tõlgendab loetud proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, sõnastab 

probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, 

tegelaste suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni; 

3) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab teema ning 

põhimotiivid, iseloomustab vaatepunkti, kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi ja 

salmilisust, kirjeldab meeleolu ning sõnastab mõtte; 

4) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm pikemat proosateost, lisaks novelle eesti ja 

välisautoritelt ning ühe eesti autori luulekogu. 

Õppesisu 

Autorikeskne vaatenurk kirjandusele. Autori ja teose seosed, elu- ja loominguloolisus. 

Autori maailmavaade, selle kujunemine konkreetseis ühiskondlikes oludes ja avaldumine tema 

teostes. Autori koht ajastus, rahvuskirjanduses. Kirjandus kui kirjaniku elu ja keskkonna 

peegeldus. Omaelulooline kirjutamine. 

Lugejakeskne vaatenurk kirjandusele. Kirjandusteose ja lugeja suhe. Lugejaoskused. 

Tegelik lugeja: tema isiklik elukogemus, põlvkondlik või sotsiaal-kultuuriline kuuluvus. 

Tekstisisesed lüngad ja lugeja kujutlusvõime. Lugeja ootused. Lugemismuljed. 

Lugemisnauding. Lemmikraamat. Lugeja mõjutamine: stereotüübid, argumentatsioon, 

arhetüübid, koomika. 

Tekstikeskne vaatenurk kirjandusele. Proosateksti analüüs ja tõlgendamine. 

Sõnakunstiteose sisu ja vormivõtted. Narratiiv, jutustamine ja kirjandusteose vaatepunkt. 

Tekstuaalne autor, jutustaja, tegelane, nende omavahelised suhted. Mina- ja tema-jutustus, 

sisemonoloog, teadvuse vool. 

Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline, sotsiaalne aspekt. Karakter ja tüüp. Tegelase 

suhe iseendaga, teiste tegelastega ning teda ümbritseva maailmaga. Lugu ja tekst. Süžee ja 

faabula. Teema, detail, motiiv, sümbol. Moto. Teose miljöö, aja- ning ruumikujutus. 

Teos kui struktuurne tervik. Kirjandusteose kompositsioon. Teose algus ja lõpp. 

Sissejuhatus, teema arendus, haripunkt, pööre ja lahendus. Konflikt ja intriig. Puänt. Teose 
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probleemistik (küsimused) ning ideestik (vastused). Põhiidee. Teose stiil. Alltekst kui varjatud 

tähenduskiht. Allusioon. Paroodia ja travestia. 

Tekstikeskne vaatenurk kirjandusele. Luuleteksti analüüs ja tõlgendamine. Lüürika 

olemus. Lüürika kui sisemine enesevaatlus, tunde või mõtte väljendus, mina avamine. Lüürilise 

mina vaatepunkt. Lüüriline eneseväljendus ja lüüriline kirjeldus. Luule kui värsskõne. 

Luuletuse sisu ja vorm (väljendus). Stroof. Refrään. Luuletus kui vormisidusalt väljendatud 

mõte. Temaatiline ühtsus ja kontrastipõhimõte. 

Luulekeele kujundlikkus. Luule musikaalsus: rütm (värsimõõdud) ning riim (alg- ja lõppriim). 

Keeleluule. Stilistilised võtted: kõla-, kõne- ja lausekujundid. Piltluule, anagramm. Koomiline 

stiil luules. 

Käsitletavaid mõisteid: allegooria, alltekst, allusioon, anagramm, autobiograafia, eepika, 

ellips, epiteet, faabula, grotesk, huumor, iroonia, isikustamine, kalambuur, keeleluule, 

kõlasümboolika, luule, lüürika, lüüriline mina, memuaarid, metafoor, metonüümia, miljöö, 

motiiv, moto, narratiiv, omaeluloolisus, paroodia, piltluule, proosa, päevik, refrään, reisikiri, 

retooriline küsimus, riim, rütm, sarkasm, siire, sisemonoloog, stroof, sümbol, süžee, teema, 

travestia, vaatepunkt, võrdlus, värsimõõt. 

Käsitletavaid autoreid: Ernest Hemingway, Hermann Hesse, Erich Maria Remarque, Jerome 

David Salinger, Anton Tšehhov, Oscar Wilde, Virginia Woolf jt. August Gailit, Mehis 

Heinsaar, Juhan Smuul, Anton Hansen Tammsaare, Mats Traat, Friedebert Tuglas, Mati Unt, 

Peet Vallak, Tõnu Õnnepalu, Artur Alliksaar, Betti Alver, Ernst Enno, Doris Kareva, Ilmar 

Laaban, Kalju Lepik, Juhan Liiv, Viivi Luik, Paul-Eerik Rummo, Hando Runnel, Marie Under, 

Debora Vaarandi, Juhan Viiding, Henrik Visnapuu jt. 

 

II kursus „Kirjandus antiigist 19. sajandi lõpuni“ 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust ja kirjandusvoole, 

nimetades nende ajapiirid ja tunnused, tähtsamad žanrid, teosed ning autorid; 

2) määrab eesti kirjanduse tekkeaja ning võrdleb selle kujunemist muu Euroopa kirjanduse 

arenguperioodidega;  

3) mõistab ning hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi; 

4) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost eesti või 

maailmakirjandusest, tundes teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja 

kirjandusloos. 

Õppesisu 

Temaatika. Kultuuri mõiste. Maailma loomise müüdid ja muistendid; eri rahvaste 

loomismüüte. Kirja ja kirjanduse sünd. Vanakreeka müüdid.  

Antiikkirjandus (Homeros, Sophokles, Vergilius jt). Kirjanduse põhiliikide ja žanride teke. 

Piibel kui kirjanduse alustekst.  

Keskaja kirjandus (saaga, kangelaseepos, rüütliromaan, keskaegne luule ja draama jm).  

Renessansikirjandus (Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Thomas More, 
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William Shakespeare, Miguel de Cervantes jt). Barokk-kirjandus (Pedro Calderón).  

Klassitsistlik kirjandus (Molière). Valgustuskirjandus (Daniel Defoe või Jonathan Swift; 

Voltaire, Johann Wolfgang Goethe jt).  

Romantism (Aleksandr Puškin või George Gordon Byron; Victor Hugo või Walter Scott või 

Prosper Mérimée jt).  

Realism ja naturalism (Honoré de Balzac või Gustave Flaubert või Stendhal või Fjodor 

Dostojevski või Lev Tolstoi või Émile Zola jt). Realistlik draamakirjandus (Anton Tšehhov või 

Henrik Ibsen või August Strindberg jt). 

Eesti kirjanduse lätetel (kroonikad, vaimulik kirjandus, ilmalik kirjandus, juhuluule). 

Rahvusliku ilukirjanduse algus (Kristjan Jaak Peterson). Rahvusliku ärkamisaja kirjandus 

(Friedrich Robert Faehlmann, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Lydia Koidula jt). Realistliku 

kirjanduse algus (Juhan Liiv, Eduard Vilde). 

Valik arutlusteemasid. Muistsete müütide ja rahvapärimuste kandumine kirjandusse: 

arhetüüpsed teemad ja motiivid, arhetüüpsed süžeed ja tegelased. Karakterite individuaalsus. 

Inimlikud voorused ning pahed, väärtused ja puudused.  

Tegelaste eetilised sihid, sotsiaalsed ja psühholoogilised probleemid. Jumalausu (kristluse) roll 

ühiskonnas, religioossed tõed ning konfliktid.  

Rahvuskirjandus kui rahvuskultuuri kestmise tagatis. Rahvuslikud väärtused: keel ja kultuur.  

Looduse kujutamine kirjanduses. Loomuliku ja haritud inimese ideaal. Mõistuse ning tunnete 

tasakaal ja konflikt inimeses. Igavesed väärtused ning idealistlikud unistused. Humaansed 

ideaalid: vabadus ja armastus. Ühiskonnaolude kriitika jne. 

Käsitletavaid mõisteid: antiikkirjandus, arhetüüp, draama, dramaatika, eepika, eepos, 

klassitsism, kultuur, lüürika, müüt, naturalism, novell, realism, renessanss, romaan, romantism, 

saaga, sonett, sümbolism, utoopia, valgustus. 

 

III kursus „Kirjanduse põhiliigid ja žanrid“ 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) eristab õppematerjalidele toetudes kirjandusvoole, põhiliike ja -žanre ning analüüsib 

teoseid liigi- ja žanritunnuste põhjal; 

2) toob näiteid romaani alaliikide, autorite ning teoste kohta; 

3) nimetab käsitletud proosa- ja draamateoste teemasid, probleeme ning ideid, analüüsib 

tegelasi ja nende suhteid, loob seoseid nüüdisajaga ning tsiteerib ja refereerib oma väidete 

kinnitamiseks teksti; 

4) nimetab luuleteksti žanri, teema ja põhimotiivid, sõnastab selle mõtte ning analüüsib keele- 

ja kujundikasutust; 

5) kasutab tekstianalüüsis vajalikke mõisteid ja kujundeid; 

6) on läbi lugenud ning analüüsinud neli eesti või maailmakirjanduse proosa- või draamateost.  

Õppesisu 

Ilukirjanduse põhiliigid ja žanri mõiste. Ilukirjanduse põhiliigid. Lüüriliste, eepiliste ja 

dramaatiliste tekstide olemus. Žanri mõiste. Kirjandusvoolu, -žanri ja -teose stiil.  
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Eepika. Romaan, novell, jutustus, miniatuur. Valik romaane kirjandusvoolude järgi. 

Romantiline romaan: Emily Jane Brontë „Vihurimäe“ või Prosper Mérimée „Carmen“ jt. 

Realistlik romaan: Honoré de Balzac „Isa Goriot“, Fjodor Dostojevski „Kuritöö ja karistus“, 

Anton Hansen Tammsaare „Tõde ja õigus“ jt. Maagilis-realistlik romaan: Gabriel García 

Márquez „Sada aastat üksildust“, Toni Morrison „Armas“ jt. Modernistlik romaan: Franz 

Kafka „Metamorfoos“, Karl Ristikivi „Hingede öö“ jt. Postmodernistlik romaan: John Fowles 

„Maag“, Kurt Vonnegut „Tapamaja, korpus viis“, Mati Unt „Sügisball” jt. 

Valik romaane alaliikide järgi. Kujunemisromaan: Jack London „Martin Eden“, August Gailit 

„Ekke Moor“ jt. Ajalooline romaan: Jaan Kross „Keisri hull“, Mats Traat „Tants aurukatla 

ümber“ jt. Psühholoogiline romaan: Virginia Woolf „Tuletorni juurde“, Eduard Vilde 

„Mäeküla piimamees“, Gert Helbemäe „Ohvrilaev“ jt. Armastusromaan: Knut Hamsun 

„Victoria“, Mats Traat „Inger“ jt.  

Novell (Giovanni Boccaccio, Anton Tšehhov, Edgar Allan Poe, William Faulkner, Thomas 

Mann, Jorge Luis Borges; Jaan Oks, Friedebert Tuglas, Arvo Valton, Ervin Õunapuu jt). 

Miniatuur (Friedebert Tuglas, Anton Hansen Tammsaare jt). 

Elulooraamatud näitlejate, kunstnike, sportlaste jt kohta.  

Lüürika ja lüroeepika. Ballaad, epigramm, haiku, ood, piltluule, poeem, sonett, valm. 

Vabavärss. Valik autoreid: Francesco Petrarca, William Shakespeare, Marie Under, Henrik 

Visnapuu, Bernard Kangro, Betti Alver, Heiti Talvik jt. Jaan Kross, Artur Alliksaar, Jaan 

Kaplinski, Paul-Eerik Rummo,Viivi Luik, Hando Runnel, Juhan Viiding jt. 

Dramaatika. Tragöödia, komöödia, draama, tragikomöödia. Valik autoreid ja teoseid: William 

Shakespeare „Hamlet“, Anton Hansen Tammsaare „Juudit“, Molière „Tartuffe“, Andrus 

Kivirähk „Voldemar“, Johann Wolfgang Goethe „Faust“ (I osa), Henrik Ibsen „Nukumaja“ või 

„Metspart“ jt. 

Valik käsitletavaid mõisteid: ajalooline romaan, ballaad, draama, dramaatika, eepika, 

epigramm, haiku, jutustus, komöödia, kujunemisromaan, lüroeepika, lüürika, maagilis-

realistlik romaan, miniatuur, modernism, novell, ood, piltluule, poeem, postmodernism, 

psühholoogiline romaan, realism, romaan, romantism, sonett, tragikomöödia, tragöödia, 

vabavärss, valm. 

 

IV kursus „20. sajandi kirjandus“ 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes 20. sajandi kirjanduse tähtsamaid voole ja žanre 

ning autoreid ja nende teoseid;  

2) nimetab 20. sajandi eesti kirjanduse tähtsamaid perioode, kirjanduslikke rühmitusi, 

olulisemaid autoreid ja nende teoseid; 

3) seostab 20. sajandi eesti kirjandust Euroopa kirjanduse perioodide, voolude ja suundadega, 

4) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli 20. sajandi proosa-, luule- või draamateost 

eesti või maailmakirjandusest, tunneb teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja 

kirjandusloos. 
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Õppesisu 

Temaatika. 20. sajandi maailmakirjanduse voolud ja suunad. Modernistlik luule. 

Aleksandr Blok, Vladimir Majakovski, Thomas Stearns Eliot, Federico García Lorca, Anna 

Ahmatova jt. 

20. sajandi eesti luule. Noor-Eesti, Siuru, Tarapita, Arbujad. Gustav Suits, Ernst Enno, Villem 

Ridala, Marie Under, Henrik Visnapuu, Betti Alver, Heiti Talvik, Kalju Lepik või Bernard 

Kangro, Ilmar Laaban, Andres Ehin, Ain Kaalep, Artur Alliksaar, Juhan Viiding, Paul-Eerik 

Rummo, Jaan Kaplinski, Hando Runnel, Viivi Luik, Doris Kareva, Indrek Hirv jt. 

Modernistlik proosa. James Joyce, Franz Kafka, Marcel Proust, Knut Hamsun, Herman 

Hesse, Virginia Woolf, William Faulkner, Mihhail Bulgakov, Vladimir Nabokov, Kurt 

Vonnegut, Jerome David Salinger, Mika Waltari, Ernest Hemingway, Erich Maria Remarque, 

F. Scott Fitzgerald, Jean-Paul Sartre, Albert Camus. 

Maagiline realism, postmodernism. Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Milan 

Kundera, Umberto Eco, Günter Grass jt. 

20. sajandi eesti proosa. Friedebert Tuglas, Jaan Oks, Peet Vallak, August Gailit, Anton 

Hansen Tammsaare, Gert Helbemäe, Ain Kalmus, Bernard Kangro, Albert Kivikas, August 

Mälk, Karl Ristikivi , Ilmar Talve, Valev Uibopuu, Arved Viirlaid, Helga Nõu, Mats Traat, 

Jaan Kross, Mati Unt, Arvo Valton, Mihkel Mutt jt. 

Modernistlik draama. Maurice Maeterlinck, Luigi Pirandello, Bertolt Brecht, Samuel 

Beckett, Eugène Ionesco, Tennessee Williams, Edward Albee jt.  

20. sajandi eesti draama. Eduard Vilde, August Kitzberg, Oskar Luts, Anton Hansen 

Tammsaare, Juhan Smuul, Enn Vetemaa, Jaan Kruusvall, Madis Kõiv jt. 

Valik arutlusteemasid. Kirjandus kui inimkonna ja tema kultuuri peegelpilt. Murrangulised 

pöörded ühiskonnas, nende kajastused kirjanduses. Kirjanduse rahvuslik, euroopalik ja 

individuaalne alge. Teksti ja tegelikkuse suhte muutumine. Elutõde ja kunstitõde. 

Kirjanduslikud sisu- ja vormieksperimendid, vastuhakk traditsioonidele. Huvi müstilise, ilusa 

ja erakordse vastu. Kirjanduse aines: elamused, kogemused, aimused, unenäod. Muistsete 

müütide ja rahvapärimuste kandumine kirjandusse. Nüüdisaegsed müüdid. Folkloorne pärand 

autoriloomingus. Filosoofia ja kirjanduse läbipõimutus. Vaba ja reeglistatud kirjandus. 

Kirjandus ning tsensuur. Loomisprotsessi ja inimese sisemaailma kujutamine. Kirjandus 

olemise kehtestajana, maailma muutja ning rikastajana. Kirjandus ja ühiskondlik-poliitilised 

vastuolud. Inimpsüühika kujutamine, eksistentsi piirolud. Erandlikud ja tavapärased olukorrad; 

koomika, traagika, dramatism ning tragikoomika. Inimese suhe loodusega. Naine mehekeskses 

ühiskonnas. Kirjandus ja vähemused. Mineviku ja nüüdisaja probleemide põimumine. 

Põlvkondlikud püüdlused ning ideaalid. Rahvuslik identiteet ja globaliseeruv maailm. Keele ja 

stiili ilu. Kirjandus kui mäng. Kirjandus kui provokatsioon. Kirjaniku positsioon ning vastutus 

ühiskonnas. Kirjaniku ja lugeja vahekorra muutumine. Teksti ja lugeja vahekorra muutumine. 

Euroopa kirjandus eetiliste ning humanistlike väärtuste ja hoiakute kujundajana. Eesti ja 

maailmakirjanduse vahelisi paralleele ning võrdlusi jt.  

Mõisted: absurdidraama, absurditeater, akmeism, avangardism, eksistentsialism, 

ekspressionism, futurism, grotesk, imažism, impressionism, kadunud põlvkond, 
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kassetipõlvkond, maagiline realism, modernism, pagulaskirjandus, postmodernism, 

sümbolism, sürrealism, uusromantism. 

 

V kursus „Uuem kirjandus“ 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) nimetab tähtsamaid uuema eesti kirjanduse autoreid ja nende teoseid, tunneb 

nüüdiskirjanduse peamisi arengusuundi; 

2) oskab analüüsida uuemat kirjandust, kirjeldab sõnavaliku eripära ning stiili seoseid teksti 

sõnumiga, kujundab oma arvamuse ja loob seoseid varem loetuga; 

3) seostab loetut tänapäeva eluolu ja nähtustega, iseenda, ühiskondlike ning üldinimlike 

probleemide ja väärtustega; 

4) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli luule-, proosa- või draamateost eesti või 

maailmakirjandusest. 

Õppesisu 

Eesti nüüdisluule. Luule sisulised, vormilised ja keelelised muutused. Priidu Beier, Merca, 

Liisi Ojamaa, Villu Tamme, Tõnu Trubetsky, Kauksi Ülle, Jan Rahman, Karl Martin Sinijärv, 

Kivisildnik, Contra, Hasso Krull, Kalju Kruusa, Aare Pilv, Ott Arder, Peep Ilmet, Leelo 

Tungal, Jaan Tätte, Aapo Ilves, Toomas Liiv, Kalev Keskküla, Asko Künnap, Jürgen Rooste, 

Kristiina Ehin, Maarja Kangro, Igor Kotjuh, François Serpent (fs), Triin Soomets, Elo Viiding, 

Tõnu Õnnepalu jt. 

Luulenäiteid uuemast maailmakirjandusest. Guntars Godiņš, Harvey Lee Hix, Juris 

Kronbergs, Lassi Nummi, Wisława Szymborska jt. 

Eesti nüüdisproosa. 1990. aastate alguse muutused ühiskonnas ja kirjanduselus. Kirjanduse 

roll tänapäeva ühiskonnas. Viivi Luik, Mati Unt, Peeter Sauter, Jaan Undusk, Tõnu Õnnepalu, 

Ene Mihkelson, Nikolai Baturin, Andrus Kivirähk, Mihkel Mutt, Kaur Kender, Jüri Ehlvest, 

Mehis Heinsaar, Ervin Õunapuu, Jan Kaus, Eeva Park, Tarmo Teder, Tiit Aleksejev, Indrek 

Hargla, Rein Raud, Mari Saat, Matt Barker, Armin Kõomägi, Urmas Vadi, Jaan Kaplinski, 

Tõnu Õnnepalu.  

Proosat uuemast maailmakirjandusest. Michael Cunningham, Jostein Gaarder, Nick 

Hornby, Peter Høeg, Nora Ikstena, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Daniel Kehlmann, Hanif 

Kureishi, Doris Lessing, Cormack McCarthy, Ian McEwan, Toni Morrison, Haruki Murakami, 

Sofi Oksanen, Orhan Pamuk, Viktor Pelevin, Arundhati Roy, Jeanette Winterson jt. 

Eesti nüüdisdraama. Uued teemad ja vaatepunktid näitekirjanduses. Madis Kõiv, Mart 

Kivastik, Andrus Kivirähk, Jaan Tätte, Loone Ots, Jaan Undusk, Urmas Lennuk, Urmas Vadi. 

Uuem draama maailmakirjanduses. Harold Pinter, Tom Stoppard jt.  

Arutlusteemasid. Kirjanduse mitmekesistumine ja uuenemine. Ideoloogiad, moraal ja 

esteetika ümberhinnangute keerises. Uuem kirjandus ning klassikaline ilumõiste. Kirjandus ja 

ühiskonna valupunktid. Nüüdiskirjandus ning ajalugu. Kirjanduse rahvuslik, euroopalik ja 

individuaalne alge. Kirjanduse rahvuslikkus ja rahvusülesus. Kirjanduse uued 

väljendusvahendid. Kirjandus kui ühiskondlik või keeleline provokatsioon. Kirjandus ja 
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postmodernism. Kirjandus ja elektrooniline meedia. Kirjandus ja meelelahutus. Kirjandus kui 

otsing ja mäng. Reaalsuse ning fantastika põimumine, astumine tundmatusse maailma. Inimese 

ja maailma suhte kajastusi. Kirjandus kui piiride avardamine. Kirjandus teise kogemuse 

vahendajana. Euroopa kirjandus eetiliste ja humanistlike väärtuste ning hoiakute kujundajana. 

Eesti ja maailmakirjanduse vahelisi paralleele ning võrdlusi. Eesti kirjandus maailmas jt. 

Mõisted: absurdikirjandus, arvustus, etnofuturism, grotesk, hittkirjandus, intertekstuaalsus, 

iroonia, kultuskirjandus, küberkirjandus, memuaarid, paroodia, postmodernism, punkluule, 

vabavärss, veebikirjandus. 

 

 

3. Valikkursuste kavad 

 

3.1. Valikkursus „Kõne ja väitlus“  

Kursuse lühikirjeldus 

Suulise tekstiloome kursus keskendub suulise eneseväljenduse, eesmärgistatud kuulamise ja 

argumenteeritud esinemise ning tagasiside arendamisele. 

Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi kõne- ja väitluskursusega taotletakse, et õpilane: 

1) väljendab ennast suulises keelekasutuses selgelt ja sobivalt; 

2) argumenteerib veenvalt ning oskab kaitsta oma seisukohti; 

3) rakendab kriitilist mõtlemist. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, kõne liike ning avalikule esinemisele esitatavaid 

nõudmisi; 

2) argumenteerib veenvalt ja oskab kaitsta oma seisukohti; 

3) moodustab ja esitab teemakohaseid küsimusi;  

4) koostab ning esitab eri liiki kõnesid (olmekõne, akadeemiline ja kohtukõne); 

5) teeb ettekande näitvahenditega; 

6) jälgib tolerantselt ja kriitiliselt diskussiooni ning annab tagasisidet. 

Õppesisu 

Kõne kui suhtlusolukord. Kommunikatsioonimudel. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlus. 

Suhtlustõkked. Kõne veenvuse tegurid. Kehakeel. Argumenteerimine ja emotsionaalsus. 

Kõne koostamine ja esitamine. Kõne kui suulise monoloogi ja dialoogi liigid (ettekanne, 

sõnavõtt, koosolek, läbirääkimised, väitlus, repliik vm). Kõne eesmärgid. Kõne osad. Suulise 

kõnesündmuse ettevalmistamise etapid. Näitlikustamine. Esinemishirm. Parakeel. 

Esinemisstiil ja -kultuur. 

Kõne kuulamine ning kõnele reageerimine. Repliik ja küsimuste esitamine. Erinevad 

kuulajatüübid. Kuulamistakistused. 

Väitlemine. Väitluse olemus. Jaatav ja eitav kaasus. Kaasuse ülesehitus: teema, tuumsõnad, 

definitsioon, kriteerium, argumentatsiooni struktuur, tõestusmaterjal, topos. Ümberlükkamine, 

taastugevdamine. Ristküsitlus. Kohtunikutöö ja tagasiside andmine. 

Õppetegevus: praktilised tööd, heli- ja videosalvestused ning nende analüüs.  
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Füüsiline õpikeskkond: tehnovahendid (videokaamera, diktofon, mikrofon), õpperuumi 

mööbli ümberpaigutamise võimalus. 

 

3.2. Valikkursus „Müüt ja kirjandus“ 

Kursuse lühikirjeldus 

Kursust on soovitatav õpetada 12. klassis, sest seoste leidmine ja üldistuste tegemine eeldab 

õppijalt mitmekülgset lugemust ning arenenud lugejaoskusi, head analüüsi-, sünteesi- ja 

hindamissuutlikkust. Kirjandustunnis uuritakse müütidest pärit väljendite tekkelugu, 

võrreldakse vanade eestlaste ja teiste vanade rahvaste maailmapilti, leitakse müütide ning 

uskumuste kajastusi ilukirjandusteostest, uuritakse võrdlevalt arhetüüpsete tegelaste või 

kujundite väljendust eri maade müüdiloomes ja ilukirjanduses, analüüsitakse mõnd tänapäeva 

müüdi tekkelugu jne. Kirjandusteoste mütopoeetilise käsitluse kõrval võib rakendada teisigi, 

näiteks psühholoogilisi või semiootilisi analüüsi- ja tõlgendusvõimalusi. 

Kursusele on lisatud terviklikult käsitletavate teoste nimekiri, et saaks läbi lugeda kursuse 

sisuga enim seotud teoseid. Samas on nimekiri avatud, st õpetaja võib oma lugemiskogemusest 

või uudiskirjandusest lähtuvalt soovitada õpilastel lugeda teisigi eesti või maailmakirjanduse 

autorite teoseid, mis seostuvad kursuse teemaga. 

Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Kursusega taotletakse, et õpilane: 

1) on tuttav kirjanduse kõige vanema kihistusega; 

2) seostab vana pärimust ilukirjanduse ja kultuuriga; 

3) mõistab intertekstuaalseid suhteid ning maailmakirjanduse ja folkloori ühtsust; 

4) uurib väärtuste jäävust ja muutumist ajas ning mõtestab maailma oma elukogemusest 

lähtuvalt. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) kirjeldab mütoloogilisi elemente eestlaste maailmapildis;  

2) teab eesti rahvuseepose sünnilugu ja sisu ning kultuuri- ja rahvusloolist tähtsust; 

3) selgitab müüdi kui arhetüüpse žanri ja tänapäeva müütide olemust ning mõtestab pärimust 

õpitu ja iseenda kogemuse põhjal; 

4) nimetab arhetüüpseid müüdimotiive ning leiab neid käsitletavaist ilukirjandusteoseist; 

5) tunneb loetud müütide ja arhetüüpsete tegelastega seotud narratiive ja motiive ning leiab 

neid käsitletavaist ilukirjandusteoseist; 

6) analüüsib kirjandusteoste teemat, süžeed ja tegelasi nii müüdimotiividest kui ka eetilistest 

ning esteetilistest väärtustest lähtuvalt; 

7) tunneb ära ja analüüsib folkloorse pärandi kasutamist autoriloomingus ning selgitab 

kirjandus(teos)e tähenduse muutumist ajas; 

8) on terviklikult läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost. 

Õppesisu 

Müüt, muistend, muinasjutt. Müüdi olemus. Maailma loomise müüdid ja muistendid; eri 

rahvaste loomismüüte. Friedrich Robert Faehlmanni müütilised muistendid. Eestlaste 

mütoloogiline maailmapilt: vaimud, haldjad, maa-alused, nõiad, targad, triksterid, vanapagan 

jt üleloomulikud olendid. Alusteoseid: Matthias Johann Eisen „Eesti mütoloogia“, Karl Kello 

„Draakoni märgi all“, Hasso Krull „Loomise mõnu ja kiri“, Lennart Meri „Hõbevalge“ jt, Felix 
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Oinas „Tuul heidab magama“, August Kitzberg „Libahunt“, Aino Kallas „Hundimõrsja“, 

Andrus Kivirähk „Mees, kes teadis ussisõnu“. Muinasjutt kui kirjanduse ja müüdi vahelüli, 

kunstmuinasjutt: Anna Sakse „Lillemuinasjutud“, Oscar Wilde „Õnnelik prints“. Muinasjutu 

dekonstrueerimine: Paul-Eerik Rummo „Tuhkatriinumäng“, Jaan Kaplinski „Kaks päikest”. 

Võrdlev mütoloogia: rändmotiivid. Kunstnikumüüt: kirjanik kui looja. 

Pärimus kirjanduses. Eepiline minevik. Sumeri „Gilgameš“. Vana-Kreeka müüdid ja nende 

töötlused: Sophokles „Kuningas Oidipus“, Albert Camus „Sisyphose müüt“. Piibli müüdid ja 

nende töötlused: keskaegne draama „Aadama mäng“, Dante Alighieri „Jumalik komöödia“, 

Ain Kalmus „Juudas“, Marie Under „Tuudaimimarjad“. Eepos: Homeros „Ilias“, „Odüsseia“. 

Keskaegsed kangelaseeposed: „Vanem Edda“, „Rolandi laul“, „Laul minu Cidist“, 

„Nibelungide laul“, „Beowulf“. Rahvuseeposed: Elias Lönnrot „Kalevala“, Friedrich Reinhold 

Kreutzwald „Kalevipoeg“. „Kalevipoja“ motiivid luules ja proosas. Argimütoloogia ja 

rahvapärimus. Müüt kirjanduses ning tänapäeva kultuuris (ideoloogias, massikultuuris; 

positiivsed ja negatiivsed eeskujud). Friedebert Tuglas „Maailma lõpus“, Mati Unt 

„Argimütoloogia“. 

Pärimuse mõtestamine. Arhetüüp ja arhitekst. Arhetüüpsed teemad ja motiivid: leping 

kuradiga, ohverdamine, lahkumine kodunt, ohtuderikas vaimse kasvamise teekond ja 

kojujõudmine, saatus ja õnn jt. Vastandite võitlus: ilus ja inetu, hea ja kuri, põrgu ja paradiis, 

armastus ja kättemaks, sünd ja surm, õitseng ja hääbumine, kangelaslikkus ja kuritöö jm. 

Arhetüüpsed müüdimotiivid: kangelase eriline sünd, päritolu, vägiteod, ohud teel, surm, elu 

pärast surma. Arhetüüpseid tegelasi: Odysseus, Achilleus, Narkissos, Pygmalion, Sisyphos, 

Oidipus, Kain, Taavet, Koljat, Magdalena, Juudas, Ahasveerus, Hamlet, Faust, Robinson 

Crusoe, Gulliver, don Quijote, Don Juan, Casanova, Dracula jt; kurat, libahunt, kratt, hiiud, 

näkk, ingel, vaeslaps, Kalevipoeg, Vanapagan jt. Arhetüüpsed sümbolid ja kujundid: ring, rist, 

labürint, kolmjalg, kaheksakand, ilmapuu, välk, taevatäht, päikesevanker, jumalikud kaksikud 

jt; valge laev, sinilind, (sõnajala)õis, lahtised allikad, õnnemaa, paradiis, põrgu jm. 

Intertekstuaalne käsitlusviis: teose avamine teiste tekstide vormilisel või sisulisel taustal. 

Mõisted: argimütoloogia, arhetüüp (arhetüüpne teema, motiiv, kujund, tegelane, süžee), 

arhitekst, eepos, intertekstuaalsus, kangelaseepos, kunstmuinasjutt, muistend, mütoloogia, 

müüt, pärimus, rahvuseepos. 

Terviklikult käsitletavad teosed. Õpilane loeb läbi vähemalt neli teost alljärgnevast loendist: 

Margaret Atwood „Penelopeia“, Mihhail Bulgakov „Meister ja Margarita“, Maurice Druon 

„Zeusi mälestused“, Johann Wolfgang Goethe „Faust“ (I osa), Herman Hesse „Stepihunt“, 

Haruki Murakami „Kafka mererannas”, Viktor Pelevin „Õuduse kiiver“, Terry Pratchett 

„Eric“, Sophokles „Kuningas Oidipus“, Anton Hansen Tammsaare „Põrgupõhja uus 

Vanapagan“, Friedebert Tuglas „Maailma lõpus”, Oscar Wilde „Dorian Gray portree“, Jeanette 

Winterson „Taak“. 

 

3.3. Valikkursus „Kirjandus ja ühiskond“ 

Kursuse lühikirjeldus 

Sõnakunsti võimalustest avarama ülevaate saamiseks tutvustatakse mõningaid 20. sajandi 

mõttevoole, millel on oluline roll kirjandusruumi kujundamisel ja mis on mõjutanud nii 

kirjandusteoste sisu, väljendust kui ka vastuvõttu. Sissevaade võimaldab esitada valitud 

tekstide näitanalüüse, samuti mõnest mõttevoolust ajendatud tõlgendusvõimaluse lihtsamat 
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rakendamist. Ilukirjandustekstide kõrval tuleb kursuse jooksul lugeda ka õppeteemadega 

seostuvat esseistikat ning teha võimaluse korral kirjanduslikku uurimistööd. 

Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Kursusega taotletakse, et õpilane: 

1) käsitleks  kirjandusteoseid konkreetsemas ühiskondlikus, sealhulgas poliitilises ja 

mõttevoolulises kontekstis; 

2) arutleks kirjanduskaanoni ja bestsellerite problemaatika üle; 

3) oskaks käsitleda suurele lugejaskonnale ahvatlevaid teoseid (menu- ja hittkirjandust). 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab kirjanduse ja ühiskonna omavahelisi suhteid, nimetades kirjandusteose sündi ja 

vastuvõttu mõjutavaid tegureid; 

2) määrab vähemalt kahe kursuses käsitletud autori ja nende teoste koha ajastus, rühmituses 

või rahvuskirjanduses; 

3) toob loetud teksti(katkendi)le tuginedes näiteid ühiskonnaolude ja inimese kujutamise 

kohta, arutleb selle teema ja probleemide ning eetiliste ja esteetiliste väärtuste üle; 

4) analüüsib kirjandusteost ühest 20. sajandi mõttevoolust lähtudes ning leiab tekstist vastava 

vaatepunkti kajastusi nii teemade, probleemide kui ka ideede tasandil; 

5) on lugenud kirjandus- ja kultuuriloolist esseistikat, kirjutab ilukirjandusteose põhjal essee; 

6) on läbi lugenud vähemalt kolm terviklikku proosa- või draamateost ja ühe eesti autori 

luuletuskogu ning analüüsinud neid. 

Õppesisu 

Kirjandus ja ühiskond. Kirjanduse ja ühiskonna omavahelised suhted. Kirjandus kui 

ühiskonna kajastaja ning peegeldaja. Kirjandusteksti eripära kui ühiskondlike olude peegeldus. 

Kirjanduse sidumine autori elulooga, selle asetamine ühiskondlik-poliitilistesse raamidesse. 

Kirjandusteose sündi mõjutavad tegurid. Kirjandusteos kui autori individuaalsuse ja 

maailmavaate, koolkondliku või rühmitusliku kuuluvuse väljendaja. Kirjandusteose koht 

ajastus, rühmituses, traditsioonis ja rahvuskirjanduses. Lugeja maitse ning valikud. 

Kirjanduskaanon. Menu- ja hittkirjandus. 

Kirjandus ja poliitika. Poliitika kirjanduse iseloomu ja teemade määrajana. Kirjandus 

ideoloogia levitamise teenistuses. Sotsialismiajastu kirjandus, nn sotsialistlik realism. 

Isikukultuslik kirjandus. Autori positsioon ühiskonnas: võimule vastandujad, võimu toetajad, 

vaikijad. Keelatud autorid: pagulaskirjanikud (Bernard Kangro, Kalju Lepik jt); tõrjutud 

autorid (Betti Alver, Uku Masing, Artur Alliksaar jt), dissidendid (Aleksandr Solženitsõn, 

Johnny B. jt). Ideoloogiline tsensuur: keelatud raamatud ja käsikirjad (Albert Kivikas „Nimed 

marmortahvlil“, Paul-Eerik Rummo „Saatja aadress“ jt). Keelatud teemad: rahvuslus (Hando 

Runneli luule jt), okupatsioon ja küüditamine (Valev Uibopuu „Keegi ei kuule meid“, Jaan 

Kruusvall „Pilvede värvid“ jt), metsavendlus (Ene Mihkelson „Katkuhaud“ jt), religioon (Ain 

Kalmus „Juudas“, Uku Masingu luule jt) jne. Kirjandusteoste varjatud sõnumid. Poliitilise 

situatsiooni kujutamine ja selle mõju inimesele (Joseph Brodsky luule; Mihhail Bulgakov 

„Koera süda“ või Günter Grass „Plekktrumm“ või Imre Kertész „Saatusetus“ või Milan 

Kundera „Olemise talumatu kergus“ või Boris Pasternak „Doktor Živago“ või Viktor Pelevin 

„Omon Ra“ või David Michell „Pilveatlas“ või Bernhard Schlink „Ettelugeja“ jt). Kadunud 

põlvkond, sõjaromaan (Francis Scott Fitzgerald või Ernest Hemingway või Erich Maria 
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Remarque või Arved Viirlaid „Ristideta hauad“). Düstoopia (Aldous Huxley „Hea uus ilm“ 

või George Orwell „1984“ jt). Baltisaksa kultuuri ja kirjanduse kajastusi (Edzard Schaper 

„Maailma lõpp Hiiumaal“ või Camilla von Stackelberg „Tuulde lennanud lehed“). 

Kirjandus ja mõttevoolud. (Süva)psühholoogiline kujutamislaad kirjanduses (Margaret 

Atwood või William Faulkner jt). Eksistentsialismifilosoofia kirjanduses (Albert Camus või 

Jean-Paul Sartre). Idamaiste usundite vastukajasid läänemaises kirjanduses: zen-budismi ja 

taoismi mõjud (Hermann Hesse „Siddhartha“ või Jerome David Salinger „Franny ja Zooey“ 

või Jaan Kaplinski luule jt). Naisvaatepunkt kirjanduses (Elfriede Jelinek või Doris Lessing jt). 

Postkolonialistlik vaatepunkt kirjanduses (Hanif Kureishi või Arundhati Roy või Salman 

Rushdie jt). New age’i eluviisi kajastusi ilukirjanduses (Carlos Castañeda „Teekond Ixtlani“ 

jt). 

Esseistika ja arvustus. Essee olemus. Kirjandus- ja kultuurilooline essee. Teema ja 

kirjutamisviisi valik. Esseemeistreid (Umberto Eco, Stefan Zweig, Jaan Kaplinski, Viivi Luik, 

Lennart Meri, Hando Runnel jt). Raamatusarjad: „Eesti mõttelugu“, „Avatud Eesti raamat“ jt. 

Esseekogumikud: „Eesti mütoloogiad“, „Uued mütoloogiad“ jt. Kirjanduse uurimise 

võimalused ja probleemid. Kirjandusteaduse ja -kriitika mõiste ning uurimisobjekt. 

Kirjandusteose arvustus. Teose sisu- ning keele- ja stiilikeskne arvustus. 

Mõisted: düstoopia, eksistentsialism, essee, kirjanduskriitika, kirjandusteadus, menukirjandus, 

naisvaatepunkt, new age, postkolonialism, psühhoanalüüs, sotsialistlik realism, sõjaromaan, 

zen-budism, taoism, tsensuur, utoopia. 

Terviklikult käsitletavad teosed. Õpilane loeb vähemalt kolm pikemat proosa- või 

draamateost ning ühe luuletuskogu kursuse õppesisus nimetatud autoritelt. 

 

3.4. Valikkursus „Draama ja teater“ 

Kursuse lühikirjeldus 

Õppe vältel loetakse ning analüüsitakse draamateoseid, vaadatakse ja mõtestatakse ühiselt 

teatrietendusi ning täidetakse lihtsamaid dramatiseerimisülesandeid. Kursuse jooksul 

omandatakse nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi. Teatriajalugu hõlmab pelgalt 

väikese osa kogu kursuse mahust, kuid on nüüdisteatri mõistmise seisukohalt siiski vajalik. 

Põhitähelepanu pööratakse draama olemuse ja teatritegemise spetsiifika selgitamisele ning 

etenduse analüüsile. Võimaluse korral on soovitatav käia professionaalses teatris, kuid 

analüüsiks sobib ka kooliteatri etendus. Et tutvuda eesti teatriklassikaga, võib kasutada 

arhiivisalvestusi. Teater on olemuselt erinevate kunstiliikide sulam, ühendades muusika, 

tantsu, kirjanduse, (video)filmi ja kujutava kunsti, mis võimaldab lõimida kursust kunsti- või 

muusikaõpetusega. Eraldi pööratakse valikkursuses tähelepanu eesti teatri kujunemisele ja 

praegusele arengule. 

Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Kursusega taotletakse, et õpilane mõistab draamakunsti põhialuseid ja teatri tähendust meie 

kultuuris. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) eristab peamisi draamažanre, nimetab nende tunnuseid ja olulisemaid draamateoseid; 

2) on lugenud läbi ühe draamateose ning analüüsib selle kompositsiooni ja tegelasi; 

3) tunneb näitekirjanduse ja teatri põhimõisteid; 
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4) leiab seoseid kirjanduse, teatri, kujutava kunsti ja teiste meediumide vahel; 

5) määrab lavastuse stiili, arvestades nii lavastaja, muusikakujundaja, kunstniku, valgus- ja 

kostüümikunstniku tööd kui ka näitlejate mängu; 

6) arutleb teatrietenduse üle, hindab selle väärtusi, analüüsib kujundikeelt ning sõnastab oma 

vaatamiskogemuse; 

7) kirjutab teatriarvustuse, rakendades õpitud mõisteid ja mõtestades lavastuses kasutatud 

teatrimärke; 

8) teab olulisemaid tähiseid eesti teatri ajaloost; 

9) on vaadanud õppeperioodi vältel vähemalt kaht teatrietendust või nende salvestusi; 

10) seostab lavastust nii võrdlevalt kui ka eristavalt tänapäeva eluolu ja nähtustega, iseenda 

ning üldinimlike probleemide ja väärtustega. 

Õppesisu 

Draama olemus. Näidend. Draama mõiste. Tegelaskõne: dialoog ja monoloog, repliik ja 

remark. Tegelase analüüs: muutumatu ja muutuv tegelane, avatud ja suletud tegelane. Näitleja 

rolliloome. Draama keskendatus inimestevahelisele suhtlemisele ning elu teatraalsusele. 

Draamateose aeg ja ruum. Konflikt, intriig ning probleem. Draamateose kompositsioon. 

Vaatus, stseen.  

Dramaatika žanrid. Dramaatika põhižanrid: tragöödia, komöödia, draama, tragikomöödia. 

Ajaloolised žanrid: liturgiline draama, müsteerium, moralitee, miraakel. Commedia dell’ arte 

ja tänapäeva improvisatsiooniline teater. Performance ja happening. Farss, jant ning sketš. 

Koomika liigid: situatsiooni-, karakteri- ja sõnakoomika. Kuuldemäng ja lugemisdraama. 

Sõnadeta lavastus. Tantsulavastus. Muusikalavastus. 

Teatri tähendus ja funktsioonid. Lavastajatöö. Teater kui kollektiivne kunst: lavastaja, 

näitleja, muusikakujundaja, kunstniku, valguskunstniku ja kostüümikunstniku roll lavastuse 

valmimisel. Kirjanduse ja teatri suhted: dramatiseering, stsenaarium, libreto, lavastus, etendus. 

Lavastuse stiil ja atmosfäär. Etenduse vastuvõtt ja teatrikriitika. Teatriarvustus. 

Eesti teatri ajalugu. Lydia Koidula ja August Wiera teater. Kutselise teatri sünd. Karl 

Menning. Estonia teatri ja Draamateatri asutamine. Hommikteater. Lavastajad: Andres Särev, 

Kaarel Ird, Voldemar Panso, Jaan Tooming, Mati Unt, Merle Karusoo, Elmo Nüganen, Tiit 

Ojasoo. Nüüdisteater. Repertuaariteater ja projektiteater. 

Mõisted: commedia dell’ arte, dialoog, draama, dramatiseering, etendus, farss, happening, 

intriig, jant, karakter, karakterikoomika, komöödia, konflikt, kuuldemäng, lavastus, liturgiline 

draama, lugemisdraama, miraakel, monoloog, moralitee, müsteerium, performance, 

projektiteater, remark, repertuaariteater, repliik, situatsioonikoomika, sketš, stseen, 

stsenaarium, sõnakoomika, tragikomöödia, tragöödia, vaatus. 

Käsitletavaid draamateoseid. Merle Karusoo „Meie elulood“ või „HIV“; August Kitzberg 

„Kauka jumal“; Mart Kivastik „Külmetava kunstniku portreed. Viinistu triloogia“; Andrus 

Kivirähk „Eesti matus“ või „Voldemar“; Lydia Koidula „Säärane mulk ehk Sada vakka 

tangusoola“; Jaan Kruusvall „Pilvede värvid“; Madis Kõiv „Tagasitulek isa juurde“; Oskar 

Luts „Tagahoovis“; Hugo Raudsepp „Mikumärdi“; Paul-Eerik Rummo „Tuhkatriinumäng“; 

Juhan Smuul „Polkovniku lesk ehk Arstid ei tea midagi“; Anton Hansen Tammsaare „Juudit“ 

või „Kuningal on külm“; Jaan Tätte „Ristumine peateega ehk Muinasjutt kuldsest kalakesest“ 

või „Sild“; Mati Unt „Phaeton, Päikese poeg“; Eduard Vilde „Tabamata ime“. 
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3.5. Valikkursus „Kirjandus ja film“ 

Kursuse lühikirjeldus 

Kursus keskendub kirjanduse ja filmi kokkupuutepunktidele. Kuna süsteemne filmiõpetus 

üldjuhul nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis puudub, antakse kursuse jooksul õpilastele 

esmane ülevaade sellest, kuidas film tänapäeval valmib. Kursuse põhirõhk on filmikeele 

(poeetika) õpetamisel, mis on omakorda kursuse alateema „Film kui kirjandusteose tõlgendus“ 

vältimatu alus. 

Et anda ülevaade filmikunsti olemusest, õpetada filmi- ja kirjandusteose ühe- ja erilaadse 

poeetika mõistmist, vajab õpetaja tunni organiseerimiseks piisavalt visuaalset õppematerjali 

(filmilõike linateose valmimise etappidest, lähivaatluseks filmide ja kirjandusteoste katkendeid 

jms), ent ka tänapäevaseid tehnovahendeid (videoprojektorit, arvutit vm 

multimeediavahendeid). Soovitatav on mõne lihtsama filmimonteerimisprogrammi abil 

monteerida ka kaadreid, et paremini mõista filmikujundi olemust. Kursuse jooksul käsitletavad 

tervikteosed (nii filmid kui ka kirjandusteosed) valib õpetaja, õpilastel on soovitatav enne filmi 

vaatamist läbi lugeda vastav kirjandusteos.  

Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Kursusega taotletakse, et õpilane: 

1) omab  põhiteadmisi filmi olemusest ja vastuvõtust ning mõjust vaatajale; 

2) tajub filmikeele poeetikat kirjandusteoste tõlgendamisel. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) kirjeldab üldjoontes filmi valmimise käiku; 

2) tunneb filmi peamisi poeetikavõtteid;  

3) mõistab filmikujutise tinglikkust, filmikujundit kui tähenduse kandjat, režissööri 

autorihoiakut ja sõnumit;  

4) võrdleb kirjandusteost ning selle põhjal valminud filmi, lähtudes filmi- ja kirjanduse 

poeetikast; 

5) arutleb filmi ja kirjandusteose esteetika ning seal väljendatud eetiliste väärtushinnangute 

üle, sõnastab oma vaatamis- ja lugemiskogemuse;  

6) kirjutab kirjandusteose katkendi põhjal lühistsenaariumi ning kadreerib selle;  

7) kirjutab filmiarvustuse, kasutades kursuse jooksul õpitut ning hinnates filmis ja 

kirjandusteoses esil või varjul olnud väärtusi; 

8) tunneb peamisi filmiliike ja iseloomustab filmikunsti arengusuundi;  

9) teab eesti kirjanduse ainetel valminud väärtfilme. 

Õppesisu 

Filmi loominguline meeskond ja valmimine. Stsenaariumi periood: osalevad stsenarist, 

režissöör, produtsent; tulem: valmis stsenaarium. Stsenaariumi etapid: ideekavand (sünopsis), 

arendus, stsenaariumi variandid. Süžeeliinid ja areng: proloog, ekspositsioon, sõlmitus, intriig, 

kulminatsioon, lahendus, epiloog.  

Filmimise ettevalmistus: osalevad režissöör, operaator, kunstnik, produtsent; tulem: filmi 

lavastusprojekt. Režiistsenaarium ja kadreering, lavastusprojekt kui filmi mudel. Näitlejate 

valik ja näitlejaproovide filmimine. Võttekohtade otsimine ning dekoratsioonide plaanimine. 

Võtteperiood: osaleb kogu filmirühm; tulem: filmitud materjal. Meeskonnatöö filmi 

võtteperioodil. Režissööri osa filmirollide kujundamisel. Liikuv kaamera: panoraamid, peale- 
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ja ärasõit. Rakurss (võttepunkt). Stoppkaader ja aegluup. Varjatud kaamera. Kombineeritud 

võtted. Valgus, värv ja heli. Duublid ja variandid. Produtsendi roll filmi loomisel. Autorifilm 

ning produtsendifilm. 

Järeltootmine: osalevad režissöör, monteerija, helirežissöör, operaator, produtsent; tulem: 

valmis film. Filmi lõplik sünd montaažis. Monteeritud filmi värvikorrektsioon. Helilooja töö. 

Audiovisuaalse terviku tekkimine. 

Filmipoeetika ja -esteetika. Tinglikkus filmis. Kinematograafiline nägemine ja mõtlemine. 

Filmikujund kui kunstiline üldistus. Filmi poeetikavõtted: metafoor, sümbol, allegooria, 

hüperbool, personifikatsioon. Assotsiatiivne mõtlemine kui filmipoeetika mõistmise eeldus. 

Illustratiivsus – nähtuste poeetilise avamise vastand. Poeetikavõtete kasutamine filmis ning 

kirjanduses. Mustvalge ja värvifilm. 

Kaader ja plaan. Kaader kui katkestamata filmivõte. Kaadri kompositsioon. Montaaž kui uute 

ajalis-ruumiliste ja emotsionaalsete suhete loomise viis. Filmi süžee ning faabula. Kaadrisisene 

ja kaadritevaheline montaaž. Montaaži rütm. Detailid. Montaaži fraas, stseen, episood. 

Sündmuste olustikulis-loogiline, assotsiatiiv-kujunduslik, paralleel- ja temaatiline montaaž. 

Montaaži elementide, st kaadrivahetuse leidmine kirjandusteosest, proosalõigu, episoodi või 

stseeni põhjal kadreeringu tegemine. 

Filmi kokkupuuteid kirjanduse, kujutava kunsti, arhitektuuri, teatri ja muusikaga. Filmikeele 

intertekstuaalsus. Muusika kui helifilmi dramaturgiline komponent. Muusika ja emotsioonide 

kujundamine. Paus, muusika ja tegevuse kontrapunkt, unisoon, juhtmotiiv, mürad.  

Tänapäeva filmikunsti jooni ja suundi. Uue filmikeele otsingud. Filmiliikide ja žanride 

segunemine ning uute kujunemine. Dokumentaalsus mängufilmis. Tõsielufilmi poeetikavõtted. 

Kommertsfilmi olemus ja ideoloogiline funktsioon. Väärtfilm. Nüüdisaegne poliitiline film ja 

propagandafilmid. Rahvusvahelised filmifestivalid. 

Film kui kirjandusteose tõlgendus. Filmi ja kirjanduse suhted. Eesti ja maailmakirjanduse 

klassika ainetel valminud filme. Kirjandusteost illustreeriv ekraniseering ning kirjandusteose 

loominguline töötlus. Üht ja sama kirjandusteost erinevalt tõlgendavad filmid. Kirjandusteoste 

põhjal valminud väärtfilme. Kirjandusteose ja filmi võrdlev analüüs. Filmikriitika. 

Filmiretsensiooni kirjutamine. 

Mõisted: autorifilm, detail, dramaturgia, duubel, filmikriitika, filmipoeetika, filmiretsensioon, 

kaader, kommertsfilm, montaaž, motiiv, plaan, produtsendifilm, rakurss, režissöörifilm, 

stsenaarium, süžee, väärtfilm. 

Käsitletavaid filme ja kirjandusteoseid. Kursuse jooksul loeb õpilane läbi vähemalt kaks 

kirjandusteost ja vaatab nende põhjal tehtud filme: 

1) „Georgica“, režissöör Sulev Keedus. Q Film, 1998. Stsenarist Madis Kõiv; 

2) „Hukkunud alpinisti hotell“, režissöör Grigori Kromanov. Tallinnfilm, 1979. Boriss 

Strugatski ja Arkadi Strugatski samanimelise jutustuse ainetel; 

3) „Ideaalmaastik“, režissöör Peeter Simm. Tallinnfilm, 1980. Karl Helemäe jutustuse 

motiividel; 

4) „Indrek“, režissöör Mikk Mikiver. Tallinnfilm, 1975. Anton Hansen Tammsaare romaani 

„Tõde ja õigus“ II osa põhjal; 

5) „Karu süda“, režissöör Arvo Iho. „Faama Film“ ja „Cumulus Projekt“, 2001. Nikolai 

Baturini samanimelise romaani ainetel; 
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6) „Kolme katku vahel“, režissöörid Virve Aruoja, Jaan Tooming. ETV, 1970. Jaan Krossi 

samanimelise romaani ainetel; 

7) „Kõrboja peremees“, režissöör Leida Laius. Tallinnfilm, 1979. Anton Hansen Tammsaare 

samanimelise romaani ainetel; 

8) „Mina olin siin“, režissöör René Vilbre. Stuudio Amrion, 2008. Sass Henno samanimelise 

jutustuse põhjal; 

9) „Nimed marmortahvlil“, režissöör Elmo Nüganen. OÜ Taska Productions, 2002. Albert 

Kivika samanimelise romaani ainetel; 

10) „Nipernaadi“, režissöör Kaljo Kiisk. Tallinnfilm, 1983. August Gailiti „Toomas 

Nipernaadi“ ainetel; 

11) „Põrgupõhja uus Vanapagan“, režissöörid Grigori Kromanov, Jüri Müür. Tallinnfilm, 

1964. Anton Hansen Tammsaare samanimelise romaani ainetel; 

12) „Surma hinda küsi surnutelt“, režissöör Kaljo Kiisk. Tallinnfilm, 1977. Stsenarist Mati Unt; 

13) „Sügisball“, režissöör Veiko Õunpuu. Kuukulgur Film, 2007. Mati Undi samanimelise 

lühiromaani ainetel; 

14) „Tants aurukatla ümber“, režissöör Peeter Simm. Eesti Telefilm, 1987. Mats Traadi 

samanimelise romaani ainetel; 

15) „Ukuaru“, režissöör Leida Laius. Tallinnfilm, 1973. Veera Saare samanimelise romaani 

ainetel;  

16) „Viimne reliikvia“, režissöör Grigori Kromanov. Tallinnfilm, 1969. Eduard Bornhöhe 

jutustuse „Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad“ ainetel. 

 

3.6. Valikkursus „Leksikoloogia“  

 

Kursuse lühikirjeldus 

 

Kursuse eesmärk on tutvustada eesti keele sõnavara, leksikaalseid suhteid ja leksikoloogia 

harusid.  

Kursusele on lisatud teemade nimekiri. Samas on nimekiri avatud, st õpetaja võib omal valikul 

lisada teemasid, mis peavad kursuse teemaga seotud olema. 

 

Õpitulemused 

 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab, mis on sõnavara, missugused on sõnavara rikastamise võimalused;  

2) teab, millest sõnavara koosneb;  

3) oskab sõnu õiges kontekstis kasutada;  

4) oskab kasutada sünonüüme, antonüüme, homonüüme, paronüüme;  

5) tunneb erinevaid sõnaraamatuid;  

6) oskab sõnaraamatuid kasutada.  

 

 

Õppesisu  
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Sõnavara 

Mis on sõnavara?  

Sõnavara rikastamise võimalused  

Sõnavara päritolu. Põlis-, laen- ja tehissõnad  

Oma- ja võõrsõnad  

Põhi-, üld- ja oskussõnavara  

Neologismid, historismid, arhaismid  

Murdesõnavara. Slängisõnavara  

Harvad ja juhusõnad  

Hinnangusõnad  

Sõnavara stiililine jagunemine  

 

Leksikaalsed suhted 

Sünonüümid  

Tabusõnad ja eufemismid  

Antonüümid  

Hüponüümia  

Meronüümia  

Homonüümid  

Paronüümid  

 

Leksikoloogia harud 

Sõnasemantika: sõnasemantika mõisted, tähendus, tähendusnihked, tähendusülekanded, 

mitmetähenduslikkus, tähenduse liike  

Fraseoloogia  

Etümoloogia  

Onomastika  

Sõnavarastatistika  

Leksikograafia: sõnaraamatute liike, eesti leksikograafia ajaloo olulisemad teosed  

 

Lastekeel 

Laste keele areng 

Lastekeele sõnavara 

 

3.7. Valikkursus „Tekstist tekstini“ 

 

Kursuse lühikirjeldus 

Kursuse eesmärk on õpilaste lugemisoskuse ja kirjaliku väljendusoskuse arendamine; 50-

100sõnalise ning 400sõnalise teksti koostamise oskuse arendamine. Teksti koostamine 

vormistusnõuetele vastavalt. 

 

Õpitulemused 

 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 
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1) loeb mõttega erinevaid tekste, leiab tekstidest fakte ja argumente; 

2)  suudab hinnata teabe usaldusväärsust; 

3) oskab edastada erinevatest allikatest saadud infot ja arutluskäike sidusas tekstis ning lõimida 

sellesse oma hinnanguid ja seisukohti; 

4) oskab veenvalt ja selgelt argumenteerida; 

5) tunneb arutleva kirjandi ülesehitust ning oskab koostada  korrektselt vormistatud arutleva 

kirjandi. 

 

Õppesisu 

 

Kirjutamine 

Arutleva kirjandi kirjutamine eri tüüpi  alustekstide põhjal. 

Arutleva kirjandi vormistamine. 

Vajaduse korral õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine. 

 

Lugemine 

Lugemisstiilidega tutvumine. 

Erinevate sealhulgas ka keeruka struktuuriga ja eri modaalsusega tekstide mõistmine. 

Kujundliku väljenduse ja allteksti mõistmine.  

Kirjakeelse sõnavara arendus  

 

Õppetegevus 

Lugemise funktsioonid ja lugemisstiilid. Lugemiseks häälestumine. Lugemistehnikad 

Pilttekstid. Foto, joonistus, teabegraafika. 

Teksti ülesehitus. Lõik, pealkiri, arutluse arendus, sissejuhatus, lõpetus. 

Veenmine, manipuleerimine. 

Tsiteerimine, viitamine. Arvamusliider, tsiteeritava teksti valik. 

Kirjandikirjutaja meelespea. 

Ilukirjanduslikud, publitsistlikud ja populaarteaduslikud tekstid harjutamiseks. 

 

Hindamine 

 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest, riigieksami 

hindamise juhendist. 

 

3.8. Valikkursus „Ortograafia“  

 

Kursuse lühikirjeldus 

 

Kursuse eesmärk on tegeleda eesti ortograafia olulisemate teemadega.  

 

Õpitulemused 

 

Kursuse lõpul õpilane: 
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1) tunneb eesti keele täheortograafia põhireegleid ja oskab neid kasutada;  

2) oskab silbitada ja poolitada;  

3) oskab kirjutada võõrsõnu ja võõrnimesid, tsitaatsõnu;  

4) tunneb algustäheortograafiareegleid ja oskab neid kasutada;  

5) tunneb kokku- ja lahkukirjutamise põhireegleid ja oskab neid kasutada;  

6) oskab lühendada, lühendeid käänata ja kasutada;  

7) oskab korrektselt numbreid kirjutada;  

8) tunneb kirjavahemärkide kasutamise reegleid ja oskab kirjavahemärke õigesti kasutada. 

 

Õppesisu  

 

Täheortograafia 

Häälikuortograafia 

Silbitamine ja poolitamine 

Võõrsõnad  

Võõrnimed 

Tsitaatsõnad  

 

Algustäheortograafia  

Kohad, ehitised. Asutused, ettevõtted, organisatsioonid, ühendused. Riigid, osariigid. Isikud, 

olendid. Perioodikaväljaanded. Teosed, dokumendid, sarjad, rubriigid. Ajaloosündmused. 

Autasud. Üritused. Taimesordid. Kaubad. Sõidukid.  

Nimetused.  

 

Kokku- ja lahkukirjutamine  

Põhimõtted.  

Nimisõna + nimisõna. Omadus-, arv-, asesõna või muutumatu sõna + nimisõna. Kohanimede 

kokku- ja lahkukirjutamine. Käänd- või määrsõna + omadussõna. Arvsõnade kokku- ja 

lahkukirjutamine. Tegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Muutumatute sõnade kokku- ja 

lahkukirjutamine (määrsõnad, liitmäärsõnad, kaassõnad).  

 

Lühendamine 

Lühendusviisid. Punkt ja sidekriips lühendeis. Sõnaühendilühendite kokku- ja 

lahkukirjutamine. Lühendite lugemine ja käänamine. Lühenditest tuletamine. Eesti 

lühendamine, ladinakeelesed lühendid. Tähtsümbolid. Isikunimede lühendamine. 

Üldkasutatavad lühendid.  

 

Numbrite kirjutamine  

Kas numbrite või sõnadega? Põhi- ja järgarvude kirjutamine. Rooma numbrid. Numbrite 

käänamine. Numbrid koos ne- ja line-omadussõnaga. Kuupäevad, aastaarvud, kellaajad.  

 

Kirjavahemärgid 

Erinevad kirjavahemärgid (punkt, koma, koolon, semikoolon, mõttekriips, küsimärk, 

hüüumärk, jutumärgid jne).  
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Lihtlause ja liitlause (rindlause, põimlause). Koondlause. Otsekõne kirjavahemärgid. 

Lauselühendi kirjavahemärgid.  

 

Ainevaldkond „Võõrkeeled“ 

 

1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Võõrkeelte õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid 

ja -hoiakuid ning õpioskusi.  

Gümnaasiumi lõpus õpilane: 

1) oskab keelt tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toime 

tulla;  

2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;  

3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;  

4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes 

projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas; 

5) analüüsib oma teadmisi ning oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks 

motivatsiooni ning vajalikud oskused. 

 

1.2 Õppeaine kirjeldus  

Gümnaasiumis õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt. Õppes kasutatakse kommunikatiivse 

keeleõppe põhimõtteid ning aktiivõppemeetodeid. Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava 

keele kasutamisel. Rakendatakse paaris- ning rühmatööd, toetatakse võõrkeelse suhtlus- ja 

esinemisoskuse väljakujunemist, nt väitlused, referaadid, uurimistööd, esitlused, sh 

multimeedia, suhtlusportaalid, blogid jne. Õpilasi ergutatakse kasutama keelt ka väljaspool 

keeletunde.  

Gümnaasiumi keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Teemavaldkonnad on 

ühised nii B1- kui ka B2-keeleoskustasemega võõrkeeltele. Gümnaasiumis on üldteema „Mina 

ja maailm“. Viis teemavaldkonda ja nende alateemad on igapäevaelus omavahel läbi põimunud 

ning nii on neid võimalik käsitleda ka keeleõpetuses. Erinevate teemade kaudu saab õpilane 

võrrelda Eesti ja õpitava keele maa kultuuriruumi. Teemasid käsitledes peetakse silmas kursuse 

keeletaset, õpilaste huve ning teemade päevakohasust. Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, 

vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis. 

Kultuuriteadlikkuse kujundamisel juhitakse õpilase 11 tähelepanu emakeeles ja õpitavas 

võõrkeeles suhtlemise erinevustele ning neid erinevusi selgitavatele kultuurinähtustele. 

Õpilane peaks teadma oma kohta ja vastutust ühiskonnas ning andma adekvaatseid hinnanguid.  

Õppes on endiselt oluline õpioskuste arendamine, mis toetab edasisi võõrkeeleõpinguid ning 

paneb aluse elukestvale õppele. 

1.3 B1- keeleoskustasemega keel 

Gümnaasiumi lõpetaja:  

1) mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal;  

2) saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega;  
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3) kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt oma 

seisukohti ning plaane;  

4) koostab lihtsa teksti tuttaval teemal; 

5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme; 

6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, 

vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida vajalikku 

infot teisteski valdkondades; 

8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma 

õpistrateegiaid; 

9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 

teadmistega. 

Taotletav keeleoskustase gümnaasiumi lõpuks on antud tabelis Lisa 4. 

 

1.4. B2- keeleoskustasemega keel 

Gümnaasiumi lõpetaja:  

1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma;  

2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;  

3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi;  

4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;  

5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;  

6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, 

vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;  

7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletussõnaraamatut, internetti) vajaliku info 

otsimiseks ka teistes valdkondades;  

8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma 

õpistrateegiaid;  

9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 

teadmistega. 

 

Taotletav keeleoskustase gümnaasiumi lõpuks on antud tabelis Lisa 4. tabelis Lisa 4. 

 

1.5. Õppetegevus  

Gümnaasiumis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt, rõhuasetused võivad kursuseti olla 

erinevad. Õpitavat keelt kasutatakse aktiivselt nii tunnis kui ka väljaspool tundi (nt kirjasõbrad, 

õppereisid, õpilasvahetused ja kohtumised õpitavat keelt emakeelena kõnelejatega). Õpilane 

loeb autentseid 14 ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja meediatekste. Kasutatakse mitmekesiseid 

ülesandeid, mis eeldavad loovat käsitlust. Keeletasemele vastava sõnavara omandamiseks ning 

keerukamate keelekonstruktsioonide kasutamiseks ja kinnistamiseks valib õpetaja ülesandeid, 

kus õpilane saab rakendada suhtlemisoskust, kasutades erinevaid keeleregistreid (nt suhtlemine 

ametiasutuses, töövestlusel, olmesfääris).  

Õpetaja juhib õpilasi kõrvutama ning analüüsima erinevate keelte sarnasusi ja erinevusi, 

nägema keelte vahel seoseid ning jälgima oma keelekasutust. Õpetaja plaanib koos õpilastega 
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tööd, et saavutada eesmärgiks seatud keeleoskustase. Iseseisvate tööharjumuste kõrval 

kinnistuvad paaris- ja meeskonnatöö oskused.  

Õppetegevuseks sobivad näiteks:  

1) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine;  

2) iseseisev lugemine ning kuulamine;  

3) tarbekirjade koostamine (nt CV, seletuskiri, avaldus, kaebus);  

4) loovtööd (nt kirjand, essee, artikkel, retsensioon, kokkuvõte, luuletus, tõlge, blogi);  

5) referaatide ja/või uurimistööde koostamine ning esitlemine;  

6) argumenteerimisoskuse arendamine (nt väitlus, vaidlus);  

7) rolli- ja suhtlusmängud;  

8) projektitööd (nt filmide tegemine, teatritükkide etendamine, veebilehtede koostamine);  

9) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, internet). 

 

1.6. B2 keeleoskustasemega võõrkeel 

1.6.1. 10. klassi I, II, III kursus 

1.6.1.1 Õpitulemused 

10. klassi lõpetaja: 

1) oskab kirjeldada ootamatut olukorda, üsna täpselt selgitada mõtte või probleemi tuuma 

abstraktsetel või kultuuriteemadel (nt muusika, filmid); 

2) oskab kirjutada isiklikke kirju, mis vahendavad teateid ja annavad edasi mõtteid; 

3) saab hakkama vestlusega nii tüüpilisel, kui ebatüüpilisel teema, kui see puudutab tema 

tööasju ja huvialasid; 

4) loeb faktipõhiseid tekste, kui teema puutub tema huvivaldkonda; 

5) oskab kirjutada üldsõnalisi üksikasjalikke kirjeldusi, kirjeldada tundeid ja reaktsioone; 

6) oskab üldsõnaliselt esineda endale tuttaval teemal väljendudes võrdlemisi selgelt ja 

arusaadavalt; 

7) saab aru kuuldust, kui räägitakse üldlevinud teemadel; 

8) oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle, vead ei takista mõistmist; 

9) väärtustab ja tunneb huvi oma ja teiste rahvaste kultuuripärandi vastu; 

10) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletussõnaraamatud, internet) vajaliku info 

otsimiseks erinevates valdkondades; 

11) loeb võõrkeelset kirjandust; 

12) seab endast lähtuvalt eesmärke ja hindab oma saavutuste taset, oskab valida ja muuta oma 

õpistrateegiaid. 

 

1.6.1.2. Õppesisu 

Õppesisu Läbivad teemad 

Eesti ja 

maailm 

Eesti riik ja rahvas geograafiline asend ja kliima; 

rahvastik: põhirahvus, 

muukeelne elanikkond 

väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus,  

 

Eesti keel ja eesti rahvuslik identiteet; 
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meel kultuuritraditsioonid. 

Kultuur ja 

looming 

Kultuur kui looming kirjandus, helilooming, 

arhitektuur, tarbekunst, 

käsitöö. 

väärtused ja kõlblus, 

kultuuriline 

identiteet, keskkond 

ja jätkusuutlik areng 

 

kultuuritraditsioonid 

ja tavad 

rahvapärimused, muistendid, 

muinasjutud, vanasõnad ja 

kõnekäänud kui rahvatarkuse 

varamu; 

erinevate rahvaste 

kultuuritraditsioone, tavasid ja 

uskumusi 

Keskkond 

ja 

tehnoloogia 

geograafiline 

keskkond 

keskkonna ja inimese suhted, 

keskkonnateadlikkus: 

looduslik tasakaal, puutumatu 

loodus; tööstus ja kultuur, 

kaitsealad; saasteallikad 

tervis ja ohutus, 

elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon, 

teabekeskkond 

väärtused ja kõlblus,   

elukeskkond säästlik eluviis; sotsiaalne 

miljöö: põhirahvusest koosnev 

või mitmekeelne ja –

kultuuriline ühiskond; 

lähinaabrid 

tehnoloogia teaduse- ja tehnika saavutused 

ning nende rakendamine 

igapäevaelus;  

teabekeskkond: infootsing ja –

vahetus; k 

eeletehnoloogilisi rakendusi 

igapäevaelus: elektroonsed 

sõnastikud, 

keeleõppematerjalid, 

arvutipõhine keeleõpe, 

tõlkeabiprogrammid 

Haridus ja 

töö 

pere ja kasvatus perekond: peresuhted, laste ja 

vanemate omavaheline 

mõistmine ning üksteisest 

hoolimine 

väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus 

 

haridus elukestev õpe 

Inimene ja 

ühiskond 

inimene kui looduse 

osa 

tasakaal inimese ja looduse 

vahel; 

elulaad ehk olemise viis (nt 

loodushoidlik, inimsõbralik 

jne) 

väärtused ja kõlblus, 

keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

inimene kui indiviid iga inimese kordumatu eripära; 
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väärtushinnangud, vaated elule 

ja ühiskonnale 

ühiskond, kui 

eluavalduste kogum 

sotsiaalsfäär, elatustase, 

heategevus; 

ebaterved eluviisid, 

kuritegevus 

 

Õpilaste hindamine kajastub punktis 3.10. 

 

1.6.2. 11. klassi IV, V, VI kursus 

1.6.2.1. Õpitulemused 

11. klassi lõpetaja:  

1) oskab esitada selgeid, üksikasjalikke kirjeldusi ja ettekandeid oma huvivaldkonna 

teemadel, põhjendab ja laiendab oma mõttekäiku; 

2) oskab kirjutada üksikasjalikke tekste oma huvivaldkonna piires hinnates mitmest allikast 

pärit infot (filmi raamatu või näidendi ülevaade); 

3) suudab jälgida pikka juttu ja keeruka sisuga väitlust, kui teema on tuttav, mõistab erialase 

väitluse põhisisu nii konkreetse kui ka abstraktse teema puhul; 

4) loeb suhteliselt iseseisvalt kasutades sobivaid abimaterjale; raskusi haruldaste idioomide 

mõistmisega; 

5) suudab emakeelse kõnelejaga suhelda küllaltki ladusalt ja spontaanselt, selgitada ja 

põhjendada oma vaateid; 

6) väärtustab ja tunneb huvi oma ja teiste rahvaste kultuuripärandi vastu; 

7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletussõnaraamatud, internet) vajaliku info 

otsimiseks erinevates valdkondades; 

8) loeb võõrkeelset kirjandust; 

9) seab endast lähtuvalt eesmärke ja hindab oma saavutuste taset, oskab valida ja muuta oma 

õpistrateegiaid. 

 

1.6.2.2. Õppesisu 

Eelmises klassis alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 

järgmised alateemad: 

Õppesisu Läbivad teemad 

Eesti ja 

maailm 

Eesti riik ja 

rahvas 

omariiklus ja kodanikuks olemine, 

riigikaitse; 

mitmekultuuriline ühiskond 

väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus,  

 

Kultuur ja 

looming 

Kultuur kui 

looming 

kujutav kunst jm; 

loomist soodustavad või 

takistavad asjaolud (nt olme, 

perekond, ühiskonnakord, tavad) 

elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon, 

teabekeskkond 

väärtused ja kõlblus,   

Keskkond geograafiline loodusliku tasakaalu kadumisest väärtused ja kõlblus, 
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ja 

tehnoloogia 

keskkond tingitud ohud keskkonnale ja 

inimestele; kliima ning 

kliimamuutused. 

kultuuriline 

identiteet, keskkond 

ja jätkusuutlik areng 

tervis ja ohutus, 

elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon 

 

elukeskkond sotsiaalsete hüvede olemasolu ja 

nende kättesaadavus (nt arstiabi, 

pensionid, riiklikud toetused ja 

fondid, abirahad jne); 

elutingimused erineva kliima ja 

rahvastusega aladel. 

tehnoloogia biotehnoloogia igapäevaelus: 

olme keemia, kosmeetika- ja 

toiduainetööstus jne 

Haridus ja 

töö 

pere ja kasvatus kasvatus: viisakusreeglid, 

käitumisnormid, 

väärtushinnangute kujundamine, 

sallvnus jne 

väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus, 

elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine, 

teabekeskkond 

 

haridus riiklikud ja eraõppeasutused, 

koolitused;edasiõppimisvõimalusi 

Eestis ja välismaal 

tööelu tööotsimine: CV koostamine, 

tööleping, töövestlus; 

töö kui toimetuleku allikas, raha 

teenimine, tööpuudus; 

vastutustundlik suhtumine oma 

töösse; 

suhted töökollektiivis, meeldiv ja 

sundimatu keskkond, suhted 

töökollektiivis; 

vajalikud eeldused oma tööga 

toimetulekuks; 

puudega inimeste töö 

Inimene ja 

ühiskond 

inimene kui 

looduse osa 

eluring: sünd, elu ja surm. väärtused ja kõlblus, 

keskkond ja 

jätkusuutlik areng inimene kui 

indiviid 

inimesuhted: isiklikud, 

emotsionaalsed, sotsiaalsed 

inimestevaheline 

suhtlus 

suhtlusvahendid: loomulik keel ja 

kehakeel; 

meedia kui suhtluskanal ja –

vahend 

Õpilaste hindamine kajastub punktis 3.10. 

 

1.6.3. 12. klassi VII, VIII, IX kursus 

1.6.3.1. Õpitulemused 



  60 

12. klassi lõpetaja: 

1) oskab esitada selgeid järjekindla teemaarendusega kirjeldusi ja ettekandeid, siduda 

allteemasid; 

2) oskab kirjutada selgeid üksikasjalikke kirjeldusi tegelikest või kujutletavatest sündmustest 

ja kogemustest, mõttekäik on selgelt jälgitav, tekst järgib žanri nõudeid, oskab rõhutada 

olulist, toetada seisukohti põhjenduste ja näidetega; 

3) mõistab suulisi kirjakeele tekste nii vahetus suhtluses kui ringhäälingus nii tuttavatel kui 

tundmatutel teemadel; 

4) mõistab pikki ja keerukaid tekste, tal on suur aktiivne sõnavara, raskusi võib olla haruldaste 

idioomide mõistmisega; 

5) väljendub ladusalt, korrektselt mitmesugustel üldistel ning õpinguid, tööd ja vaba aega 

puudutavatel teemadel, oskab valida sobiva registri; 

6) oskab selgelt kirja panna sõnumeid ja arvamusi, kommenteerida partneri arvamusi ja 

teateid; 

7) väärtustab ja tunneb huvi oma ja teiste rahvaste kultuuripärandi vastu; 

8) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletussõnaraamatud, internet) vajaliku info 

otsimiseks erinevates valdkondades; 

9) loeb võõrkeelset kirjandust; 

10) seab endast lähtuvalt eesmärke ja hindab oma saavutuste taset, oskab valida ja muuta oma 

õpistrateegiaid. 
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1.6.3.2. Õppesisu 

Eelmises klassis alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 

järgmised alateemad: 

Õppesisu Läbivad teemad 

Eesti ja maailm Eesti riik ja rahvas rahvastik: 

uusinnigrandid 

väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus,  

 Eesti keel ja eesti 

meel 

kodukoha lugu 

Eesti ja teised riigid Eesti ELi liikmesriik, 

ELi liikmesriigid ja 

töökorraldus; 

Eesti koht maailmas: 

rahvusvaheline 

koostöö 

Kultuur ja 

looming 

Kultuur kui looming rahva ajalooline 

kultuurimälu; 

loova mõtte 

arendamine kogemuse 

kaudu 

väärtused ja kõlblus, 

kultuuriline 

identiteet, keskkond 

ja jätkusuutlik areng 

 

Keskkond ja 

tehnoloogia 

geograafiline 

keskkond 

keskkonna jätkusuutlik 

areng 

tervis ja ohutus, 

elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon,  

 

 haridus kohustuslik 

kooliharidus, 

iseõppimine; 

koolikeskkond ja –

traditsioonid; 

noorteorganisatsioonid 

teabekeskkond 

väärtused ja kõlblus,  

elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine,  

tööelu teadlik eneseteostus; 

elukutsevaliku 

võimalusi ja 

karjääriplaneerimine 

Inimene ja 

ühiskond 

inimene kui looduse 

osa 

 väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus 

väärtused ja kõlblus, 

keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

inimene kui indiviid inimese loomus ja 

käitumine, 

vastuoludesse 

sattumine 

inimestevaheline 

suhtlus 
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ühiskond, kui 

eluavalduste kogum 

majanduselu: tõusud ja 

mõõnad, heaoluühiskond 

Õpilaste hindamine kajastub punktis 3.10. 

 

1.7. Valikkursused 

1.7.1. Inglise kirjandus I 

1.7.4.1 Õpitulemused 

Õpilane: 

1) teab ja analüüsib tänapäeva väliskirjanduse üksikuid teoseid ning mõistab nende 

problemaatikat; 

2) seostab loetud tänapäeva väliskirjanduse teoseid omavahel ja talle tuntud 

maailmakirjanduse klassikaga, näeb järglusseoseid ning uuenduslikke jooni; 

3) mõistab nüüdisaja erinevate kirjandustendentside/kallakute ja suunitluste seost tänapäeva 

filosoofilise mõtte suundadega ning ettekujutuste laienemise ja ümbermõtestamisega 

inimese kohast maailmas; 

4) näeb eri autorite teoste stilistilisi ja kunstilisi iseärasusi ning tajub teoste algupärast 

rahvuslikku koloriiti ja üldinimlikku mõtet; 

5) formuleerib teose analüüsi ja mõtestamise alusel isikliku suhtumise loetusse ning oskab 

seda väljendada suulise ja kirjaliku kõne eri žanrides; 

6) on võimeline diskuteerima loetu üle, argumenteerima oma seisukohta; 

7) kasutab oma lugejakogemust nii eri laadi ülesannete täitmisel humanitaarainetes kui ka 

silmaringi laiendamiseks tervikuna, enesemääratluseks, emotsionaalse kogemuse 

rikastamiseks ning kõlbeliseks täiustumiseks ning kultuuriteadlikkuse arendamiseks. 

 

1.7.4.2. Õppesisu 

Kursus tutvustab õpilastele väliskirjanduse põhitendentse, hõlmates perioodi 1900. aastatest 

tänapäevani. Selle perioodi kirjandus on äärmiselt mitmekülgne nii oma kunstiliste 

suundumuste kui ka problemaatika poolest. Seadmata ülesandeks detailset tutvumist kõigi 

voolude ja suundadega, eeldab kursus tähtsamate maailmakirjanduse nähtuste käsitlust 

kooskõlas kultuurilise ja ajaloolise tausta käsitlusega. Kirjandusteoste loendi koostamisel 

lähtuti eeskätt teoste kunstiväärtusest, püstitatud probleemide tähtsusest ning nende 

mõtestamise sügavusest. Kirjandusteoste loend ei ole ammendav, sest tänapäevakirjandus 

täieneb pidevalt uute huvitavate teostega, mida võib lülitada loetavate ja käsitletavate tekstide 

hulka. Kursus aitab õpilasel orienteeruda raamatute tulvas, eristada tõsiseid teoseid 

meelelahutuslikust belletristikast ning viib õpilased e-raamatute juurde. 

 

1.7.4.3. Õppetegevused 

Õppeprotsessis kombineeruvad õppetegevuse eri liigid, kuid loengumeetodit rakendatakse 

minimaalselt. Prioriteetsed on õpilaste iseseisva töö vormid: suuliste esinemiste ja kirjalike 

sõnavõttude, ülevaadete, referaatide ning retsensioonide ettevalmistamine, esseede 

kirjutamine. 

Kursuse raames loetav kirjandus: 

1) Floella Benjamin „Coming to England“ 
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2) Langston Huges „Thank You Ma’am“ 

3) A. J. Braithwaitre „The Roman and the Runaway“, „The Viking and the Vendetta“ 

 

1.7.2. Inglise kirjandus II 

1.7.4.1 Õpitulemused 

Õpilane: 

1) teab ja analüüsib tänapäeva väliskirjanduse üksikuid teoseid ning mõistab nende 

problemaatikat; 

2) seostab loetud tänapäeva väliskirjanduse teoseid omavahel ja talle tuntud 

maailmakirjanduse klassikaga, näeb järglusseoseid ning uuenduslikke jooni; 

3) mõistab nüüdisaja erinevate kirjandustendentside/kallakute ja suunitluste seost tänapäeva 

filosoofilise mõtte suundadega ning ettekujutuste laienemise ja ümbermõtestamisega 

inimese kohast maailmas; 

4) näeb eri autorite teoste stilistilisi ja kunstilisi iseärasusi ning tajub teoste algupärast 

rahvuslikku koloriiti ja üldinimlikku mõtet; 

5) formuleerib teose analüüsi ja mõtestamise alusel isikliku suhtumise loetusse ning oskab 

seda väljendada suulise ja kirjaliku kõne eri žanrides; 

6) on võimeline diskuteerima loetu üle, argumenteerima oma seisukohta; 

7) kasutab oma lugejakogemust nii eri laadi ülesannete täitmisel humanitaarainetes kui ka 

silmaringi laiendamiseks tervikuna, enesemääratluseks, emotsionaalse kogemuse 

rikastamiseks ning kõlbeliseks täiustumiseks ning kultuuriteadlikkuse arendamiseks. 

 

1.7.4.2. Õppesisu 

Kursus tutvustab õpilastele väliskirjanduse põhitendentse, hõlmates perioodi 1900. aastatest 

tänapäevani. Selle perioodi kirjandus on äärmiselt mitmekülgne nii oma kunstiliste 

suundumuste kui ka problemaatika poolest. Seadmata ülesandeks detailset tutvumist kõigi 

voolude ja suundadega, eeldab kursus tähtsamate maailmakirjanduse nähtuste käsitlust 

kooskõlas kultuurilise ja ajaloolise tausta käsitlusega. Kirjandusteoste loendi koostamisel 

lähtuti eeskätt teoste kunstiväärtusest, püstitatud probleemide tähtsusest ning nende 

mõtestamise sügavusest. Kirjandusteoste loend ei ole ammendav, sest tänapäevakirjandus 

täieneb pidevalt uute huvitavate teostega, mida võib lülitada loetavate ja käsitletavate tekstide 

hulka. Kursus aitab õpilasel orienteeruda raamatute tulvas, eristada tõsiseid teoseid 

meelelahutuslikust belletristikast ning viib õpilased e-raamatute juurde. 

 

 

1.7.4.3. Õppetegevused 

Õppeprotsessis kombineeruvad õppetegevuse eri liigid, kuid loengumeetodit rakendatakse 

minimaalselt. Prioriteetsed on õpilaste iseseisva töö vormid: suuliste esinemiste ja kirjalike 

sõnavõttude, ülevaadete, referaatide ning retsensioonide ettevalmistamine, esseede 

kirjutamine. Raamatu ja filmi erinevuste ja sarnasuste analüüs. 

 

Kursuse raames loetav kirjandus: 

1) Kate Chopin „Desiree’s Baby“ 
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2) Suzanne Collins „The Hunger Games“, Catching Fire“ 

 

1.7.3. Inglise kirjandus III 

1.7.4.1 Õpitulemused 

Õpilane: 

1) teab ja analüüsib tänapäeva väliskirjanduse üksikuid teoseid ning mõistab nende 

problemaatikat; 

2) seostab loetud tänapäeva väliskirjanduse teoseid omavahel ja talle tuntud 

maailmakirjanduse klassikaga, näeb järglusseoseid ning uuenduslikke jooni; 

3) mõistab nüüdisaja erinevate kirjandustendentside/kallakute ja suunitluste seost tänapäeva 

filosoofilise mõtte suundadega ning ettekujutuste laienemise ja ümbermõtestamisega 

inimese kohast maailmas; 

4) näeb eri autorite teoste stilistilisi ja kunstilisi iseärasusi ning tajub teoste algupärast 

rahvuslikku koloriiti ja üldinimlikku mõtet; 

5) formuleerib teose analüüsi ja mõtestamise alusel isikliku suhtumise loetusse ning oskab 

seda väljendada suulise ja kirjaliku kõne eri žanrides; 

6) on võimeline diskuteerima loetu üle, argumenteerima oma seisukohta; 

7) kasutab oma lugejakogemust nii eri laadi ülesannete täitmisel humanitaarainetes kui ka 

silmaringi laiendamiseks tervikuna, enesemääratluseks, emotsionaalse kogemuse 

rikastamiseks ning kõlbeliseks täiustumiseks ning kultuuriteadlikkuse arendamiseks. 

 

1.7.4.2. Õppesisu 

Kursus tutvustab õpilastele väliskirjanduse põhitendentse, hõlmates perioodi 1900. aastatest 

tänapäevani. Selle perioodi kirjandus on äärmiselt mitmekülgne nii oma kunstiliste 

suundumuste kui ka problemaatika poolest. Seadmata ülesandeks detailset tutvumist kõigi 

voolude ja suundadega, eeldab kursus tähtsamate maailmakirjanduse nähtuste käsitlust 

kooskõlas kultuurilise ja ajaloolise tausta käsitlusega. Kirjandusteoste loendi koostamisel 

lähtuti eeskätt teoste kunstiväärtusest, püstitatud probleemide tähtsusest ning nende 

mõtestamise sügavusest. Kirjandusteoste loend ei ole ammendav, sest tänapäevakirjandus 

täieneb pidevalt uute huvitavate teostega, mida võib lülitada loetavate ja käsitletavate tekstide 

hulka. Kursus aitab õpilasel orienteeruda raamatute tulvas, eristada tõsiseid teoseid 

meelelahutuslikust belletristikast ning viib õpilased e-raamatute juurde. 

 

1.7.4.3. Õppetegevused 

Õppeprotsessis kombineeruvad õppetegevuse eri liigid, kuid loengumeetodit rakendatakse 

minimaalselt. Prioriteetsed on õpilaste iseseisva töö vormid: suuliste esinemiste ja kirjalike 

sõnavõttude, ülevaadete, referaatide ning retsensioonide ettevalmistamine, esseede 

kirjutamine. 

Kursuse raames loetav kirjandus kajastub kirjastuse Express Publishing poolt välja antud 

õppematerjalis „Pathways to Literature“, mille autoriteks Virginia Evans ja Jenny Dooley. 

Kursus käsitleb proosat (nt Defoe, Swift, Austen, Mary Shelley, Dickens, Wilde, Conan Doyle 

jne), luulet (Shakespeare, Byron, Tennyson) ja draamat (Shakespeare, Wilde, Marlowe). 

Õppematerjali juurde kuulub CD video-katkenditega ja teemade juurde kuuluvate arutleva 
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sisuga ülesannetega (esseed, diskussioonid). 

 

 

1.7.4. Praktiline inglise keel I 

Kursus on praktilise iseloomuga ning põhineb teoreetilistel kursustel. Teksti üksiktunnuseid 

eritletakse, analüüsitakse ja uuritakse kõneloome üksikfragmentide põhjal, seejärel tehakse 

tööd eeskätt terviklike erinevas stiilis tekstidega 

 

 

1.7.4.1 Õpitulemused 

Kursuse läbinu 

1) oskab kirjutada selgeid ja üksikasjalikke kirjeldusi mitmesugustel huvivaldkonna teemadel, 

oskab kirjutada filmi-, raamatu-, või näidendilühiülevaadet; 

2) oskab kirjutada argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist või muud teksti, esitades 

põhjendatud, poolt- ja vastuväiteid ning seletades võimalike seisukohtade eeliseid ja 

puudusi; suudab sünteesida eri allikatest pärit infot ja arutluskäike; 

 

1.7.4.2. Õppesisu 

Kursuses vaadeldakse konkreetsete näidete varal teksti põhitunnuseid. Töös konkreetsete 

tekstidega - nii tekstide vastuvõtmisel kui ka loomisel - peetakse silmas nende kuuluvust teatud 

funktsionaalstiili ning rahvusliku, kultuurilise ja sotsiaalse spetsiifika kajastumist 

tekstis.Analüüsitavate tekstide valikul ning tekstide koostamisel arvestatakse ka õppekava 

läbivaid teemasid. Erilist tähelepanu pööratakse tekstidele, millel on klassikaline struktuur 

(sissejuhatus, põhiosa, kokkuvõte) ning mis eeldavad arutlust. 

 

1.7.4.3. Õppetegevused 

Õpitavate kirjalike tekstide tüübid.  

Inimeste, kohtade ja esemete kirjeldused. Lühijutt. 

Essee: struktuur, struktuuri komponentide variandid. Teema formuleering. Juhtiv tees. 

Argumentide liigid. Tekstilõik ja selle struktuur. Teksti loogilisuse ja sidususe vahendid. 

Autoripositsiooni väljendamise vahendid. Teksti graafiline vormistamine.  

Aruannete liigid. 

Tarbetekst. CV. Ametlikud ja mitteametlikud kirjad. 

Artikkel. Arvustus. 

Kirjalike tekstide parandamine. Teksti sisu, kompositsiooni ja keele parandamine. 

 

1.7.5. Praktiline inglise keel II 

Kursus on praktilise iseloomuga ning põhineb teoreetilistel kursustel. Teksti üksiktunnuseid 

eritletakse, analüüsitakse ja uuritakse kõneloome üksikfragmentide põhjal, seejärel tehakse 

tööd eeskätt terviklike erinevas stiilis tekstidega 

 

1.7.4.1 Õpitulemused 

Kursuse läbinu 
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1) oskab kirjutada selgeid üksikasjalikke kirjeldusi tegelikest või kujutletavatest sündmustest 

ja kogemustest, mõttekäik on selgelt jälgitav ja tekst järgib žanrinõudeid; 

2) oskab kirjutada kavakindlat argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist või muud teksti 

tuues välja olulisemad seisukohad ja oma väiteid kinnitavad faktid; 

3) oskab hinnata-võrrelda erinevaid arvamusi ja probleemilahendusi; 

4) oskab kriitiliselt hinnata kirjalikke tekste (oma ja teiste, autentseid ja õppetekste); 

5) on suuteline oma kirjalikke tekste redigeerima. 

 

1.7.4.2. Õppesisu 

Kursuses vaadeldakse konkreetsete näidete varal teksti põhitunnuseid. Töös konkreetsete 

tekstidega - nii tekstide vastuvõtmisel kui ka loomisel - peetakse silmas nende kuuluvust teatud 

funktsionaalstiili ning rahvusliku, kultuurilise ja sotsiaalse spetsiifika kajastumist 

tekstis.Analüüsitavate tekstide valikul ning tekstide koostamisel arvestatakse ka õppekava 

läbivaid teemasid. Erilist tähelepanu pööratakse tekstidele, millel on klassikaline struktuur 

(sissejuhatus, põhiosa, kokkuvõte) ning mis eeldavad arutlust. 

 

1.7.4.3. Õppetegevused 

Õpitavate kirjalike tekstide tüübid:  

Essee: struktuur, struktuuri komponentide variandid. Teema formuleering. Juhtiv tees. 

Argumentide liigid. Tekstilõik ja selle struktuur. Teksti loogilisuse ja sidususe vahendid. 

Autoripositsiooni väljendamise vahendid. Teksti graafiline vormistamine. Essee kui vaba 

tekstitüüp. 

Aruannete liigid. Statistikal põhineva sündmustiku analüüs. 

Tarbetekst. CV ja kaaskirja kirjutamine. Ametlikud kirjad kiri.  

Artikkel. Arvustus. 

Kirjalike tekstide parandamine. Teksti sisu, kompositsiooni ja keele parandamine. 

 

1.7.6. Praktiline inglise keel III 

Kursus on praktilise iseloomuga ning põhineb teoreetilistel kursustel. Teksti üksiktunnuseid 

eritletakse, analüüsitakse ja uuritakse kõneloome üksikfragmentide põhjal, seejärel tehakse 

tööd eeskätt terviklike erinevas stiilis tekstidega 

 

1.7.4.1 Õpitulemused 

Kursuse läbinu 

1) oskab kirjutada selgeid, hea ülesehitusega tekste keerukamatel teemadel tõstes tähtsama 

esile; 

2) oskab laiendada ja põhjendada oma seisukohti ning esitada asjakohaseid näiteid; 

3) oskab kirjutada loovtekste isikupärases ja loomulikus stiilis, mis arvestab lugejat; 

4) tunneb eri žanris kirjalike tekstide struktuurilis-tähenduslikke iseärasusi; 

5) oskab kriitiliselt hinnata kirjalikke tekste (oma ja teiste, autentseid ja õppetekste); 

6) on suuteline oma kirjalikke tekste redigeerima. 
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1.7.4.2. Õppesisu 

Kursuses vaadeldakse konkreetsete näidete varal teksti põhitunnuseid. Töös konkreetsete 

tekstidega - nii tekstide vastuvõtmisel kui ka loomisel - peetakse silmas nende kuuluvust teatud 

funktsionaalstiili ning rahvusliku, kultuurilise ja sotsiaalse spetsiifika kajastumist 

tekstis.Analüüsitavate tekstide valikul ning tekstide koostamisel arvestatakse ka õppekava 

läbivaid teemasid. Erilist tähelepanu pööratakse tekstidele, millel on klassikaline struktuur 

(sissejuhatus, põhiosa, kokkuvõte) ning mis eeldavad arutlust 

 

1.7.4.3. Õppetegevused 

Õpitavate kirjalike tekstide tüübid.  

Essee: struktuur, struktuuri komponentide variandid. Teema formuleering. Juhtiv tees. 

Argumentide liigid. Tekstilõik ja selle struktuur. Teksti loogilisuse ja sidususe vahendid. 

Autoripositsiooni väljendamise vahendid. Teksti graafiline vormistamine. Essee kui vaba 

tekstitüüp. 

Aruannete liigid. Statistikal põhineva andmestiku analüüs (graafikud, diagrammid, tabelid) 

Tarbetekst. CV ja kaaskirja kirjutamine. Ametlikud kirjad.  

Artikkel. Arvustus. 

Kirjalike tekstide parandamine. Teksti sisu, kompositsiooni ja keele parandamine. 

 

1.8. B1 keeleoskustasemega võõrkeel 

1.8.1. 10. klassi I, II, III kursus 

3.8.1.1. Õpitulemused 

10. klassi lõpetaja: 

1) oskab esitada võrdlemisi ladusaid kuid üldsõnalisi kirjeldusi oma huvivaldkonna teemade 

piires, väljendades mõtteid lihtsate lausete järjenditena; 

2) oskab vahendada kogetut, kirjeldada tundeid ja reageeringut; 

3) oskab kirjutada tuttaval teemal otsesõnalisi seotud tekste, ühendades lühemaid lauseid 

lihtsa järjendina; 

4) mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust tuttavatel teemadel; 

5) loeb otsesõnalisi faktipõhiseid tekste rahuldava arusaamisega, kui teema puutub tema 

huvivaldkonda; 

6) tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus reisiolukordades, on võimeline 

ettevalmistuseta astuma vestlusse, kui kõneaine on tuttav; 

7) oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid küsides lihtsat hädavajalikku teavet ja edastades 

seda teistele; 

8) väärtustab ja tunneb huvi oma ja teiste rahvaste kultuuripärandi vastu; 

9) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletussõnaraamatud, internet) vajaliku info 

otsimiseks erinevates valdkondades; 

10) loeb võõrkeelset kirjandust; 

11) seab endast lähtuvalt eesmärke ja hindab oma saavutuste taset, oskab valida ja muuta oma 

õpistrateegiaid. 
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3.8.1.2. Õppesisu 

Õppesisu Läbivad teemad 

Eesti ja 

maailm 

Eesti riik ja rahvas geograafiline asend ja kliima; 

rahvastik: põhirahvus, 

muukeelne elanikkond 

väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus,  

 

Eesti keel ja eesti 

meel 

rahvuslik identiteet; 

kultuuritraditsioonid. 

Kultuur ja 

looming 

Kultuur kui looming kirjandus, helilooming, 

arhitektuur, tarbekunst, 

käsitöö. 

väärtused ja kõlblus, 

kultuuriline 

identiteet, keskkond 

ja jätkusuutlik areng 

 

kultuuritraditsioonid 

ja tavad 

rahvapärimused, muistendid, 

muinasjutud, vanasõnad ja 

kõnekäänud kui rahvatarkuse 

varamu; 

erinevate rahvaste 

kultuuritraditsioone, tavasid ja 

uskumusi 

Keskkond 

ja 

tehnoloogia 

geograafiline 

keskkond 

keskkonna ja inimese suhted, 

keskkonnateadlikkus: 

looduslik tasakaal, puutumatu 

loodus; tööstus ja kultuur, 

kaitsealad; saasteallikad 

tervis ja ohutus, 

elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon, 

teabekeskkond 

väärtused ja kõlblus,   

elukeskkond säästlik eluviis; sotsiaalne 

miljöö: põhirahvusest koosnev 

või mitmekeelne ja –

kultuuriline ühiskond; 

lähinaabrid 

tehnoloogia teaduse- ja tehnika saavutused 

ning nende rakendamine 

igapäevaelus;  

teabekeskkond: infootsing ja –

vahetus; k 

eeletehnoloogilisi rakendusi 

igapäevaelus: elektroonsed 

sõnastikud, 

keeleõppematerjalid, 

arvutipõhine keeleõpe, 

tõlkeabiprogrammid 

Haridus ja 

töö 

pere ja kasvatus perekond: peresuhted, laste ja 

vanemate omavaheline 

mõistmine ning üksteisest 

hoolimine 

väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus 

 

haridus elukestev õpe 
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Inimene ja 

ühiskond 

inimene kui looduse 

osa 

tasakaal inimese ja looduse 

vahel; 

elulaad ehk olemise viis (nt 

loodushoidlik, inimsõbralik 

jne) 

väärtused ja kõlblus, 

keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

inimene kui indiviid iga inimese kordumatu eripära; 

väärtushinnangud, vaated elule 

ja ühiskonnale 

ühiskond, kui 

eluavalduste kogum 

sotsiaalsfäär, elatustase, 

heategevus; 

ebaterved eluviisid, 

kuritegevus 

 

Õpilaste hindamine kajastub punktis 1.10. 

 

1.8.2. 11. klassi IV, V, VI kursus 

1.8.2.1. Õpitulemused 

11. klassi lõpetaja: 

1) oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid küsides lihtsat hädavajalikku teavet ja edastades 

seda teistele; oskab kirjutada üldsõnalisi üksikasjalikke kirjeldusi mitmesugustel tuttavatel 

teemadel; 

2) saab üsna hästi hakkama vestlusega nii tüüpilisel kui ebatüüpilisel teemal, kui see puudutab 

tema tööasju ja huvialasid; 

3) mõistab loetu arutluskäiku, kuid ei pruugi aru saada üksikasjadest, oskab leida infot 

mitmest tekstist; tekstid faktipõhised; 

4) mõistab otsesõnalist faktiteavet igapäevaelu ja tööga seotud teemadel kuid ka spetsiifilisi 

üksikasju, kui hääldus on selge ja tuttavlik; 

5) väärtustab ja tunneb huvi oma ja teiste rahvaste kultuuripärandi vastu; 

6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletussõnaraamatud, internet) vajaliku info 

otsimiseks erinevates valdkondades; 

7) loeb võõrkeelset kirjandust; 

8) seab endast lähtuvalt eesmärke ja hindab oma saavutuste taset, oskab valida ja muuta oma 

õpistrateegiaid. 

 

1.8.2.2. Õppesisu 

Õppesisu Läbivad teemad 

Eesti ja 

maailm 

Eesti riik ja 

rahvas 

omariiklus ja kodanikuks olemine, 

riigikaitse; 

mitmekultuuriline ühiskond 

väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus,  

 

Kultuur ja 

looming 

Kultuur kui 

looming 

kujutav kunst jm; 

loomist soodustavad või 

takistavad asjaolud (nt olme, 

perekond, ühiskonnakord, tavad) 

elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon, 
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teabekeskkond 

väärtused ja kõlblus,   

Keskkond 

ja 

tehnoloogia 

geograafiline 

keskkond 

loodusliku tasakaalu kadumisest 

tingitud ohud keskkonnale ja 

inimestele; kliima ning 

kliimamuutused. 

väärtused ja kõlblus, 

kultuuriline 

identiteet, keskkond 

ja jätkusuutlik areng 

tervis ja ohutus, 

elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon 

 

elukeskkond sotsiaalsete hüvede olemasolu ja 

nende kättesaadavus (nt arstiabi, 

pensionid, riiklikud toetused ja 

fondid, abirahad jne); 

elutingimused erineva kliima ja 

rahvastusega aladel. 

tehnoloogia biotehnoloogia igapäevaelus: 

olme keemia, kosmeetika- ja 

toiduainetööstus jne 

Haridus ja 

töö 

pere ja kasvatus kasvatus: viisakusreeglid, 

käitumisnormid, 

väärtushinnangute kujundamine, 

sallvnus jne 

väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus, 

elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine, 

teabekeskkond 

 

haridus riiklikud ja eraõppeasutused, 

koolitused;edasiõppimisvõimalusi 

Eestis ja välismaal 

tööelu tööotsimine: CV koostamine, 

tööleping, töövestlus; 

töö kui toimetuleku allikas, raha 

teenimine, tööpuudus; 

vastutustundlik suhtumine oma 

töösse; 

suhted töökollektiivis, meeldiv ja 

sundimatu keskkond, suhted 

töökollektiivis; 

vajalikud eeldused oma tööga 

toimetulekuks; 

puudega inimeste töö 

Inimene ja 

ühiskond 

inimene kui 

looduse osa 

eluring: sünd, elu ja surm. väärtused ja kõlblus, 

keskkond ja 

jätkusuutlik areng inimene kui 

indiviid 

inimesuhted: isiklikud, 

emotsionaalsed, sotsiaalsed 

inimestevaheline 

suhtlus 

suhtlusvahendid: loomulik keel ja 

kehakeel; 

meedia kui suhtluskanal ja –

vahend 
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Õpilaste hindamine kajastub punktis 1.10. 

 

1.8.3. 12. klassi VII, VIII, IX kursus 

1.8.3.1. Õpitulemused 

12. klassi lõpetaja: 

1) oskab esitada selgeid, üksikasjalikke kirjeldusi ja ettekandeid oma huvivaldkonna 

teemadel, põhjendab ja laiendab oma mõttekäiku; 

2) oskab kirjutada üksikasjalikke tekste oma huvivaldkonna piires hinnates mitmest allikast 

pärit infot (filmi raamatu või näidendi ülevaade); 

3) suudab jälgida pikka juttu ja keeruka sisuga väitlust, kui teema on tuttav, mõistab erialase 

väitluse põhisisu nii konkreetse kui ka abstraktse teema puhul; 

4) loeb suhteliselt iseseisvalt kasutades sobivaid abimaterjale; raskusi haruldaste idioomide 

mõistmisega; 

5) suudab emakeelse kõnelejaga suhelda küllaltki ladusalt ja spontaanselt, selgitada ja 

põhjendada oma vaateid; 

6) väärtustab ja tunneb huvi oma ja teiste rahvaste kultuuripärandi vastu; 

7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletussõnaraamatud, internet) vajaliku info 

otsimiseks erinevates valdkondades; 

8) loeb võõrkeelset kirjandust; 

seab endast lähtuvalt eesmärke ja hindab oma saavutuste taset, oskab valida ja muuta oma 

õpistrateegiaid 

 

1.8.3.2. Õppesisu 

Õppesisu Läbivad teemad 

Eesti ja maailm Eesti riik ja rahvas rahvastik: 

uusinnigrandid 

väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus,  

 Eesti keel ja eesti 

meel 

kodukoha lugu 

Eesti ja teised riigid Eesti ELi liikmesriik, 

ELi liikmesriigid ja 

töökorraldus; 

Eesti koht maailmas: 

rahvusvaheline 

koostöö 

Kultuur ja 

looming 

Kultuur kui looming rahva ajalooline 

kultuurimälu; 

loova mõtte 

arendamine kogemuse 

kaudu 

väärtused ja kõlblus, 

kultuuriline 

identiteet, keskkond 

ja jätkusuutlik areng 

 

Keskkond ja 

tehnoloogia 

geograafiline 

keskkond 

keskkonna jätkusuutlik 

areng 

tervis ja ohutus, 

elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine, 

tehnoloogia ja 
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innovatsioon,  

 

 haridus kohustuslik 

kooliharidus, 

iseõppimine; 

koolikeskkond ja –

traditsioonid; 

noorteorganisatsioonid 

teabekeskkond 

väärtused ja kõlblus,  

elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine,  

tööelu teadlik eneseteostus; 

elukutsevaliku 

võimalusi ja 

karjääriplaneerimine 

Inimene ja 

ühiskond 

inimene kui looduse 

osa 

 väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus 

väärtused ja kõlblus, 

keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

inimene kui indiviid inimese loomus ja 

käitumine, 

vastuoludesse 

sattumine 

inimestevaheline 

suhtlus 

 

ühiskond, kui 

eluavalduste kogum 

majanduselu: tõusud ja 

mõõnad, 

heaoluühiskond 

Õpilaste hindamine kajastub punktis 3.10. 

 

3.9. Gümnaasiumi B1- ja B2- keeleoskustaseme saavutamiseks teostatavad 

õppetegevused kursuste vältel 

Õpet 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 piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks;  

3) võimaldatakse õppida üksi ja koos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et toetada 

õpilaste kujunemist aktiivseiks ning iseseisvaiks õppijaiks; 

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;  

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid 

õpikeskkondi, õppematerjale ja -vahendeid; 

6) mitmekesistatakse õpikeskkonda: muuseumid, näitused, teater, kino, kontserdid, arvuti/ 

multimeediaklass, õpilasvahetus, õppereisid, kohtumised õpitavat keelt emakeelena 

kõnelejatega jne;  
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7)  kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, diskussioonid, 

projektõpe jne. 

1.10.  Hindamine 

 

B1-keeleoskustasemega keele puhul on gümnaasiumi lõpetaja rahuldav õpitulemus B1.1, hea 

õpitulemusega õpilane on võimeline täitma osaliselt ja väga hea õpitulemusega õpilane kõik 

B1.2- keeleoskustaseme nõuded. Väga hea õpitulemusega õpilane on võimeline osaliselt täitma 

ka järgmise (B2.1) taseme nõudeid. 

B2-keeleoskustasemega keele puhul on gümnaasiumi lõpetaja rahuldav õpitulemus B2.1, hea 

õpitulemusega õpilane on võimeline täitma osaliselt ja väga hea õpitulemusega õpilane kõik 

B2.2- keeleoskustaseme nõuded. Väga hea õpitulemusega õpilane on võimeline osaliselt täitma 

ka järgmise (C1) taseme nõudeid. 

Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega viiepalli süsteemis. 

Väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õpioskusi sisaldavate õpitulemuste kohta (nt huvi 

tundmine, väärtustamine, reeglite järgimine, teatmeallikate kasutamine) antakse tagasisidet. 

Tagasiside andmisel (sh keelelistele õpitulemustele) kasutatakse kõrvuti õpetaja hinnangutega 

õpilaste enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid.  Kõrvuti numbrilise hindamisega 

kasutatakse kujundavat hindamist. 

Võõrkeele kokkuvõtlik hinne kujuneb järgmiste osaoskuste hindamise põhjal: 

1) suuline eneseväljendus; 

2) kirjutamine; 

3) kuulamine; 

4) keelekasutus; 

5) lugemine. 

Õpitulemuste kontrollimise vormid on 

1) suuline küsitlus (nt intervjuu, monoloog, ettekanne jne); 

2) kirjalik kokkuvõte kontrolltöö; 

3) iseseisev lugemine; 

4) kirjalik loovtöö (essee, kiri, ettekanne, teade jne); 

5) pikemaajaline projektitöö. 

  Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

B1- 

keeleoskustase 

Rahuldav 

õpitulemus 
B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 

hea ja  

väga hea 

õpitulemus 

B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 

B2-

keeleoskustase 

Rahuldav 

õpitulemus 
B2.1 B2.1 B2.1 B1.2 

hea ja  

väga hea 

õpitulemus 

B2.2 B2.2 B2.2 B2.1 - B2.2 
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3.9. A2 keeleoskustasemega võõrkeel (saksa keel) 

3.9.1. 10. klassi I kursus 

3.9.1.1. Õpitulemused 

10. klassi I kursuse lõpetaja:  

1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;  

2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma 

lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks;  

3) reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist;  

5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse;  

6) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks;  

7) oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas. 

Keeleoskuse taotletav tase 10. klassi I kursuse lõpuks on toodud tabelis Lisa 4. 

3.9.1.2. Õppesisu 

Õppesisu Läbivad teemad 

Mina ja teised 

• enese ja kaaslase tutvustus 

väärtused ja kõlblus 

Kodu ja lähiümbrus 

• pereliikmed 

• kodu asukoht 

väärtused ja kõlblus, 

keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

Kodukoht Eesti 

• riik, pealinn, rahvused 

• aastaajad, kodukoha kirjeldus 

keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. 

• lihtsad tegevused kodus ja koolis, tegevustega seotud vahendid 

tervis ja ohutus, 

teabekeskkond, 

väärtused ja kõlblus 

Vaba aeg 

• lemmiktegevused ja eelistused 

elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine 

 

3.9.1.3. Õppetegevused 

Rõhk on kuulamisel ning rääkimisel. Omandatakse esmane sõnavara. Õpetaja julgustab õpilasi 

kasutama õpitud väljendeid ja lühilauseid kontekstis. Õpilased õpivad võõrkeele häälikuid 

eristama ning omandavad õige häälduse. Loetakse ja kirjutatakse seda, mis on suuliselt juba 

õpitud. Peamise õpistrateegiana kasutatakse õpitu kordamist ning seostamist. Tunnis juhitakse 

õpilasi töötama nii paaris kui ka rühmas.  

Osaoskuste arendamiseks sobivad:  
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1) teatud sõnale või fraasile reageerimine (käetõstmine, püsti tõusmine, esemele või pildile 

osutamine);  

2) loetelu sobimatu sõna äratundmine;  

3) kuuldu põhjal pildi täiendamine;  

4) tähelepanelikku kuulamist nõudvate mängude mängimine (nt bingo);  

5) laulude ja luuletuste kuulamine ning nende põhjal ülesande täitmine;  

6) dialoogide, laulude ja luuletuste esitamine;  

7) häälega lugemine;  

8) rääkimine pildi alusel;  

9) ärakirja tegemine ja mudeli järgi kirjutamine. 

 

3.9.1.4. Hindamine 

Hinnatakse põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja suulist väljendusoskust. 

Hindamisel kasutatakse sõnalisi hinnanguid, hinnates peamiselt positiivset õpitulemust. Rõhk 

on sisulisel tagasisidel, mis toob esile õpilase tugevad küljed ja edusammud.  

Õpilane õpib õpetaja juhendamisel ise oma tööle hinnangut andma. Õppe vältel toob ta 

koostöös õpetajaga esile:  

1) oskused ja teadmised, mis ta on enda arvates hästi omandanud;  

2) oskused või teadmised, mille omandamiseks peab ta veel tööd tegema.  

 

3.9.2. 10. klassi II kursus 

3.9.2.1. Õpitulemused 

10. klassi II kursuse lõpetaja: 

1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lausetest, lühikestest vestlustest ja tekstidest; 

2) saab aru teksti mõttest ja olulisest teabest; 

3) oskab kirjutada õpitud sõnavara piires lühikirjeldusi ja -sõnumeid (nt sõnum sõbrale); 

4) oskab lühidalt kirjeldada oma lähiümbrust ja inimesi, igapäevaseid toiminguid; 

5) tuleb toime väga lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades, suudab alustada lühivestlust (nt 

reageerib küsimustele ja korraldustele); 

6) on omandanud esmased teadmised maa, kus kõneldakse õpitavat keelt, ja oma kodumaa 

kultuuri sarnasuste ja erinevuste kohta; 

7) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja strateegiaid; 

8) oskab õpetaja abiga õpitavas keeles seada endale õpieesmärke ning hinnata oma saavutusi. 
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3.9.2.2. Õppesisu 

Eelmisel kursusel alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 

järgmised alateemad: 

Õppesisu Läbivad teemad 

Mina ja teised 

• välimus, ühised tegevused pereliikmetega; 

• viisakusväljendid 

väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus, 

elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine 

Kodu ja lähiümbrus 

• kodu kirjeldamine, lemmikloomad, sugulased; 

• enda ja pereliikmete igapäevased tegevused. 

väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus, 

keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

Kodukoht Eesti 

• ilm; 

• Eesti asukoht (naabrid); 

• Eesti loodus. 

väärtused ja kõlblus, 

kultuuriline identiteet, 

keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

Riigid ja nende kultuur 

• Euroopa riigid ja nende pealinnad; 

• Eesti naaberriigid, nende sümboolika ja eripärad. 

väärtused ja kõlblus, 

kultuuriline identiteet, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon, 

teabekeskkond 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. 

• päeva planeerimine; 

• söögikorrad ja tervislik toit, hügieeniharjumised; 

• koolipäev, õppeained, klass. 

tervis ja ohutus, 

elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon, 

teabekeskkond 

Vaba aeg 

• huvid; 

• puhkus ja spordialad; 

• aastaajad. 

väärtused ja kõlblus,  

tervis ja ohutus, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon, 

teabekeskkond 
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3.9.2.3. Õppetegevused 

Õpilast suunatakse võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse kõrval järk-järgult 

kirjalike tööde mahtu. 

Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval muutuvad tähtsaks ka lugemis- ja kirjutamisoskus, sh 

õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine. Jätkub põhisõnavara laiendamine 

õppesisu, õpetaja korralduste ja tööülesannete kaudu. 

Õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema ning õpetaja suunamisel arendatakse õpilase teksti 

mõistmise oskust läbi suulise kõne ja lühitekstide. Õpetaja suunamisel tutvub õpilane õpitavas 

keeles ilmunud lugemisvaraga. 

Tekstidest arusaamise õpetamiseks ja kontrollimiseks kasutatakse mitmekesiseid töövõtteid (nt 

lugemine/kuulamine; lühi-, valik- ja õige/vale vastustega küsimused). Suulist suhtlemisoskust 

arendatakse erineva sisuga paaris- ja rühmatöödega, sh rollimängudega igapäevaste praktiliste 

situatsioonide ja õppija isiklike kogemuste teemal. 

Õpilased õpivad esitlema paaris- või rühmatöö tulemusi etteantud näidisele toetudes, kasutades 

õpitud väljendeid. Vaba keelekasutus raskendatud, omavaheline suhtlus töörühmas on 

valdavalt emakeelne, kuid õpilasi suunatakse kasutama klassis üha rohkem võõrkeelt. 

Kirjutamisoskuse arendamisel kasutatakse sõnamänge, mudelkirjutamist, järjestusülesandeid 

(nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks) jmt. Pööratakse tähelepanu lausele, tekstid on 

lühikesed ja kirjeldavad. Jätkuvalt pööratakse tähelepanu kirjaliku teksti paigutusele ja 

vormistamisele. 

Õpetaja suunab õpilasi järjekindlalt kasutama sõnastikke (nt õpiku sõnastik) nii sõna tähenduse 

kui ka õigekirja kontrollimiseks. 

Õpetaja juhendamisel õpitakse püstitama lähemaid ja kaugemaid realistlikke eesmärke, nt 

õpilase individuaalne eesmärk osaoskuste arendamisel või teemasisene eesmärk. Eesmärke 

võib seada nii iseendale kui grupile. 

Enesehindamisoskuse arendamisel kasutatakse erinevaid töövõtteid (nt tunni ja/või teema 

lõpus lühikokkuvõtted, vestlused, eneseanalüüsi lehed), mis suunavad õpilasi oma ja teiste tööd 

analüüsima. 

Üldpädevuste kujundamine toimub õpetaja suunamisel läbi klassi tööreeglite, rühmatööde, 

rollimängude, teemade ja erinevate tööülesannete nii klassiruumis kui ka väljaspool selleks, et 

õpilane õpiks nägema oma rolli kollektiivis ja mõistma oma vastutust talle antud ülesandes. 

 

 

 



  78 

3.9.2.4. Hindamine 

Hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult, õpilane saab tagasisidet kas suulise või 

kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta.  

Hinnatakse tööprotsessi ning õpilase panustamist (vastavalt kooli hindamisjuhendile ja klassis 

kokkulepitule), seejuures pööratakse tagasiside andmisel tähelepanu eelkõige sellele, mida 

õpilane on hästi teinud. 

Kujundava hindamise käigus õpib õpilane koostöös õpetajaga seadma endale õpieesmärke ning 

sõnastama, mida ta on enda arvates hästi omandanud ja/või mille omandamiseks peab ta veel 

tööd tegema. 

 

3.9.3. 10. klassi III ja IV kursus 

3.9.3.1. Õpitulemused 

10. klassi IV kursuse lõpetaja: 

1) saab õpitud temaatika piires aru lühikestest lausetest ja sageli kasutatavatest  väljenditest; 

2) mõistab lühikesi, lihtsaid tekste lugedes vajadust mööda mitu korda; 

3) kirjutab lihtsate fraaside ja lausetega iseendast ja kujutletavatest inimestest ja/või 

objektidest; 

4) suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner on nõus teda parandama; 

5) mõistab igapäevaseid väljendeid, mis aitavad konkreetseid lihtsaid elulisi asju ajada; 

6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;  

7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;  

8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi. 

 

3.9.3.2 Õppesisu 

Eelmisel kursusel alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 

järgmised alateemad: 

Õppesisu Läbivad teemad 

Mina ja teised 

• välimus, ühised tegevused pereliikmetega, sõpradega; 

• viisakas käitumine 

väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus, 

elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine 

Kodu ja lähiümbrus 

• kodu kirjeldamine, lemmikloomad, sugulased; 

• igapäevased tegevused. 

väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus, 

keskkond ja 

jätkusuutlik areng 
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Kodukoht Eesti 

• ilm; 

• Eesti asukoht, sümboolika, tuntumad tähtpäevad; 

• Eesti loodus, loodushoid. 

väärtused ja kõlblus, 

kultuuriline identiteet, 

keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

Riigid ja nende kultuur 

• Õpitavat keelt kõnelevad riigid ja nende pealinnad, nende 

sümboolika 

väärtused ja kõlblus, 

kultuuriline identiteet, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon, 

teabekeskkond 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. 

• päeva planeerimine, hügieeniharjumused; 

• toitumine ja söögikorrad; 

• kool ja klass. 

tervis ja ohutus, 

elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon, 

teabekeskkond 

Vaba aeg 

• huvid; 

• puhkus ja spordialad. 

väärtused ja kõlblus,  

tervis ja ohutus, 

tehnoloogia ja 

innovatsioon, 

teabekeskkond 

 

3.9.3.3. Õppetegevused 

Oluline on kõigi osaoskuste arendamine. Jätkub põhisõnavara laiendamine õppesisu, õpetaja 

korralduste ja tööülesannete kaudu. 

Õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema ning õpetaja suunamisel arendatakse õpilase teksti 

mõistmise oskust läbi suulise kõne ja lühitekstide. Õpetaja suunamisel loeb õpilane iseseisvalt 

õpitavas keeles ilmunud  adapteeritud tekste. 

Tekstidest arusaamise õpetamiseks ja kontrollimiseks kasutatakse mitmekesiseid töövõtteid (nt 

ennustav lugemine/kuulamine; lühi-, valik- ja õige/vale vastustega küsimused). Suulist 

suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga paaris- ja rühmatöödega, sh rollimängudega 

igapäevaste praktiliste situatsioonide ja õppija isiklike kogemuste teemal. 

Õpilased esitlevad paaris- või rühmatöö tulemusi etteantud näidisele toetudes, kasutades õpitud 

väljendeid. Vaba keelekasutust vähe, omavaheline suhtlus töörühmas on enamasti emakeelne, 



  80 

kuid õpilasi suunatakse kasutama klassis üha rohkem võõrkeelt. 

Kirjutamisoskuse arendamisel kasutatakse sõnamänge, mudelkirjutamist, järjestusülesandeid 

(nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks) jmt. Pööratakse tähelepanu lausele ja teksti 

sidususele; tekstid on lühikesed ja kirjeldavad. Jätkuvalt pööratakse tähelepanu kirjaliku teksti 

paigutusele ja vormistamisele. 

Õpetaja suunab õpilasi järjekindlalt kasutama sõnastikke (õpiku sõnastik, kakskeelne sõnastik) 

nii sõna tähenduse kui ka õigekirja kontrollimiseks. 

Õpetaja juhendamisel püstitatakse lähemaid ja kaugemaid realistlikke eesmärke, nt õpilase 

individuaalne eesmärk osaoskuste arendamisel või teemasisene eesmärk. Eesmärke võib seada 

nii iseendale kui grupile. 

Enesehindamisoskuse arendamisel kasutatakse erinevaid töövõtteid (nt tunni ja/või teema 

lõpus lühikokkuvõtted, vestlused, eneseanalüüsi lehed), mis suunavad õpilasi oma ja teiste tööd 

analüüsima. 

Üldpädevuste kujundamine toimub õpetaja suunamisel läbi klassi tööreeglite, rühmatööde, 

rollimängude, teemade ja erinevate tööülesannete nii klassiruumis kui ka väljaspool. 

 

3.9.3.4. Hindamine 

Hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult, õpilane saab tagasisidet kas suulise või 

kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta.  

Hinnatakse tööprotsessi ning õpilase panustamist (vastavalt kooli hindamisjuhendile ja klassis 

kokkulepitule), seejuures pööratakse tagasiside andmisel tähelepanu eelkõige sellele, mida 

õpilane on hästi teinud. Töid, mis sisaldavad kõiki osaoskusi, on soovitatav teha mitte rohkem 

kui üks kord õppeaastas (soovitavalt õppeaasta lõpus). 

Kujundava hindamise käigus õpib õpilane koostöös õpetajaga seadma endale õpieesmärke ning 

sõnastama, mida ta on enda arvates hästi omandanud ja/või mille omandamiseks peab ta veel 

tööd tegema. 

 

3.9.4. 10. klassi V ja VI kursus 

3.9.4.1. Õpitulemused 

V ja VI kursuse lõpetaja: 

1) saab õpitud temaatika piires aru lauseist ja sageli kasutatavaist väljendeist;  

2) mõistab olulist õpitud temaatika piires;  

3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;  

4) tuleb teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades toime õpitavat keelt emakeelena 

kõnelejaga; 
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5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ning oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab 

neid arvestada;  

6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;  

7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;  

8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi. 

 

Keeleoskuse taotletav tase gümnaasiumi lõpuks on toodud tabelis Lisa 4. 

 

3.9.4.2 Õppesisu 

Eelmisel kursusel alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 

järgmised alateemad: 

Õppesisu Läbivad teemad 

Mina ja teised 

• iseloom, välimus, enesetunne ja tervis; 

• suhted sõpradega ja lähikondlastega, ühised tegevused; 

• viisakas käitumine. 

väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus 

Kodu ja lähiümbrus 

• kodu ja koduümbrus, sugulased; 

• pereliikmete ametid; 

• igapäevased kodused tööd ja tegemised. 

väärtused ja kõlblus, 

keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

Kodukoht Eesti 

• Eesti asukoht, sümboolika ning tähtpäevad; 

• linn ja maa; 

• Eesti loodus, ilm; 

• käitumine looduses. 

kultuuriline identiteet, 

keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

Riigid ja nende kultuur 

• õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja 

kombed; 

• riigi tuntumad sündmused ja saavutused ning nendega seotud 

nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; 

• eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad; 

• Eesti naaberriigid. 

karjääri planeerimine, 

tervis ja ohutus, 

teabekeskkond, 

väärtused ja kõlblus 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. 

• kodused toimingud, söögikorrad, hügeeniharjumused; 

• turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; 

• poes käik, arsti juures käimine; 

• kool ja klass, koolipäev, õppeained; 

• ametid 

elukestev õpe, 

karjääriplaneerimine 

Vaba aeg 

•  huvid, erinevad vaja aja veetmise viisid. 

elukestev õpe 
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2.1.6.3. Õppetegevused 

Õpilasi julgustatakse võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse kõrval kirjalike tööde 

mahtu. Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval on tähtsad ka lugemis- ja kirjutamisoskus, sh 

õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine. Jätkub põhisõnavara kiire laiendamine, 

õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema. Oluline on arendada teksti mõistmise oskust. Suulist 

suhtlusoskust arendatakse erineva sisuga rühmatöödega, sh mängude ja rollimängudega. 

Kirjutamisel on tähtis tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse 

erinevate osaoskuste kaudu tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ning kõrvutamisele 

oma kultuuriga. Õpilased kasutavad sõnaraamatuid.  

 

Osaoskuste arendamiseks sobivad:  

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;  

2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine;  

3) ülesande täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);  

4) eri liiki etteütlused;  

5) mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);  

6) järjestusülesanded (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);  

7) projektitööd;  

8) lühiettekanded (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine);  

9) rollimängud;  

10) õppesõnastike kasutamine. 

3.9.4.4. Hindamine 

Hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane tagasisidet 

kas sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. Sõnalises hinnangus 

rõhutatakse eelkõige seda, mida õpilane on hästi teinud. Töid, mis sisaldavad kõiki osaoskusi, 

on soovitatav teha mitte rohkem kui kaks õppeaastas. Õpilane seab koostöös kaaslaste ja 

õpetajaga endale õpieesmärke ning annab hinnangu oma teadmistele ja oskustele. Õpilane 

annab õpetaja juhendamisel hinnangu õppele ning oma tööle õpitavas võõrkeeles, isegi kui 

eneseväljendusoskus on piiratud. 

 

3.10. Gümnaasiumi A1-, B1- ja B2- keeleoskustaseme saavutamiseks teostatavad 

õppetegevused kursuste vältel 

Õpet kavandades ja korraldades: 

• lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega;  
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• taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 

ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks;  

• võimaldatakse õppida üksi ja koos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et toetada 

õpilaste kujunemist aktiivseiks ning iseseisvaiks õppijaiks; 

• kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;  

• rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid 

õpikeskkondi, õppematerjale ja -vahendeid; 

• mitmekesistatakse õpikeskkonda: muuseumid, näitused, teater, kino, kontserdid, arvuti/ 

multimeediaklass, õpilasvahetus, õppereisid, kohtumised õpitavat keelt emakeelena 

kõnelejatega jne;  

•  kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, diskussioonid, 

projektõpe jne. 

3.11.  Hindamine 

  Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

A2- 

keeleoskustase 

Rahuldav 

õpitulemus 
A1.2 A1.2 A1.2 A1.1 

hea ja  

väga hea 

õpitulemus 

A2.2 A2.2 A2.2 A1.2 

B1- 

keeleoskustase 

Rahuldav 

õpitulemus 
B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 

hea ja  

väga hea 

õpitulemus 

B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 

B2-

keeleoskustase 

Rahuldav 

õpitulemus 
B2.1 B2.1 B2.1 B1.2 

hea ja  

väga hea 

õpitulemus 

B2.2 B2.2 B2.2 B2.1 - B2.2 

 



  84 

B1-keeleoskustasemega keele puhul on gümnaasiumi lõpetaja rahuldav õpitulemus B1.1, hea 

õpitulemusega õpilane on võimeline täitma osaliselt ja väga hea õpitulemusega õpilane kõik 

B1.2- keeleoskustaseme nõuded. Väga hea õpitulemusega õpilane on võimeline osaliselt täitma 

ka järgmise (B2.1) taseme nõudeid. 

B2-keeleoskustasemega keele puhul on gümnaasiumi lõpetaja rahuldav õpitulemus B2.1, hea 

õpitulemusega õpilane on võimeline täitma osaliselt ja väga hea õpitulemusega õpilane kõik 

B2.2- keeleoskustaseme nõuded. Väga hea õpitulemusega õpilane on võimeline osaliselt täitma 

ka järgmise (C1) taseme nõudeid. 

Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega viiepalli süsteemis. 

Väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õpioskusi sisaldavate õpitulemuste kohta (nt huvi 

tundmine, väärtustamine, reeglite järgimine, teatmeallikate kasutamine) antakse tagasisidet. 

Tagasiside andmisel (sh keelelistele õpitulemustele) kasutatakse kõrvuti õpetaja hinnangutega 

õpilaste enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid.  Kõrvuti numbrilise hindamisega 

kasutatakse kujundavat hindamist. 

Võõrkeele kokkuvõtlik hinne kujuneb järgmiste osaoskuste hindamise põhjal: 

• suuline eneseväljendus; 

• kirjutamine; 

• kuulamine; 

• keelekasutus; 

• lugemine. 

Õpitulemuste kontrollimise vormid on 

• suuline küsitlus (nt intervjuu, monoloog, ettekanne jne); 

• kirjalik kokkuvõte kontrolltöö; 

• iseseisev lugemine; 

• kirjalik loovtöö (essee, kiri, ettekanne, teade jne); 

• pikemaajaline projektitöö. 
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Lisa 1 

Keeleoskustasemed A1.1.- C1  

 

Osaoskuste õpitulemused 

 KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMIN

E 

GRAM

MATIK

A 

KORRE

KTSUS 

A1.1 Tunneb väga 

aeglases ja 

selges sidusas 

kõnes ära õpitud 

sõnad ja fraasid; 

arusaamist 

toetab pildi-

materjal. 

Reageerib 

pöördumistele 

adekvaatselt (nt 

tervitused, 

tööjuhised). 

Tunneb 

rahvusvaheliselt 

kasutatavaid 

lähedase 

hääldusega sõnu 

(nt hamburger, 

film, takso, 

kohv). 

Tunneb õpitava 

keele tähemärke. 

Tunneb tekstis 

ära tuttavad 

nimed, sõnad (sh 

rahvusvaheliselt 

kasutatavad) ja 

fraasid. Loeb 

sõnu, fraase ja 

lauseid õpitud 

sõnavara 

ulatuses; 

arusaamist võib 

toetada 

pildimaterjal. 

Oskab vastata 

väga lihtsatele 

küsimustele ning 

esitada 

samalaadseid 

küsimusi õpitud 

sõnavara ja 

lausemallide 

piires. Vajab 

vestluskaaslase 

abi, võib toetuda 

emakeelele ja 

žestidele. 

Tunneb õpitava 

keele kirjatähti, 

valdab 

kirjatehnikat, 

oskab õpitud 

fraase ja lauseid 

ümber kirjutada 

(ärakiri). Oskab 

kirjutada 

isikuandmeid (nt 

vihiku peale). 

Koostab lühikesi 

lauseid õpitud 

mallide alusel. 

Kasutab 

üksikuid 

äraõpitu

d 

tarindeid 

ja 

lausemal

le, kuid 

neiski 

tuleb ette 

vigu. 
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A1.2 Saab aru selgelt 

hääldatud 

fraasidest, 

lausetest ja 

tuttava 

situatsiooniga 

seotud 

lühikestest 

dialoogidest. 

Mõistab selgelt 

ja aeglaselt antud 

juhiseid ning 

pöördumisi. 

Vajab kordamist, 

osutamist, 

piltlikustamist 

vms. 

Loeb lühikesi 

lihtsaid tekste (nt 

ürituste kavad, 

postkaardid, 

meilid, 

kuulutused, 

sildid, teeviidad, 

lühiankeedid, -

küsimustikud, -

teated, -

sõnumid) ja leiab 

neist vajaliku 

faktiinfo. Saab 

aru lihtsatest 

kirjalikest 

tööjuhistest. 

Lugemise tempo 

on väga aeglane, 

teksti 

mõistmiseks 

võib vaja minna 

korduvat 

lugemist. 

Tekstist 

arusaamiseks 

oskab kasutada 

õpiku 

sõnastikku. 

Oskab lühidalt 

tutvustada 

iseennast ja oma 

ümbrust. Saab 

hakkama õpitud 

sõnavara ja 

lausemallide 

piires lihtsate 

dialoogidega; 

vajab 

vestluskaaslase 

abi. Hääldusvead 

võivad 

põhjustada 

arusaamatusi. 

Kõnes esineb 

kordusi, 

katkestusi ja 

pause. 

Oskab lühidalt 

kirjutada 

iseendast ja 

teisest inimesest. 

Oskab täita 

lihtsat 

küsimustikku. 

Tunneb õpitud 

sõnavara 

õigekirja. 

Kasutab lause 

alguses suurtähte 

ja lause lõpus 

õiget 

kirjavahemärki. 

 

 

 

A1.

2 

Saab aru 

selgelt 

hääldatud 

fraasidest, 

lausetest ja 

tuttava 

situatsiooniga 

seotud 

lühikestest 

dialoogidest. 

Mõistab selgelt 

ja aeglaselt 

antud juhiseid 

Loeb lühikesi 

lihtsaid tekste 

(nt ürituste 

kavad, 

postkaardid, 

meilid, 

kuulutused, 

sildid, 

teeviidad, 

lühiankeedid, -

küsimustikud, 

-teated, -

sõnumid) ja 

leiab neist 

Oskab lühidalt 

tutvustada 

iseennast ja 

oma ümbrust. 

Saab hakkama 

õpitud sõna-

vara ja 

lausemallide 

piires lihtsate 

dialoogidega; 

vajab 

vestluskaaslase 

abi. 

Hääldusvead 

Oskab lühidalt 

kirjutada 

iseendast ja 

teisest 

inimesest. 

Oskab täita 

lihtsat 

küsimustikku. 

Tunneb õpitud 

sõnavara 

õigekirja. 

Kasutab lause 

alguses 

suurtähte ja 
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ning 

pöördumisi. 

Vajab 

kordamist, 

osutamist, 

piltlikustamist 

vms. 

vajaliku 

faktiinfo. Saab 

aru lihtsatest 

kirjalikest 

tööjuhistest. 

Lugemise 

tempo on väga 

aeglane, teksti 

mõistmiseks 

võib vaja 

minna 

korduvat 

lugemist. 

Tekstist 

arusaamiseks 

oskab kasutada 

õpiku 

sõnastikku. 

võivad 

põhjustada 

arusaamatusi. 

Kõnes esineb 

kordusi, 

katkestusi ja 

pause. 

lause lõpus 

õiget 

kirjavahemärki

. 
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 KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMIN

E 

GRAMM

ATIKA 

KORRE

KTSUS 

A2.1 Mõistab lihtsaid 

vestlusi ning 

lühikeste 

jutustuste, 

teadete ja 

sõnumite sisu, 

kui need on talle 

tuttaval teemal, 

seotud 

igapäevaste 

tegevustega ning 

esitatud aeglaselt 

ja selgelt. Vajab 

kordamist ja 

selget hääldust. 

Loeb 

üldkasutatava 

sõnavaraga 

lühikesi 

tavatekste (nt 

isiklikud kirjad, 

kuulutused, 

uudised, juhised, 

kasutusjuhendid)

; leiab tekstis 

sisalduvat infot 

ja saab aru teksti 

mõttest. 

Lugemise tempo 

on aeglane. 

Tekstist 

arusaamiseks 

oskab kasutada 

koolisõnastikku. 

Oskab lühidalt 

kirjeldada 

lähiümbrust, 

igapäevaseid 

toiminguid ja 

inimesi. Kasutab 

põhisõnavara ja 

käibefraase, 

lihtsamaid 

grammatilisi 

konstruktsioone 

ning lausemalle. 

Suudab alustada 

ja lõpetada 

lühivestlust, kuid 

ei suuda seda 

juhtida. Kõne on 

takerduv, esineb 

hääldusvigu. 

Koostab õpitud 

sõnavara piires 

lähiümbruse ja 

inimeste 

kirjeldusi. 

Kirjutab lihtsaid 

teateid 

igapäevaeluga 

seotud 

tegevustest (nt 

postkaart, kutse); 

koostab lühi-

sõnumeid. 

Oskab kasutada 

sidesõnu ja, ning 

jt. Oskab näidise 

järgi koostada 

lühikesi tekste, 

abivahendina 

kasutab õpiku- 

või 

koolisõnastikku. 

Kasutab 

küll 

õigesti 

mõningaid 

lihtsaid 

tarindeid, 

kuid teeb 

sageli vigu 

grammati

ka põhi-

varas (nt 

ajab segi 

ajavormid 

või eksib 

aluse ja 

öeldise 

ühildumis

el); siiski 

on 

enamasti 

selge, 

mida ta 

väljendad

a tahab. 

A2.2 Suudab jälgida 

enda jaoks 

tuttava 

valdkonna 

mõttevahetust 

ning eristada 

olulist infot. 

Saab aru 

olmesfääris 

kuuldud 

üldkeelse 

suhtluse sisust 

(nt poes, bussis, 

hotellis, 

piletilevis). 

Loeb lihtsaid 

tavatekste (nt 

reklaamid, 

menüüd, 

ajakavad, 

ohuhoiatused) 

tuttavatel 

teemadel ja saab 

aru neis 

sisalduvast 

infost. Suudab 

mõnikord aimata 

sõnade tähendust 

konteksti toel. 

Oskab rääkida 

oma huvidest ja 

tegevustest. 

Tuleb toime 

olmesfääris 

suhtlemisega. 

Oskab 

väljendada oma 

suhtumist ja 

eelistusi. Suudab 

alustada, jätkata 

ja lõpetada 

vestlust tuttaval 

teemal, kuid võib 

vajada abi. 

Oskab kirjutada 

lühikesi 

kirjeldavat laadi 

jutukesi oma 

kogemustest ja 

ümbritsevast. 

Koostab lihtsaid 

isiklikke kirju. 

Oskab kasutada 

sidesõnu aga, 

sest, et jt. 

Rakendab õpitud 

õigekirjareegleid 

(nt algustähe 

ortograafia, 
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Vajab sageli 

kuuldu 

täpsustamist. 

Kasutab õpitud 

põhisõnavara ja 

lausemalle 

valdavalt õigesti; 

spontaanses 

kõnes on vigu. 

Kõne on 

arusaadav, kuigi 

esineb 

hääldusvigu ja 

sõnade otsimist. 

kirjavahemärgid

). 
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 KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMIN

E 

GRAMMA

TIKA 

KORREK

TSUS 

B1.1 Saab aru vahetus 

suhtlussituatsioo

nis kuuldust, kui 

vestlus on 

tuttaval 

igapäevaeluga 

seotud teemal. 

Mõistab tele- ja 

raadiosaadete 

ning filmide sisu, 

kui teema on 

tuttav ja pakub 

huvi ning pilt 

toetab heliteksti. 

Saab aru 

loomuliku 

tempoga kõnest, 

kui hääldus on 

selge ja tuttav. 

Loeb ja mõistab 

mõnelehe-

küljelisi lihtsa 

sõnastusega 

faktipõhiseid 

tekste (nt kirjad, 

veebiväljaanded, 

infovoldikud, 

kasutus-

juhendid). 

Mõistab 

jutustavat laadi 

teksti põhiideed 

ning suudab 

jälgida 

sündmuste 

arengut. Suudab 

leida vajalikku 

infot 

teatmeteostest ja 

internetist. 

Oskab kasutada 

kakskeelseid 

tõlkesõnastikke. 

Oskab lihtsate 

seostatud 

lausetega rääkida 

oma 

kogemustest ja 

kavatsustest. 

Suudab lühidalt 

põhjendada oma 

seisukohti. On 

võimeline 

ühinema 

vestlusega ja 

avaldama 

arvamust, kui 

kõneaine on 

tuttav. Kasutab 

õpitud 

väljendeid ja 

lause-malle 

õigesti; 

spontaanses 

kõnes esineb 

vigu. Hääldus on 

selge ja kõne 

ladus, kuid 

suhtlust võib 

häirida ebaõige 

intonatsioon. 

Oskab kirjutada 

õpitud teemadel 

lühikesi 

jutustavat laadi 

tekste, milles 

väljendab oma 

tundeid, mõtteid 

ja arvamusi (nt 

isiklik kiri, e-

kiri, blogi). 

Koostab 

erinevaid 

tarbetekste (nt 

teadaanne, 

kuulutus). 

Suhtleb online- 

vestluses 

(nt MSN). 

Oskab kasutada 

piiratud hulgal 

teksti sidumise 

võtteid 

(sidesõnad, 

asesõnaline 

kordus). 

Oskab üsna 

õigesti 

kasutada 

tüüp-

keelendeid 

ja 

moodustus

malle. 

Kasutab 

tuttavas 

olukorras 

grammatilis

elt üsna 

õiget keelt, 

ehkki on 

märgata 

emakeele 

mõju. 

Tuleb ette 

vigu, kuid 

need ei 

takista 

mõistmist. 
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B1.2 Saab kuuldust 

aru, taipab nii 

peamist sõnumit 

kui ka üksikasju, 

kui räägitakse 

üldlevinud 

teemadel (nt 

uudistes, spordi-

reportaažides, 

intervjuudes, 

ettekannetes, 

loengutes) ning 

kõne on selge ja 

üldkeelne. 

Loeb ja mõistab 

mõne-

leheküljelisi 

selge arutlus-

käiguga tekste 

erinevatel 

teemadel (nt 

noortele 

mõeldud 

meediatekstid, 

mugandatud 

ilukirjandus-

tekstid). 

Suudab leida 

vajalikku infot 

pikemast 

arutlevat laadi 

tekstist. Kogub 

teemakohast 

infot mitmest 

tekstist. Kasutab 

erinevaid 

lugemis-

strateegiaid (nt 

üldlugemine, 

valiklugemine). 

Tekstides 

esitatud detailid 

ja nüansid 

võivad jääda 

selgusetuks. 

Oskab edasi anda 

raamatu, filmi, 

etenduse jms sisu 

ning kirjeldada 

oma muljeid. 

Tuleb enamasti 

toime vähem 

tüüpilistes 

suhtlus-

olukordades. 

Kasutab 

põhisõnavara ja 

sagedamini 

esinevaid 

väljendeid 

õigesti; 

keerukamate 

lause-

struktuuride 

kasutamisel 

tuleb ette vigu. 

Väljendab ennast 

üsna vabalt, 

vajaduse korral 

küsib abi. 

Hääldus on 

selge, 

intonatsiooni- ja 

rõhuvead ei häiri 

suhtlust. 

Oskab koostada 

eri allikatest 

pärineva info 

põhjal 

kokkuvõtte (nt 

lühiülevaade 

sündmustest, 

isikutest). Oskab 

kirjeldada 

tegelikku või 

kujuteldavat 

sündmust. Oskab 

isiklikus kirjas 

vahendada 

kogemusi, 

tundeid ja 

sündmusi. Oskab 

kirjutada õpitud 

teemal oma 

arvamust 

väljendava 

lühikirjandi. 

Oma mõtete või 

arvamuste 

esitamisel võib 

olla keelelisi 

ebatäpsusi, mis 

ei takista 

kirjutatu 

mõistmist. 
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 KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMI

NE 

GRAMMATI

KA 

KORREKTS

US 

B2.

1 

Saab aru nii 

elavast 

suulisest kõnest 

kui ka heli-

salvestistest 

konkreetsetel ja 

abstraktsetel 

teemadel, kui 

kuuldu on 

üldkeelne ja 

suhtlejaid on 

rohkem kui 

kaks. 

Saab aru 

loomuliku 

tempoga 

kõnest. 

Loeb ja mõistab 

mitmelehekülje

lisi tekste (nt 

artiklid, 

ülevaated, 

juhendid, 

teatme- ja 

ilukirjandus), 

mis sisaldavad 

faktiinfot, 

arvamusi ja 

hoiakuid. Loeb 

ladusalt, 

lugemis-

sõnavara on 

ulatuslik, kuid 

raskusi võib 

olla idioomide 

mõistmisega. 

Oskab kasutada 

ükskeelset 

seletavat 

sõnaraamatut. 

Esitab selgeid 

üksikasjalikke 

kirjeldusi 

üldhuvitavatel 

teemadel. 

Oskab 

põhjendada ja 

kaitsta oma 

seisukohti. 

Oskab osaleda 

arutelus ja 

kõnevooru üle 

võtta. Kasutab 

mitmekesist 

sõnavara ja 

väljendeid. 

Kasutab 

keerukamaid 

lausestruktuure

, kuid neis võib 

esineda vigu. 

Kõne tempo on 

ka pikemate 

kõnelõikude 

puhul üsna 

ühtlane; sõna- 

ja vormi-

valikuga seotud 

pause on vähe 

ning need ei 

sega suhtlust. 

Intonatsioon on 

enamasti 

loomulik. 

Kirjutab seotud 

tekste 

konkreetsetel ja 

üldisematel 

teemadel (nt 

seletuskiri, 

uudis, 

kommentaar). 

Põhjendab oma 

seisukohti ja 

eesmärke. 

Oskab kirjutada 

kirju, mis on 

seotud õpingute 

või tööga. 

Eristab isikliku 

ja ametliku 

kirja stiili. 

Oskab korduste 

vältimiseks 

väljendust 

varieerida (nt 

sünonüümid). 

Võib esineda 

ebatäpsusi 

lausestuses, 

eriti kui teema 

on võõras, kuid 

need ei sega 

kirjutatu 

mõistmist. 

Valdab 

grammatikat 

küllaltki hästi. 

Ei tee 

vääritimõistmis

t põhjustavaid 

vigu. Aeg-ajalt 

ettetulevaid 

vääratusi, 

juhuslikke vigu 

ning 

lauseehituse 

lapsusi suudab 

enamasti ise 

parandada. 
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B2.

2 

Suudab jälgida 

abstraktset 

teemakäsitlust 

(nt vestlus, 

loeng, 

ettekanne) ja 

saab aru 

keeruka sisuga 

mõtte-

vahetusest (nt 

väitlus), milles 

kõnelejad 

väljendavad 

erinevaid 

seisukohti. 

Mõistmist 

võivad 

takistada tugev 

taustamüra, 

keelenaljad, 

idioomid ja 

keerukad 

tarindid. 

Suudab lugeda 

pikki ja 

keerukaid, sh 

abstraktseid 

tekste, leiab 

neist 

asjakohase 

teabe 

(valiklugemine

) ning oskab 

selle põhjal 

teha üldistusi 

teksti mõtte ja 

autori arvamuse 

kohta. Loeb 

iseseisvalt, 

kohandades 

lugemise viisi 

ja kiirust 

sõltuvalt 

tekstist ja 

lugemise 

eesmärgist. 

Raskusi võib 

olla idioomide 

ja 

kultuurisidusat

e vihjete 

mõistmisega. 

Väljendab 

ennast selgelt, 

suudab esineda 

pikemate 

monoloogidega

. Suhtleb 

erinevatel 

teemadel, 

oskab vestlust 

juhtida ja anda 

tagasisidet. On 

võimeline 

jälgima oma 

keelekasutust, 

vajaduse korral 

sõnastab öeldu 

ümber ja 

suudab 

parandada 

enamiku 

vigadest. Oskab 

valida sobiva 

keeleregistri. 

Kõnerütmis ja -

tempos on 

tunda emakeele 

mõju. 

Oskab kirjutada 

esseed: 

arutluskäik on 

loogiline, tekst 

sidus ja 

teemakohane. 

Oskab 

refereerida nii 

kirjalikust kui 

ka suulisest 

allikast saadud 

infot. Kasutab 

erinevaid 

keeleregistreid 

sõltuvalt 

adressaadist (nt 

eristades 

isikliku, 

poolametliku ja 

ametliku kirja 

stiili). 

Lausesiseseid 

kirjavahemärke 

kasutab 

enamasti 

reeglipäraselt. 
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 KUULAMIN

E 

LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMI

NE 

GRAMMATI

KA 

KORREKTS

US 

C1 Mõistab 

pingutuseta ka 

abstraktsetel ja 

tundmatutel 

teemadel 

kuuldut (nt 

film, pikem 

vestlus, 

vaidlus). 

Suudab 

kriitiliselt 

hinnata kuuldu 

sisu ning 

tõstatatud 

probleeme. 

Mõistmist 

võivad 

raskendada 

haruldased 

idioomid, 

võõras aktsent, 

släng või 

murdekeel. 

Loeb pikki 

keerukaid 

erineva registri 

ja esituslaadiga 

tekste. 

Loeb 

kriitiliselt, 

oskab ära tunda 

autori hoiakud, 

suhtumise ja 

varjatult 

väljendatud 

mõtted. 

Stiilinüansside

st, 

idiomaatikast 

ning teksti 

keerukatest 

üksikasjadest 

arusaamine 

võib nõuda 

kõrvalist abi (nt 

sõnastik, 

emakeelekõnel

eja nõuanne). 

Väljendab 

ennast ladusalt 

ja spontaanselt. 

Suudab 

raskusteta ja 

täpselt 

avaldada oma 

mõtteid ning 

arvamusi 

erinevatel 

teemadel. 

Keelekasutus 

on paindlik ja 

loominguline. 

Suudab 

saavutada 

suhtluseesmärk

e. Sõnavara on 

rikkalik, võib 

esineda 

üksikuid vigu 

sõnade 

semantilistes 

seostes, 

rektsioonistruk

tuurides ja 

sõnajärjes. 

Oskab 

kirjutada 

põhjalikku 

ülevaadet 

mitmest 

kirjalikust 

allikast saadud 

teabe põhjal (nt 

retsensioon, 

arvustus). 

Suudab 

toimetada 

kirjalikke 

tekste. 

Oskab 

kirjutada 

loogiliselt üles 

ehitatud 

kirjeldavaid, 

jutustavaid ja 

arutlevaid 

tekste, mis 

tekitavad huvi 

ning mida on 

hea lugeda. 

Võib esineda 

juhuslikke 

õigekirja- ja 

interpunktsioo

nivigu. 

Kasutab 

grammatiliselt 

õiget keelt, 

vigu tuleb ette 

harva ning neid 

on raske 

märgata. 
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Lisa 2 

Keeleteadmised: inglise keel A-keelena 

 

Keelepädevus põhineb keeleteadmistel.  

• Keeleteadmiste tabel näitab, millisel kooliastmel mingit keeleteadmist õpetama hakatakse, 

mitte selle omandamist. Keeleteadmiste tabel ei kajasta keelepädevuse kujunemist. 

• Keeleteadmisi tuleb vaadelda ühtsete keeleoskustasemete kontekstis, lähtudes sellest, milliseid 

grammatika komponente mingil tasemel kirjeldatud keeletoiminguteks võiks vaja minna.  

• Keelestruktuurid on esitatud kooliastmeti ja need on seotud sellel kooliastmel saavutatava 

keeleoskustasemega, seega tuleb neid käsitleda koos osaoskuste tabeli ning kooliastmete 

õpitulemustega osaoskustes  

 

 

Sulgudes olevad näited ei ole ammendav loetelu  

 

 

A-keel 

I kooliaste II kooliaste III kooliaste 

 

Gümnaasium 

B2-

keeleoskustasem

el võõrkeel 

LAUSEÕPET

US 

Tähestik; suur 

ja väike täht 

nimedes; 

lihtlause; 

korraldused 

(käskiv kõne); 

enam 

kasutatavad 

rinnastavad 

sidesõnad (and, 

but). 

Õigekiri õpitud 

sõnavara piires; 

sõnajärg jaatavas , 

eitavas, küsivas 

lauses; 

rindlaused; 

kaudne kõne 

(saatelause 

olevikus); 

suur ja väike 

algustäht (kuud, 

nädalapäevad, 

keeled, riigid); 

kirjavahemärgid 

(punkt, koma, 

küsi- ja hüüumärk, 

ülakoma); 

rinnastavad 

sidesõnad(too, 

or); 

alistavad 

sidesõnad (when, 

because). 

Põimlaused; 

fraaside ja lausete 

ühendamine; 

it/there lause algul; 

tingimuslaused (I−III 

tüüp); 

kaudne kõne (aegade 

ühildumine, 

küsimused, 

korraldused, palved); 

kokku- ja 

lahkukirjutamise 

põhijuhud; 

kirjavahemärgid 

(jutumärgid); 

sõnade poolitamise 

põhireeglid 

(liitsõnad); 

alistavad sidesõnad 

(however, though). 

Õigekirjasüstee

mi tajumine; 

teksti sidusus 

(cohesion); 

kirjavahemärgid 

(koolon, 

semikoolon); 

sõnade 

poolitamine; 

võrdlus-, 

otstarbe-, põhjus-

, tagajärg-, 

mööndus- ja 

määrsõnalisi 

lauseid alustavad 

sidesõnad; 

tingimuslausete 

kõik tüübid.  
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TEGUSÕNA 

 

Present Simple 

(be/have); 

Present 

Continuous. 

 

Põhi- ja 

abitegusõnad; 

modaaltegusõnad 

(can, must, may); 

isikuline 

tegumood 

(Present Simple, 

Past Simple 

Future Simple, 

Past Continuous, 

Present Perfect). 

Enam kasutatavad 

reegli- ja 

ebareeglipärased 

tegusõnad; 

going-to tulevik. 

 

 

 

Harvemini esinevad 

ebareeglipärased 

tegusõnad (grind, 

sew, …); 

isikuline tegumood 

(Past Perfect, Present 

Perfect Continuous); 

umbisikuline 

tegumood (Present 

Simple / Past Simple); 

modaaltegusõnad 

(have to, ought, 

should, would);  

tuleviku 

väljendamise 

erivõimalused; 

tarind to+infinitiiv, 

ing-vorm. 

Isikuline 

tegumood (Past 

Perfect 

Continuous, 

Future Perfect); 

umbisikuline 

tegumood 

(Present 

Continuous, Past 

Continuous, 

Present Perfect, 

Past Perfect, 

Present Perfect 

Continuous, Past 

Perfect 

Continuous, 

Future Perfect, 

Modal verbs); 

kausatiiv (have 

sth done); 

unreal past  

(wish, suggest). 

 

Tegusõna 

mittepöördelised 

vormid (oleviku 

ja mineviku 

kesksõna); 

konstruktsioonid 

infinitiivi ja 

gerundiumiga; 

liitsihitis. 

 

NIMISÕNA Ainsus ja 

reeglipärane 

mitmus; 

omastav kääne; 

umbmäärane ja 

määrav 

artikkel+loenda

tav nimisõna. 

Ebareeglipärane 

mitmus (man/men, 

tooth/teeth); 

aluse ja öeldise 

ühildumine; 

umbmäärane ja 

määrav 

artikkel+loendam

atu nimisõna; 

artikli puudumine; 

Ainsuslikud ja 

mitmuslikud 

nimisõnad; 

liitnimisõnad; 

artikli kasutamine 

isikunimede ja 

geograafiliste 

nimedega;  

väljendid artiklitega 

ja ilma. 

Kahekordne 

omastav kääne (a 

house of theirs); 

ainsuse ja 

mitmuse 

erijuhud 

(every, none, all 

… ); 

ladina/kreeka 

laensõnade 



  97 

enam kasutatavad 

väljendid 

artiklitega ja ilma 

(go home, have a 

headache, go to 

the theatre). 

erandlik mitmus  

(abacus, 

curriculum); 

nimisõnalised 

fraasid; 

artikli asendajad; 

artikli 

kasutamise 

erijuhud. 

OMADUSSÕ

NA 

Üldlevinud 

omadussõnad 

(good, big, 

red). 

Omadussõnade 

võrdlusastmed; 

omadussõnade 

võrdlemine 

(as…as, more… 

than); 

so/such+omaduss

õna. 

Omadussõnade 

kasutamine rahvusest 

ja kodakondsusest 

kõneldes; 

eritüvelised 

võrdlusastmed (old-

elder); 

enough/too+omaduss

õna; 

omadussõna 

nimisõna 

funktsioonis (the 

poor). 

Sõnajärg mitme 

täiendsõna puhul 

(a big red leather 

jacket). 

ASESÕNA Isikulised 

asesõnad; 

omastavad 

asesõnad. 

Siduvad asesõnad 

(that, who); 

omastavate 

asesõnade 

absoluutvormid 

(mine, yours); 

umbmäärased 

asesõnad ja nende 

liitvormid 

(some/any/no). 

Umbmäärased 

asesõnad (either, 

neither); 

umbisikulised 

asesõnad (it, there). 

 

EESSÕNA Enam 

kasutatavad 

eessõnad koha- 

ja ajamäärustes 

(in, on, at, to). 

Aja-, koha- ja 

viisimäärustes 

esinevad 

eessõnad; 

enam kasutatavad 

eessõnalised 

väljendid ( next to, 

in the middle). 

Enam kasutatavad 

eessõnalised 

väljendid (take part 

in, look forward to); 

eessõnad 

viisimäärustes 

(with,without). 

Nimi-, tegu- ja 

omadussõnalised 

fraasid 

eessõnadega. 

 

ARVSÕNA Põhiarvud 

1−20; 

telefoninumbri

Põhi- ja järgarvud; 

lihtmurrud (pool, 

veerand); 

Protsent; 

aritmeetilised 

põhitehted; 

Mõõtühikud. 
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d. 

 

kuupäevad, 

aastaarvud. 

kümnendmurrud; 

arvsõna „0” erinev 

lugemine. 

MÄÄRSÕNA Levinumad aja- 

ja 

kohamäärsõnad 

(now, here); 

hulga- ja 

määramäärsõna

d (many, 

much). 

Määrsõnade 

moodustamine;  

sagedusmäärsõna

d  

(liitega –ly); 

järjestavad 

määrsõnad; 

ebareeglipärased 

määrsõnad (fast); 

viisimäärsõnad; 

hulga- ja 

määramäärsõnad 

(a little, a few). 

 

Määrsõnade liigid ja 

võrdlemine; 

määrsõna koht lauses. 

Mitmetähendusli

kud määrsõnad 

(badly, shortly); 

omadus-, side- ja 

eessõnadega 

vormilt 

kokkulangevad 

määrsõnad (off, 

since); 

partiklitega 

kokkulangevad 

määrsõnad (over, 

up). 

SÕNATULET

US 

 Arvsõna 

tuletusliited (-

teen, -ty); 

nimisõna 

tuletusliited (-er, -

or); 

määrsõna 

tuletusliide –ly. 

Liitsõnad; 

enam kasutatavad 

ees- (re-, un-) ja 

järelliited (-ness, -ion, 

-ous) nimi-, omadus-, 

tegusõnade 

moodustamiseks.  

 

Ees- ja järelliited 

nimi-, omadus-, 

tegusõnade 

moodustamiseks 

(counter-, sub-, 

dis-,-dom,-hood-

,en-, trans-). 
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Lisa 2 

Keeleteadmised: vene keel B-keelena 

 

• Keeleteadmiste tabel näitab, millisel kooliastmel mingit keeleteadmist õpetama hakatakse, 

mitte selle omandamist. Keeleteadmiste tabel ei kajasta keelepädevuse kujunemist. 

• Keeleteadmisi tuleb vaadelda ühtsete keeleoskustasemete kontekstis, lähtudes sellest, milliseid 

grammatika komponente mingil tasemel kirjeldatud keeletoiminguteks võiks vaja minna.  

• Keelestruktuurid on esitatud kooliastmeti ja need on seotud sellel kooliastmel saavutatava 

keeleoskustasemega, seega tuleb neid käsitleda koos osaoskuste tabeli ning kooliastmete 

õpitulemustega osaoskustes.  

 

 

II kooliaste III kooliaste 

Gümnaasium 

B1-keeleoskustasemel 

võõrkeel 

KIRI JA 

HÄÄLDUS 

Vene tähestik. 

Nimede kirjutamine 

vene ja eesti keeles, 

translitereerimisreegli

d. Tähemärkide 

häälikuline tähendus. 

Sõnarõhk. 

Täishäälikute 

hääldamine eel- ja 

järelrõhulistes 

silpides, reduktsioon. 

Kaashäälikud. 

Sisihäälikute 

hääldamine. Häälikute 

sarnastumine: 

helilised/helitud, 

palataalsed/mittepalat

aalsed. 

Sõnarõhk tegusõna 

быть vormides. 

Sõnarõhu muutumine 

nimisõnade nimetava 

käände mitmuse vormi 

moodustamisel. 

Sõnarõhu 

muutumine 

nimisõnade 

käänamisel. 

Sõnarõhu 

muutumine 

tegusõnade 

vormides. 

Häälikuvaheldused 

tegusõnade pööramisel.  

 

 

 



  100 

NIMISÕNA Grammatiline sugu: 

naissoost nimisõnad –

а/-я-lõpuga; 

meessoost sõnad, mille 

lõpus on kaashäälik 

või –й ja -a/-я (папа, 

дедушка, дядя); 

kesksoost sõnad -о/-е-

lõpuga.  

Nimisõnade mitmuse 

nimetava käände 

moodustamine (ы- ja 

и-lõpulised meessoost 

ja naissoost sõnad; а- 

ja я-lõpulised 

kesksoost ja meessoost 

sõnad).  

Mees- ja naissoost 

sõnad, mille lõpus 

on –ь.  

Naissoost sõnad, 

mille lõpus on -ия 

(nt Эстония, 

история, 

гимназия). 

Kesksoost sõnad 

имя ja время; 

kesksoost sõnad, 

mille lõpus on -ие 

(nt задание).  

Üldsoost nimisõnad 

(nt сирота, 

коллега, умница). 

Käänete nimetused 

ja küsimused. 

Sageli kasutatavad 

käändumatud sõnad 

(nt евро, кино, 

метро, пальто, 

кофе). 

Käändkonnad; 

nimisõna 

käändelõpud 

ainsuses (I ja II 

käändkond).  

Родительный: 

kuuluvuse 

väljendamine (nt 

книга брата, отец 

Кристины); eitus 

нет sõnaga, koha 

tähistamine 

(küsimus откуда? 

ja vastus eessõnade 

из ja с abil). 

Предложный: sise- 

ja väliskoha 

tähistamine 

(küsimus где? ja 

vastus в ja на 

Родительный käände 

kasutamine у, от  ja без 

eessõnadega, tunnuse 

tähistamine (nt урок 

музыки, платье из шёлка), 

vahemaa ja ajavahemiku 

tähistamine (от ... до; с ... 

до). 

Дательный: 

Küsimused к кому? к чему? 

ja vastused. Eessõna по 

kasutamine. 

Творительный: Küsimused 

с кем? с чем? ja vastused. 

Предложный: Küsimused о 

ком? о чём? ja vastused.  

I ja II käändkond: mitmuse 

käändelõpud. III käändkond, 

ainsuse ja mitmuse vormid. 

Singularia tantum sõnad.  

Pluralia tantum sõnad.  

Ees-, isa- ja 

perekonnanimede 

käänamine; käändumatud 

nimed. 

Osaobjekt родителъный 

käändes (nt дай мне 

молока, соли), nn  

„второй родителный” (nt 

выпей соку). 
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eessõnade abil). 

Винительный: 

sise- ja väliskoha 

tähistamine 

(küsimus куда? ja 

vastus eessõnade в 

ja на abil); otsese 

tegevuse objekti 

tähistamine (nt 

tegusõnadega 

видеть, читать, 

любить). 

Дателъный: 

käändevormide 

kasutamine 

eessõnata; 

tegusõnadega 

желать, верить, 

помогать; kuid 

желать чего? 

Р.п.; верить во 

что? В.п. 

Tворительный 

käändevormide 

kasutamine 

eessõnata. 

OMADUSSÕ

NAD 

Omadussõna lõpud 

ainsuse ja mitmuse 

nimetavas käändes 

(tüve lõpphäälik 

palataliseerimata/palat

aliseeritud; küsimused 

какой? какая? какое? 

какие?).  

Omadussõna 

ühildumine 

nimisõnaga ainsuse ja 

mitmuse nimetavas 

käändes. 

Omadussõnade 

käänamine ainsuses 

sõltuvalt sõna 

tüvest (tüve 

lõpuhäälik 

palataalne/mittepal

ataalne). 

Omadussõna 

võrdlusastmete 

moodustamine. 

 

Omadussõna 

võrdlusastmete 

moodustamine 

(tüvemuutused (nt глубокий 

> глубже), supletiivsed 

vormid (nt хорошо > 

лучше) ja kasutamine. 

Omadussõna lühivormide 

moodustamine ja 

kasutamine. 

 

TEGUSÕNA Tegusõna быть: 

oleviku Ø-vorm; 

mineviku vormi 

moodustamine; 

I pöördkond (еть-, 

ать-, ять-

lõpulised 

tegusõnad) ja II 

Faasiverbide pööramine ja 

kasutamine tegusõnalises 

liitöeldises (nt начал 

говорить, продолжал 
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tuleviku vormid: 

ainsuse/mitmuse 

pöördelõpud.  

Eitav kõneliik: Я не 

играю, Мальчик не 

играет, Мы не 

играем jne). 

Tegusõnade 

pööramine (olevik ja 

tulevik). 

Mineviku vormide 

moodustamine. 

 

pöördkond (ить-

lõpulised 

tegusõnad).   

Enesekohased 

tegusõnad ja nende 

pöördevormid (nt 

интересоваться, 

находиться); 

tegusõnade 

просыпаться, 

причёсываться, 

заниматься, 

находиться, 

мыться, 

умываться, 

одеваться, 

начинаться, 

кончаться 

pööramine. 

Verbirektsioon 

(käänete kaupa).  

Tingiv kõneviis ja 

selle vormi 

moodustamine. 

Käskiv kõneviis ja 

selle vormi 

moodustamine. 

 

 

 

спорить, кончил 

разговаривать). 

Modaalverbide мочь ja 

хотеть pööramine ning 

kasutamine tegusõnalises 

liitöeldises (nt могу 

говорить, хочу играть). 

Liikumisverbid: kindlas 

suunas e sihipärane 

liikumine vs edasi-tagasi või 

kaootiline liikumine. 

Liikumisverbide pööramine. 

Verbi aspekt: 

imperfektiivse/perfektiivse 

aspekti ajavormid. 

Aspektipaari mõiste: 

kõnehetkel toimuv või 

kestev tegevus / ühekordne 

või tulevikus toimuv 

tegevus (nt 

обнимать/обнять*); 

kestev tegevus või seisund / 

toimunud tulemuslik 

tegevus (nt 

надевать/надеть*); 

imperfektiivsust (nt 

каждый год, всегда, долго, 

часто) või perfektiivsust (nt 

завтра, вчера, скоро, в 

будущем) rõhutavad 

kontekstisõnad. 

Eritüvelised aspektipaarid, 

iseärasused verbide 

pööramisel: nt 

говорить/сказать*, 

брать/взять*, 

класть/положить*, 

садиться/сесть*, 

ловить/поймать*, 

возвращать/вернуть*, 

ложиться/лечь*.  
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ASESÕNA 

 

Isikulised asesõnad. 

Isikuliste asesõnade 

käänamine. 

Omastavad asesõnad 

ainsuses ja mitmuses.  

Omastavate 

asesõnade 

käänamine.  

Näitavad asesõnad 

ja nende 

käänamine. 

Possessiivsuse 

väljendamine omastavate 

asesõnade abil. 

 

MÄÄRSÕNA Lubamine ja 

keelamine (можно, 

нельзя). Hinnangut 

väljendavad 

määrsõnad (хорошо, 

плохо).  

Määrsõnade здесь, 

тут, там 

kasutamine. 

Määrsõnade 

moodustamine 

omadussõnadest.  

Määrsõnade võrdlusastmete 

moodustamine ja 

kasutamine. 

ARVSÕNA Põhiarvsõnad. 

Küsimus сколько 

лет? ja vastus 

(nimisõnaga год, 

года/лет). 

 

Järgarvsõnad.  

 

Põhiarvsõnade käänamine. 

Järgarvsõnade käänamine. 

ABISÕNAD Rinnastavad sidesõnad 

и, а, но.  

Eitussõna нет (nt 

нет отца, мамы, 

книги).  

Eessõnade в, на, из, 

с kasutamise (koha 

tähistamiseks). 

Eraldusseose 

väljendamine 

sidesõnaga или.  

 

Eessõnad, mida kasutatakse 

родительный käändega. 

Eessõnade к ja по 

kasutamine. 

Eessõnad, mida kasutatakse 

творительный käändega. 

Eessõnad, mida kasutatakse 

предложный käändega. 

Alistavad sidesõnad: что, 

чтобы, потому что, если, 

когда, где, как, который.  

LAUSE 

STRUKTUUR 

 

Küsimused Кто это? 

Что это? ja vastused.  

Küsimused Кто это 

был? Что это было? 

ja vastused.  

Subjekti ja predikaadi 

tähistamine ( Я играю, 

ты играешь, он/она 

играет, мы играем, 

вы играете, они 

играют; Мальчик 

играет, Дети 

играют jne).  

Lihtlause: 

Lihtöeldis ja 

öeldistäide 

(nimisõna 

nimetavas käändes, 

määrsõna, isikuline 

asesõna).  

Küsimus где? ja 

vastus (määrsõnade 

здесь, тут, там 

kasutamine, 

предложный 

kääne). 

Öeldistäide 

(nimisõna 

Lauselaiendid: määrus ja 

täiend. 

Aluseta lihtlaused: nt Что 

ты делаешь? - Сижу и 

пишу письмо. 

Öeldistäide (omadussõna 

lühi- ja pikk vorm, 

possessiivsed asesõnad). 

Täiendi ühildumine 

põhisõnaga soos, arvus ja 

käändes (ainsus), arvus ja 

käändes (mitmus). 

 

 



  104 

koordinatsioon aluse 

ja öeldise vahel. 

творительный 

käändes). 

Küsimus куда? ja 

vastus 

(винительный 

kääne). 

Küsimus откуда? 

ja vastus 

(родительный 

kääne). 

Küsimused чей? 

чья? чьё? чьи? ja 

vastused 

(possesiivsete 

asesõnade 

kasutamine, 

родительный 

kääne). 

Küsimus когда? 

какого года? в 

каком году? ja 

vastused 

(nädalapäevad, 

kuud, kellaaeg, 

aasta). 
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Lisa 4 

Võõrkeele keeleoskuse taotletavad tasemed kooliastmete kaupa 

   Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

I 

 

kooliaste 

A - 

võõrkeel 

Inglise 

keel A1.2 A1.1 A1.2 A1.1 

Teised 

keeled A1.1 – A1.2 A1.1 A1.1 – A1.2 A1.1 

II  

kooliaste 

A - 

võõrkeel 

Inglise 

keel A2.2 A2.2 A2.2 A2.2 

Teised 

keeled A2.1 A2.1 A2.1 A2.1 

B – 

võõrkeel 

Inglise 

keel A1.2 A1.2 A1.2 A1.2 

Teised 

keeled A1.1 – A1.2 
A1.1 – 

A1.2 
A1.1 – A1.2 A1.1 – A1.2 

III  

kooliaste 

A - 

võõrkeel 

Inglise 

keel B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 

Teised 

keeled B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 

B – 

võõrkeel 

Inglise 

keel B1.1 B1.1 B1.1 A2.2 

Teised 

keeled A2.2 A2.2 A2.2 A2.2 

Gümnaas

ium 

B2-keeleoskustase B2.1 – B2.2 
B2.1 – 

B2.2 
B2.1 – B2.2 B2.1 – B2.2 

B1-keeleoskustase B1.1 – B1.2 
B1.1 – 

B1.2 
B1.1 – B1.2 B1.1 – B1.2 
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Ainevaldkond „Matemaatika“ 

 

1. Üldalused  

 

1.1. Matemaatikapädevus 

Matemaatika õpetamise eesmärk gümnaasiumis on matemaatikapädevuse kujundamine, see 

tähendab suutlikkust tunda matemaatiliste mõistete ja seoste süsteemsust; kasutada 

matemaatikat temale omase keele, sümbolite ja meetoditega erinevaid ülesandeid 

modelleerides nii matemaatikas kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades; oskust 

probleeme esitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja rakendada, lahendusideid analüüsida, 

tulemuse tõesust kontrollida; oskust loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada, mõista ning 

kasutada erinevaid lahendusviise; huvituda matemaatikast ja kasutada matemaatika ning info- 

ja kommunikatsioonivahendite seoseid. 

Matemaatika õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks õpilane: 

1) väärtustab matemaatikat ning hindab ja arvestab oma matemaatilisi võimeid karjääri 

plaanides; 

2) on omandanud süsteemse ja seostatud ülevaate matemaatika erinevate valdkondade 

mõistetest, seostest ning protseduuridest; 

3) mõistab ja analüüsib matemaatilisi tekste ning esitab oma matemaatilisi mõttekäike nii 

suuliselt kui ka kirjalikult; 

4) arutleb loovalt ja loogiliselt, leiab probleemülesande lahendamiseks sobivaid strateegiaid 

ning rakendab neid; 

5) esitab matemaatilisi hüpoteese, põhjendab ja tõestab neid; 

6) mõistab ümbritsevas maailmas valitsevaid kvantitatiivseid, loogilisi, funktsionaalseid, 

statistilisi ja ruumilisi seoseid; 

7) rakendab matemaatilisi meetodeid teistes õppeainetes ja erinevates eluvaldkondades, oskab 

probleemi esitada matemaatika keeles ning interpreteerida ja kriitiliselt hinnata 

matemaatilisi mudeleid; 

8) tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise (graafik, tabel, valem, diagramm, tekst 

jne), oskab valida sobivat esitusviisi ning üle minna ühelt esitusviisilt teisele; 

9) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid (mudelid, teatmeteosed, IKT 

vahendid jne) ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 

10) mõistab matemaatika sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset tähendust. 

 

1.2. Ainevaldkonna õppeained ja maht 

Ainevaldkonda kuuluvad kaks õppeainet – kitsas matemaatika ja lai matemaatika. 

Kitsa matemaatika 8 kohustuslikku kursust on:  

1. „Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused“;  

2. „Trigonomeetria“;  

3. „Vektor tasandil. Joone võrrand“;  

4. „Tõenäosus ja statistika“; 

5. „Funktsioonid I“;  
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6. „Funktsioonid II“;  

7. „Planimeetria. Integraal“;  

8. „Stereomeetria“. 

Laia matemaatika 14 kohustuslikku kursust on:  

1. Avaldised ja arvuhulgad;  

2. Võrrandid ja võrrandisüsteemid;  

3. Võrratused. Trigonomeetria I;  

4. Trigonomeetria II;  

5. Vektor tasandil. Joone võrrand;  

6. Tõenäosus, statistika;  

7. Funktsioonid. Arvjadad;  

8. Eksponent- ja logaritmfunktsioon;  

9. Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis;  

10. Tuletise rakendused;  

11. Integraal. Planimeetria;  

12. Sirge ja tasand ruumis;  

13. Stereomeetria;  

14. Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine. 

Ainevaldkonnas on 3 valikkursust: „Loogika”, „Majandusmatemaatika elemendid”, ning 

„Planimeetria. Hulknurkade ja ringide geomeetria”. 

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus 

Lai matemaatika ja kitsas matemaatika erinevad nii sisu kui ka käsitluslaadi poolest. Laias 

matemaatikas käsitletakse mõisteid ja meetodeid, mida on vaja matemaatikateaduse olemusest 

arusaamiseks. Kitsa matemaatika õpetamise eesmärk on matemaatika rakenduste vaatlemine, 

et kirjeldada inimest ümbritsevat maailma teaduslikult ning tagada elus toimetulek. Selleks 

vajalik keskkond luuakse matemaatika mõistete, sümbolite, omaduste ja seoste, reeglite ja 

protseduuride käsitlemise ning intuitsioonil ja loogilisel arutelul põhinevate mõttekäikude 

esitamise kaudu. Nii kitsas kui ka lai matemaatika annavad õppijale vahendid ja oskused 

rakendada teistes õppeainetes vajalikke matemaatilisi meetodeid. 

Õpilased, keda matemaatika rohkem huvitab, võivad kasutada valikainete õpiaega, üleriigilisi 

süvaõppevorme ja individuaalõpet. Ainekavas esitatud valikkursusi võib lisada nii kitsale kui 

ka laiale matemaatikale.  

Kitsa matemaatika järgi õppinud õpilased saavad üle minna laiale matemaatikale ja laia 

matemaatika järgi õppinud õpilased kitsale matemaatikale. Ülemineku tingimused sätestab 

kool oma õppekavas. 

Üleminekutingimused:  

Laialt kursuselt saab kitsale üle minna alati, kuid parimaks võimaluseks on seda teha pärast 5. 

kursust (10. klassi lõpus) või pärast 3. kursust.  

Kitsalt kursuselt laiale üleminek on raske, sest esimesed kursused erinevad väga palju. 

Üleminekul tuleb palju iseseisvat lisatööd teha. Parimaks võimaluseks on pärast 2. kursust.   
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1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalusi 

Matemaatika õppimise kaudu kujundatakse gümnasistides kõiki riiklikus õppekavas 

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

oskuste, väärtushinnangute ja käitumise kujundamisel on kandev roll õpetajal, kelle 

väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad 

gümnasistide väärtushinnanguid ja käitumist. 

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Matemaatikat õppides tutvuvad õpilased erinevate maade ja 

ajastute saavutustega matemaatikas ning tajuvad seeläbi kultuuride seotust. Õpilasi suunatakse 

tunnetama loogiliste mõttekäikude elegantsi ning märkama geomeetriliste kujundite 

harmooniat arhitektuuris ja looduses. Arendatakse püsivust, objektiivsust, täpsust ja töökust. 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Vastutustunnet ühiskonna ja kaaskodanike ees kasvatatakse 

sellesisuliste ülesannete lahendamise kaudu. Erinevad paaris- ja rühmatööd arendavad 

õpilastes koostöö- ja vastastikuse abistamise oskusi, võimaldavad kasutada ka 

matemaatikatundides erinevaid kollektiivse töö vorme. Kasvatatakse sallivalt suhtuma 

erinevate matemaatiliste võimetega õpilastesse.  

Enesemääratluspädevus. Erineva raskusastmega ülesannete iseseisva lahendamise kaudu 

saavad õpilased hinnata ja arendada oma matemaatilisi võimeid. Selleks sobivad kõige 

paremini avatud probleemülesanded. 

Õpipädevus. Ülesannete lahendamise kaudu arendatakse analüüsimise, ratsionaalsete võtete 

otsingu ja tulemuste kriitilise hindamise oskusi. Tekstülesandeid lahendades areneb 

funktsionaalne lugemisoskus: õpitakse eristama olulist ebaolulisest ning nägema objektide 

seoseid. Arendatakse üldistamise ja analoogia kasutamise oskust ning oskust kasutada õpitud 

teadmisi uutes olukordades. Õpilases kujundatakse arusaam, et ülesannete lahendamise teid on 

võimalik leida iseseisva mõtlemise teel. 

Suhtluspädevus. Arendatakse suutlikkust väljendada oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt 

eelkõige mõistete korrektsete definitsioonide esitamise, hüpoteeside ja väidete või teoreemide 

sõnastamise ning ülesannete lahenduste vormistamise kaudu. Tekstülesandeid lahendades 

areneb funktsionaalne lugemisoskus: õpitakse eristama olulist ebaolulisest ja nägema objektide 

seoseid. Matemaatika oluline roll on kujundada valmisolek mõista, seostada ja edastada infot, 

mis on esitatud erinevatel viisidel. Arendatakse suutlikkust formaliseerida tavakeeles esitatud 

infot ning vastupidi: esitada matemaatiliste sümbolite ja valemite sisu tavakeeles. 

Ettevõtlikkuspädevus. Uute matemaatiliste teadmisteni jõutakse sageli vaadeldavate 

objektide omaduste analüüsimise kaudu: uuritakse objektide ühiseid omadusi, selle alusel 

sõnastatakse hüpotees ja otsitakse ideid selle kehtivuse põhjendamiseks. Arendatakse oskust 

näha ja sõnastada probleeme, genereerida ning analüüsida ideid. Tõenäosusteooria ja 

funktsioonide omadustega seotud ülesannete lahendamise kaudu õpitakse uurima objekti 

muutumise sõltuvust parameetritest. Ühele ülesandele erinevate lahendusteede leidmine 

arendab paindlikku mõtlemist. Ettevõtlikkuspädevust arendatakse ka mitmesuguste eluliste 

andmetega ülesannete lahendamise ning pikemate projektide kaudu. 

Loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. Matemaatikat õppides on vältimatu kasutada 

tehnoloogilisi abivahendeid ülesannete lahendamisel. Matemaatika kui teaduskeele olulisuse 

mõistmine võimaldab aru saada teaduse ja tehnoloogia arengust. 

1.5. Matemaatika lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega 

Matemaatikaõpetuse lõimimise eeldused ainesiseselt loob ainekavas pakutud kursuste 
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järjestus. Matemaatikaõpetuse lõimimine teiste ainetega: 

1. uute mõistete, seoste ja protseduuride juurde minnakse teistest valdkondadest pärit 

probleemi abil. Ka seoste ja protseduuride õppimisel peaks olema lähtekohaks eluline 

vajadus nende järele.  

2. matemaatikas õpitu rakendamine teistest ainetest pärit näidetel. 

Arvuhulgad. Avaldised 

Arvuhulkade käsitlemist tuleks kindlasti seostada matemaatika ajalooga (lõiming läbiva 

teemaga „Kultuuriline identiteet“). Arvu 10 astmeid ja arvu standardkuju kasutatakse palju 

keemias ja füüsikas. Ainete integratsiooni huvides on vaja gümnaasiumis korrata arvu 

standardkuju koos mõningate standardkujul antud arvudega teostatavate korrutamis- ja 

jagamistehete näidetega. 

Suurte ja väikeste arvude käsitlemisel on vajalik tähelepanu pöörata ühikute eesliidetele ja 

ühikute teisendamisele (hädavajalik keemias ja füüsikas). 

Keemia arvutusülesannete lahendamisel osutub väga vajalikuks oskus omavahel korrutada või 

jagada kas positiivsete või negatiivsete astendajatega astmeid.  

Võrrandid, võrratused ja võrrandisüsteemid 

Kuna matemaatika ja füüsika kursuses õpitakse väga erinevaid valemeid, siis tuleb tihti 

teisendada valemeid sobivale kujule, et avaldada nendest muutuja. 

Gümnaasiumis on sobivaks teemaks, mis võimaldab lõimingut erinevate õppeainetega, kolme 

muutujaga lineaarvõrrandisüsteem. Üks võimalus paremaks mõistmiseks ja funktsionaalse 

lugemisoskuse saavutamiseks on panna õpilased ise tekstülesandeid koostama. See võimaldab 

õpetada teabetekstide kasutamist, annab võimaluse projekti- ja rühmatööde läbiviimiseks ning 

lõiminguks teiste ainevaldkondade, üldpädevuste ja läbivate teemadega. Sedakaudu saaks 

toimuda ka matemaatika ja emakeele lõiming, mis realiseeruks eelkõige korrektses 

emakeelekasutuses matemaatiliste tekstide esitamisel (seda ka lahenduste vormistamisel). 

Õpilased on piisavalt fantaasiarikkad, et luua ülesandeid, mis on seotud ajaloo, muusika, 

kirjanduse, ühiskonnaõpetuse või mõne muu ainega.  

Ülesannete koostamise juures on oluline korrektse eesti keele ja viitamistehnika kasutamine. 

Silmas pidades seda, et uue õppekava kohaselt peab iga gümnasist koostama ja kaitsma 

stuudiumi jooksul uurimistöö, on teksti loomise harjutamine igati tänuväärne.  

Trigonomeetria 

Trigonomeetria lihtsustusülesannete lahendamine arendab ettevõtlikkus- ja õpipädevusi: tuleb 

mõelda mitu sammu ette ja kasutada samaaegselt nii algebra- kui ka trigonomeetriateadmisi. 

Kolmnurkade ja teiste tasandiliste kujundite pindalade arvutamise juures tuleks kindlasti 

kasutada võimalust lõiminguteks, praktilisteks töödeks, projekti- ja rühmatöödeks. 

Tekstülesannete lahendamisel tuleks pöörata tähelepanu sellele, et päikesekiire langemisnurka 

käsitletakse füüsikas ja ülejäänud loodusainetes erinevalt. Geograafias mõeldakse selle all 

maapinna ja päikesekiire vahelist nurka, füüsikas aga viimase täiendusnurka. 

Vektor tasandil. Joone võrrand 

Vektorite teemat käsitlema asudes maksab õpilastele meelde tuletada selle sõna tähendust: 

vector – ladina keeles vedaja.  

Vektorite skalaarkorrutise mõiste käsitlemine on mõistlik siduda mehhaanilise töö kui 

jõuvektori ja nihkevektori skalaarkorrutise leidmisega.  

Tõenäosusteooria ja statistika 
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Kõnealune kursus kannab väga suurt õppija isiksuse arendamise koormust ja on eriti oma 

statistikaosaga üks olulisi vahendeid gümnaasiumi õppeprotsessi lõimimisel. Lõiming 

ühiskonnaõpetuse, loodusainete, kehakultuuri ja teiste õppeainetega saab toimuda 

uurimisülesannete valiku ning ühisprojektide kaudu. Tõenäosusteooria õppimise juures võiks 

rõhutada lõimingut läbivate teemade („Kultuuriline identiteet“, „Tehnoloogia ja innovatsioon“, 

„Teabekeskkond“ jt) ning üldpädevustega (väärtus-, suhtlus- ja ettevõtlikkuspädevus, 

esitamise ja kommunikatiivsed oskused jne). Hea võimaluse selleks annab tõenäosusteooria 

tekkimise ajalugu.  

Statistikateemade seotust ümbritseva eluga aitab tagada mitmete aktuaalsete teabetekstide 

kasutamine. Valitud materjal peab kindlasti olema päevakohane ning õpilastele huvipakkuv. 

Väga huvitavaid andmeid leiab näiteks Päevalehe nädalalõpulisast leheküljelt „Graafiline 

maailm“. Õpilasi võiks suunata leitud infot interpreteerima. 

Lisaks lõimimisvajadustele teiste õppeainetega võiks andmetöötluse juures enam rõhutada 

projekti- ja rühmatööde läbiviimist, mis lisaks mitmesuguste üld- ja ainealaste pädevuste 

arendamisele võimaldab õppetööd diferentseerida. Statistikateadmiste osakaal tähtsustub 

kindlasti, sest uurimistööde koostamise juures on selle vahendite tundmine hädavajalik.  

Funktsioonid. Arvjadad 

Liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise ning eksponent- ja logaritmfunktsiooni käsitlemise 

juures tuleks reaalse eluga seostamiseks lahendada sobivaid ülesandeid (nt majandus- ja 

rahandusülesanded, liikluskeskkonna ohutuse seos sõidukite liikumise kiirusega, muid 

riskitegureid hõlmavate andmetega graafikud, nt nakkushaiguste leviku eksponentsiaalne 

olemus jne). Lõiminguvõimalusi on nii läbivate teemade ("Keskkond ja jätkusuutlik areng", 

"Tehnoloogia ja innovatsioon", "Teabekeskkond", "Tervis ja ohutus", "Väärtused ja kõlblus" 

jne), mitmesuguste pädevuste (suhtluspädevus, väärtuspädevus, ettevõtlikkuspädevus jne) kui 

ka teiste õppeainetega.  

Funktsiooni piirväärtus ja tuletis. Tuletise rakendused 

Kuigi kitsa matemaatika ainekava nimetab vaid funktsiooni tuletise geomeetrilist tähendust, on 

ainete lõimimise huvides mõistlik eraldi tähelepanu juhtida ka funktsiooni tuletise füüsikalisele 

tähendusele (hetkkiiruse näitel). Õpilaste üldist silmaringi laiendaks ka majandusalaste  reaalse 

eluga seotud ülesannete  lahendamine, optimaalsete lahenduste otsimine  

ekstreemumülesannete lahendamisel. 

Tasandilised kujundid, stereomeetria 

Nagu mitmete kursuste juures on lõiming siingi võimalik eelkõige eluliste näidete ning 

planimeetriaülesannete lahendamise kaudu. 

Kaare pikkuse ja kera käsitlemisel sobib geograafiaga lõimuva rakendusliku näiteülesandena 

õppematerjal kerast kui planeedi Maa mudelist. 

Lisaks korrektsele emakeele kasutamisele matemaatika õppimisel on võimalik – koostöös eesti 

keele õpetajaga – edukalt lõimida keeleõpet ja matemaatikat ka kirjandit või  värsse kirjutades.  

Nii on seal öeldud, et gümnaasiumi lõpetaja arutleb loovalt ja loogiliselt, mõistab ümbritsevas 

maailmas valitsevaid kvantitatiivseid, loogilisi, funktsionaalseid, statistilisi ja ruumilisi 

seoseid, et matemaatikapädevus hõlmab huvi matemaatika vastu, matemaatika sotsiaalse, 

kultuurilise ja personaalse tähenduse mõistmist jne.  

Lõiming matemaatikas 
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Matemaatika õpetamisel gümnaasiumis tasub kindlasti rõhutada ainesisest vertikaalset 

lõimingut. Nii tuleks 10. klassis korrata algebralisi murde ning seostada seda põhikoolis õpitud 

harilike murdudega. Funktsiooni piirväärtuse arvutamisel on vaja kasutada mitmesuguseid 

põhikoolis õpitud avaldiste lihtsustamise võtteid (ühise teguri sulgude ette toomine, summa ja 

vahe ruutude ning kuupide abivalemid, ruutkolmliikme teisendamine korrutiseks, taandamine 

jne). Valides ülesandeid lahendamiseks, tuleks kindlasti silmas pidada seda, et planimeetria 

kursus on ettevalmistus stereomeetriaks. Kolmnurga ja teiste tasapinnaliste kujundite pindalade 

leidmisel, samuti stereomeetriaülesannete lahendamisel saab kasutada analüütilise geomeetria 

vahendeid (koordinaatide meetod, sirge ja teiste joonte võrrandid, nurk kahe tasandi vahel, nurk 

sirge ja tasandi vahel jne). Tuletise rakenduste, kujundite suurima ja vähima pindala ja ruumala 

leidmisel, toimub lõiming geomeetria, aga ka algebra ja trigonomeetria teemadega. 

1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi 

Õppekava üldosas toodud läbivad teemad realiseeritakse gümnaasiumi matemaatikaõpetuses 

eelkõige õppe sihipärase korraldamise ning ülesannete elulise sisu kaudu.  

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Matemaatika  õppimise käigus kujundatakse  

õpilastes erinevate õppetegevuste kaudu valmisolek mõista ja väärtustada elukestvat õpet kui 

elustiili ning mõtestada karjääri planeerimist kui jätkuvat otsuste tegemise protsessi. 

Õppetegevus võimaldab vahetult kokku puutuda töömaailmaga, nt ettevõtte külastusi, 

õpilastele tutvustatakse ainevaldkonnaga seotud ameteid, erialasid ja edasiõppimisvõimalusi. 

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. Enda võimete reaalne hindamine on üks 

tähtsamaid edasise karjääri plaanimise lähtetingimusi. Matemaatikatundides kujundatakse 

võimet abstraktselt ja loogiliselt mõelda, mida on vaja, et kaaluda erinevaid mõjutegureid 

karjääri valides. Õpilased arendavad oma õpi- ja suhtlusoskusi ning koostöö-, otsustamis- ja 

infoga ümberkäimise oskusi, mida on muu hulgas vaja tulevases tööelus.  

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Keskkonna ressursse käsitlevaid andmeid analüüsides 

arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse ning õpetatakse väärtustama elukeskkonda. 

Tähtsal kohal on protsentarvutus, muutumist ja seoseid kirjeldav matemaatika ning statistika 

elemendid.  

Kultuuriline identiteet. Olulisel kohal on matemaatika ajaloo elementide tutvustamine ning 

ühiskonna ja matemaatikateaduse arengu seostamine. Protsentarvutuse ja statistika abil saab 

kirjeldada ühiskonnas toimuvaid protsesse ühenduses mitmekultuurilisuse teemaga. 

Geomeetrial on tähtis koht kultuuriruumis. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Ülesannetele erinevate lahendusteede otsimine on seotud 

ettevõtlikkusega. Uurimistööde, rühmatööde ning projektidega arenevad algatus- ja 

koostööoskused. 

Tehnoloogia ja innovatsioon. Matemaatikakursuse lõimingute kaudu tehnoloogia ja 

loodusainetega saavad õpilased ettekujutuse tehnoloogiliste protsesside kirjeldamise ning 

modelleerimise meetoditest. Õpilased kasutavad IKT vahendeid probleemide lahendamiseks 

ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks. Matemaatika õppimine võimaldab avastada ja 
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märgata seaduspärasusi ning aitab seeläbi kaasa loova inimese kujunemisele. 

Teabekeskkond. Statistika ja protsentarvutus aitavad mõista meediamanipulatsioone ning 

arendavad kriitilise teabeanalüüsi oskusi. 

Tervis ja ohutus. Ohutus- ja tervishoiuandmeid sisaldavate ülesannete kaudu õpitakse 

objektiivsete andmete alusel hindama riskitegureid. 

Väärtused ja kõlblus. Matemaatika õppimine arendab korralikkust, hoolsust, süstemaatilisust, 

järjekindlust, püsivust ning ausust. Matemaatikal on tähtis osa tolerantse suhtumise 

kujunemisel erinevate võimetega kaaslastesse. 

 

1.7. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

Õpet 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 piisavalt aega nii huvitegevuseks kui ka puhkuseks; 

3) võimaldatakse üksi- ja ühisõpet, mis toetavad õpilaste kujunemist aktiivseteks, 

koostöövõimelisteks ning iseseisvateks õppijateks; 

4) kasutatakse diferentseeritud õpiülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, kooliümbrus, looduskeskkond, ettevõtted jne; 

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: õppekäigud, väitlused, projektõpe, 

praktilised ja uurimistööd jne. 

Õppetegevuse kavandamisel on õpetajal professionaalne õigus koostöös õpilastega teha 

valikuid õppesisu käsitlemises arvestusega, et taotletavad õpitulemused oleksid saavutatud 

ning üld- ja valdkondlikud pädevused kujundatud, ja lähtuvalt õpilaste eelnevatest teadmistest-

oskustest. 

 

1.8. Hindamise alused 

Hindamise aluseks on põhikooli riikliku õppekava üldosas ja kooli õppekavas sätestatu. 

Hindamisvormidena kasutatakse nii kujundavat kui ka kokkuvõtvat hindamist. Kujundav 

hindamine annab infot ülesannete üldise lahendamise oskuse ja matemaatilise mõtlemise ning 

õpilase suhtumise kohta matemaatikasse. Õppetunni või muu õppetegevuse ajal antakse 

õpilasele tagasisidet aine ning ainevaldkonna teadmiste ja oskuste ning õpilase hoiakute ja 

väärtuste kohta. Koostöös kaaslaste ja õpetajaga saab õpilane seatud eesmärkide ja 

õpitulemuste põhjal julgustavat ning konstruktiivset tagasisidet oma tugevuste ja nõrkuste 

kohta. Hinnatakse nii teadmisi ja nende rakendamise oskust kui ka üldpädevuste saavutatust, 

sh õpioskusi suuliste vastuste, kirjalike tööde ning praktiliste tegevuste alusel. 

Hindamismeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuselisi iseärasusi, individuaalseid võimeid 

ning valmisolekut ühe või teise tegevusega toime tulla. 

Hindamisel on võrdselt oluline nii õpetaja sõnaline hinnang, numbriline hinne kui ka õpilase 
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enesehinnang. Õpetaja suunamine aitab õpilast ise oma tegevusele ning töö tulemuslikkusele 

hinnangut anda ning isiklikku ainealast arengut juhtida. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul ei 

hinnata mitte ainult töö tulemust, vaid ka protsessi. Kirjalikke ülesandeid hinnates parandatakse 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. 

Õpet kavandades ning sellest tulenevalt ka hinnates arvestatakse mõtlemise hierarhilisi 

tasandeid:  

1. faktide, protseduuride ja mõistete teadmine: meenutamine, äratundmine, info leidmine, 

arvutamine, mõõtmine, klassifitseerimine/järjestamine; 

2. teadmiste rakendamine: meetodite valimine, matemaatilise info esitamine eri viisidel, 

modelleerimine ning rutiinsete ülesannete lahendamine; 

3. arutlemine: põhjendamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste hindamine, reaalsusest 

tulenevate ning mitterutiinsete ülesannete lahendamine. 

 

1.9. Füüsiline õpikeskkond 

Kool võimaldab: 

1) õppe klassis, kus on tahvel ja tahvlile joonestamise vahendid; 

2) vajaduse korral kasutada klassis internetiühendusega IKT vahendeid ning esitlustehnikat; 

3) tasandiliste ja ruumiliste kujundite komplekte; 

4) klassiruumis kasutada taskuarvutite komplekti. 

 

2. AINEKAVAD 

 

2.1. Kitsas matemaatika 

2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Matemaatika õpetamisega gümnaasiumis taotletakse, et õpilane: 

1) saab aru matemaatika keeles esitatud teabest; 

2) kasutab ja tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise; 

3) rakendab matemaatikat erinevate valdkondade probleeme lahendades; 

4) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 

5) arendab oma intuitsiooni, arutleb loogiliselt ja loovalt; 

6) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid; 

7) kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid. 
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2.1.2. Õppeaine kirjeldus 

Kitsa matemaatika eesmärk on õpetada aru saama matemaatika keeles esitatud teabest, 

kasutada matemaatikat igapäevaelus esinevates olukordades, tagades sellega sotsiaalse 

toimetuleku. Kitsa kava järgi õpetatakse kirjeldavalt ja näitlikustavalt, matemaatiliste väidete 

põhjendamine toetub intuitsioonile ning analoogiale. Olulisel kohal on rakendusülesanded. 

 

2.1.3. Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid, lahendades erinevate 

eluvaldkondadega seonduvaid ülesandeid; 

2) mõistab ja eristab funktsionaalseid ning statistilisi protsesse; 

3) lihtsustab avaldisi, lahendab võrrandeid ja võrratusi; 

4) kasutab trigonomeetriat geomeetriliste kujunditega seotud ülesandeid lahendades; 

5) esitab põhilisi tasandilisi jooni valemi abil, skitseerib valemi abil antud joone; 

6) kasutab juhusliku sündmuse tõenäosust ja juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid, 

uurides erinevate eluvaldkondade nähtusi; 

7) tunneb õpitud funktsioonide omadusi ning rakendab neid; 

8) leiab geomeetriliste kujundite joonelemente, pindalasid ja ruumalasid, 

9) väljendub matemaatika keelt kasutades täpselt ja lühidalt, arutleb ülesandeid lahendades 

loovalt ja loogiliselt; 

10) kasutab matemaatikat õppides ning andmeid otsides ja töödeldes IKT vahendeid; 

11) hindab oma matemaatilisi teadmisi ja oskusi ning arvestab neid edasist tegevust 

kavandades; 

12) teab ainevaldkonnaga seotud ameteid ja erialasid, mõistab seoseid ainevaldkonnaga seotud 

teadmiste ja tööturu võimaluste vahel ja analüüsib enda ainealaseid teadmisi ja oskusi 

haridustee kavandamisel 

 

2.1.4. Kursuste õpitulemused ja õppesisu 

I kursus „Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) eristab ratsionaal-, irratsionaal- ja reaalarve; 

2) eristab võrdust, samasust, võrrandit ja võrratust; 

3) selgitab võrrandite ja võrratuste lahendamisel kasutatavaid samasusteisendusi; 

4) lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut- ja lihtsamaid murdvõrrandeid ning nendeks 

taanduvaid võrrandeid; 

5) sooritab tehteid astmete ja juurtega, teisendades viimased ratsionaalarvulise astendajaga 

astmeteks; 

6) teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja juuravaldisi; 

7) lahendab lineaar- ja ruutvõrratusi ning ühe tundmatuga lineaarvõrratuste süsteeme; 

8) lahendab lihtsamaid, sh tegelikkusest tulenevaid tekstülesandeid võrrandite ja 

võrrandisüsteemide abil. 
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Õppesisu 

Naturaalarvude hulk N, täisarvude hulk Z ja ratsionaalarvude hulk Q. Irratsionaalarvude hulk I. 

Reaalarvude hulk R. Reaalarvude piirkonnad arvteljel. Arvu absoluutväärtus. 

Ratsionaalavaldiste lihtsustamine. Arvu n-es juur. Astme mõiste üldistamine: täisarvulise ja 

ratsionaalarvulise astendajaga aste. Murdvõrrand. Arvu juure esitamine ratsionaalarvulise 

astendajaga astmena. Tehted astmetega ning tehete näiteid võrdsete juurijatega juurtega. 

Võrratuse mõiste ja omadused. Lineaar- ja ruutvõrratused. Lihtsamate, sealhulgas tegelikkusest 

tulenevate tekstülesannete lahendamine võrrandite abil. 

 

II kursus „Trigonomeetria” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi; 

2) loeb trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid; 

3) teisendab kraadimõõdus antud nurga radiaanmõõtu ja vastupidi; 

4) teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi; 

5) rakendab kolmnurga pindala valemeid, siinus- ja koosinusteoreemi; 

6) lahendab kolmnurki, arvutab kolmnurga, rööpküliku ja hulknurga pindala, arvutab 

ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala; 

7) lahendab lihtsamaid rakendussisuga planimeetriaülesandeid. 

Õppesisu 

Nurga mõiste üldistamine, radiaanmõõt. Mis tahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid (sinα, 

cosα, tanα), nende väärtused nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° korral. Negatiivse 

nurga trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsioonide y = sin x, y = cos x, y = tan x graafikud. 

Trigonomeetria põhiseosed tan α = 
sin 𝛼

cos 𝛼
, sin2 α + cos2 α = 1, cos α = sin (90° – α), 

sin α = cos (90° – α), tan α = 
1

tan(90 – 𝛼)
, sin (–α) = –sin α, cos (–α) = cos α, tan (–α) = –tan α, 

sin (α + k 360°) = sin α, cos (α + k 360°) = cos α, tan (α + k 360°) = tan α.  

Siinus- ja koosinusteoreem. Kolmnurga pindala valemid, nende kasutamine hulknurga pindala 

arvutamisel. Kolmnurga lahendamine. Ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi 

sektori kui ringi osa pindala arvutamine. Rakendussisuga ülesanded. 

 

III kursus „Vektor tasandil. Joone võrrand” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab vektori mõistet ja vektori koordinaate; 

2) tunneb sirget, ringjoont ja parabooli ning nende võrrandeid, teab sirgete vastastikuseid 

asendeid tasandil; 

3) liidab ja lahutab vektoreid ning korrutab vektorit arvuga nii geomeetriliselt kui ka 

koordinaatkujul; 

4) leiab vektorite skalaarkorrutise, rakendab vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid; 

5) koostab sirge võrrandi, kui sirge on määratud punkti ja tõusuga, tõusu ja algordinaadiga, 

kahe punktiga; 

6) määrab sirgete vastastikused asendid tasandil; 
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7) koostab ringjoone võrrandi keskpunkti ja raadiuse järgi; 

8) joonestab sirgeid, ringjooni ja paraboole nende võrrandite järgi; 

9) leiab kahe joone lõikepunktid (üks joontest on sirge); 

10) kasutab vektoreid ja joone võrrandeid geomeetriaülesannetes. 

Õppesisu 

Punkti asukoha määramine tasandil. Kahe punkti vaheline kaugus. Vektori mõiste ja 

tähistamine. Vektorite võrdsus. Nullvektor, ühikvektor, vastandvektor, seotud vektor, 

vabavektor. Jõu kujutamine vektorina. Vektori koordinaadid. Vektori pikkus. Vektori 

korrutamine arvuga. Vektorite liitmine ja lahutamine (geomeetriliselt ja koordinaatkujul). Kahe 

vektori vaheline nurk. Kahe vektori skalaarkorrutis, selle rakendusi. Vektorite kollineaarsus ja 

ristseis. Sirge võrrand (tõusu ja algordinaadiga, kahe punktiga, punkti ja tõusuga määratud 

sirge). Kahe sirge vastastikused asendid tasandil. Nurk kahe sirge vahel. Parabooli võrrand. 

Ringjoone võrrand. Joonte lõikepunktide leidmine. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandist ning 

lineaarvõrrandist ja ruutvõrrandist koosnev võrrandisüsteem. Rakendussisuga ülesanded. 

 

IV kursus „Tõenäosus ja statistika” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust; 

2) teab sündmuse tõenäosuse mõistet ning oskab leida soodsate ja kõigi võimaluste arvu 

(loendamine, kombinatoorika); 

3) teab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse arvkarakteristikute 

tähendust; 

4) teab valimi ja üldkogumi mõistet ning andmete süstematiseerimise ja statistilise otsustuse 

usaldatavuse tähendust; 

5) arvutab sündmuse tõenäosust ja rakendab seda lihtsamaid elulisi ülesandeid lahendades; 

6) arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikud ning teeb nendest järeldusi uuritava 

probleemi kohta; 

7) leiab valimi järgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna; 

8) kogub andmestikku ja analüüsib seda IKT abil statistiliste vahenditega. 

 

Õppesisu 

Sündmus. Sündmuste liigid. Suhteline sagedus, statistiline tõenäosus. Klassikaline tõenäosus. 

Geomeetriline tõenäosus. Sündmuste korrutis. Sõltumatute sündmuste korrutise tõenäosus. 

Sündmuste summa. Välistavate sündmuste summa tõenäosus. Faktoriaal. Permutatsioonid. 

Kombinatsioonid. Diskreetne juhuslik suurus, selle jaotusseadus, jaotuspolügoon ja 

arvkarakteristikud (keskväärtus, mood, mediaan, standardhälve). Üldkogum ja valim. Andmete 

kogumine ja nende süstematiseerimine. Statistilise andmestiku analüüsimine ühe tunnuse järgi. 

Normaaljaotus (kirjeldavalt). Statistilise otsustuse usaldatavus keskväärtuse usaldusvahemiku 

näitel. Andmetöötluse projekt, mis realiseeritakse IKT vahendite abil (soovitatavalt koostöös 

mõne teise õppeainega). 

V kursus „Funktsioonid” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 
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1) selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist ning funktsiooni käigu uurimisega seonduvaid 

mõisteid, teab pöördfunktsiooni mõistet ning paaritu ja paarisfunktsiooni mõistet; 

2) skitseerib ainekavaga fikseeritud funktsioonide graafikuid (käsitsi ning arvutil); 

3) kirjeldab funktsiooni graafiku järgi funktsiooni peamisi omadusi; 

4) teab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi ning logaritmib ja potentseerib lihtsamaid 

avaldisi; 

5) lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid astme ning logaritmi definitsiooni 

vahetu rakendamise teel; 

6) saab aru liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemusest ning lahendab selle abil 

lihtsamaid reaalsusega seotud ülesandeid; 

7) tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes esinevaid protsentides väljendatavaid suurusi; 

8) lahendab graafiku abil trigonomeetrilisi põhivõrrandeid etteantud lõigul. 

Õppesisu 

Funktsioonid y = ax + b, y = ax2 + bx + c, y = 
𝑎

𝑥
 (kordavalt). Funktsiooni mõiste ja üldtähis. 

Funktsiooni esitusviisid. Funktsiooni määramis- ja muutumispiirkond. Paaris- ja paaritu 

funktsioon. Funktsiooni nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkond. Funktsiooni kasvamine 

ja kahanemine. Funktsiooni ekstreemum. Funktsioonid y = axn (n = 1, 2, –1 ja –2). Arvu 

logaritmi mõiste. Korrutise, jagatise ja astme logaritm. Logaritmimine ja potentseerimine 

(mahus, mis võimaldab lahendada lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid). 

Pöördfunktsioon. Funktsioonid y = ax ja y = loga x. Liitprotsendiline kasvamine ja 

kahanemine. Näiteid mudelite kohta, milles esineb y = eax. Lihtsamad eksponent- ja 

logaritmvõrrandid. Mõisted arcsin m, arccos m ja arctan m. Näiteid trigonomeetriliste 

põhivõrrandite lahendite leidmise kohta. 

 

VI kursus „Jadad. Funktsiooni tuletis” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) saab aru arvjada ning aritmeetilise ja geomeetrilise jada mõistest; 

2) rakendab aritmeetilise ja geomeetrilise jada üldliikme ning n esimese liikme summa 

valemit, lahendades lihtsamaid elulisi ülesandeid; 

3) selgitab funktsiooni tuletise mõistet, funktsiooni graafiku puutuja mõistet ning funktsiooni 

tuletise geomeetrilist tähendust; 

4) leiab funktsioonide tuletisi; 

5) koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi antud puutepunktis; 

6) selgitab funktsiooni kasvamise ja kahanemise seost funktsiooni tuletisega, funktsiooni 

ekstreemumi mõistet ning ekstreemumi leidmist; 

7) leiab ainekavas määratud funktsioonide nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkonnad, 

kasvamis- ja kahanemisvahemikud, maksimum- ja miinimumpunktid ning skitseerib nende 

järgi funktsiooni graafiku; 

8) lahendab lihtsamaid ekstreemumülesandeid. 

Õppesisu 

Arvjada mõiste, jada üldliige. Aritmeetiline jada, selle üldliikme ja summa valem. 

Geomeetriline jada, selle üldliikme ja summa valem. 
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Funktsiooni tuletise geomeetriline tähendus. Joone puutuja tõus, puutuja võrrand. 

Funktsioonide y = xn (n∈Z), y = ex, y = ln x tuletised. Funktsioonide summa, vahe, korrutise ja 

jagatise tuletised. Funktsiooni teine tuletis. Funktsiooni kasvamise ja kahanemise uurimine 

ning ekstreemumite leidmine tuletise abil. Lihtsamad ekstreemumülesanded. 

 

VII kursus „Planimeetria. Integraal” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) tunneb ainekavas nimetatud geomeetrilisi kujundeid ja selgitab kujundite põhiomadusi; 

2) kasutab geomeetria ja trigonomeetria mõisteid ning põhiseoseid elulisi ülesandeid 

lahendades; 

3) tunneb algfunktsiooni mõistet ja leiab määramata integraale (polünoomidest); 

4) tunneb ära kõvertrapetsi ning rakendab Newtoni-Leibnizi valemit määratud integraali 

arvutades; 

5) arvutab määratud integraali järgi tasandilise kujundi pindala. 

Õppesisu 

Kolmnurgad, nelinurgad, korrapärased hulknurgad, ringjoon ja ring. Nende kujundite 

omadused, elementide vahelised seosed, ümbermõõdud ja pindalad rakendussisuga 

ülesannetes. Algfunktsioon ja määramata integraal. Määratud integraal. Newtoni-Leibnizi 

valem. Kõvertrapets, selle pindala. Lihtsamate funktsioonide integreerimine. Tasandilise 

kujundi pindala arvutamine määratud integraali alusel. Rakendusülesanded. 

 

VIII kursus „Stereomeetria” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) kirjeldab punkti asukohta ruumis koordinaatide abil ning sirgete ja tasandite vastastikuseid 

asendeid ruumis; 

2) selgitab kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vahelise nurga mõistet; 

3) tunneb ainekavas nimetatud tahk- ja pöördkehi ning nende omadusi; 

4) kujutab tasandil ruumilisi kujundeid ning nende lihtsamaid lõikeid tasandiga (näiteks 

telglõige, ühe tahuga paralleelne lõige); 

5) arvutab ainekavas nõutud kehade joonelemendid, pindala ja ruumala; 

6) rakendab trigonomeetria- ja planimeetriateadmisi lihtsamaid stereomeetriaülesandeid 

lahendades; 

7) kasutab ruumilisi kujundeid kui mudeleid, lahendades tegelikkusest tulenevaid ülesandeid. 

Õppesisu 

Ristkoordinaadid ruumis. Punkti koordinaadid. Kahe punkti vaheline kaugus. Kahe sirge 

vastastikused asendid ruumis. Nurk kahe sirge vahel. Sirge ja tasandi vastastikused asendid 

ruumis. Sirge ja tasandi vaheline nurk. Sirge ja tasandi ristseisu tunnus. Kahe tasandi 

vastastikused asendid ruumis. Kahe tasandi vaheline nurk. Prisma ja püramiid. Püstprisma ning 

korrapärase püramiidi täispindala ja ruumala. Silinder, koonus ja kera, nende täispindala ning 

ruumala. Näiteid ruumiliste kujundite lõikamise kohta tasandiga. Praktilise sisuga ülesanded 

hulktahukate (püstprisma ja püramiidi) ning pöördkehade kohta. 
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2.2. Lai matemaatika 

 

2.2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Laia matemaatika õpetamisega gümnaasiumis taotletakse, et õpilane: 

1) saab aru matemaatikakeeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi mõttekäike nii 

suuliselt kui ka kirjalikult; 

2) valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise; 

3) arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni; 

4) püstitab matemaatilisi hüpoteese ning põhjendab ja tõestab neid; 

5) modelleerib erinevate valdkondade probleeme matemaatiliselt ning hindab kriitiliselt 

matemaatilisi mudeleid; 

6) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 

7) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis 

sisalduvat teavet; 

8) kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid. 

 

2.2.2. Õppeaine kirjeldus 

Lai matemaatika annab ettekujutuse matemaatika tähendusest ühiskonna arengus ning selle 

rakendamisest igapäevaelus, tehnoloogias, majanduses, loodus- ja täppisteadustes ning muudes 

ühiskonnaelu valdkondades. Selle tagamiseks lahendatakse rakendusülesandeid, kasutades 

vastavat IKT tarkvara. Tähtsal kohal on tõestamine ja põhjendamine.  

 

2.2.3. Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) mõistab ja rakendab õpitud matemaatilisi meetodeid ning protseduure; 

2) arutleb loogiliselt ja loovalt, formaliseerib oma matemaatilisi mõttekäike; 

3) mõistab ja eristab funktsionaalseid ning statistilisi protsesse; 

4) koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid, lahendades erinevate valdkondade 

ülesandeid; 

5) kasutab matemaatikat õppides erinevaid IKT vahendeid; 

6) teisendab irratsionaal- ja ratsionaalavaldisi, lahendab võrrandeid ja võrratusi ning võrrandi- 

ja võrratusesüsteeme; 

7) teisendab trigonomeetrilisi avaldisi ning kasutab trigonomeetriat ja vektoreid 

geomeetriaülesandeid lahendades; 

8) koostab joone võrrandeid ning joonestab õpitud jooni nende võrrandite järgi; 

9) kasutab juhusliku sündmuse tõenäosust ja juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid, 

uurides erinevate eluvaldkondade nähtusi; 

10) uurib funktsioone tuletise põhjal; 

11) tunneb tasandiliste ja ruumiliste kujundite omadusi, leiab geomeetriliste kujundite 

pindalasid ja ruumalasid (ka integraali abil). 

 

2.2.4. Kursuste õpitulemused ja õppesisu 
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I kursus „Avaldised ja arvuhulgad” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab naturaalarvude hulga N, täisarvude hulga Z, ratsionaalarvude hulga Q, 

irratsionaalarvude hulga I ja reaalarvude hulga R omadusi; 

2) defineerib arvu absoluutväärtuse; 

3) märgib arvteljel reaalarvude piirkondi; 

4) esitab arvu juure ratsionaalarvulise astendajaga astmena ja vastupidi; 

5) sooritab tehteid astmete ning võrdsete juurijatega juurtega; 

6) teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja irratsionaalavaldisi; 

7) lahendab rakendussisuga ülesandeid (sh protsentülesanded). 

Õppesisu 

Naturaalarvude hulk N, täisarvude hulk Z, ratsionaalarvude hulk Q, irratsionaalarvude hulk I 

ja reaalarvude hulk R, nende omadused. Reaalarvude piirkonnad arvteljel. Arvu 

absoluutväärtus. Arvusüsteemid (kahendsüsteemi näitel). Ratsionaal- ja irratsionaalavaldised. 

Arvu n-es juur. Astme mõiste üldistamine: täisarvulise ja ratsionaalarvulise astendajaga aste. 

Tehted astmete ja juurtega. 

 

II kursus „Võrrandid ja võrrandisüsteemid” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab võrduse, samasuse ja võrrandi, võrrandi lahendi, võrrandi- ja võrratusesüsteemi 

lahendi ning lahendihulga mõistet; 

2) selgitab võrrandite ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid samasusteisendusi; 

3) lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut-, murd- ja lihtsamaid juurvõrrandeid ning nendeks 

taanduvaid võrrandeid; 

4) lahendab lihtsamaid üht absoluutväärtust sisaldavaid võrrandeid; 

5) lahendab võrrandisüsteeme; 

6) lahendab tekstülesandeid võrrandite (võrrandisüsteemide) abil. 

Õppesisu 

Võrdus, võrrand, samasus. Võrrandite samaväärsus, samaväärsusteisendused. Lineaar-, ruut-, 

murd- ja juurvõrrandid (kuni kaks juurt) ning nendeks taanduvad võrrandid. Üht 

absoluutväärtust sisaldav võrrand. Võrrandisüsteemid. Kahe- ja kolmerealine determinant. 

Tekstülesanded. 
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III kursus „Võrratused. Trigonomeetria I” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab võrratuse omadusi ning võrratuse ja võrratusesüsteemi lahendihulga mõistet; 

2) selgitab võrratuste ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid samasusteisendusi; 

3) lahendab lineaar-, ruut- ja murdvõrratusi ning lihtsamaid võrratusesüsteeme; 

4) leiab taskuarvutil teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende 

väärtuste järgi nurga suuruse; 

5) lahendab täisnurkse kolmnurga; 

6) kasutab täiendusnurga trigonomeetrilisi funktsioone; 

7) kasutab lihtsustamisülesannetes trigonomeetria põhiseoseid. 

Õppesisu 

Võrratuse mõiste ja omadused. Lineaarvõrratused. Ruutvõrratused. Intervallmeetod. 

Lihtsamad murdvõrratused. Võrratusesüsteemid. 

Teravnurga siinus, koosinus ja tangens. Täiendusnurga trigonomeetrilised funktsioonid. 

Trigonomeetrilised põhiseosed täisnurkses kolmnurgas. 

 

IV kursus „Trigonomeetria II” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) teisendab kraadimõõdu radiaanmõõduks ja vastupidi; 

2) arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala; 

3) defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi; teab siinuse, koosinuse ja 

tangensi vahelisi seoseid; 

4) teab mõnede nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° siinuse, koosinuse ja tangensi 

täpseid väärtusi; rakendab taandamisvalemeid, negatiivse ja täispöördest suurema nurga 

valemeid; 

5) leiab taskuarvutil trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi 

nurga suuruse; 

6) teab kahe nurga summa ja vahe valemeid; tuletab ning teab kahekordse nurga siinuse, 

koosinuse ja tangensi valemeid; 

7) teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi; 

8) tõestab siinus- ja koosinusteoreemi; 

9) lahendab kolmnurga ning arvutab kolmnurga pindala; 

10) rakendab trigonomeetriat elulisi ülesandeid lahendades. 

Õppesisu 

Nurga mõiste üldistamine. Nurga kraadi- ja radiaanmõõt. Mis tahes nurga trigonomeetrilised 

funktsioonid. Nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° siinuse, koosinuse ja tangensi 

täpsed väärtused. Seosed ühe ja sama nurga trigonomeetriliste funktsioonide vahel. 

Taandamisvalemid. Negatiivse ja täispöördest suurema nurga trigonomeetrilised funktsioonid. 

Kahe nurga summa ja vahe trigonomeetrilised funktsioonid. Kahekordse nurga 

trigonomeetrilised funktsioonid. Trigonomeetrilised avaldised. Ringjoone kaare pikkus, ringi 

sektori pindala. Kolmnurga pindala valemid. Siinus- ja koosinusteoreem. Kolmnurga 

lahendamine. Rakendusülesanded. 
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V kursus „Vektor tasandil. Joone võrrand” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab mõisteid vektor, ühik-, null- ja vastandvektor, vektori koordinaadid, kahe vektori 

vaheline nurk; 

2) liidab, lahutab ja korrutab vektoreid arvuga nii geomeetriliselt kui ka koordinaatkujul; 

3) arvutab kahe vektori skalaarkorrutise ning rakendab vektoreid füüsikalise sisuga 

ülesannetes; 

4) kasutab vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid; 

5) lahendab kolmnurka vektorite abil; 

6) leiab lõigu keskpunkti koordinaadid; 

7) koostab sirge võrrandi (kui sirge on määratud punkti ja sihivektoriga, punkti ja tõusuga, 

tõusu ja algordinaadiga, kahe punktiga) ning teisendab selle üldvõrrandiks; määrab kahe 

sirge vastastikuse asendi tasandil, lõikuvate sirgete korral leiab sirgete lõikepunkti ja nurga 

sirgete vahel; 

8) koostab hüperbooli, parabooli ja ringjoone võrrandi; joonestab ainekavas esitatud jooni 

nende võrrandite järgi; leiab kahe joone lõikepunktid. 

Õppesisu 

Kahe punkti vaheline kaugus. Vektori mõiste ja tähistamine. Nullvektor, ühikvektor, 

vastandvektor, seotud vektor, vabavektor. Vektorite võrdsus. Vektori koordinaadid. Vektori 

pikkus. Vektorite liitmine ja lahutamine. Vektori korrutamine arvuga. Lõigu keskpunkti 

koordinaadid. Kahe vektori vaheline nurk. Vektorite kollineaarsus. Kahe vektori 

skalaarkorrutis, selle rakendusi, vektorite ristseis. Kolmnurkade lahendamine vektorite abil. 

Sirge võrrand. Sirge üldvõrrand. Kahe sirge vastastikused asendid tasandil. Nurk kahe sirge 

vahel. Ringjoone võrrand. Parabool y = ax2 + bx + c ja hüperbool y =  
𝑎

𝑥
. Joone võrrandi 

mõiste. Kahe joone lõikepunkt. 

 

VI kursus „Tõenäosus, statistika“ 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust ning selgitab sündmuse tõenäosuse 

mõistet, liike ja omadusi; 

2) selgitab permutatsioonide, kombinatsioonide ja variatsioonide tähendust ning leiab nende 

arvu; 

3) selgitab sõltuvate ja sõltumatute sündmuste korrutise ning välistavate ja mittevälistavate 

sündmuste summa tähendust;  

4) arvutab erinevate, ka reaalse eluga seotud sündmuste tõenäosusi; 

5) selgitab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse arvkarakteristikute 

(keskväärtus, mood, mediaan, standardhälve) tähendust, kirjeldab binoom- ja 

normaaljaotust; kasutab Bernoulli valemit tõenäosust arvutades; 

6) selgitab valimi ja üldkogumi mõistet ning andmete süstematiseerimise ja statistilise 

otsustuse usaldatavuse tähendust; 
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7) arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid ning teeb nende alusel järeldusi 

jaotuse või uuritava probleemi kohta; 

8) leiab valimi järgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna; 

9) kogub andmestikku ja analüüsib seda IKT abil statistiliste vahenditega. 

Õppesisu 

Permutatsioonid, kombinatsioonid ja variatsioonid. Sündmus. Sündmuste liigid. Klassikaline 

tõenäosus. Suhteline sagedus, statistiline tõenäosus. Geomeetriline tõenäosus. Sündmuste 

liigid: sõltuvad ja sõltumatud, välistavad ja mittevälistavad. Tõenäosuste liitmine ja 

korrutamine. Bernoulli valem. 

Diskreetne ja pidev juhuslik suurus, binoomjaotus, jaotuspolügoon ning arvkarakteristikud 

(keskväärtus, mood, mediaan, dispersioon, standardhälve). Rakendusülesanded. 

Üldkogum ja valim. Andmete kogumine ja süstematiseerimine. Statistilise andmestiku 

analüüsimine ühe tunnuse järgi. Korrelatsiooniväli. Lineaarne korrelatsioonikordaja. 

Normaaljaotus (näidete varal). Statistilise otsustuse usaldatavus keskväärtuse usaldusvahemiku 

näitel. Andmetöötluse projekt, mis realiseeritakse IKT vahendite abil (soovitatavalt koostöös 

mõne teise õppeainega). 

 

VII kursus „Funktsioonid. Arvjadad” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist ning funktsiooni uurimisega seonduvaid mõisteid; 

2) kirjeldab graafiliselt esitatud funktsiooni omadusi; skitseerib graafikuid ning joonestab neid 

arvutiprogrammidega; 

3) leiab valemiga esitatud funktsiooni määramispiirkonna, nullkohad, positiivsus- ja 

negatiivsuspiirkonna algebraliselt; kontrollib, kas funktsioon on paaris või paaritu; 

4) kirjeldab funktsiooni y = f (x) graafiku seost funktsioonide y = f (x) + a, y = f (x + a), 

y = f (ax), y = a f (x) graafikutega; 

5) selgitab arvjada, aritmeetilise ja geomeetrilise jada ning hääbuva geomeetrilise jada 

mõistet; 

6) tuletab aritmeetilise ja geomeetrilise jada esimese n liikme summa ja hääbuva geomeetrilise 

jada summa valemid ning rakendab neid ning aritmeetilise ja geomeetrilise jada üldliikme 

valemeid ülesandeid lahendades; 

7) selgitab jada piirväärtuse olemust ning arvutab piirväärtuse; teab arvude π ja e tähendust; 

8) lahendab elulisi ülesandeid aritmeetilise, geomeetrilise ning hääbuva geomeetrilise jada 

põhjal. 

Õppesisu 

Funktsioonid y = ax + b, y = ax2 + bx + c, y = 
𝑎

𝑥
 (kordavalt). Funktsiooni mõiste ja üldtähis. 

Funktsiooni esitusviisid. Funktsiooni määramis- ja muutumispiirkond. Paaris- ja paaritu 

funktsioon. Funktsiooni nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkond. Funktsiooni kasvamine 

ja kahanemine. Funktsiooni ekstreemum. Astmefunktsioon. Funktsioonide y = x, y = x2, 

y = x3, y = x – 1, y = √𝑥, y= ∛𝑥, y = x – 2, y = |x| graafikud ja omadused. Funktsioonide 

y = f (x), y = f (x) + a, y = f (x + a), y = f (ax), y = a f (x) graafikud arvutil. 

Arvjada mõiste, jada üldliige, jadade liigid. Aritmeetiline jada, selle omadused. Aritmeetilise 
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jada üldliikme valem ning esimese n liikme summa valem. Geomeetriline jada, selle omadused. 

Geomeetrilise jada üldliikme valem ning esimese n liikme summa valem. Arvjada piirväärtus. 

Piirväärtuse arvutamine. Hääbuv geomeetriline jada, selle summa. Arv e piirväärtusena. 

Ringjoone pikkus ja ringi pindala piirväärtusena, arv π. Rakendusülesanded. 

 

VIII kursus „Eksponent- ja logaritmfunktsioon“ 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust; 

2) lahendab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise ülesandeid; 

3) kirjeldab eksponentfunktsiooni, sh funktsiooni y = ex omadusi; 

4) selgitab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi; logaritmib ning potentseerib lihtsamaid 

avaldisi, vahetab logaritmi alust; 

5) kirjeldab logaritmfunktsiooni ja selle omadusi; 

6) oskab leida eksponent- ja logaritmfunktsiooni pöördfunktsiooni; 

7) joonestab eksponent- ja logaritmfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikult funktsioonide 

omadusi; 

8) lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid ning -võrratusi; 

9) kasutab eksponent- ja logaritmfunktsioone reaalse elu nähtusi modelleerides ning uurides. 

Õppesisu 

Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine. Eksponentfunktsioon, selle graafik ja omadused. 

Arvu logaritm. Korrutise, jagatise ja astme logaritm. Logaritmimine ja potentseerimine. 

Üleminek logaritmi ühelt aluselt teisele. Logaritmfunktsioon, selle graafik ja omadused. 

Pöördfunktsiooni mõiste eksponent- ja logaritmfunktsiooni näitel. Eksponent- ja 

logaritmvõrrand, nende lahendamine. Rakendusülesandeid eksponent- ja logaritmvõrrandite 

kohta. Eksponent- ja logaritmvõrratus. 

 

IX kursus „Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab funktsiooni perioodilisuse mõistet ning leiab siinus-, koosinus- ja 

tangensfunktsiooni perioodi; 

2) joonestab siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikult 

funktsioonide omadusi; 

3) leiab lihtsamate trigonomeetriliste võrrandite üldlahendid ja erilahendid etteantud 

piirkonnas, lahendab lihtsamaid trigonomeetrilisi võrratusi; 

4) selgitab funktsiooni piirväärtuse ja tuletise mõistet ning tuletise füüsikalist ja geomeetrilist 

tähendust; 

5) esitab liitfunktsiooni lihtsamate funktsioonide kaudu; 

6) rakendab funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletise leidmise eeskirja, leiab 

funktsiooni esimese ja teise tuletise. 

Õppesisu 

Funktsiooni perioodilisus. Siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni graafik ning omadused. 

Mõisted arcsin m, arccos m, arctan m. Lihtsamad trigonomeetrilised võrrandid. Funktsiooni 
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piirväärtus ja pidevus. Argumendi muut ja funktsiooni muut. Hetkkiirus. Funktsiooni graafiku 

puutuja tõus. Funktsiooni tuletise mõiste. Funktsiooni tuletise geomeetriline tähendus. 

Funktsioonide summa ja vahe tuletis. Kahe funktsiooni korrutise tuletis. Astmefunktsiooni 

tuletis. Kahe funktsiooni jagatise tuletis. Funktsiooni teine tuletis. Liitfunktsioon ja selle 

tuletise leidmine. Trigonomeetriliste funktsioonide tuletised. Eksponent- ja 

logaritmfunktsiooni tuletis. Tuletiste tabel. 

 

X kursus „Tuletise rakendused” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi; 

2) selgitab funktsiooni kasvamise ja kahanemise seost funktsiooni tuletise märgiga, 

funktsiooni ekstreemumi mõistet ning ekstreemumi leidmist; 

3) leiab funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikud, ekstreemumid, funktsiooni graafiku 

kumerus- ja nõgususvahemikud ning käänupunkti; 

4) uurib ainekavas etteantud funktsioone täielikult ja skitseerib funktsiooni omaduste põhjal 

graafiku; 

5) leiab funktsiooni suurima ja vähima väärtuse etteantud lõigul; 

6) lahendab rakenduslikke ekstreemumülesandeid. 

Õppesisu 

Puutuja tõus. Joone puutuja võrrand. Funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemik; funktsiooni 

ekstreemum; ekstreemumi olemasolu tarvilik ja piisav tingimus. Funktsiooni suurim ja vähim 

väärtus lõigul. Funktsiooni graafiku kumerus- ja nõgususvahemik, käänupunkt. Funktsiooni 

uurimine tuletise abil. Funktsiooni graafiku skitseerimine funktsiooni omaduste põhjal. 

Funktsiooni tuletise kasutamise rakendusülesandeid. Ekstreemumülesanded. 

 

 

XI kursus „Integraal. Planimeetria“ 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab algfunktsiooni mõistet ning leiab lihtsamate funktsioonide määramata integraale 

põhiintegraalide tabeli ja integraali omaduste järgi; 

2) selgitab kõvertrapetsi mõistet ning rakendab Newtoni-Leibnizi valemit määratud integraali 

leides; 

3) arvutab määratud integraali abil kõvertrapetsi pindala, mitmest osast koosneva pinnatüki ja 

kahe kõveraga piiratud pinnatüki pindala ning lihtsama pöördkeha ruumala; 

4) selgitab geomeetriliste kujundite ja nende elementide omadusi, kujutab vastavaid 

kujundeid joonisel; uurib IKT vahendite abil geomeetriliste kujundite omadusi ning kujutab 

vastavaid kujundeid joonisel; 

5) selgitab kolmnurkade kongruentsuse ja sarnasuse tunnuseid, sarnaste hulknurkade omadusi 

ning kujundite ümbermõõdu ja pindala arvutamist; 

6) lahendab planimeetria arvutusülesandeid (samuti lihtsamaid tõestusülesandeid); 

7) kasutab geomeetrilisi kujundeid kui mudeleid ümbritseva ruumi objektide uurimisel. 

Õppesisu 
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Algfunktsiooni ja määramata integraali mõiste. Integraali omadused. Kõvertrapets, selle 

pindala piirväärtusena. Määratud integraal, Newtoni-Leibnizi valem. Integraali kasutamine 

tasandilise kujundi pindala, pöördkeha ruumala ning töö arvutamisel. 

Kolmnurk, selle sise- ja välisnurk, kolmnurga sisenurga poolitaja, selle omadus. Kolmnurga 

sise- ja ümberringjoon. Kolmnurga mediaan, mediaanide omadus. Kolmnurga kesklõik, selle 

omadus. Meetrilised seosed täisnurkses kolmnurgas. Hulknurk, selle liigid. Kumera hulknurga 

sisenurkade summa. Hulknurkade sarnasus. Sarnaste hulknurkade ümbermõõtude suhe ja 

pindalade suhe. Hulknurga sise- ja ümberringjoon. Rööpkülik, selle eriliigid ja omadused. 

Trapets, selle liigid. Trapetsi kesklõik, selle omadused. Kesknurk ja piirdenurk. Thalese 

teoreem. Ringjoone lõikaja ning puutuja. Kõõl- ja puutujahulknurk. Kolmnurga pindala. 

Rakenduslikud geomeetriaülesanded. 

 

XII kursus „Sirge ja tasand ruumis“ 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) kirjeldab punkti asukohta ruumis koordinaatide abil; 

2) selgitab ruumivektori mõistet, lineaartehteid vektoritega, vektorite kollineaarsuse ja 

komplanaarsuse tunnuseid ning vektorite skalaarkorrutist; 

3) kirjeldab sirge ja tasandi vastastikuseid asendeid; 

4) arvutab kahe punkti vahelise kauguse, vektori pikkuse ning kahe vektori vahelise nurga; 

5) määrab kahe sirge, sirge ja tasandi, kahe tasandi vastastikuse asendi ning arvutab nurga 

nende vahel stereomeetria ülesannetes; 

6) kasutab vektoreid geomeetrilise ja füüsikalise sisuga ülesandeid lahendades. 

Õppesisu 

Ruumigeomeetria asendilaused: nurk kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vahel, 

sirgete ja tasandite ristseis ning paralleelsus, kolme ristsirge teoreem, hulknurga projektsiooni 

pindala. Ristkoordinaadid ruumis. Punkti koordinaadid ruumis, punkti kohavektor. Vektori 

koordinaadid ruumis, vektori pikkus. Lineaartehted vektoritega. Vektorite kollineaarsus ja 

komplanaarsus, vektori avaldamine kolme mis tahes mittekomplanaarse vektori kaudu. Kahe 

vektori skalaarkorrutis. Kahe vektori vaheline nurk. 

Sirge võrrandid ruumis, tasandi võrrand. Võrranditega antud sirgete ja tasandite vastastikuse 

asendi uurimine, sirge ja tasandi lõikepunkt, võrranditega antud sirgete vahelise nurga 

leidmine. Rakendusülesanded. 

 

XIII kursus „Stereomeetria“ 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) teab hulktahukate ja pöördkehade liike ning nende pindalade arvutamise valemeid; 

2) kujutab joonisel prismat, püramiidi, silindrit, koonust ja kera ning nende lihtsamaid lõikeid 

tasandiga; 

3) arvutab kehade pindala ja ruumala ning nende kehade ja tasandi lõike pindala; 

4) kasutab hulktahukaid ja pöördkehi kui mudeleid ümbritseva ruumi objekte uurides. 

Õppesisu 

Prisma ja püramiid, nende pindala ja ruumala, korrapärased hulktahukad. Pöördkehad; silinder, 
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koonus ja kera, nende pindala ja ruumala, kera segment, kiht, vöö ja sektor. Silindri, koonuse 

või kera ruumala valemi tuletamine. Ülesanded hulktahukate ja pöördkehade kohta. 

Hulktahukate ja pöördkehade lõiked tasandiga. Rakendusülesanded. 

 

XIV kursus „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab matemaatilise modelleerimise ning selle protseduuride üldist olemust; 

2) tunneb lihtsamate mudelite koostamiseks vajalikke meetodeid ja funktsioone; 

3) kasutab mõningaid loodus- ja majandusteaduse olulisemaid mudeleid ning meetodeid; 

4) lahendab tekstülesandeid võrrandite abil; 

5) märkab reaalse maailma valdkondade mõningaid seaduspärasusi ja seoseid; 

6) koostab kergesti modelleeritavate reaalsuse nähtuste matemaatilisi mudeleid ning kasutab 

neid tegelikkuse uurimiseks; 

7) kasutab IKT vahendeid ülesandeid lahendades. 

Õppesisu 

Matemaatilise mudeli tähendus, nähtuse modelleerimise etapid, mudeli headuse ja 

rakendatavuse hindamine. Tekstülesannete (sh protsentülesannete) lahendamine võrrandite kui 

ülesannete matemaatiliste mudelite koostamise ja lahendamise abil. 

Lineaar-, ruut- ja eksponentfunktsioone rakendavad mudelid loodus- ning majandusteaduses, 

tehnoloogias ja mujal (nt füüsikaliste suuruste seosed, orgaanilise kasvamise mudelid 

bioloogias, nõudlus- ja pakkumisfunktsioonid ning marginaalfunktsioonid majandusteaduses, 

materjalikulu arvutused tehnoloogias jne). Kursuse käsitlus tugineb arvutusvahendite 

kasutamisele. 

 

3. Valikkursuste kavad 

3.1. Valikkursus „Loogika” 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Valikkursusega taotletakse, et õpilane: 

1) on omandanud ülevaate loogika ajaloolisest arengust ja mõningatest kasutusvaldkondadest; 

2) defineerib õigesti mõisteid ning oskab parandada vigaseid definitsioone; 

3) mõistab tõestamise vajalikkust ning oskab kasutada vastavaid matemaatilisi vahendeid; 

4) määrab lause tõeväärtust (teades komponentlausete tõeväärtusi) komponentlausete 

tõeväärtuste järgi; 

5) selgitab, kuidas tekivad paradoksid. 

Kursuse lühikirjeldus 

Kursuses sisalduvad mõisted, mis on õpilasele tuttavad juba põhikoolist (definitsioon, teoreem, 

eeldus, väide), kuid lisanduvad ka uued mõisted (teoreemide liigid, kvantorid, laused, 

paradoksid). Tähelepanu pööratakse matemaatilise teksti esitamisele kvantorite abil ning 

lihtsamate lausete tõeväärtuse määramisele. Analüüsitakse tuntumaid paradokse ja uuritakse, 

kuidas paradoksid tekivad. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) määrab mõiste sisu ja mahtu ning liigitab mõisteid; 
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2) defineerib mõisteid, leiab etteantud definitsioonides ebatäpsusi ja vigu; 

3) eraldab teoreemist eelduse ja väite ning moodustab antud teoreemi järgi pöördteoreemi, 

vastandteoreemi ja pöördvastandteoreemi ning tõestab teoreemi; 

4) kasutab matemaatilist teksti kirjutades kvantoreid; 

5) teeb tehteid lausetega ning määrab lause tõeväärtust; 

6) selgitab paradokside teket. 

Õppesisu 

Mida õpetab loogika? Ajalooline taust. Mõiste. Mõiste defineerimine ja liigitamine. Otsustus. 

Loogikalause. Lause tõeväärtus. Tehted lausetega. Eitus. Disjunktsioon ja konjunktsioon. 

Implikatsioon. Ekvivalents. Liitlaused, nende tõeväärtuse leidmine tabeli meetodiga. 

Loogikaseadusi. Eituse eitus. Vasturääkivuse seadus. Välistatud kolmanda seadus. 

Järelduvusseos. Tõestamine. Aksioom. Teoreem. Pöördteoreem. Vastandteoreem. 

Pöördvastandteoreem. Vastuväiteline tõestus. Tarvilikud ja piisavad tingimused. Paradoksid. 

 

3.2. Valikkursus „Majandusmatemaatika elemendid” 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Valikkursusega taotletakse, et õpilane: 

1) saab ettekujutuse teda ümbritseva majandusmaailma toimimist kirjeldavatest põhilistest 

matemaatilistest mudelitest ja nende rakendamise viisidest; 

2) oskab kasutada matemaatikat mõistlike otsuste langetamiseks oma majanduskäitumises. 

Õppeaine kirjeldus 

Kursus koosneb kolmest põhivaldkonnast: 

1) protsentarvutuse rakendused majandusülesandeid lahendades (indeksid, maksustamine, 

hindade kujunemine, valuutaga seotud arvutused); 

2) majandusprotsesside modelleerimine funktsioonide abil (nõudlus, pakkumine, kulu, tulu, 

puhastulu, reklaamitulu, kauba tellimine); 

3) finantsmatemaatika alused (intressid, viivised, laenud). 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab hinnaindeksite tähendust ja arvutamist kui protsentarvutuse üht rakendust; 

2) kasutab protsentarvutust hinnaindeksite, sh tarbijahinnaindeksite arvutamiseks ja 

tõlgendamiseks; 

3) selgitab põhiliste maksuliikide tähendust (tulu-, sotsiaal-, käibe-, aktsiisimaks jt) ning 

arvutuskäike kui protsentarvutuse rakendusi; 

4) kasutab protsentarvutust palgakulude ja kauba hinna kujunemise selgitamisel ning 

leidmisel (lihtsamad juhud); 

5) selgitab raha ja valuutaga seotud põhilisi mõisteid (kurss, konverteerimine, inflatsioon, 

reaalpalk) ning oskab neid lihtsamatel juhtudel leida ja arvutada; 

6) selgitab funktsioonide kasutamist nõudluse, pakkumise, turutasakaalu, kulu, tulu ja 

puhastulu ning reklaamitulu modelleerimiseks, oskab neid mudeleid (eelkõige lineaarseid 

mudeleid) lihtsamatel juhtudel koostada ja rakendada; 

7) selgitab liht- ja liitintressi mõistet ning oskab neid rakendada hoiustamise ja laenamisega 

seotud olukordade ohjamiseks (arvete tasumine, viivised, hoiuste tulusus, laenude kulukus 

ja kustutamine õppelaenu ja eluasemelaenu näitel). 
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Õppesisu 

Protsentarvutuse põhiülesanded. Indeksid. Tarbijahinnaindeks. Põhilised maksud, nende 

arvutamine (tulu-, sotsiaal-, käibe- ja aktsiisimaksu näitel). Palgakulud. Kauba hinna 

kujunemine. Valuuta kurss ja konverteerimine. Inflatsiooni arvutamine tarbijahinnaindeksi 

abil. Reaalpalk. Nõudlus- ja pakkumisfunktsioonid. Turutasakaal. Kulu-, tulu- ja 

puhastulufunktsioonid. Reklaamitulu funktsioon. Liht- ja liitintress. Arved ja viivised. Hoiuste 

tulusus. Laenude kulukus eluaseme ja õppelaenu näitel. 

 

3.3. Valikkursus „Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide geomeetria” 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Valikkursusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunneb hulknurkade ja ringide geomeetria alusmõisteid ja põhitulemusi ning valdab nende 

tõestamise põhimeetodeid (paralleelsus, kongruentsus, sarnasus, piirdenurkade meetod, 

lisakonstruktsioonide meetod); 

2) oskab loovalt kasutada õpitud meetodeid sünteetilise geomeetria (tõestus)ülesandeid 

lahendades ning teha korrektseid lihtsamaid jooniseid sirkli ja joonlauaga ja/või IKT 

vahendite abil, kasutades mõnda dünaamilise geomeetria programmi; 

3) arendab loovat ja paindlikku matemaatilist mõtlemist. 

Õppeaine kirjeldus 

Kursus koosneb neljast põhivaldkonnast: 

1) hulknurkade (nelinurkade) liigitus ja põhiomadused; 

2) kõõlnelinurk; 

3) kolmnurgaga seotud lõigud (kesklõigud, mediaanid, nurgapoolitajad, kõrgused, 

keskristsirged) ja ringjooned (sise- ja ümberringjoon); 

4) konstruktsioonülesanded. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) tuletab valemid hulknurga sise- ja välisnurkade summa ning diagonaalide arvu leidmiseks 

ning kasutab neid (tõestus)ülesandeid lahendades; 

2) defineerib hulknurkade võrdsuse (kongruentsuse) ja sarnasuse mõiste ning kasutab 

kongruentsuse ja sarnasuse meetodeid (tõestus)ülesandeid lahendades; 

3) tunneb nelinurkade (ruudu, ristküliku, rombi, rööpküliku, trapetsi) definitsioone ja omadusi 

ning kasutab neid (tõestus)ülesandeid lahendades; 

4) sõnastab ning tõestab tarvilikke ja piisavaid tingimusi selleks, et nelinurk oleks 

kõõlnelinurk, kasutab kõõlnelinurkade meetodit (tõestus)ülesandeid lahendades ning nelja 

punkti ühel ringjoonel asumist põhjendades; 

5) defineerib kolmnurgaga seotud lõikude (kesklõik, mediaan, nurgapoolitaja, kõrgus, 

keskristsirge) mõisted ja tõestab nende põhiomadusi ning kasutab saadud tulemusi 

(tõestus)ülesandeid lahendades; 

6) kasutab erinevaid meetodeid tõestamaks, et iga kolmnurga kolm mediaani (nurgapoolitaja, 

keskristsirge, kõrgus) lõikuvad ühes punktis; 

7) teab, milliste lõikude lõikepunktis asuvad kolmnurga sise- ja välisringjoone keskpunktid, 

ning kasutab seda teadmist (tõestus)ülesandeid lahendades; saavutab teatud vilumuse 

põhiliste konstruktsioonülesannete lahendamisel sirkli ja joonlauaga. 
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Õppesisu 

Hulknurk: kumerad ja mittekumerad hulknurgad, korrapärased hulknurgad. Hulknurga sise- ja 

välisnurkade summa. Hulknurga diagonaalid. Hulknurkade kongruentsus (võrdsus) ning 

sarnasus. Tarvilikud ja piisavad tingimused selleks, et nelinurk oleks ruut (ristkülik, romb, 

rööpkülik, trapets). 

Kõõlnelinurk. Tarvilikud ja piisavad tingimused selleks, et nelinurk oleks kõõlnelinurk: samale 

kaarele toetuvad piirdenurgad, teineteise vastas asuvad piirdenurgad, diagonaalide lõikude 

pikkuste korrutis (ringjoone lõikuvate kõõlude omadus), Ptolemaiose teoreem. Nelja punkti 

asumisest ühel ringjoonel. 

Lõigud ja ringjooned kolmnurgas: kolmnurga kesklõigud, kesklõikude ja nendest moodustatud 

kolmnurga omadused. Tarvilik ja piisav tingimus selleks, et punkt asuks antud nurga poolitajal 

(antud lõigu keskristsirgel). Teoreemid kolmnurga mediaanide (nurgapoolitajate, kõrguste, 

keskristsirgete) lõikumisest ühes punktis. Kolmnurga sise- ja ümberringjoon. 

Konstruktsioonülesanded. Põhikonstruktsioonid sirkli ja joonlauaga (antud nurga poolitaja, 

lõigu keskristsirge, sirgele antud punktist ristsirge või paralleelsirge konstrueerimine, 

kolmnurga sise- ja ümberringjoone konstrueerimine, ringjoone puutuja konstrueerimine, lõigu 

jaotamine antud suhtes, hulknurkade konstrueerimine). Ajalooline ülevaade klassikaliste 

konstruktsioonülesannete (ringi kvadratuuri, kuubi duplikatsiooni, nurga trisektsiooni) 

tegemise võimalikkusest. 
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Ainevaldkond „Loodusained“ 

1. Üldalused 

 

1.1. Ainevaldkonna pädevus 

Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada õpilastes loodusteaduslik 

pädevus, see tähendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, mis hõlmab suutlikkust 

vaadelda, mõista ning selgitada loodus-, tehis- ja sotsiaalkeskkonnas (edaspidi keskkond) 

toimuvaid nähtusi; analüüsida keskkonda kui terviksüsteemi ja märgata selles esinevaid 

probleeme ning teha põhjendatud otsuseid; järgida probleeme lahendades loodusteaduslikku 

meetodit ning kasutada teadmisi bioloogilistest, füüsikalis-keemilistest ja tehnoloogilistest 

süsteemidest; väärtustada loodusteadusi kui kultuuri osa ning järgida jätkusuutlikku eluviisi. 

Loodusainete õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks õpilane: 

1) tõlgendab mikro-, makro- ja megatasandi nähtusi ning mõistab mudelite osa loodusnähtuste 

kirjeldamisel; 

2) kasutab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase info hankimiseks eesti- ja võõrkeelseid 

allikaid, mis on esitatud sõnade, numbrite või sümbolitena, ning hindab infot kriitiliselt;  

3) määrab ning analüüsib keskkonnaprobleeme, eristab neis loodusteaduslikku ja sotsiaalset 

komponenti; loodusteaduslikku meetodit kasutades kogub infot, sõnastab uurimisküsimusi 

või hüpoteese, kontrollib muutujaid vaatluse või katsega, analüüsib ja tõlgendab tulemusi 

ning teeb tõenduspõhiseid järeldusi; 

4) kasutab bioloogias, keemias, füüsikas ja geograafias omandatud süsteemseid teadmisi 

loodusteaduste, tehnoloogia ning igapäevaprobleeme lahendades ja põhjendatud otsuseid 

tehes; 

5) mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära ning uute piiriteaduste kohta selles 

süsteemis; 

6) mõistab teadust kui teaduslike teadmiste hankimise protsessi selle ajaloolises ja 

tänapäevases kontekstis, loovuse osa teadusavastustes ning teaduse piiratust; 

7) hindab ja prognoosib teaduse ning tehnoloogia saavutuste mõju keskkonnale, tuginedes 

loodusteaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele; 

8) väärtustab keskkonda kui tervikut ja järgib jätkusuutlikkuse põhimõtteid ning tervislikke 

eluviise; 

9) tunneb huvi kohalike ja globaalsete keskkonnanähtuste ning loodusteaduste ja tehnoloogia 

arengu vastu, teeb karjäärialaseid otsuseid ning on motiveeritud elukestvaks õppeks. 

 

1.2. Ainevaldkonna õppeained ja maht 

Ainevaldkonna õppeained on bioloogia, geograafia, füüsika ja keemia. Õppeained jagunevad 

kohustuslikeks ning valikkursusteks.  

Kohustuslikud kursused õppeaineti on järgmised:  

1) bioloogias 4 kursust: „Rakud“, „Organismid“, „Pärilikkus“, „Evolutsioon ja ökoloogia“; 
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2) geograafias 3 kursust, sealhulgas loodusgeograafias 2 kursust: „Maa kui süsteem“, 

„Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“, ning inimgeograafias 1 kursus 

„Rahvastik ja majandus“, mis kuulub sotsiaalainete valdkonda; 

3) keemias 3 kursust: „Keemia alused“, „Anorgaanilised ained“, „Orgaanilised ained“; 

4) füüsikas 5 kursust: “Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika”, “Mehaanika”, 

“Elektromagnetism”, “Energia”, “Mikro- ja megamaailma füüsika” 

Loodusainete valdkonnas on kirjeldatud kaheksa valikkursust: „Rakendusbioloogia“,  

„Globaliseeruv maailm“, „Keemiliste protsesside seaduspärasused“, „Elementide keemia“, 

„Elu keemia“, „Füüsika ja tehnika“, „Teistsugune füüsika“.  

Loodusainete valdkonnas on kirjeldatud neli ainevaldkondade ülest valikkursust: 

„Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond“, „Joonestamine”, „Arvuti kasutamine 

uurimistöös”, „Rakenduste loomise ja programmeerimise alused”. Neid valikkursusi võib 

rakendada ka matemaatika valikkursustena.  

Keemia valikkursuste õpetamise korral lõimitakse kooli ainekavas aineloogika säilitamise ja 

õppeaja kokkuhoiu eesmärgil valikkursuste õppesisu kolme kohustusliku kursuse õppesisuga. 

 

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming 

Valdkonna õppeainetega kujundatakse loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, 

seostades järgmisi valdkondi: 

1) empiiriliste teadmiste omandamine bioloogilistest ja füüsikalis-keemilistest mõistetest, 

seaduspärasustest ning teooriatest, mis määravad konkreetse õppeaine sisu ja vastavad 

teaduse saavutustele;  

2) loodusteadusliku uurimismeetodi kasutamine, mis moodustab loodusvaldkonna õppeainete 

ühisosa; 

3) loodusteaduslike, majanduslike, poliitiliste, sotsiaalsete, eetilis-moraalsete aspektide 

arvestamine probleeme lahendades ja otsuseid tehes; 

4) loovuse, kriitilise mõtlemise, suhtlus- ja koostööoskuste arendamine, riskide 

teadvustamine, hoiakute ning karjääriteadlikkuse kujundamine. 

Ainevaldkonnasisene lõiming ja teadusliku meetodi rakendamine toetavad loodusteadusliku 

teadmiste süsteem kujunemist. Loodusained aitavad mõista tehnoloogia rakendusi. Ülevaade 

loodusteaduste põhilistest seaduspärasustest, teooriatest, praktilistest väljunditest, 

tulevikusuundumustest ning nendega seotud rakendustest ja elukutsetest toetab õpilasi 

igapäevaelus ja elukutsevalikus. 

Bioloogia õppimise eesmärk on saada tervikülevaade elu mitmekesisuse, organismide ehituse 

ja talitluse, pärilikkuse, evolutsiooni ja ökoloogia ning keskkonnakaitse ja rakendusbioloogia 

printsiipidest. Tuginedes bioloogia haruteaduste põhilistele teooriatele, üldistele 

seaduspärasustele ja nende rakendusaspektidele avardub õpilaste loodusteaduslik maailmapilt, 

paraneb igapäevaeluga seonduvate bioloogiaprobleemide lahendamise oskus ning toimetulek 

loodus- ja sotsiaalkeskkonnas. 

Geograafia kuulub integreeriva õppeainena nii loodus- kui ka sotsiaalteaduste hulka. 

Geograafiat õppides kujuneb õpilastel arusaam Maast kui süsteemist, looduses ja ühiskonnas 
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esinevatest protsessidest, nende ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest. Rõhk on 

säästlikku ja jätkusuutlikku eluviisi, looduse ja kultuuri mitmekesisust, kodanikuaktiivsust 

väärtustavate hoiakute kujundamisel ning nüüdisaegse tehnoloogia kasutamisel. 

Inimgeograafiat õppides omandavad õpilased arusaamise looduses ning ühiskonnas 

esinevatest nähtustest ja protsessidest, nende ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest. 

Seejuures arenevad õpilaste probleemide lahendamise ja uurimisoskused.  

Keemia õpetusega taotletakse õpilaste keemiateadmiste ja loodusteadusliku maailmapildi 

avardumist. Õpilased saavad ülevaate keemiliste protsesside põhilistest seaduspärasustest, 

seostest erinevate nähtuste ja seaduspärasuste vahel, keemia tulevikusuundumustest ning 

nendega seotud rakendustest ja elukutsetest. 

Füüsikas õpitakse tundma seaduspärasusi, millel põhineb nüüdisaegne tehnoloogia, õpitakse 

nähtusi seletama loodusteaduslikult, kasutades ka matemaatilisi meetodeid. Füüsikat õppides 

laieneb õpilase loodusteaduslik maailmapilt, õpilane mõistab füüsikateadmiste rolli 

nüüdisaegses ühiskonnas. 

1.4. 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 väärtuspädevus. Loodusaineid õpetades kujundatakse õpilaste suhtumist 

teadusesse, arendatakse huvi loodusteaduste vastu, süvendatakse säästlikku hoiakut 

keskkonna, sh kõige elava suhtes ja väärtustatakse jätkusuutlikku, vastutustundlikku ning 

tervislikku eluviisi. 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Dilemmasid lahendades ning kaalutletud otsuseid tehes 

arvestatakse loodusteaduslikke seisukohti ja inimühiskonnaga seotud aspekte – õiguslikke, 

majanduslikke ning eetilis-moraalseid seisukohti. Sotsiaalse pädevuse saavutamist toetavad 

aktiivõppemeetodid. 

Enesemääratluspädevus. Toetatakse õpilase eneseanalüüsivõime kujunemist ja oskust 

hinnata oma nõrku ning tugevaid külgi. Käsitledes inimorganismi eripära ja kohta keskkonnas, 

õpitakse lahendama oma vaimse ning füüsilise tervisega ja igapäevaeluga seonduvaid 

probleeme.  

Õpipädevus. Probleemülesandeid lahendades ja uurimuslikku õpet rakendades omandavad 

õpilased oskused leida loodusteaduste kohta infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, 

plaanida ja teha katset või vaatlust, analüüsida, tõlgendada ning esitada tulemusi. Õpipädevuse 

arengut toetab IKT-põhiste õpikeskkondade ja uute tehnovahendite kasutamine. 

Suhtluspädevus. Kirjaliku ja suulise suhtluse, dilemmade ning sotsiaalteaduslike probleemide 

lahendamise ja loodusteaduste kohta info otsimise ning interpreteerimise kaudu arendatakse 

loodusteadusliku keele korrektset kasutamist ja oskust arusaadavalt edastada 

loodusteaduslikku teavet. 
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Matemaatika-, loodusteaduste- ning tehnoloogiaalane pädevus. Loodusainete õppimisel 

kujundatakse oskust ära tunda loodusteaduslikke küsimusi, mõista loodusteaduslikke nähtusi, 

teaduse ja tehnoloogia arengu tähtsust ning mõju ühiskonnale ja teha tõenduspõhiseid otsuseid. 

Kõigis loodusaineis rakendatakse mõõtmistulemuste analüüsimisel ja tulemuste üldistamisel 

matemaatilisi oskusi ning omandatakse oskused kasutada õppes ja igapäevaelus uusi 

tehnoloogilisi lahendusi. 

Ettevõtlikkuspädevus. Loodusainete õppimisega kujundatakse õpilastes loovust ja oskust 

seada eesmärke ning teha eesmärkide saavutamiseks koostööd. Õpitakse valima ideede 

elluviimiseks sobivaid ja uuenduslikke meetodeid, võtma vastutust ning viima tegevusi lõpule. 

Ettevõtlikkusele paneb tugeva aluse probleemipõhine õpe ja loodusteaduslike teadmiste ning 

oskuste olulisuse teadvustamine. Õpilaste initsiatiivi toetamine õppes aitab neil kujuneda 

mõtlemis- ja algatusvõimelisteks isikuteks, kes käsitlevad loovalt ning paindlikult elus 

ettetulevaid probleeme. 

1.5. Õppeainete lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Loodusaineid õppides ja loodusteadustekstidega töötades 

arendatakse õpilaste teksti mõistmise ja analüüsimise oskust. Erinevaid tekste (nt referaate, 

esitlusi jm) luues kujundatakse oskust end selgelt ja asjakohaselt väljendada nii suuliselt kui ka 

kirjalikult. Õpilased kasutavad kohaseid keelevahendeid, ainealast sõnavara ja väljendusrikast 

keelt ning järgivad õigekeelsusnõudeid. Õpilastes arendatakse oskust hankida teavet eri 

allikaist ja seda kriitiliselt hinnata. Juhitakse tähelepanu tööde korrektsele vormistamisele, 

viitamisele ning intellektuaalomandi kaitsele. Selgitatakse võõrkeelse algupäraga 

loodusteaduslikke mõisteid ning võõrkeeleoskust arendatakse ka lisamaterjali otsimise ja 

mõistmisega. 

Matemaatika. Matemaatikapädevuste kujunemist toetavad loodusained uurimusliku ja 

probleemõppe kaudu, arendades loovat ja kriitilist mõtlemist. Uurimuslikus õppes on tähtis 

koht andmete analüüsil ja tõlgendamisel ning tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja 

diagrammidena. Loodusnähtuste seoseid uurides rakendatakse matemaatilisi mudeleid.  

Sotsiaalained. Loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab 

oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, oskust teha teadlikke valikuid, toimida 

kõlbelise ja vastutustundliku ühiskonnaliikmena ning isiksusena. 

Kunstiained. Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste 

tegemine, näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms.  

Kehaline kasvatus. Loodusainete õppimine toetab kehalise aktiivsuse ja tervisliku eluviisi 

väärtustamist. 

1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi 

Läbivad teemad on üldpädevuste saavutamise teenistuses ning võimaldavad kursuste ning 

muude õppetegevuste lõimimiseks leida sobilikke teemasid, meetodeid ning õppekorralduse 

ülesehituse viise. Läbivate teemade rakendamine aitab kaasa loodusteadusliku pädevuse 

järjepidevale kujundamisele.  

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Erinevate õppetegevuste kaudu suunatakse õpilased 

mõistma ja väärtustama elukestvat õpet kui elustiili ning mõtestama karjääri planeerimist kui 
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jätkuvat otsuste tegemise protsessi.   Õppetegevus võimaldab vahetult kokku puutuda 

töömaailmaga, nt ettevõtte külastused, õpilastele tutvustatakse ainevaldkonnaga seotud 

ameteid, erialasid ja edasiõppimisvõimalusi. Õppetegevus võimaldab õpilasel süvendada 

teadmisi hariduse ja töömaailma vahelistest seostest. 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. Üldine 

positiivne suhtumine loodusteadustesse ja nende õppimisse, huvi loodusainete edasise 

õppimise vastu saavutatakse õpilase huvide ja individuaalsuse arvestamisega, probleem- ning 

uurimusliku õppe rakendamisega. Õppetegevus võimaldab õpilasel avardada arusaama 

loodusteadusvaldkonna erialadest ning nüüdisaegsest teadlaste tööst. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Gümnaasiumis kujundavad õpilased keskkonnaküsimustes 

kaalutletud otsuste langetamise ning hinnangute andmise oskust, arvestades nüüdisaja teaduse 

ja tehnoloogia arengu võimalusi ja piiranguid ning normatiivdokumente. See toetab 

valmisoleku kujunemist tegelda keskkonnakaitseküsimustega kriitiliselt mõtleva kodanikuna 

nii isiklikul, ühiskondlikul kui ka ülemaailmsel tasandil ning rakendada loodussäästlikke ja 

jätkusuutlikke tegutsemis- ning majandamisviise. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Loodusained väärtustavad demokraatlikku ja 

vabatahtlikkusel põhinevat ühistegevust, kujundavad koostööoskusi ning toetavad 

algatusvõimet. Kodanikuõiguste ja -kohustuste tunnetamine seostub kõigi inim- ja 

keskkonnaarengu küsimustega nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil. 

Kultuuriline identiteet. Väärtustatakse Eesti elukeskkonda, pärandkultuuri, Eestiga seotud 

loodusteadlasi ja nende panust teadusloos. Kujundatakse sallivust erinevate rahvaste ja 

kultuuride suhtes.  

Teabekeskkond. Loodusaineid õppides kogutakse teavet eri infoallikatest ning hinnatakse 

seda kriitiliselt.  

Tehnoloogia ja innovatsioon. Tutvustatakse uusi teadussaavutusi ja uut tehnoloogiat, et 

väärtustada loodusteaduste rolli inimeste elukvaliteedi parandamisel ja keskkonnahoiul. 

Rakendatakse uuenduslikke õppemeetodeid ja -vahendeid, mis toetavad õpilaste 

algatusvõimet, loovust ja kriitilise mõtlemise võimet, mis võimaldavad hinnata uute 

teadussaavutustega kaasnevaid eeliseid ja riske. 

Tervis ja ohutus. Eksperimentaaltöödega kujundatakse õpilastes turvalisi tööviise, et vältida 

riske ja soodustada adekvaatset käitumist õnnetuse korral. Loodusaineid õppides kujuneb 

õpilastel arusaam tervislikest eluviisidest nii informatiivsel kui ka väärtushinnangulisel 

tasandil. 

Väärtused ja kõlblus. Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu ning 

elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud.  

1.7. Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine 

Õpet kavandades ja korraldades: 
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1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut nii valdkonna sees kui ka teiste 

õppeainete ja läbivate teemadega; 

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas ning jätab piisavalt 

aega nii huvitegevuseks kui ka puhkuseks; 

3) võimaldatakse üksi- ja ühisõpet, mis toetavad õpilaste kujunemist aktiivseteks, 

koostöövõimelisteks ning iseseisvateks õppijateks; 

4) kasutatakse diferentseeritud õpiülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, kooliümbrus, looduskeskkond, muuseumid, 

näitused, ettevõtted jne; 

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: õppekäigud, rollimängud, arutelud, 

väitlused, projektõpe, õpimapi ja uurimistöö koostamine, praktilised ja uurimistööd jne. 

Õppesisu käsitlemises teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kirjeldatud õpitulemused, üld- ja 

valdkonnapädevused oleksid saavutatud. 

1.8. Hindamise alused  

Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase 

teadmisi ja oskusi suuliste, kirjalike ja/või praktiliste ülesannete alusel, arvestades õpilase 

teadmiste ning oskuste vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse 

sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse 

eelkõige töö sisu ning vormistust. Parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. 

Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised. Õpilane peab teadma, mida 

ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. 

Loodusainetes jagunevad mõõdetavad õpitulemused kaheks:  

1) mõtlemistasandite arendamine loodusainete kontekstis; 

2) uurimuslikud ja otsuste langetamise oskused. 

Nende suhe hinde moodustumisel on eeldatavalt 70% ja 30%. Madalamat ja kõrgemat järku 

mõtlemistasandite arengu vahekord õpitulemusi hinnates on ligikaudu 40% ja 60%. 

Uurimisoskusi arendatakse ning hinnatakse nii terviklike uurimistööde kui ka nende 

üksikosade järgi.  

Probleemide lahendamisel on viis hinnatavat etappi: 

1) probleemi määramine;  

2) probleemi sisu avamine;  

3) lahendusstrateegia leidmine;  

4) strateegia rakendamine;  

5) tulemuste hindamine.  

Mitme samaväärse lahendiga probleemide (nt dilemmade) puhul lisandub neile otsuse 

tegemine, kusjuures lahendust hinnates arvestatakse, mil määral on suudetud otsuse 

langetamisel arvestada eri osaliste argumente. 

Dilemmaprobleemide lahendust hinnates arvestatakse, mil määral on suudetud otsust 
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langetades arvestada eri osaliste argumente. 

Geograafia kooliastmehinne pannakse välja loodusgeograafia kahe ja inimgeograafia ühe 

kohustusliku kursuse hinnete põhjal. 

1.9. Füüsiline õppekeskkond 

Kool korraldab:  

1) praktiliste tööde ja õppekäikude korraldamiseks õppe vajaduse korral rühmades; 

2) praktilised tööd klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud, elektripistikud ning spetsiaalse 

kattega töölauad, nelja õpilase kohta vähemalt üks mobiilne andmete kogumise komplekt 

põhiseadme ja erinevate sensoritega ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised 

demonstratsioonivahendid õpetajale; 

3) keemia õpetamise klassis, kus on demonstratsioonkatsete tegemiseks tõmbekapp;  

4) geograafia õpetamise klassis, kus on vajalik maailmaatlaste ja Eesti atlaste komplekt (iga 

õpilase kohta atlas); 

5) bioloogia õpetamise klassis, kus on mikroskoobikaameraga ühendatav mikroskoop ja 

binokulaar; 

6) füüsika õpetamise klassis, kus on vähemalt üks arvuti nelja õpilase peale grupitöödeks ja 

analüüsiks ning ruumi pimendamise võimalus optika katseteks. 

Kool võimaldab: 

1) ainekavas nimetatud praktiliste tööde tegemiseks vajalikud katsevahendid ja -materjalid 

ning demonstratsioonivahendid;  

2) sobivad hoiutingimused praktiliste tööde ja demonstratsioonide tegemiseks vajalike 

materjalide (sh reaktiivide) kogumiseks ning säilitamiseks; 

3) kasutada õppes infotehnoloogiavahendeid, mille abil saab teha ainekavas loetletud töid; 

4) õuesõpet, õppekäikude korraldamist ning osalemist loodus- ja 

keskkonnaharidusprojektides või loodusharidusega seotud üritusel.  

5) kooli õppekava kohaselt vähemalt korra õppeaastas igas loodusaines õpet väljaspool kooli 

territooriumi (looduskeskkonnas, muuseumis, laboris vm). 
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2. Ainekavad 

2.1. Bioloogia 

 

2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset 

mõtlemist; 

2) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest igapäevaelus 

ning on motiveeritud elukestvaks õppeks; 

3) saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle tähtsamatest protsessidest ning kasutab 

korrektset bioloogiasõnavara; 

4) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning 

vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; 

5) kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid, ning hindab 

kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 

6) rakendab bioloogia probleemülesandeid lahendades loodusteaduslikku meetodit; 

7) langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, 

majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele, arvestades õigusakte ning 

prognoosides otsuste tagajärgi; 

8) on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud erialadest, elukutsetest ja  

edasiõppimisvõimalustest ning rakendab bioloogias saadud teadmisi ja oskusi karjääri 

planeerides. 

 

2.1.2. Õppeaine kirjeldus 

Gümnaasiumi bioloogia tugineb põhikooli bioloogia õppimisel omandatud teadmistele, 

oskustele ja hoiakutele ning seostub gümnaasiumi keemias, geograafias, füüsikas, 

matemaatikas ja teistes õppeainetes õpitavaga – selle kaudu omandatakse positiivne hoiak 

kõige elava ja ümbritseva suhtes ning väärtustatakse vastutustundlikku ja säästvat eluviisi. 

Bioloogias omandatud teadmised, oskused ja hoiakud lõimitult teistes õppeainetes omandatuga 

on alus sisemiselt motiveeritud elukestvaks õppeks. 

Bioloogia õppimisel saadakse probleemülesannete lahendamise kaudu tervikülevaade elu 

mitmekesisuse, organismide ehituse ja talitluse, pärilikkuse, evolutsiooni, ökoloogia ning 

keskkonnakaitse ja rakendusbioloogia alustest. Seejuures saavad õpilased ülevaate 

bioloogiateaduste peamistest seaduspärasustest, teooriatest ja tulevikusuundumustest ning 

nendega seotud rakendustest ja elukutsetest, mis aitab neil valida elukutset. 

Bioloogiateadmised ja -oskused omandatakse suurel määral loodusteaduslikule meetodile 

tuginevate uurimisülesannete kaudu, mille vältel õpilased saavad probleemide esitamise, 

hüpoteeside sõnastamise ja katsete või vaatluste plaanimise ning nende tegemise, tulemuste 

analüüsi ja tõlgendamise oskused. Olulisel kohal on uurimistulemuste suuline ja kirjalik 

esitamine, kaasates otstarbekaid verbaalseid ning visuaalseid esitusvorme. Ühtlasi 

omandatakse igapäevaeluga seonduvate probleemide lahendamise ja pädevate otsuste 
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langetamise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut loodus- ja sotsiaalkeskkonnas. 

Õppimine on probleemülesannetepõhine ja õpilaskeskne ning lähtub õpilase kui isiksuse 

individuaalsetest iseärasustest ning tema võimete mitmekülgsest arendamisest. Aktiivõppe 

põhimõtteid järgiva õppe rõhuasetused on loodusteaduslikule meetodile tuginev uurimuslik 

käsitlus ning loodus-, tehnoloogia- ja sotsiaalkeskkonda siduvate probleemülesannete 

lahendamine, millega kaasneb õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite areng. 

Kõigis õppeetappides kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid ja IKT võimalusi. Ühtlasi 

saavutatakse erinevate, sh elektroonsete teabeallikate rakendamise ning neis leiduva teabe 

tõepärasuse hindamise oskus. Tähelepanu pööratakse õpilaste sisemise õpimotivatsiooni 

kujunemisele, kasutades mitmekesiseid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, 

projektõpet, rollimänge, diskussioone, ajurünnakuid, mõistekaartide koostamist, õuesõpet, 

õppekäike jne. 

Kõige sellega kujundatakse õpilaste bioloogiateadmisi ja -oskusi, mis võimaldavad neil 

erinevaid loodusnähtusi ning protsesse mõista, selgitada ja prognoosida. Seejuures 

süvendatakse bioloogia kui loodusteaduse ja kultuurinähtuse suhtes positiivset hoiakut, mis 

igapäevaprobleemide lahendamisel võtab arvesse teaduslikke, majanduslikke, sotsiaalseid ja 

eetilis-moraalseid aspekte ning õigusaktides sätestatut. 

 

2.1.3. Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi bioloogiaga taotletakse, et õpilane: 

1) väärtustab bioloogiaalaseid teadmisi, oskusi ning hoiakuid loodusteaduste- ja 

tehnoloogiaalase kirjaoskuse tähtsate komponentidena ning on sisemiselt motiveeritud 

elukestvaks õppeks; 

2) teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende 

mõjust elukeskkonnale ja ühiskonnale; 

3) on omandanud süsteemse ülevaate eluslooduse peamistest objektidest ja protsessidest ning 

organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga; 

4) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning 

vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; 

5) rakendab loodusteaduslikku meetodit bioloogiaprobleeme lahendades: plaanib, teeb ning 

analüüsib vaatlusi ja katseid ning esitab saadud tulemusi korrektselt verbaalses ja visuaalses 

vormis; 

6) oskab langetada loodus- ja sotsiaalkeskkonnaga seotud kompetentseid otsuseid ning 

prognoosida otsuste tagajärgi; 

7) kasutab erinevaid bioloogiaalase, sh elektroonilise info allikaid, analüüsib ja hindab 

kriitiliselt neis sisalduvat teavet ning rakendab seda tulemuslikult eluslooduse objekte ja 

protsesse selgitades ning probleeme lahendades; 

8) kasutab bioloogiat õppides ja uuringuid tehes otstarbekalt tehnovahendeid, sh IKT 

võimalusi. 
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2.1.4. Kursuste õpitulemused ja õppesisu 

I kursus „Rakud“ 

Bioloogia uurimisvaldkonnad 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) võrdleb elus- ja eluta looduse tunnuseid ning eristab elusloodusele ainuomaseid tunnuseid; 

2) seostab eluslooduse organiseerituse tasemeid elu tunnustega ning kirjeldab neid uurivaid 

bioloogiateadusi ja elukutseid; 

3) põhjendab teadusliku meetodi vajalikkust loodusteadustes ja igapäevaeluprobleeme 

lahendades; 

4) kavandab ja teeb eksperimente lähtuvalt loodusteaduslikust meetodist; 

5) analüüsib loodusteadusliku meetodi rakendamisega seotud tekste ning annab neile 

põhjendatud hinnanguid; 

6) väärtustab loodusteaduslikku meetodit usaldusväärseid järeldusi tehes. 

Õppesisu 

Elu tunnused, elus- ja eluta looduse võrdlus. Eluslooduse organiseerituse tasemed ning nendega 

seotud bioloogia haruteadused ja vastavad elukutsed. Eluslooduse molekulaarset, rakulist, 

organismilist, populatsioonilist ja ökosüsteemilist organiseerituse taset iseloomustavad elu 

tunnused. Loodusteadusliku uuringu kavandamine ja tegemine ning tulemuste analüüsimine ja 

esitamine. Loodusteadusliku meetodi rakendamine, lahendades bioloogiaalaseid ja 

igapäevaeluga seotud probleemülesandeid. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: väikesemahulise uurimistöö tegemine, et saada 

ülevaadet loodusteaduslikust meetodist. 

 

Organismide koostis 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) võrdleb elus- ja eluta looduse keemilist koostist; 

2) seostab vee omadusi organismide talitlusega; 

3) selgitab peamiste katioonide ja anioonide tähtsust organismide ehituses ning talitluses; 

4) seostab süsivesikute, lipiidide ja valkude ehitust nende ülesannetega; 

5) võrdleb DNA ja RNA ehitust ning ülesandeid; 

6) väärtustab vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises. 

Õppesisu 

Elus- ja eluta looduse keemilise koostise võrdlus. Vee omaduste seos organismide 

elutalitlusega. Peamiste katioonide ja anioonide esinemine ning tähtsus rakkudes ja 

organismides. Biomolekulide üldine ehitus ja ülesanded. Organismides esinevate peamiste 

biomolekulide – süsivesikute, lipiidide, valkude ja nukleiinhapete – ehituse ning talitluse 

seosed. DNA ja RNA ehituse ning ülesannete võrdlus. Vee, mineraalainete ja biomolekulide 

osa tervislikus toitumises. 



  141 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) eri organismide keemilise koostise võrdlemine, kasutades infoallikana internetimaterjale; 

2) uurimistöö temperatuuri mõjust ensüümreaktsioonile; 

3) praktiline töö DNA eraldamiseks ja selle omadustega tutvumiseks. 

Rakk 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab eluslooduse ühtsust, lähtudes rakuteooria põhiseisukohtadest; 

2) seostab inimese epiteel-, lihas-, side- ja närvikoe rakkude ehitust nende talitlusega ning 

eristab vastavaid kudesid mikropreparaatidel, mikrofotodel ja joonistel; 

3) selgitab rakutuuma ja kromosoomide osa raku elutegevuses; 

4) võrdleb ainete aktiivset ja passiivset transporti läbi rakumembraani; 

5) seostab loomaraku osade (rakumembraani, rakutuuma, ribosoomide, mitokondrite, 

lüsosoomide, Golgi kompleksi, tsütoplasmavõrgustiku ja tsütoskeleti) ehitust nende 

talitlusega; 

6) eristab loomaraku peamisi koostisosi mikrofotodel ja joonistel; 

7) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte raku koostisosade 

omavaheliste talitlusseoste kohta. 

Õppesisu 

Rakuteooria põhiseisukohad, selle olulisus eluslooduse ühtsuse mõistmisel. Rakkude ehituse 

ja talitluse omavaheline vastavus peamiste inimkudede näitel. Päristuumse raku ehituse seos 

bioloogiliste protsessidega loomaraku põhjal. Rakutuuma ja selles sisalduvate kromosoomide 

tähtsus. Rakumembraani peamised ülesanded, ainete passiivne ja aktiivne transport. 

Ribosoomide, lüsosoomide, Golgi kompleksi ja mitokondrite osa bioloogilistes protsessides. 

Tsütoplasmavõrgustiku ja tsütoskeleti talitlus. Raku ehituse ja talitluse terviklikkus, 

organellide omavaheline koostöö. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) loomaraku osade ehituse ja talitluse seoste uurimine, sh arvutimudeli abil; 

2) epiteel-, lihas-, side- ja närvikoe rakkude eristamine mikroskoobis ning nendel esinevate 

peamiste rakuosiste kirjeldamine; 

3) uurimistöö keskkonnategurite mõjust rakumembraani talitlusele. 

 

Rakkude mitmekesisus 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) valdab mikroskoopimise peamisi võtteid; 

2) analüüsib plastiidide, vakuoolide ja rakukesta ülesandeid taime elutegevuses; 

3) võrdleb looma-, taime- ja seeneraku ehitust ning eristab neid nähtuna mikropreparaatidel, 

mikrofotodel ja joonistel; 

4) võrdleb bakteriraku ehitust päristuumsete rakkudega; 

5) eristab bakteri-, seene-, taime- ja loomarakke mikrofotodel ning joonistel; 

6) toob näiteid seente ja bakterite rakendusbioloogiliste valdkondade kohta; 

7) seostab inimesel levinumaisse seen- ja bakterhaigustesse nakatumise viise nende vältimise 

võimalustega ning väärtustab tervislikke eluviise; 
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8) hindab seente ja bakterite osa looduses ja inimtegevuses ning väärtustab neid eluslooduse 

tähtsate osadena. 

Õppesisu 

Taimerakule iseloomulike plastiidide, vakuoolide ja rakukesta seos taimede elutegevusega. 

Seeneraku ehituse ja talitluse erinevused võrreldes teiste päristuumsete rakkudega. Seente roll 

looduses ja inimtegevuses, nende rakendusbioloogiline tähtsus. Inimese nakatumine 

seenhaigustesse ning selle vältimine. Eeltuumse raku ehituse ja talitluse erinevus võrreldes 

päristuumse rakuga. Bakterite elutegevusega kaasnev mõju loodusele ja inimtegevusele. 

Inimese nakatumine bakterhaigustesse, selle vältimine. Bakterite rakendusbioloogiline tähtsus. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) looma-, taime- ja seeneraku eristamine mikroskoobis ning nende peamiste rakuosiste 

kirjeldamine; 

2) plastiidide mitmekesisuse kirjeldamine valgusmikroskoobiga vaatluse tulemusena; 

3) seente või bakterite kasvu mõjutavate tegurite uurimine praktilise töö või arvutimudeliga. 

 

2.1.4.2. II kursus „Organismid“ 

Organismide energiavajadus  

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) analüüsib energiavajadust ja energia saamist autotroofsetel ning heterotroofsetel 

organismidel; 

2) selgitab ATP universaalsust energia salvestamises ja ülekandes; 

3) selgitab keskkonnategurite osa hingamisetappide toimumises ning energia salvestamises; 

4) toob käärimise rakendusbioloogilisi näiteid; 

5) võrdleb inimese lihastes toimuva aeroobse ja anaeroobse hingamise tulemuslikkust; 

6) analüüsib fotosünteesi eesmärke, tulemust ja tähtsust; 

7) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte fotosünteesi seoste kohta 

biosfääriga; 

8) väärtustab fotosünteesi tähtsust taimedele, teistele organismidele ning kogu biosfäärile. 

Õppesisu 

Organismide energiavajadus, energia saamise viisid autotroofsetel ja heterotroofsetel 

organismidel. Organismi üldine aine- ja energiavahetus. ATP universaalsus energia 

salvestamises ja ülekandes. Hingamine kui organismi varustamine energiaga. Hingamise 

etappideks vajalikud tingimused ja tulemused. Aeroobne ja anaeroobne hingamine. Käärimine 

kui anaeroobne hingamine, selle rakenduslik tähtsus. Fotosünteesi eesmärk ja tulemus. 

Üldülevaade fotosünteesi valgus- ja pimedusstaadiumist ning neid mõjutavaist tegureist. 

Fotosünteesi tähtsus taimedele, teistele organismidele ning biosfäärile. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) hingamise tulemuslikkust mõjutavate tegurite uurimine, sh arvutimudeli abil; 

2) fotosünteesi mõjutavate tegurite uurimine, sh arvutimudeli abil. 

 

Organismide areng  

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 
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1) toob näiteid mittesugulise paljunemise vormide kohta eri organismirühmadel; 

2) hindab sugulise ja mittesugulise paljunemise tulemust ning olulisust; 

3) selgitab fotode ja jooniste põhjal mitoosi- ja meioosifaasides toimuvaid muutusi; 

4) võrdleb inimese spermatogeneesi ja ovogeneesi ning analüüsib erinevuste põhjusi; 

5) analüüsib erinevate rasestumisvastaste vahendite toimet ja tulemuslikkust ning väärtustab 

pereplaneerimist; 

6) lahendab dilemmaprobleeme raseduse katkestamise otstarbekusest 

probleemsituatsioonides ning prognoosib selle mõju; 

7) väärtustab tervislikke eluviise seoses inimese sugurakkude ja loote arenguga; 

8) analüüsib inimese vananemisega kaasnevaid muutusi raku ja organismi tasandil ning 

hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju elueale. 

Õppesisu 

Suguline ja mittesuguline paljunemine eri organismirühmadel, nende tähtsus ja tulemus. Raku 

muutused rakutsükli eri faasides. Kromosoomistiku muutused mitoosis ja meioosis ning nende 

tähtsus. Mehe ja naise sugurakkude arengu võrdlus ning nende arengut mõjutavad tegurid. 

Kehaväline ja kehasisene viljastumine eri loomarühmadel. Munaraku viljastumine naise 

organismis. Erinevate rasestumisvastaste vahendite toime ja tulemuslikkuse võrdlus. 

Suguhaigustesse nakatumise viisid ning haiguste vältimine. Inimese sünnieelses arengus 

toimuvad muutused, sünnitus. Lootejärgse arengu etapid selgroogsetel loomadel. Organismide 

eluiga mõjutavad tegurid. Inimese vananemisega kaasnevad muutused ja surm. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) uurimistöö keskkonnategurite mõjust pärmseente kasvule; 

2) kanamuna ehituse vaatlus. 

 

Inimese talitluse regulatsioon 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) seostab inimese närvisüsteemi osi nende talitlusega; 

2) analüüsib eri tegurite mõju närviimpulsi tekkes ja levikus; 

3) seostab närvisüsteemiga seotud levinumaid puudeid ja haigusi nende väliste ilmingutega; 

4) omandab negatiivse hoiaku närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimise suhtes; 

5) selgitab inimorganismi kaitsesüsteeme ning immuunsüsteemi tähtsust; 

6) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte neuraalse ning humoraalse 

regulatsiooni osa kohta inimorganismi talitluste kooskõlastamises; 

7) selgitab vere püsiva koostise tagamise mehhanisme ja selle tähtsust; 

8) kirjeldab inimese termoregulatsiooni mehhanisme ning seoseid nende vahel. 

Õppesisu 

Inimese närvisüsteemi üldine ehitus ja talitlus. Närviimpulsi moodustumist ja levikut 

mõjutavad tegurid. Keemilise sünapsi ehitus ning närviimpulsi ülekanne. Refleksikaar ning 

erutuse ülekanne lihasesse. Närviimpulsside toime lihaskoele ja selle regulatsioon. Peaaju eri 

osade ülesanded. Kaasasündinud ja omandatud refleksid. Inimese närvisüsteemiga seotud 

levinumad puuded ja haigused ning närvisüsteemi kahjustavad tegurid. 

Elundkondade talitluse neuraalne ja humoraalne regulatsioon. Inimese sisekeskkonna 

stabiilsuse tagamise mehhanismid. Ülevaade inimorganismi kaitsemehhanismidest, 
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immuunsüsteemist ja levinumatest häiretest. Seede-, eritus- ja hingamiselundkonna talitlus 

vere püsiva koostise tagamisel. Inimese energiavajadus ning termoregulatsioon. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) närviimpulsi teket ja levikut mõjutavate tegurite uurimine, sh arvutimudeli abil; 

2) uurimistöö välisärritajate mõjust reaktsiooniajale; 

3) uurimistöö füüsilise koormuse mõjust organismi energiavajadusele (südame ja kopsude 

talitlusele). 

 

2.1.4.3. III kursus „Pärilikkus“ 

Molekulaarbioloogilised põhiprotsessid  

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite osa organismi tunnuste kujunemisel; 

2) analüüsib DNA, RNA ja valkude osa päriliku info avaldumises; 

3) võrdleb DNA ja RNA sünteesi kulgu ning tulemusi; 

4) hindab geeniregulatsiooni osa inimese ontogeneesi eri etappidel ning väärtustab 

elukeskkonna mõju geeniregulatsioonile; 

5) koostab sellise eksperimendi kavandi, mis tõestab molekulaarbioloogia põhiprotsesside 

universaalsust; 

6) toob näiteid inimese haiguste kohta, mis seostuvad geeniregulatsiooni häiretega; 

7) selgitab geneetilise koodi omadusi ning nende avaldumist valgusünteesis; 

8) selgitab valgusünteesi üldist kulgu. 

Õppesisu 

Organismi tunnuste kujunemist mõjutavad tegurid. Molekulaarbioloogia põhiprotsesside 

(replikatsiooni, transkriptsiooni ja translatsiooni) osa päriliku info realiseerumises. DNA ja 

RNA sünteesi võrdlus. Geenide avaldumine ja selle regulatsioon, geeniregulatsiooni häiretest 

tulenevad muutused inimese näitel. Geneetilise koodi omadused. Geneetilise koodi 

lahtimõtestamine valgusünteesis. Valgusünteesis osalevate molekulide ülesanded ning 

protsessi üldine kulg. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) molekulaarbioloogia põhiprotsesside uurimine, sh arvutimudeli abil; 

2) geneetilise koodi rakenduste uurimine, sh arvutimudeli abil. 

 

Viirused ja bakterid 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab viiruste ehitust ning toob näiteid inimese viirushaiguste kohta; 

2) analüüsib viiruste tunnuseid, mis ühendavad neid elus- ja eluta loodusega; 

3) võrdleb viiruste ja bakterite levikut ning paljunemist; 

4) seostab AIDSi haigestumist HIVi organismisisese toimega; 

5) võrdleb viirus- ja bakterhaigustesse nakatumist, nende organismisisest toimet ja 

ravivõimalusi ning väärtustab tervislikke eluviise, et vältida nakatumist; 

6) toob näiteid viiruste ja bakterite geenitehnoloogiliste rakenduste kohta; 
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7) lahendab dilemmaprobleeme geenitehnoloogilistest rakendustest, arvestades teaduslikke, 

majanduslikke ja eetilisi seisukohti ning õigusakte; 

8) on omandanud ülevaate geneetika ja geenitehnoloogiaga seotud teadusharudest ning 

elukutsetest. 

Õppesisu 

DNA ja RNA viiruste ehituse ja talitluse mitmekesisus, näited ning tähtsus looduses. Viiruste 

levik ja paljunemine. HIVi organismisisene toime ning haigestumine AIDSi. Inimesel 

levinumad viirushaigused ning haigestumise vältimine. Bakterite levik ja paljunemine. Viiruste 

ja bakterite geenitehnoloogilised kasutusvõimalused. Geenitehnoloogia rakendamisega 

kaasnevad teaduslikud, õiguslikud, majanduslikud ja eetilised probleemid. Geneetika ja 

geenitehnoloogiaga seotud teadusharud ning elukutsed. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) bakterite mitmekesisuse uurimine; 

2) bakterite elutegevust mõjutavate tegurite uurimine, sh arvutimudeli abil. 

 

Pärilikkus ja muutlikkus 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) toob näiteid pärilikkuse ja muutlikkuse avaldumise kohta eri organismirühmadel; 

2) võrdleb mutatsioonilise ja kombinatiivse muutlikkuse tekkepõhjusi ning tulemusi; 

3) analüüsib modifikatsioonilise muutlikkuse graafikuid; 

4) hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju inimese tunnuste kujunemisel; 

5) seostab Mendeli katsetes ilmnenud fenotüübilisi suhteid genotüüpide rekombineerumisega; 

6) selgitab inimesel levinumate suguliiteliste puuete geneetilisi põhjusi; 

7) lahendab geneetikaülesandeid Mendeli seadusest, AB0- ja reesussüsteemi vererühmadest 

ning suguliitelisest pärandumisest; 

8) suhtub vastutustundlikult keskkonnategurite rolli inimese puuete ja haiguste tekkes. 

Õppesisu 

Pärilikkus ja muutlikkus kui elutunnused. Päriliku muutlikkuse osa organismi tunnuste 

kujunemisel. Mutatsioonilise ja kombinatiivse muutlikkuse roll looduses ning inimtegevuses. 

Mittepäriliku muutlikkuse tekkemehhanismid ja tähtsus. Päriliku ja mittepäriliku muutlikkuse 

omavaheline seos inimese näitel. 

Mendeli hübridiseerimiskatsetes ilmnenud seaduspärasused ja nende rakenduslik väärtus. Soo 

määramine inimesel ning suguliiteline pärandumine. Geneetikaülesanded Mendeli seadusest, 

AB0- ja reesussüsteemi vererühmadest ning suguliitelisest pärandumisest. Pärilikkuse ja 

keskkonnategurite mõju inimese terviseseisundile. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) praktiline töö keskkonnategurite mõjust reaktsiooninormi avaldumisele; 

2) päriliku muutlikkuse tekkemehhanismide ja avaldumise uurimine, sh arvutimudeli abil. 

 

2.1.4.4. IV kursus „Evolutsioon ja ökoloogia“ 

Bioevolutsioon  

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 
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1) selgitab Darwini evolutsioonikäsitlust; 

2) toob näiteid loodusteaduste uuringute kohta, mis tõestavad bioevolutsiooni; 

3) analüüsib ja hindab erinevaid seisukohti elu päritolu kohta Maal; 

4) võrdleb loodusliku valiku vorme, nende toimumise tingimusi ja tulemusi; 

5) analüüsib ning hindab eri tegurite osa uute liikide tekkes; 

6) analüüsib evolutsioonilise mitmekesistumise, täiustumise ja väljasuremise 

tekkemehhanisme ning avaldumisvorme; 

7) hindab bioloogiliste ja sotsiaalsete tegurite osa nüüdisinimese evolutsioonis; 

8) suhtub kriitiliselt bioevolutsiooni pseudoteaduslikesse käsitlustesse. 

Õppesisu 

Evolutsiooniidee täiustumise seos loodusteaduste arenguga. Darwini evolutsiooniteooria 

põhiseisukohad. Loodusteaduste uuringutest tulenevad evolutsioonitõendid. Eri seisukohad elu 

päritolu kohta Maal. Bioevolutsiooni varased etapid ja nüüdisaegsete eluvormide kujunemine. 

Olelusvõitlus, selle vormid. Loodusliku valiku vormid ja tulemused. Kohastumuste eri vormide 

kujunemine. Mutatsioonilise muutlikkuse, kombinatiivse muutlikkuse, geneetilise triivi ja 

isolatsiooni osa liigitekkes. Makroevolutsiooniliste protsesside – evolutsioonilise 

mitmekesistumise, täiustumise ja väljasuremise – tekkemehhanismid ning avaldumisvormid. 

Bioevolutsioon ja süstemaatika. 

Inimlaste lahknemine inimahvidest ning uute tunnuste kujunemine. Inimese perekond, selle 

eripära võrreldes inimahvidega. Teaduslikud seisukohad nüüdisinimese päritolu kohta. Inimese 

evolutsiooni mõjutavad tegurid, bioloogiline ja sotsiaalne evolutsioon. Bioevolutsiooni 

pseudoteaduslikud käsitlused. 

Evolutsiooni uurimisega seotud teadusharud ning elukutsed.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) olelusvõitluse tulemuste uurimine arvutimudeliga; 

2) praktiline töö loodusliku valiku tulemustest kodukoha looduses. 

 

Ökoloogia 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) seostab abiootiliste tegurite toimet organismide elutegevusega; 

2) analüüsib abiootiliste ja biootiliste tegurite toime graafikuid ning toob rakendusnäiteid; 

3) seostab ökosüsteemi struktuuri selles esinevate toitumissuhetega; 

4) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte toitumissuhete kohta 

ökosüsteemis; 

5) selgitab iseregulatsiooni kujunemist ökosüsteemis ning seda ohustavaid tegureid; 

6) hindab antropogeense teguri mõju ökotasakaalu muutumisele ning suhtub 

vastutustundlikult ja säästvalt looduskeskkonnasse; 

7) lahendab ökopüramiidi reegli ülesandeid; 

8) koostab ja analüüsib biosfääri läbiva energiavoo muutuste skemaatilisi jooniseid. 

Õppesisu 

Abiootiliste ökotegurite mõju organismide elutegevusele. Ökoteguri toime graafiline 

iseloomustamine ning rakendamise võimalused. Biootiliste ökotegurite mõju organismide 

erinevates kooseluvormides. 
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Ökosüsteemi struktuur ning selles esinevad vastastikused seosed. Toiduahela peamiste lülide 

– tootjate, tarbijate ja lagundajate – omavahelised toitumissuhted. Iseregulatsiooni kujunemine 

ökosüsteemis ning seda mõjutavad tegurid. Ökotasakaalu muutuste seos populatsioonide arvu 

ja arvukusega. Ökopüramiidi reegli ülesannete lahendamine. Biosfääri läbiv energiavoog kui 

Maal eksisteeriva elu alus. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) uuring abiootiliste tegurite mõjust populatsioonide arvule või arvukusele; 

2) ökosüsteemi iseregulatsiooni uurimine, sh arvutimudeli abil. 

 

Keskkonnakaitse 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) analüüsib inimtegevuse osa liikide hävimises ning suhtub vastutustundlikult enda tegevusse 

looduskeskkonnas; 

2) selgitab bioloogilise mitmekesisuse kaitse olulisust; 

3) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning teadvustab iga inimese vastutust selle kaitses; 

4) teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning põhjendab 

säästva arengu tähtsust isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil; 

5) selgitab Eesti looduskaitseseaduses esitatud kaitstavate loodusobjektide jaotust ning toob 

nende kohta näiteid; 

6) väärtustab loodus- ja keskkonnahoidu kui kultuurinähtust; 

7) lahendab kohalikele näidetele tuginevaid keskkonna dilemmaprobleeme, arvestades 

teaduslikke, majanduslikke ja eetilisi seisukohti ning õigusakte; 

8) analüüsib kriitiliselt kodanikuaktiivsusele tuginevaid loodus- ja keskkonnakaitse 

suundumusi ja meetmeid ning kujundab isiklikke väärtushinnanguid. 

Õppesisu 

Liikide hävimist põhjustavad antropogeensed tegurid ning liikide kaitse võimalused. 

Bioloogilise mitmekesisuse kaitse vajadus ja meetmed. Loodus- ja keskkonnakaitse 

nüüdisaegsed suunad Eestis ning maailmas. Eesti keskkonnapoliitikat kujundavad riiklikud 

kokkulepped ja riigisisesed meetmed. Säästva arengu strateegia rakendumine isiklikul, 

kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Looduskaitseseadus ja looduskaitse korraldus 

Eestis. Teaduslike, majanduslike, eetilis-moraalsete seisukohtade ning õigusaktide 

arvestamine, lahendades keskkonna dilemmaprobleeme ning langetades otsuseid. 

Kodanikuaktiivsusele tuginevad loodus- ja keskkonnakaitse suundumused ning meetmed. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) väikesemahuline uuring säästva arengu strateegia rakendamisest kohalikul tasandil; 

2) isikliku igapäevase tegevuse analüüs seoses vastutustundliku ja säästva eluviisiga. 

 

2.2. Geograafia 

 

2.2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi geograafiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 
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1) tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu ning saab aru nende 

tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus; 

2) on omandanud süsteemse ülevaate looduses ning ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja 

protsessidest, nende ruumilisest esinemisest, vastastikustest seostest ning arengust; 

3) märkab ja teeb vahet kohalikel, regionaalsetel ning globaalsetel sotsiaal-majanduslikel ja 

keskkonnaprobleemidel ning osaleb aktiivse maailmakodanikuna nende lahendamisel; 

4) rakendab geograafiaprobleeme lahendades teaduslikku meetodit; 

5) mõistab inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes tingimustes, 

väärtustab nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduse ja kultuuri mitmekesisust ning 

jätkusuutlikku arengut; 

6) leiab nii eesti- kui ka võõrkeelsetest teabeallikatest geograafiainfot, hindab seda kriitiliselt 

ning teeb põhjendatud järeldusi ja otsuseid; 

7) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud erialadest, elukutsetest ja 

edasiõppimisvõimalustest, rakendab geograafias omandatud teadmisi ja oskusi 

igapäevaelus. 

8) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, on loov, ettevõtlik ning 

motiveeritud elukestvaks õppeks. 

 

2.2.2. Õppeaine kirjeldus 

Geograafia kuulub lõimiva õppeainena nii loodus- kui ka sotsiaalteaduste valdkonda. 

Gümnaasiumi geograafia õpetamine tugineb põhikoolis omandatud teadmistele, oskustele ja 

hoiakutele ning seostub tihedalt füüsikas, keemias, bioloogias, matemaatikas, ajaloos, 

ühiskonna- ja majandusõpetuses õpitavaga. Geograafias omandatud teadmised, oskused ja 

hoiakud toetavad motiveeritud elukestvat õppimist. 

Geograafiat õppides kujuneb õpilastel arusaam Maast kui süsteemist, looduses ja ühiskonnas 

esinevatest nähtustest ja protsessidest, nende ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest. 

Aine õpetamisel on rõhk keskkonna ja inimtegevuse vastastikustest seostest arusaamisel, et 

arendada õpilaste keskkonnateadlikku ning jätkusuutlikku käitumist. Keskkonda käsitletakse 

kõige laiemas tähenduses, mis hõlmab nii loodus-, majandus-, sotsiaal- kui ka 

kultuurikeskkonna.  

Geograafial on tähtis roll õpilaste väärtushoiakute ja -hinnangute kujunemises. Maailma 

looduse, rahvastiku ja kultuurigeograafia seostatud käsitlemine on aluseks mõistvale ning 

sallivale suhtumisele teiste maade ja rahvaste kultuuridesse ning traditsioonidesse 

globaliseeruvas maailmas. Looduse ja ühiskonna seostatud arenguloo mõistmine aitab aru 

saada tänapäevastest arenguprobleemidest ning kavandada tulevikusuundi. Geograafiaõpetus 

kujundab õpilase enesemääratlust aktiivse kodanikuna Eestis, Euroopas ning maailmas. 

Geograafiat õppides omandavad õpilased kaardilugemise ja infotehnoloogia mitmekülgse 

kasutamise oskuse, mille vajadus tänapäeva mobiilses ühiskonnas kiiresti kasvab. 

Geograafiaõppes on olulise tähtsusega geoinfosüsteemide (GIS) kasutamine, mille 

rakendamine paljudes eluvaldkondades ja töökohtadel nüüdisajal üha suureneb. 

Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt ja igapäevaeluga seostatult. Õppes 

lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ning võimete mitmekülgsest arendamisest. 

Suurt tähelepanu pööratakse õpilaste õpimotivatsiooni kujundamisele. Selle saavutamiseks 

kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, projektõpet, arutelu, 
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ajurünnakuid, rollimänge, õppekäike jne. Õppes rakendatakse nüüdisaegseid tehnovahendeid 

ja IKT võimalusi. 

Uurimusliku õppe põhimõtete järgi töötades omandavad õpilased probleemide esitamise, 

hüpoteeside sõnastamise, töö plaanimise, andmete kogumise, tulemuste töötlemise, 

tõlgendamise ja esitamise oskused. Olulisel kohal on kujundada teabeallikate, sh interneti 

kasutamise ning neis leiduva teabe kriitilise hindamise oskust. 

 

2.2.3. Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) tunneb huvi looduses ning ühiskonnas lokaalsete ja globaalsete nähtuste, nende uurimise 

ning loodusteadustega seonduvate eluvaldkondade vastu; 

2) mõistab looduses ja ühiskonnas nähtuste ning protsesside ruumilise paiknemise 

seaduspärasusi, vastastikuseid seoseid ja arengu dünaamikat; 

3) analüüsib inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes tingimustes ning 

väärtustab nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduse ja kultuuri mitmekesisust; 

4) analüüsib looduse ja ühiskonna vastastikmõjusid kohalikul, regionaalsel ja globaalsel 

tasandil, toob selle kohta näiteid ning väärtustab keskkonna jätkusuutlikku arengut; 

5) kasutab geograafiainfo leidmiseks teabeallikaid (sh veebipõhiseid), hindab kriitiliselt neis 

sisalduvat teavet ning edastab seda korrektses ja väljendusrikkas keeles; 

6) lahendab keskkonnas ja igapäevaelus esinevaid probleeme, kasutades teaduslikku 

meetodit; 

7) väärtustab geograafiateadmisi ning kasutab neid uutes situatsioonides loodusteadus-, 

tehnoloogia- ja sotsiaalprobleeme lahendades ning põhjendatud otsuseid tehes, sh karjääri 

plaanides; 

8) kasutab geograafiainfo kogumiseks, töötlemiseks ja edastamiseks nüüdisaegseid 

tehnovahendeid. 
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2.2.4. Kursuste õpitulemused ja õppesisu 

2.2.4.1. I kursus „Rahvastik ja majandus“  

Geograafia areng ja uurimismeetodid  

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) on omandanud ettekujutuse geograafia arengust, teab geograafia seoseid teiste 

teadusharudega ning geograafia kohta tänapäeva teaduses; 

2) toob näiteid nüüdisaegsete uurimismeetodite kohta geograafias; teeb vaatlusi ja 

mõõdistamisi, korraldab küsitlusi ning kasutab andmebaase andmete kogumiseks; 

3) kasutab teabeallikaid, sh kohateabe teenuseid, interaktiivseid kaarte ja veebipõhiseid 

andmebaase info leidmiseks, seoste analüüsiks ning üldistuste ja järelduste tegemiseks; 

4) analüüsib teabeallikate järgi etteantud piirkonna loodusolusid, rahvastikku, majandust ning 

inimtegevuse võimalikke tagajärgi. 

Õppesisu 

Geograafia areng ja peamised uurimisvaldkonnad. Nüüdisaegsed uurimismeetodid 

geograafias. 

Põhimõisted: inim- ja loodusgeograafia, kaugseire, GIS, Eesti põhikaart, veebipõhised 

andmebaasid ja kohateabeteenused. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: probleemülesannete lahendamine Maa-ameti 

geoportaali ja teiste interaktiivsete kaartidega. 

 

Ühiskonna areng ja üleilmastumine 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) teab arengutaseme näitajaid ning riikide rühmitamist nende alusel; 

2) iseloomustab agraar-, industriaal- ja infoühiskonda;  

3) selgitab globaliseerumist ja selle eri aspekte, toob näiteid üleilmastumise mõju kohta eri 

riikides; 

4) võrdleb ja analüüsib teabeallikate põhjal riikide arengutaset;  

5) on omandanud ülevaate maailma poliitilisest kaardist. 

Õppesisu 

Riikide arengutaseme mõõtmine. Riikide liigitamine arengutaseme ja panuse järgi 

maailmamajandusse. Agraar-, tööstus- ja infoühiskond. Üleilmastumine ehk globaliseerumine 

ja maailmamajanduse areng. 

Põhimõisted: agraar-, industriaal- ja infoühiskond, arengumaa ning arenenud riik, 

üleilmastumine, SKT, inimarengu indeks. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate põhjal ühe valitud riigi arengutaseme 

analüüs või riikide võrdlus arengutaseme näitajate põhjal. 
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Rahvastik 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) analüüsib teabeallikate põhjal rahvastiku paiknemist ning tihedust maailmas, etteantud 

regioonis või riigis; 

2) analüüsib demograafilise ülemineku teooriale toetudes rahvaarvu muutumist maailmas, 

etteantud regioonis või riigis ning seostab seda arengutasemega; 

3) analüüsib rahvastikupüramiidi järgi etteantud riigi rahvastiku soolis-vanuselist struktuuri 

ning selle mõju majanduse arengule; 

4) võrdleb sündimust ja suremust arenenud ja arengumaades ning selgitab erinevuste peamisi 

põhjusi; 

5) toob näiteid rahvastikupoliitika rakendamise ja selle vajalikkuse kohta; 

6) teab rände liike ja rahvusvaheliste rännete peamisi suundi ning analüüsib etteantud 

piirkonna rännet, seostades seda peamiste tõmbe- ja tõuketeguritega; 

7) analüüsib rändega kaasnevaid positiivseid ja negatiivseid tagajärgi lähte- ja sihtriigile ning 

mõjusid elukohariiki vahetanud inimesele; 

8) analüüsib teabeallikate põhjal etteantud riigi rahvastikku (demograafilist situatsiooni), 

rahvastikuprotsesse ja nende mõju riigi majandusele; 

9) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning on salliv teiste rahvaste kommete, traditsioonide 

ja religiooni suhtes. 

Õppesisu 

Rahvastiku paiknemine ja tihedus, seda mõjutavad tegurid. Maailma rahvaarv ja selle 

muutumine. Demograafiline üleminek. Rahvastiku struktuur ja selle mõju riigi arengule. 

Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid. Rahvastikupoliitika. Rände põhjused ning 

liigitamine. Pagulus. Peamised rändevood maailmas. Rände tagajärjed. Rändega seotud 

probleemid. 

Põhimõisted: demograafia, demograafiline üleminek, traditsiooniline rahvastiku tüüp, 

nüüdisaegne rahvastiku tüüp, demograafiline plahvatus, rahvastiku vananemine, sündimus, 

suremus, loomulik iive, rahvastiku soolis-vanuseline koosseis, migratsioon, immigratsioon, 

emigratsioon, migratsiooni tõmbe- ja tõuketegurid, tööhõive struktuur, rahvastikupoliitika. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate järgi ühe valitud riigi demograafilise 

situatsiooni ülevaate koostamine. 

 

Asustus 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) võrdleb linnu arenenud ja arengumaades; 

2) analüüsib linnastumise kulgu arenenud ja arengumaades; 

3) analüüsib etteantud info põhjal linna sisestruktuuri ning selle muutusi,  

4) toob näiteid arenenud ja arengumaade suurlinnade plaanimise ning sotsiaalsete ja 

keskkonnaprobleemide kohta; 

5) analüüsib kaardi ja muude teabeallikate põhjal etteantud riigi või piirkonna asustust; 

6) on omandanud ülevaate maailma linnastunud piirkondadest, teab suuremaid linnu ja 

linnastuid. 
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Õppesisu 

Asustuse areng maailmas ning asulate paiknemist mõjutavad tegurid eri aegadel. Linnastumise 

kulg arenenud ja arengumaades. Linnade sisestruktuur ning selle muutumine. Linnastumisega 

kaasnevad probleemid arenenud ja arengumaades. Linnakeskkond ning selle plaanimine. 

Põhimõisted: linnastumine, eeslinnastumine, vastulinnastumine, taaslinnastumine, 

ülelinnastumine, linnastu, megalopolis, slumm, linna sisestruktuur. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: ühe valitud riigi asustuse analüüs või asula 

sisestruktuuri analüüs teabeallikate järgi. 

 

Muutused maailmamajanduses 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) analüüsib teabeallikate põhjal riigi majandusstruktuuri ja hõivet ning nende muutusi; 

2) analüüsib tootmise paigutusnihkeid tänapäeval autotööstuse ja kergetööstuse näitel; 

3) toob näiteid tehnoloogia ja tootearenduse mõju kohta majanduse arengule; 

4) analüüsib etteantud teabeallikate järgi riigi turismimajandust, selle arengueeldusi, seoseid 

teiste majandusharudega, rolli maailmamajanduses ning mõju keskkonnale; 

5) analüüsib teabeallikate järgi riigi transpordigeograafilist asendit ja transpordi osa riigi 

majanduses. 

Õppesisu 

Muutused majanduse struktuuris ja hõives. Tootmist mõjutavad tegurid ning muutused 

tootmise paigutuses autotööstuse ja kergetööstuse näitel. Rahvusvaheliste firmade osa 

majanduses. Turismi roll riigi majanduses ja mõju keskkonnale. Transpordi areng ning mõju 

maailmamajandusele. 

Põhimõisted: majanduse struktuur, primaarne, sekundaarne, tertsiaarne sektor, 

ettevõtlusklaster; kõrgtehnoloogiline tootmine, teaduspark, fordism, toyotism, geograafiline 

tööjaotus, transpordigeograafiline asend, rahvusvaheline firma. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate põhjal ühe valitud riigi 

transpordigeograafilise asendi või turismimajanduse analüüs. 

 

2.2.4.2. III kursus „Maa kui süsteem“ 

Sissejuhatus 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) iseloomustab Maa sfääre kui süsteeme ning toob näiteid nendevaheliste seoste kohta; 

2) analüüsib looduskeskkonna ja inimtegevuse vastastikust mõju; 

3) kirjeldab geokronoloogilise skaala järgi üldjoontes Maa arengut. 

Õppesisu 

Maa kui süsteem. Maa teke ja areng. Geoloogiline ajaarvamine. 

Põhimõisted: süsteem, avatud ja suletud süsteem, geokronoloogiline skaala.  
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Litosfäär  

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) tunneb looduses ja pildil ära lubjakivi, liivakivi, graniidi, basaldi, marmori ja gneissi, teab 

nende tähtsamaid omadusi ning toob näiteid kasutamise kohta; 

2) teab kivimite liigitamist tekke järgi ja selgitab kivimiringet; 

3) iseloomustab Maa siseehitust ning võrdleb mandrilist ja ookeanilist maakoort; 

4) kirjeldab geoloogilisi protsesse laamade äärealadel ja kuuma täpi piirkonnas; 

5) iseloomustab teabeallikate järgi etteantud piirkonnas toimuvaid geoloogilisi protsesse, 

seostades neid laamade liikumisega; 

6) kirjeldab ja võrdleb teabeallikate järgi vulkaane, seostades nende paiknemist 

laamtektoonikaga, ning vulkaani kuju ja purske iseloomu magma omadustega; 

7) teab maavärinate piirkondi, selgitab nende teket ja tugevuse mõõtmist; 

8) toob näiteid maavärinate ning vulkanismiga kaasnevate nähtuste mõju kohta keskkonnale 

ja majandustegevusele. 

Õppesisu 

Maa siseehitus ja litosfääri koostis. Kivimite liigitus tekke alusel. Laamtektoonika, laamade 

liikumisega seotud protsessid. Vulkanism. Maavärinad. 

Põhimõisted: mandriline ja ookeaniline maakoor, litosfäär, astenosfäär, vahevöö, sise- ja 

välistuum, mineraalid, kivimid, sette-, tard- ja moondekivimid, kivimiringe, ookeani 

keskahelik, süvik, kurdmäestik, vulkaaniline saar, kuum täpp, kontinentaalne rift, magma, 

laava, kiht- ja kilpvulkaan, murrang, maavärina kolle, epitsenter, seismilised lained, Richteri 

skaala, tsunami. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate põhjal ülevaate koostamine mõnest 

vulkaanilisest või seismilisest piirkonnast. 

 

Atmosfäär  

Õpitulemused 

1) Kursuse lõpus õpilane: 

2) kirjeldab atmosfääri koostist ja joonise järgi atmosfääri ehitust; 

3) selgitab joonise järgi Maa kiirgusbilanssi ning kasvuhooneefekti; 

4) selgitab kliima kujunemist eri tegurite mõjul, sh aastaaegade teket; 

5) selgitab joonise põhjal üldist õhuringlust ning selle mõju eri piirkondade kliimale; 

6) analüüsib kliima mõju teistele looduskomponentidele ja inimtegevusele; 

7) iseloomustab ilmakaardi järgi ilma etteantud kohas; 

8) kirjeldab temaatiliste kaartide ja kliimadiagrammi järgi etteantud koha kliimat ning seostab 

selle kliimat kujundavate tegurite mõjuga;  

9) analüüsib jooniste põhjal kliima lühi- ja pikemaajalist muutumist ning selgitab eri tegurite, 

sh astronoomiliste tegurite rolli kliimamuutustes. 

Õppesisu 

Atmosfääri tähtsus, koostis ja ehitus. Päikesekiirguse jaotumine Maal, kiirgusbilanss. 

Kasvuhooneefekt ja selle tähtsus. Kliimat kujundavad tegurid. Üldine õhuringlus. 

Temperatuuri ja sademete territoriaalsed erinevused. Õhumassid, tsüklonid ning antitsüklonid. 

Kliimamuutused. 
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Põhimõisted: atmosfäär, troposfäär, stratosfäär, osoonikiht, kiirgusbilanss, kasvuhoonegaasid, 

kasvuhooneefekt, üldine õhuringlus, Coriolisi jõud, tsüklon, antitsüklon, soe ja külm front, 

mussoon, passaat, läänetuuled, troopilised tsüklonid. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) internetist ilmakaardi leidmine ning selle põhjal ilma iseloomustamine etteantud kohas; 

2) kliimadiagrammi ja kliimakaartide järgi etteantud koha kliima iseloomustus, tuginedes 

kliimat kujundavatele teguritele. 

  

 

Hüdrosfäär 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) teab vee jaotumist Maal ning kirjeldab veeringet ja veeringe lülisid maailma eri 

piirkondades; 

2) analüüsib kaardi ja jooniste järgi veetemperatuuri ning soolsuse regionaalseid erinevusi 

maailmameres; 

3) selgitab hoovuste teket, liikumise seaduspära ning rolli kliima kujunemises; 

4) selgitab tõusu ja mõõna teket ning nende tähtsust; 

5) selgitab lainete kuhjavat ja kulutavat tegevust järsk- ja laugrannikutel ning toob näiteid 

inimtegevuse mõju kohta rannikutele; 

6) teab liustike levikut, selgitab nende teket, jaotumist ning tähtsust. 

Õppesisu 

Vee jaotumine Maal ja veeringe. Maailmamere tähtsus ning roll kliima kujunemises. 

Veetemperatuur, soolsus, hoovused ja looded maailmameres. Rannaprotsessid ning erinevate 

rannikute kujunemine. Liustikud, nende teke, levik ja tähtsus.  

Põhimõisted: hüdrosfäär, maailmameri, veeringe lülid, soe ja külm hoovus, tõus ja mõõn, 

mandrilava, rannik, rannanõlv, lainete kulutav ja kuhjav tegevus, rannavall, maasäär, mandri- 

ja mägiliustik. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate põhjal ülevaate koostamine mõnest 

rannikust. 

 

Biosfäär 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) võrdleb keemilist ja füüsikalist murenemist, teab murenemise tähtsust looduses; 

2) iseloomustab mulla koostist ja mulla kujunemist; 

3) kirjeldab joonise põhjal mullaprofiili ning selgitab mullas toimuvaid protsesse; 

4) tunneb joonistel ära leet-, must-, puna- ja gleistunud mulla; 

5) teab bioomide tsonaalset levikut; 

6) analüüsib looduse komponentide vahelisi seoseid ühe bioomi näitel. 

Õppesisu 

Kliima, taimestiku ja mullastiku vahelised seosed. Kivimite murenemine. Mulla koostis ja 

ehitus; mulla omadused. Mullatekke tegurid ja mullaprotsessid. Bioomid.  

Põhimõisted: biosfäär, bioom, füüsikaline ja keemiline murenemine, lähtekivim, mulla 
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mineraalne osa, huumus, humifitseerumine, mineraliseerumine, mullaprofiil, leetumine, 

kamardumine, gleistumine, gleistunud muld, leetmuld, mustmuld, punamuld. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate järgi ühe piirkonna kliima, mullastiku ja 

taimestiku seoste analüüs. 

 

2.2.4.3. II kursus „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“ 

Põllumajandus ja keskkonnaprobleemid 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab toiduprobleemide tekkepõhjusi maailma eri regioonides; 

2) iseloomustab omatarbelist ja kaubanduslikku ning intensiivset ja ekstensiivset 

põllumajandust eri talutüüpide näiteil; 

3) analüüsib teabeallikate põhjal põllumajandust eri loodusolude ning arengutasemega 

riikides; 

4) valdab ülevaadet olulisemate kultuurtaimede peamistest kasvatuspiirkondadest; 

5) selgitab põllumajanduse mõju muldadele ja põhjaveele; 

6) toob näiteid põllumajanduse ja vesiviljelusega kaasnevate keskkonnaprobleemide kohta 

arenenud ja vähem arenenud riikides. 

Õppesisu 

Maailma toiduprobleemid. Põllumajanduse arengut mõjutavad looduslikud ja majanduslikud 

tegurid. Põllumajandusliku tootmise tüübid. Põllumajanduslik tootmine eri loodusolude ja 

arengutasemega riikides. Põllumajanduse mõju keskkonnale.  

Maailma kalandus ja vesiviljelus. Maailmamere reostumine ning kalavarude vähenemine.  

Põhimõisted: vegetatsiooniperiood, põllumajanduse spetsialiseerumine, omatarbeline ja 

kaubanduslik põllumajandus, ekstensiivne ja intensiivne põllumajandus, öko- ehk 

mahepõllumajandus, niisutuspõllundus, alanduslehter, mullaviljakus, muldade erosioon, 

sooldumine ja degradeerumine, vesiviljelus. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate põhjal ülevaate koostamine ühe valitud 

riigi põllumajandusest või vesiviljelusest. 

 

Metsamajandus ja -tööstus ning keskkonnaprobleemid 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab metsamajanduse ja puidutööstusega seotud keskkonnaprobleeme; 

2) nimetab maailma metsarikkamaid piirkondi ja riike ning näitab kaardil peamisi puidu ja 

puidutoodete kaubavoogusid; 

3) analüüsib vihmametsa kui ökosüsteemi ning selgitab vihmametsade globaalset tähtsust; 

4) analüüsib vihmametsade ja parasvöötme okasmetsade majanduslikku tähtsust, nende 

majandamist ning keskkonnaprobleeme. 

Õppesisu 

Eri tüüpi metsade levik. Metsade hävimine ja selle põhjused. Ekvatoriaalsed vihmametsad ja 

nende majandamine. Parasvöötme okasmetsad ja nende majandamine. Metsatööstus arenenud 

ning vähem arenenud riikides. Metsade säästlik majandamine ja kaitse. 

Põhimõisted: metsatüüp, bioloogiline mitmekesisus, metsasus, puiduvaru, puidu juurdekasv, 
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metsamajandus ja -tööstus, metsatööstuse klaster, jätkusuutlik ja säästev areng. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate põhjal ülevaate koostamine ühe valitud 

riigi metsamajandusest ja -tööstusest või riikide metsamajanduse võrdlus. 

 

Energiamajandus ja keskkonnaprobleemid 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) analüüsib energiaprobleemide tekkepõhjusi ja võimalikke lahendusi ning väärtustab 

säästlikku energia kasutamist; 

2) selgitab energiaressursside kasutamisega kaasnevaid poliitilisi, majandus- ja 

keskkonnaprobleeme; 

3) analüüsib etteantud teabe järgi muutusi maailma energiamajanduses; 

4) analüüsib fossiilsete kütuste kasutamist energia tootmisel ning kaasnevaid 

keskkonnaprobleeme, teab peamisi kaevandamise/ammutamise piirkondi; 

5) analüüsib hüdroelektrijaama rajamisega kaasnevaid sotsiaal-majanduslikke ja 

keskkonnaprobleeme ühe näite põhjal; 

6) analüüsib tuumaenergia tootmisega kaasnevaid riske konkreetsete näidete põhjal; 

7) analüüsib taastuvate energiaallikate kasutamise võimalusi ning nende kasutamisega 

kaasnevaid probleeme; 

8) analüüsib teabeallikate põhjal riigi energiaressursse ja nende kasutamist. 

Õppesisu 

Maailma energiaprobleemid. Energiaressursid ja maailma energiamajandus. Nüüdisaegne 

tehnoloogia energiamajanduses. Energiamajandusega kaasnevad keskkonnaprobleemid. 

Põhimõisted: energiamajandus, energiajulgeolek, taastuvad ja taastumatud energiaallikad, 

fossiilsed kütused, tuuma-, hüdro-,  

tuule-, päikese-, biomassi-, loodete ja geotermaalenergia, energiakriis, Kyoto protokoll, 

saastekvoot. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate järgi ülevaate koostamine ühe valitud 

riigi energiamajandusest. 

 

2.3. Keemia 

 

2.3.1. Keemia õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna 

arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;  

2) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist 

ning lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikul meetodil;  

3) kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet ning hindab 

seda kriitiliselt;  
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4) kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku 

maailmapildi, on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja keemiliste 

protsesside seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemiasõnavara;  

5) rakendab omandatud eksperimentaaltöö oskusi ning kasutab säästlikult ja ohutult keemilisi 

reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus;  

6) langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilis-

moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke 

tagajärgi;  

7) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;  

8) on omandanud ülevaate keemiaga seotud erialadest, elukutsetest ja 

edasiõppimisvõimalustest ning kasutab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri 

plaanides.  

2.3.2. Õppeaine kirjeldus 

Keemial on kaalukas koht õpilaste loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse 

kujunemises. Gümnaasiumi keemia tugineb põhikoolis omandatud teadmistele, oskustele ja 

hoiakutele ning seostub gümnaasiumi füüsikas, bioloogias, matemaatikas jt õppeainetes 

õpitavaga, toetades samaaegu teiste õppeainete õpet. Selle kaudu kujunevad õpilastel olulised 

pädevused ning omandatakse positiivne hoiak keemia ja teiste loodusteaduste suhtes, 

mõistetakse loodusteaduste tähtsust inimühiskonna majanduse, tehnoloogia ja kultuuri 

arengus. Õpilastel kujuneb vastutustundlik suhtumine elukeskkonnasse ning õpitakse 

väärtustama tervislikku ja säästvat eluviisi. Keemias ning teistes loodusainetes omandatud 

teadmised, oskused ja hoiakud on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale õppimisele. 

Õpilastel kujuneb gümnaasiumitasemele vastav loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane kirjaoskus 

ning terviklik loodusteaduslik maailmapilt, nad saavad ülevaate keemiliste protsesside 

põhilistest seaduspärasustest, keemia tulevikusuundumustest ning keemiaga seotud 

elukutsetest, mis aitab neil valida elukutset.  

Keemiateadmised omandatakse suurel määral uurimisülesannete kaudu, mille vältel saavad 

õpilased probleemide esitamise, hüpoteeside sõnastamise ja katsete või vaatluste plaanimise 

ning nende tegemise, tulemuste analüüsi ja tõlgendamise oskused. Keemia arvutusülesandeid 

lahendades pööratakse gümnaasiumis tähelepanu eelkõige käsitletavate probleemide 

mõistmisele, tulemuste analüüsile ning järelduste tegemisele, mitte rutiinsele tüüpülesannete 

matemaatiliste algoritmide õppimisele ja treenimisele. Tähtsal kohal on teabeallikate, sh 

interneti kasutamise ja neis leiduva teabe analüüsi ning kriitilise hindamise oskuse 

kujundamine, samuti uurimistulemuste suuline ja kirjalik esitamine, kaasates otstarbekaid 

esitusvorme. Kõigis õpietappides rakendatakse tehnoloogilisi vahendeid ja IKT võimalusi. 

Keemiat õpetades rõhutatakse keemia seoseid teiste loodusteadustega ja looduses (sh inimeses 

endas) toimuvate protsessidega ning inimese suhteid ümbritsevate loodus- ja 

tehismaterjalidega. Õpitakse omandatud teadmisi ja oskusi rakendama igapäevaelu probleeme 

lahendades, kompetentseid ja eetilisi otsuseid tehes ning oma tegevuse võimalikke tagajärgi 

hinnates. Materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt, õpilaskeskselt ja igapäevaeluga 

seostatult. Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ning võimete 

mitmekülgsest arendamisest, suurt tähelepanu pööratakse õpilaste sisemise õpimotivatsiooni 
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kujundamisele. Selle saavutamiseks kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja 

uurimuslikku õpet, projektõpet, arutelu, ajurünnakuid, õppekäike jne. Aktiivõppe põhimõtteid 

järgiva õppega kaasneb õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite areng.  

Keemiaõpetus gümnaasiumis süvendab põhikoolis omandatud teadmisi, oskusi ja vilumusi. 

Võrreldes põhikooliga käsitletakse keemilisi objekte ja nähtusi sügavamalt, täpsemalt ning 

süsteemsemalt, pöörates suuremat tähelepanu seoste loomisele erinevate nähtuste ja 

seaduspärasuste vahel. Õppes lisandub induktiivsele käsitlusele deduktiivne käsitlus. Õpitakse 

tegema järeldusi õpitu põhjal, seostama erinevaid nähtusi ning rakendama õpitud 

seaduspärasusi uudsetes olukordades. Õpe on suunatud õpilaste mõtlemisvõime arendamisele. 

Suurt tähelepanu pööratakse õpilaste iseseisva töö oskuste arendamisele, oskusele kasutada 

erinevaid teabeallikaid ning eristada olulist ebaolulisest. Keemia nagu teistegi loodusteaduste 

õppimisel on tähtis õpilase isiksuse väljakujunemine: iseseisvuse, mõtlemisvõime ja 

koostööoskuse areng ning vastutustunde ja tööharjumuste kujunemine. 

 

2.3.3. Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna 

majanduse, tehnoloogia ja kultuuri arengus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;  

2) rakendab keemiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit, arendab loogilise 

mõtlemise võimet, analüüsi- ja järelduste tegemise oskust ning loovust;  

3) hangib keemiainfot erinevaist, sh elektroonseist teabeallikaist, analüüsib ja hindab saadud 

teavet kriitiliselt;  

4) mõistab süsteemselt keemia põhimõisteid ja keemiliste protsesside seaduspärasusi ning 

kasutab korrektselt keemiasõnavara;  

5) rakendab omandatud eksperimentaaltöö oskusi keerukamaid ülesandeid lahendades ning 

kasutab säästlikult ja ohutult keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka argielus;  

6) langetab igapäevaelu probleeme lahendades kompetentseid otsuseid ning hindab oma 

tegevuse võimalikke tagajärgi;  

7) mõistab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende 

mõjust elukeskkonnale ja ühiskonna jätkusuutlikule arengule; suhtub vastutustundlikult 

elukeskkonnasse ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;  

8) on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning kasutab keemias omandatud 

teadmisi ja oskusi karjääri plaanides. 

2.3.4. Kursuste õpitulemused ja õppesisu 

2.3.4.1. I kursus „Keemia alused“ 

Sissejuhatus 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) valdab ettekujutust keemia ajaloolisest arengust; 

2) eristab kvalitatiivset ja kvantitatiivset analüüsi ning füüsikalisi ja keemilisi 

uurimismeetodeid. 
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Õppesisu 

Keemia kui teaduse kujunemine. Füüsikalised ja keemilised uurimismeetodid keemias. 

Keemiaga seotud karjäärivalikud. 

Põhimõisted: keemiline analüüs, kvalitatiivne analüüs, kvantitatiivne analüüs, keemiline 

süntees. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: õppekäik keemiaga seotud ettevõttesse, õppeasutusse 

vms. 

Aine ehitus 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) kirjeldab elektronide paiknemist aatomi välises elektronkihis (üksikud elektronid, 

elektronipaarid) sõltuvalt elemendi asukohast perioodilisustabelis (A-rühmade elementide 

korral); 

2) selgitab A-rühmade elementide metallilisuse ja mittemetallilisuse muutumist 

perioodilisustabelis seoses aatomi ehituse muutumisega;  

3) määrab A-rühmade keemiliste elementide maksimaalseid ja minimaalseid 

oksüdatsiooniastmeid elemendi asukoha järgi perioodilisustabelis ning koostab elementide 

tüüpühendite valemeid; 

4) selgitab tüüpiliste näidete varal kovalentse, ioonilise, metallilise ja vesiniksideme olemust; 

5) hindab kovalentse sideme polaarsust, lähtudes sidet moodustavate elementide asukohast 

perioodilisustabelis; 

6) kirjeldab ning hindab keemiliste sidemete ja molekulide vastastiktoime (ka vesiniksideme) 

mõju ainete omadustele. 

Õppesisu 

Tänapäevane ettekujutus aatomi ehitusest. Informatsioon perioodilisustabelis ja selle 

tõlgendamine. Keemilise sideme liigid. Vesinikside. Molekulidevahelised jõud. Ainete 

füüsikaliste omaduste sõltuvus aine ehitusest.  

Põhimõisted: aatomorbitaal, mittepolaarne kovalentne side, polaarne kovalentne side, 

osalaeng, vesinikside. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: lihtsamate molekulide struktuuri uurimine ja 

võrdlemine molekulimudelite või arvutiprogrammidega. 

Miks ja kuidas toimuvad keemilised reaktsioonid  

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) seostab keemilist reaktsiooni aineosakeste üleminekuga püsivamasse olekusse; 

2) selgitab keemiliste reaktsioonide soojusefekte, lähtudes keemiliste sidemete tekkimisel ja 

lagunemisel esinevatest energiamuutustest; 

3) analüüsib keemilise reaktsiooni kiirust mõjutavate tegurite toimet ning selgitab keemiliste 

protsesside kiiruse muutmist argielus; 

4) mõistab, et pöörduvate reaktsioonide puhul tekib vastassuunas kulgevate protsesside vahel 

tasakaal, ning toob sellekohaseid näiteid argielust ja tehnoloogiast. 

Õppesisu 
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Keemilise reaktsiooni aktiveerimisenergia, aktiivsed põrked. Ekso- ja endotermilised 

reaktsioonid. Keemilise reaktsiooni kiirus, seda mõjutavad tegurid. Keemiline tasakaal ja selle 

nihkumine (Le Chatelier’ printsiibist tutvustavalt).  

Põhimõisted: reaktsiooni aktiveerimisenergia, reaktsiooni soojusefekt, reaktsiooni kiirus, 

katalüsaator, katalüüs, pöörduv reaktsioon, pöördumatu reaktsioon, keemiline tasakaal. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) keemilise reaktsiooni kiirust mõjutavate tegurite toime uurimine; 

2) keemilise reaktsiooni soojusefekti uurimine; 

3) auto heitgaaside katalüsaatori tööpõhimõtte selgitamine internetimaterjalide põhjal; 

4) keemilise tasakaalu nihkumise uurimine, sh arvutimudeli abil. 

Lahustumisprotsess, keemilised reaktsioonid lahustes 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) kirjeldab lahuste teket (iooniliste ja kovalentsete ainete korral); 

2) eristab elektrolüüte ja mitteelektrolüüte ning tugevaid ja nõrku elektrolüüte; 

3) selgitab happe ja aluse mõistet protolüütilise teoora põhjal; 

4) oskab arvutada molaarset kontsentratsiooni; 

5) koostab ioonidevaheliste reaktsioonide võrrandeid (molekulaarsel ja ioonsel kujul); 

6) hindab ning põhjendab ainete vees lahustumise korral lahuses tekkivat keskkonda. 

Õppesisu  

Ainete lahustumisprotsess. Elektrolüüdid ja mitteelektrolüüdid; tugevad ja nõrgad 

elektrolüüdid. Hapete ja aluste protolüütiline teooria. Molaarne kontsentratsioon (tutvustavalt). 

Ioonidevahelised reaktsioonid lahustes, nende kulgemise tingimused. pH. Keskkond 

hüdrolüüsuva soola lahuses. 

Põhimõisted: hüdraatumine, elektrolüüt, mitteelektrolüüt, tugev elektrolüüt, nõrk elektrolüüt, 

hape, alus, molaarne kontsentratsioon, soola hüdrolüüs.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) lahustumise soojusefektide uurimine; 

2) erinevate lahuste elektrijuhtivuse võrdlemine (pirni heleduse või Vernier’ anduriga); 

nõrkade ja tugevate hapete ning aluste pH ja elektrijuhtivuse võrdlemine; 

3) ioonidevaheliste reaktsioonide toimumise uurimine; 

4) erinevate ainete vesilahuste keskkonna (lahuste pH) uurimine; 

5) lahuse kontsentratsiooni määramine tiitrimisel (nt vee mööduva kareduse määramine, 

leelise kontsentratsiooni määramine puhastusvahendis või happe kontsentratsiooni 

määramine akuhappes vms).  
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2.3.4.2. II kursus „Anorgaanilised ained“ 

Metallid 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) seostab õpitud metallide keemilisi omadusi vastava elemendi asukohaga 

perioodilisustabelis ja pingereas ning koostab sellekohaseid reaktsioonivõrrandeid (metalli 

reageerimine mittemetalliga, veega, lahjendatud happe ja soolalahusega); 

2) kirjeldab õpitud metallide ja nende sulamite rakendamise võimalusi praktikas; 

3) teab levinumaid metallide looduslikke ühendeid ja nende rakendusi; 

4) selgitab metallide saamise põhimõtet metalliühendite redutseerimisel ning korrosiooni 

metallide oksüdeerumisel; 

5) põhjendab korrosiooni ja metallide tootmise vastassuunalist energeetilist efekti, analüüsib 

korrosioonitõrje võimalusi; 

6) analüüsib metallidega seotud redoksprotsesside toimumise üldisi põhimõtteid (nt 

elektrolüüsi, korrosiooni ja keemilise vooluallika korral); 

7) lahendab arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandite järgi, arvestades saagist ja lisandeid. 

Õppesisu  

Ülevaade metallide iseloomulikest füüsikalistest ja keemilistest omadustest. Metallide 

keemilise aktiivsuse võrdlus; metallide pingerida. Metallid ja nende ühendid igapäevaelus ning 

looduses. Metallidega seotud redoksprotsessid: metallide saamine maagist, elektrolüüs, 

korrosioon, keemilised vooluallikad (reaktsioonivõrrandeid nõudmata). Saagise ja lisandite 

arvestamine moolarvutustes reaktsioonivõrrandi järgi. 

Põhimõisted: sulam, maak, elektrolüüs, korrosioon, keemiline vooluallikas, saagis. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) metallide füüsikaliste omaduste ja keemilise aktiivsuse võrdlemine; 

2) metallide korrosiooni mõjutavate tegurite ning korrosioonitõrje võimaluste uurimine ja 

võrdlemine; 

3) metallide tootmise, elektrolüüsi ja keemilise vooluallika uurimine animatsioonidega; 

4) ülevaate (referaadi) koostamine ühe metalli tootmisest ning selle sulamite 

valmistamisest/kasutamisest. 

 

Mittemetallid 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) seostab tuntumate mittemetallide ning nende tüüpühendite keemilisi omadusi vastava 

elemendi asukohaga perioodilisustabelis; 

2) koostab õpitud mittemetallide ja nende ühendite iseloomulike reaktsioonide võrrandeid; 

3) kirjeldab õpitud mittemetallide ja nende ühendite tähtsust looduses ja/või rakendamise 

võimalusi praktikas. 

Õppesisu  

Ülevaade mittemetallide füüsikalistest ja keemilistest omadustest olenevalt elemendi asukohast 

perioodilisustabelis. Mittemetallide keemilise aktiivsuse võrdlus. Mõne mittemetalli ja tema 

ühendite käsitlus (vabal valikul, looduses ja/või tööstuses kulgevate protsesside näitel). 

Põhimõisted: allotroopia. 
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Praktilised tööd ja IKT rakendamine: mittemetallide ja/või nende iseloomulike ühendite 

saamine, omaduste uurimine ning võrdlemine. 

 

2.3.4.3. III kursus „Orgaanilised ained“ 

Süsivesinikud ja nende derivaadid 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) kasutab erinevaid molekuli kujutamise viise (lihtsustatud struktuurivalem, tasapinnaline 

ehk klassikaline struktuurivalem, molekuli graafiline kujutis); 

2) kasutab süstemaatilise nomenklatuuri põhimõtteid alkaanide näitel; seostab süstemaatiliste 

nimetuste ees- või lõppliiteid õpitud aineklassidega, määrab molekuli struktuuri või 

nimetuse põhjal aineklassi; 

3) hindab molekuli struktuuri (vesiniksideme moodustamise võime) põhjal aine füüsikalisi 

omadusi (lahustuvust erinevates lahustites ja keemistemperatuuri); 

4) võrdleb küllastunud, küllastumata ja aromaatsete süsivesinike keemilisi omadusi, koostab 

lihtsamaid reaktsioonivõrrandeid alkaanide, alkeenide ja areenide halogeenimise ning 

alkeenide hüdrogeenimise ja katalüütilise hüdraatimise reaktsioonide kohta (ilma 

reaktsiooni mehhanismideta); 

5) kirjeldab olulisemate süsivesinike ja nende derivaatide omadusi, rakendusi argielus ning 

kasutamisega kaasnevaid ohtusid; 

6) kujutab alkeenist tekkivat polümeeri lõiku. 

Õppesisu  

Süsinikuühendite struktuur ja selle kujutamise viisid. Alkaanid, nomenklatuuri põhimõtted, 

isomeeria. Asendatud alkaanide (halogeeniühendite, alkoholide, primaarsete amiinide) 

füüsikaliste omaduste sõltuvus struktuurist. Küllastumata ja aromaatsete süsivesinike ning 

alkaanide keemiliste omaduste võrdlus. Liitumispolümerisatsioon. Süsivesinikud ja nende 

derivaadid looduses ning tööstuses (tutvustavalt).  

Põhimõisted: isomeeria, asendatud süsivesinik, alkaan ehk küllastunud süsivesinik, 

küllastumata süsivesinik, aromaatne ühend, liitumispolümerisatsioon. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) süsivesinike ja nende derivaatide molekulide struktuuri uurimine ning võrdlemine 

molekulimudelite ja/või arvutiprogrammiga; 

2) molekulidevaheliste jõudude tugevuse uurimine aurustumissoojuse võrdlemise teel; 

3) hüdrofiilsete ja hüdrofoobsete ainete vastastiktoime veega. 

 

Orgaanilised ained meie ümber 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) määrab molekuli struktuuri põhjal aine kuuluvuse aineklassi; 

2) kirjeldab olulisemate karboksüülhapete omadusi ja tähtsust argielus ning looduses; 

3) selgitab seost alkoholide, aldehüüdide ja karboksüülhapete vahel; 

4) võrdleb karboksüülhapete ja anorgaaniliste hapete keemilisi omadusi ning koostab 

vastavaid reaktsioonivõrrandeid; 
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5) selgitab alkoholijoobega seotud keemilisi protsesse organismis ning sellest põhjustatud 

sotsiaalseid probleeme; 

6) võrdleb estrite tekke- ja hüdrolüüsireaktsioone ning koostab vastavaid võrrandeid; 

7) kujutab lähteühenditest tekkiva kondensatsioonipolümeeri lõiku; 

8) selgitab põhimõtteliselt biomolekulide (polüsahhariidide, valkude ja rasvade) ehitust. 

Õppesisu  

Aldehüüdid kui alkoholide oksüdeerumissaadused. Asendatud karboksüülhapped 

(aminohapped, hüdroksühapped) ja karboksüülhapete funktsionaalderivaadid (estrid, amiidid). 

Polükondensatsioon. Orgaanilised ühendid elusorganismides: rasvad, sahhariidid, valgud. 

Põhimõisted: asendatud karboksüülhape, karboksüülhappe funktsionaalderivaat, hüdrolüüs, 

polükondensatsioon. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) alkoholi ja aldehüüdi oksüdeeruvuse uurimine ning võrdlemine; 

2) karboksüülhapete tugevuse uurimine ja võrdlemine teiste hapetega; 

3) estrite saamine ja hüdrolüüs; 

4) sahhariidide (nt tärklise) hüdrolüüsi ja selle saaduste uurimine; 

5) valkude (nt munavalge vesilahuse) käitumise uurimine hapete, aluste, soolalahuste ja 

kuumutamise suhtes; 

6) seebi ning sünteetiliste pesemisvahendite käitumise uurimine ja võrdlemine erineva 

happelisusega vees ning soolade lisandite korral. 

 

 

2.4. Füüsika  

 

2.4.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi füüsikaõppega taotletakse, et õpilane:  

1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist 

loodusnähtusi kirjeldades ja seletades;  

2) tunneb huvi füüsika ja teiste loodusteaduste vastu ning teadvustab füüsikaga seotud 

elukutsete vajalikkust jätkusuutliku ühiskonna arengus; 

3) väärtustab füüsikat kui looduse kõige üldisemaid põhjuslikke seoseid uurivat teadust ja 

tähtsat kultuurikomponenti;  

4) mõistab mudelite tähtsust loodusobjektide uurimisel ning mudelite arengut ja paratamatut 

piiratust;  

5) kogub ning analüüsib infot, eristades usaldusväärset teavet infomürast ja teaduslikke 

teadmisi ebateaduslikest; 

6) oskab lahendada olulisemaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid füüsikaülesandeid ning 

rakendab loodusteaduslikku meetodit probleemülesandeid lahendades;  

7) mõistab füüsika seotust tehnika ja tehnoloogiaga;  

8) kasutab füüsikas omandatud teadmisi ning oskusi loodusteadus-, tehnoloogia- ja 

igapäevaprobleeme lahendades ning põhjendatud otsuseid tehes. 
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2.4.2. Õppeaine kirjeldus 

Füüsika kuulub loodusteaduste hulka, olles väga tihedas seoses matemaatikaga. Füüsika paneb 

aluse tehnika ja tehnoloogia mõistmisele ning aitab väärtustada tehnikaga seotud elukutseid. 

Füüsikaõppes arvestatakse loodusainete vertikaalse ning horisontaalse lõimimise vajalikkust. 

Vertikaalse lõimimise korral on ühised teemad loodusteaduslik meetod, looduse tasemeline 

struktureeritus, vastastikmõju, liikumine (muutumine ja muundumine), energia, 

loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane kirjaoskus, tehnoloogia, elukeskkond ning ühiskond. 

Vertikaalset lõimimist toetab õppeainete horisontaalne lõimumine. 

Gümnaasiumi füüsikaõppe eesmärk on jagada vajalikke füüsikateadmisi tulevasele 

kodanikule, kujundada temas keskkonna- ja ühiskonnahoidlikke ning jätkusuutlikule arengule 

orienteeritud hoiakuid. Gümnaasiumis käsitletakse füüsikalisi nähtusi süsteemselt ja 

holistlikult, arendades terviklikku ettekujutust loodusest ning pidades tähtsaks olemuslikke 

seoseid tervikpildi osade vahel. Võrreldes põhikooliga tutvutakse sügavamalt erinevate 

vastastikmõjude ja nende põhjustatud liikumisvormidega ning otsitakse liikumisvormide vahel 

seoseid. 

Õpilaste kriitilise ja süsteemmõistelise mõtlemise arendamiseks lahendatakse füüsikaliselt 

erinevates aine- ja eluvaldkondades esinevaid probleeme, plaanitakse ning korraldatakse 

eksperimente, kasutades loodusteaduslikku uurimismeetodit. Kvantitatiivülesandeid 

lahendades ei pea valemeid peast teadma, kuid kujundatakse oskust mõista valemite füüsikalist 

sisu ning rakendada valemeid õiges kontekstis. Õppes kujundatakse väärtushinnangud, mis 

määravad õpilaste suhtumise füüsikasse kui kultuurifenomeni, avavad füüsika rolli tehnikas, 

tehnoloogias ja elukeskkonnas ning ühiskonna jätkusuutlikus arengus. Gümnaasiumi 

füüsikaõppes taotletakse koos teiste õppeainetega õpilastel nüüdisaegse tervikliku 

maailmapildi ja keskkonda säästva hoiaku ning analüüsioskuse kujunemist. 

Gümnaasiumi füüsikaõppes kujundatavad üldoskused erinevad põhikooli füüsikaõppes 

saavutatavaist deduktiivse käsitlusviisi ulatuslikuma rakendamise ning tehtavate üldistuste 

laiema kehtivuse poolest. Füüsikaõpe muutub gümnaasiumis spetsiifilisemaks, kuid samas 

seostatakse füüsikateadmised tihedalt ja kõrgemal tasemel ülejäänud õppeainete teadmistega 

ning põhikoolis õpituga. 

Gümnaasiumi füüsikaõpe koosneb viiest kohustuslikust kursusest ning kahest valikkursusest. 

Esimeses kursuses „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika“ seletatakse, mis on 

füüsika, mida ta suudab, mille poolest eristub füüsika teistest loodusteadustest ning mil viisil 

ta nendega seotud on. Süvendatakse loodusteadusliku meetodi rakendamist, avardades 

teadmisi ja oskusi mõõtmisest kui eksperimentaalsete teaduste alusest. 

Teises kursuses „Mehaanika“ avatakse mehaaniliste mudelite keskne roll loodusnähtuste 

kirjeldamisel ja seletamisel. 

Kuna kogu nüüdisaegses füüsikas domineerib vajadus arvestada aine ja välja erisusi, 

käsitletakse kolmandas kursuses „Elektromagnetism“ elektromagnetvälja näitel väljade 

kirjeldamise põhivõtteid ning olulisemaid elektrilisi ja optilisi nähtusi. 

Neljandas kursuses „Energia“ vaadeldakse ümbritsevat keskkonda energeetilisest aspektist. 

Käsitletakse alalis- ja vahelduvvoolu ning soojusnähtusi, ent ka mehaanilise energia, 
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soojusenergia, elektrienergia, valgusenergia ja tuumaenergia omavahelisi muundumisi. 

Viiendas kursuses „Mikro- ja megamaailma füüsika“ arutletakse füüsikaliste seaduspärasuste 

ning protsesside üle mastaapides, mis erinevad inimese karakteristlikust mõõtmest (1 m) 

rohkem kui miljon korda. 

Kolme viimase kohustusliku kursuse läbimise järjestuse määrab õpetaja. Praktiliste tegevuste 

loetelus on esitatud üldisemad teemad, millest õpetaja kavandab kas praktilistel töödel, IKT-l, 

näit- või osaluskatsetel põhinevad tegevused. 

Kaks ainekavas kirjeldatud valikkursust võimaldavad omandada eelkõige kahe viimase 

kohustusliku kursuse õppesisu laiemalt ning sügavamalt. Kumbki kursus sisaldab 15 moodulit, 

igaüks mahuga 3–6 õppetundi. Nende hulgast valib õpetaja kuni 8 moodulit. Kursus „Füüsika 

ja tehnika“ süvendab õpilaste teadmisi kohustusliku kursuse „Energia“ temaatikas, tuues esile 

füüsika tehnilisi rakendusi. Valikkursus „Teistsugune füüsika“ süvendab kohustuslikku kursust 

„Mikro- ja megamaailma füüsika“. 

 

2.4.3. Õpitulemused 

Gümnaasiumi füüsikaõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) kirjeldab, seletab ja ennustab loodusnähtusi ning nende tehnilisi rakendusi;  

2) väärtustab füüsikateadmisi looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuste seoste 

mõistmisel; 

3) sõnastab etteantud situatsioonikirjelduse põhjal uurimisküsimusi, kavandab ja korraldab 

eksperimente, töötleb katseandmeid ning teeb järeldusi uurimisküsimuses sisalduva 

hüpoteesi kehtivuse kohta;  

4) lahendab situatsiooni-, arvutus- ja graafilisi ülesandeid ning hindab kriitiliselt saadud 

tulemuste tõepärasust;  

5) teisendab loodusnähtuse füüsikalise mudeli ühe kirjelduse teiseks (verbaalkirjelduse 

valemiks või jooniseks ja vastupidi);  

6) kasutab erinevaid infoallikaid, hindab ja analüüsib neis sisalduvat infot ning leiab tavaelus 

kerkivatele füüsikalistele probleemidele lahendusi;  

7) teadvustab teaduse ning tehnoloogia arenguga kaasnevaid probleeme ja arengusuundi 

elukeskkonnas ning suhtub loodusesse ja ühiskonnasse vastutustundlikult;  

8) omandanud ülevaate füüsikaga seotud ametitest, erialadest ja edasiõppimisvõimalustest, 

rakendab füüsikas omandatud teadmisi ja oskusi igapäevaelus. 
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2.4.4. Kursuste õpitulemused ja õppesisu. 

 

2.4.4.1. I kursus „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika“ 

Füüsika meetod 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab mõisteid loodus, maailm ja vaatleja; hindab füüsika kohta teiste loodusteaduste 

seas ning määratleb füüsika uurimisala; 

2) määratleb looduse struktuuritasemete skeemil makro-, mikro- ja megamaailma ning 

nimetab nende erinevusi; 

3) selgitab loodusteadusliku meetodi olemust ja teab, et eksperimenditulemusi üldistades 

jõutakse mudelini;  

4) põhjendab mõõteseaduse vajalikkust üldaktseptitavate mõõtmistulemuste saamiseks; 

5) mõistab mõõdetava suuruse ja mõõtmistulemuse suuruse väärtuse erinevust; 

6) teab ja rakendab rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhisuurusi ning nende 

mõõtühikuid; 

7) teab, et korrektne mõõtetulemus sisaldab ka määramatust, ning kasutab mõõtmisega 

kaasnevat mõõtemääramatust hinnates standardhälvet; 

8) toob näiteid põhjusliku seose kohta; 

9) mõistab, et füüsika üldprintsiibid on kõige üldisemad tõdemused looduse kohta, ning 

tõestab nende kehtivust kooskõla eksperimendiga. 

Õppesisu 

Füüsika kui loodusteadus. Füüsika kui nähtavushorisonte edasi nihutav teadus. Mikro-, makro- 

ja megamaailm. Loodusteaduslik meetod. Vaatlus, eksperiment, mudeli loomine. Mudeli 

järelduste kontroll ning mudeli areng. Mõõtmine ja mõõtetulemus. Mõõtesuurus ja mõõdetava 

suuruse väärtus. Mõõtühikud ja vastavate kokkulepete areng. Rahvusvaheline mõõtühikute 

süsteem (SI). Mõõteriistad ja mõõtevahendid. Mõõteseadus. Mõõtemääramatus ning selle 

hindamine. Mõõtetulemuste analüüs. 

Põhjuslikkus ja juhuslikkus füüsikas. Füüsika tunnetuslik ja ennustuslik väärtus. Füüsikaga 

seotud ohud. Üldprintsiibid. 

Põhimõisted: loodus, loodusteadus, füüsika, mõõtevahend, taatlemine, nähtavushorisont, 

makro-, mikro- ja megamaailm; vaatlus, hüpotees, eksperiment, mõõtmine, mõõtühik, 

mõõtühikute süsteem, mõõtemääramatus, mõõtesuurus, mõõdetava suuruse väärtus, 

mõõtetulemus, mõõtevahend, taatlemine. 

Praktiline tegevus ja IKT kasutamine:  

1) juhusliku loomuga nähtuse (palli põrke, heitkeha liikumise, kaldpinnalt libisemise vms) 

uurimine koos mõõtmistulemuste analüüsiga; 

2) keha joonmõõtmete mõõtmine ja korrektse mõõtetulemuse esitamine; 

3) mõõtmisest ning andmetöötlusest mudelini jõudmine erinevate katsete põhjal. 

 

Kulgliikumise kinemaatika 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) mõistab, et füüsikalised suurused pikkus (ka teepikkus), ajavahemik (Δt) ja ajahetk (t) 
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põhinevad kehade ning nende liikumise (protsesside) omavahelisel võrdlemisel; 

2) teab, et keha liikumisolekut iseloomustab kiirus, ning toob näiteid liikumise suhtelisuse 

kohta makromaailmas; 

3) teab relativistliku füüsika peamist erinevust klassikalisest füüsikast; 

4) teab, et väli liigub aine suhtes alati suurima võimaliku kiiruse ehk absoluutkiirusega; 

5) eristab skalaarseid ja vektoriaalseid suurusi ning toob nende kohta näiteid; 

6) seletab füüsika valemites esineva miinusmärgi tähendust (suuna muutumine esialgsele 

vastupidiseks); 

7) eristab nähtuste ühtlane sirgjooneline liikumine, ühtlaselt kiirenev sirgjooneline liikumine, 

ühtlaselt aeglustuv sirgjooneline liikumine ja vaba langemine olulisi tunnuseid ning toob 

sellekohaseid näiteid; 

8) selgitab füüsikaliste suuruste kiirus, kiirendus, teepikkus ja nihe tähendusi ning nende 

suuruste mõõtmise või määramise viise; 

9) lahendab probleemülesandeid, rakendades definitsioone  ja ; kasutab 

ühtlase sirgjoonelise liikumise ja ühtlaselt muutuva liikumise kirjeldamiseks vastavalt 

liikumisvõrrandeid  või ; 

10) analüüsib ühtlase ja ühtlaselt muutuva sirgjoonelise liikumise kiiruse ning teepikkuse 

graafikuid; oskab leida teepikkust kui kiiruse graafiku alust pindala; 

11) rakendab ühtlaselt muutuva sirgjoonelise liikumise, sh vaba langemise kiiruse, nihke ja 

kiirenduse leidmiseks järgmisi seoseid: ; ; . 

Õppesisu 

Punktmass kui keha mudel. Koordinaadid. Taustsüsteem, liikumise suhtelisus. 

Relatiivsusprintsiip. Teepikkus ja nihe. Ühtlane sirgjooneline liikumine ja ühtlaselt muutuv 

sirgjooneline liikumine: kiirus, kiirendus, liikumisvõrrand, kiiruse ja läbitud teepikkuse 

sõltuvus ajast, vastavad graafikud. Nihe, kiirus ja kiirendus kui vektoriaalsed suurused. Vaba 

langemine kui näide ühtlaselt kiireneva liikumise kohta. Vaba langemise kiirendus. Kiiruse ja 

kõrguse sõltuvus ajast vertikaalsel liikumisel. Erisihiliste liikumiste sõltumatus. 

Põhimõisted: füüsikaline suurus, skalaarne ja vektoriaalne suurus, pikkus, liikumisolek, aeg, 

kulgliikumine, punktmass, taustsüsteem, kinemaatika, teepikkus, nihe, keskmine kiirus, 

hetkkiirus, kiirendus, vaba langemine. 

Praktiline tegevus: 

1) kiiruse ja kiirenduse mõõtmine; 

2) langevate kehade liikumise uurimine; 

3) kaldrennis veereva kuuli liikumise uurimine; 

4) heitkeha liikumise uurimine. 
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2.4.4.2. II kursus „Mehaanika“ 

Dünaamika 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab nähtuste vastastikmõju, gravitatsioon, hõõrdumine ja deformatsioon esinemist ning 

rakendumist looduses; 

2) täiendab etteantud joonist vektoritega, näidates kehale mõjuvaid jõude nii liikumisoleku 

püsimisel (v = const, a = 0) kui ka muutumisel (a = const ≠ 0); 

3) oskab jõu komponentide kaudu leida resultantjõudu; 

4) selgitab ja rakendab Newtoni seadusi ning seostab neid igapäevaelu nähtustega; 

5) sõnastab impulsi jäävuse seaduse ja lahendab probleemülesandeid, kasutades seost 

; 

6) seostab reaktiivliikumist impulsi jäävuse seadusega; toob näiteid reaktiivliikumise kohta 

looduses ja rakenduste kohta tehnikas; 

7) toob näiteid nähtuste kohta, kus impulsi muutumise kiirus on võrdne seda muutust 

põhjustava jõuga; 

8) rakendab gravitatsiooniseadust ; 

9) tunneb gravitatsioonivälja mõistet; 

10) teab, et üldrelatiivsusteooria kirjeldab gravitatsioonilist vastastikmõju aegruumi 

kõverdumise kaudu; 

11) kasutab mõisteid raskusjõud, keha kaal, toereaktsioon, rõhumisjõud ja rõhk 

probleemülesandeid lahendades ning rakendab seost P = m (g ± a); 

12) selgitab mõisteid hõõrdejõud ja elastsusjõud ning rakendab loodus- ja tehiskeskkonnas 

toimuvaid nähtusi selgitades seoseid Fh = μ N ja Fe = – k Δl; 

13) rakendab mõisteid töö, energia, kineetiline ja potentsiaalne energia, võimsus, kasulik 

energia, kasutegur, selgitades looduses ja tehiskeskkonnas toimuvaid nähtusi; 

14) rakendab probleeme lahendades seoseid A = Fs cos α; , Ep = mgh ning 

E = Ek + Ep; 

15) selgitab energia miinimumi printsiibi kehtivust looduses ja tehiskeskkonnas. 

Õppesisu 

Newtoni seadused. Jõud. Jõudude vektoriaalne liitmine. Resultantjõud. Muutumatu kiirusega 

liikumine jõudude tasakaalustumisel. Keha impulss. Impulsi jäävuse seadus. 

Reaktiivliikumine. Gravitatsiooniseadus. Raskusjõud, keha kaal, toereaktsioon. Kaalutus. 

Elastsusjõud. Hooke’i seadus. Jäikustegur. Hõõrdejõud ja hõõrdetegur. Töö ja energia. 

Mehaaniline energia. Mehaanilise energia jäävuse seadus. Mehaanilise energia muundumine 

teisteks energia liikideks. Energia miinimumi printsiip. Energia jäävuse seadus looduses ja 

tehnikas. 

Põhimõisted: kuju muutumine, reaktiivliikumine, resultantjõud, keha inertsus ja mass, 

impulss, impulsi jäävuse seadus, raskusjõud, keha kaal, kaalutus, toereaktsioon, elastsusjõud, 

jäikustegur, hõõrdejõud, hõõrdetegur, mehaanilise energia jäävuse seadus, energia 

muundumine. 



  169 

Praktiline tegevus: 

1) tutvumine Newtoni seaduste olemusega; 

2) jäikusteguri määramine; 

3) liugehõõrdeteguri määramine; 

4) seisuhõõrde uurimine; 

5) tutvumine reaktiivliikumise ja jäävusseadustega. 

 

Perioodilised liikumised 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) seostab looduses ja tehnoloogias esinevad perioodilised nähtused ühtlase ja mitteühtlase 

tiirlemise ning pöörlemisega;  

2) kasutab ringliikumist kirjeldades füüsikalisi suurusi pöördenurk, periood, sagedus, 

nurkkiirus, joonkiirus ja kesktõmbekiirendus; 

3) rakendab ringliikumisega seotud probleemülesannete lahendamisel järgmisi seoseid: 

, , , ; 

4) analüüsib orbitaalliikumist, kasutades inertsi ja kesktõmbejõu mõistet; 

5) kasutab vabavõnkumise ja sundvõnkumise mõistet looduses ning tehnikas toimuvaid 

võnkumisi kirjeldades; 

6) rakendab füüsikalisi suurusi hälve, amplituud, periood, sagedus ja faas perioodilisi 

liikumisi kirjeldades; 

7) kasutab võnkumise probleemülesandeid lahendades seoseid  ja ; 

8) analüüsib energia jäävuse seaduse kehtivust pendli võnkumisel; 

9) analüüsib võnkumise graafikuid; 

10) selgitab resonantsi ning toob näiteid selle esinemise kohta looduses ja tehnikas; 

11) kirjeldab piki- ja ristlainete tekkimist ning levimist ning toob nende kohta näiteid; 

12) rakendab füüsikalisi suurusi lainepikkus, laine levimiskiirus, periood ja sagedus 

lainenähtusi selgitades; 

13) kasutab probleeme lahendades seoseid ,  ja ; 

14) toob nähtuste peegeldumine, murdumine, interferents ja difraktsioon näiteid loodusest ning 

tehnikast. 

Õppesisu 

Ühtlase ringjoonelise liikumise kirjeldamine: pöördenurk, periood, sagedus, nurk- ja 

joonkiirus, kesktõmbekiirendus. Tiirlemine ja pöörlemine looduses ning tehnikas, 

orbitaalliikumine. Võnkumine kui perioodiline liikumine. Pendli võnkumise kirjeldamine: 

hälve, amplituud, periood, sagedus, faas. Energia muundumine võnkumisel. Võnkumised ja 

resonants looduses ning tehnikas. Lained. Piki- ja ristlained. Lainet iseloomustavad suurused: 

lainepikkus, kiirus, periood ja sagedus. Lainenähtused: peegeldumine, murdumine, 

interferents, difraktsioon, lained looduses ning tehnikas.  

Põhimõisted: pöördenurk, periood, sagedus, nurkkiirus, joonkiirus, kesktõmbekiirendus, 
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võnkumine, hälve, amplituud, periood, sagedus, faas, vabavõnkumine, sundvõnkumine, 

pendel, resonants, laine, pikilaine, ristlaine, lainepikkus, peegeldumine, murdumine, 

interferents, difraktsioon. 

Praktiline tegevus: 

1) pöördliikumise uurimine, kesktõmbekiirenduse määramine; 

2) matemaatilise pendli ja vedrupendli võnkumise uurimine; 

3) gravitatsioonivälja tugevuse määramine pendliga; 

4) tutvumine lainenähtustega; 

5) helikiiruse määramine. 

 

2.4.4.3. III kursus „Elektromagentism“ 

Elektriväli ja magnetväli 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab mõisteid laeng, elektrivool ja voolutugevus ning valemi  tähendust; 

2) võrdleb mõisteid aine ja väli; 

3) seostab elektrostaatilise välja laetud keha olemasoluga, rakendades valemit ; 

4) kasutab probleeme lahendades Coulomb’i seadust ; 

5) kasutab probleeme lahendades seoseid , ,  ja ; 

6) rakendab superpositsiooni printsiipi elektrostaatilise välja E-vektori konstrueerimisel 

etteantud punktis; 

7) teab, et kahe erinimeliselt laetud paralleelse plaadi vahel tekib homogeenne elektriväli; 

8) teab, et magnetväljal on kaks põhimõtteliselt erinevat võimalikku tekitajat: püsimagnet ja 

elektrivool, ning rakendab valemit ; 

9) kasutab probleeme lahendades Ampere’i seadust ; 

10) määrab sirgvoolu tekitatud magnetinduktsiooni suuna etteantud punktis; 

11) kasutab valemit F = B I l sin α ning Ampere’i jõu suuna määramise eeskirja; 

12) rakendab probleeme lahendades Lorentzi jõu valemit FL = q v B sin α ning määrab Lorentzi 

jõu suunda; 

13) seletab pööriselektrivälja tekkimist magnetvoo muutumisel, rakendades induktsiooni 

elektromotoorjõu mõistet; 

14) võrdleb generaatori ning elektrimootori tööpõhimõtteid; 

15) selgitab elektri- ja magnetvälja energia salvestamise võimalusi. 

 

Õppesisu 

Elektrilaeng. Elementaarlaeng. Laengu jäävuse seadus. Elektrivool. Aine ja väli. Coulomb’i 
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seadus. Punktlaeng. Väljatugevus. Elektrivälja potentsiaal ja pinge. Pinge ja väljatugevuse 

seos. Välja visualiseerimine, välja jõujooned. Väljade liitumine, superpositsiooni printsiip. 

Homogeenne elektriväli kahe erinimeliselt laetud plaadi vahel, kondensaator. Püsimagnet ja 

vooluga juhe. Ampere’i jõud. Magnetinduktsioon. Liikuvale laetud osakesele mõjuv Lorentzi 

jõud. Magnetväljas liikuva juhtmelõigu otstele indutseeritav pinge. Elektromagnetiline 

induktsioon. Induktsiooni elektromotoorjõud. Magnetvoog. Faraday induktsiooniseadus. 

Elektrimootor ja generaator. Lenzi reegel. Eneseinduktsioon. Induktiivpool. Homogeenne 

magnetväli solenoidis. Elektri- ja magnetvälja energia. 

Põhimõisted: elektrilaeng, elementaarlaeng, voolutugevus, punktlaeng, elektriväli, 

elektrivälja tugevus, potentsiaal, pinge, elektronvolt, jõujoon, kondensaator, püsimagnet, 

magnetväli, magnetinduktsioon, Lorentzi jõud, pööriselektriväli, induktsiooni 

elektromotoorjõud, magnetvoog, endainduktsioon. 

Praktiline tegevus: 

1) tutvumine välja mõistega elektri- ja magnetvälja näitel; 

2) elektrostaatika katsete tegemine; 

3) kahe vooluga juhtme magnetilise vastastikmõju uurimine; 

4) Ørstedi katsega tutvumine; 

5) elektromagnetilise induktsiooni uurimine; 

6) Lenzi reegli rakendamine; 

7) elektrimootori ja selle omaduste uurimine; 

8) tutvumine kondensaatorite ja induktiivpoolide tööga. 

 

Elektromagnetlained 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab elektromagnetlaine mõistet ja elektromagnetlainete rakendusi; 

2) kirjeldab võnkeringi kui elektromagnetlainete kiirgamise ja vastuvõtu baasseadet; 

3) kirjeldab elektromagnetlainete skaalat, rakendades seost c = f λ, ning teab nähtava valguse 

lainepikkuste piire ja põhivärvuste lainepikkuste järjestust; 

4) selgitab graafiku järgi elektromagnetlainete amplituudi ja intensiivsuse mõistet;  

5) kirjeldab joonisel või arvutiimitatsiooniga interferentsi- ja difraktsiooninähtusi optikas ning 

toob nende rakendamise näiteid; 

6) seletab valguse koherentsuse tingimusi ja nende täidetuse vajalikkust vaadeldava 

interferentsipildi saamisel; 

7) seostab polariseeritud valguse omadusi rakendustega looduses ja tehnikas; 

8) rakendab valguse murdumisseadust, kasutades seoseid  ja ; 

9) kirjeldab valge valguse spektriks lahutumise võimalusi; 

10) võrdleb spektrite põhiliike; 

11) seletab valguse tekkimist aatomi energiatasemete skeemil ning rakendab probleeme 

lahendades valemit E = h f; 

12) selgitab valguse korral dualismiprintsiipi ja selle seost atomistliku printsiibiga; 

13) eristab soojuskiirgust ja luminestsentsi ning seostab neid vastavate valgusallikatega. 
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Õppesisu 

Elektromagnetlainete skaala. Lainepikkus ja sagedus. Nähtava valguse värvuse seos valguse 

lainepikkusega vaakumis. Elektromagnetlainete amplituud ja intensiivsus. Difraktsioon ja 

interferents, nende rakendusnäited. Murdumisseadus. Murdumisnäitaja seos valguse kiirusega. 

Valguse dispersioon. Spektroskoobi töö põhimõte. Spektraalanalüüs. Polariseeritud valgus, 

selle saamine, omadused ja rakendused. Valguse dualism ning dualismiprintsiip looduses. 

Footoni energia. Atomistlik printsiip. Valguse kiirgumine. Soojuskiirgus ja luminestsents. 

Põhimõisted: elektromagnetlaine, elektromagnetlainete skaala, lainepikkus, sagedus, kvandi 

(footoni) energia, dualismiprintsiip, amplituud, intensiivsus, difraktsioon, interferents, 

polarisatsioon, elektromagnetväli, murdumine, absoluutne ja suhteline murdumisnäitaja, 

valguse dispersioon aines, prisma, luminestsents. 

Praktiline tegevus: 

1) ühelt pilult, kaksikpilult ja juuksekarvalt saadava difraktsioonipildi uurimine; 

2) läbipaistva aine murdumisnäitaja määramine; 

3) spektroskoobi valmistamine; 

4) tutvumine erinevate valgusallikatega; 

5) valguse spektri uurimine; 

6) soojuskiirguse uurimine; 

7) polaroidide tööpõhimõtte uurimine; 

8) valguse polariseerumise uurimine peegeldumisel. 

 

2.4.4.4. IV kursus „Energia“ 

Elektrotehnika 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) seletab elektrivoolu tekkemehhanismi mikrotasemel, rakendades seost I = q n v S; 

2) rakendab probleeme lahendades Ohmi seadust vooluringi osa ja kogu vooluringi kohta: 

, ; 

3) rakendab probleeme lahendades järgmisi elektrivoolu töö ja võimsuse avaldisi: 

, ; 

4) analüüsib metallide eritakistuse temperatuurisõltuvuse graafikut; 

5) kirjeldab pooljuhi oma- ja lisandjuhtivust, sh elektron- ja aukjuhtivust; 

6) selgitab pn-siirde olemust, sh päri- ja vastupingestamise korral, ning seostab seda 

valgusdioodi ja fotoelemendi toimimisega; 

7) võrdleb vahelduv- ja alalisvoolu; 

8) analüüsib vahelduvvoolu pinge ja voolutugevuse ajast sõltuvuse graafikut; 

9) arvutab vahelduvvoolu võimsust aktiivtakisti korral, rakendades seost ; 

10) selgitab trafo toimimispõhimõtet ja rakendusi vahelduvvooluvõrgus ning elektrienergia 

ülekandes;  

11) arvutab kulutatava elektrienergia maksumust ning plaanib selle järgi uute elektriseadmete 
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kasutuselevõttu; 

12) väärtustab elektriohutuse nõudeid ja oskab põhjendada nende vajalikkust. 

Õppesisu 

Elektrivoolu tekkemehhanism. Ohmi seadus. Vooluallika elektromotoorjõud ja sisetakistus. 

Metalli eritakistuse sõltuvus temperatuurist. Vedelike, gaaside ja pooljuhtide elektrijuhtivus; 

pn-siire. Valgusdiood ja fotoelement. Vahelduvvool kui laengukandjate sundvõnkumine. 

Vahelduvvoolu saamine ning kasutamine. Elektrienergia ülekanne. Trafod ja kõrgepingeliinid. 

Vahelduvvooluvõrk. Elektriohutus. Vahelduvvoolu võimsus aktiivtakistusel. Voolutugevuse ja 

pinge efektiivväärtused. 

Põhimõisted: alalisvool, laengukandjate kontsentratsioon, elektritakistus, vooluallika 

elektromotoorjõud ja sisetakistus, pooljuht, pn-siire, elektrivoolu töö ja võimsus, 

vahelduvvool, trafo, kaitsemaandus, voolutugevuse ning pinge efektiiv- ja hetkväärtused. 

Praktiline tegevus: 

1) voolutugevuse, pinge ja takistuse mõõtmine multimeetriga; 

2) vooluallikate uurimine; 

3) elektromotoorjõudude mõõtmine; 

4) tutvumine pooljuhtelektroonika seadmetega (diood, valgusdiood, fotorakk vm); 

5) vahelduvvoolu uurimine; 

6) tutvumine trafode ja võnkeringide tööga. 

 

Termodünaamika, energeetika 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) tunneb mõistet siseenergia ning seletab soojusenergia erinevust teistest siseenergia 

liikidest; 

2) võrdleb Kelvini temperatuuriskaalat Celsiuse temperatuuriskaalaga ning kasutab seost 

T = t (oC) + 273 K; 

3) nimetab mudeli ideaalgaas tunnuseid; 

4) kasutab probleeme lahendades seoseid ; p = n k T; ; 

5) analüüsib isoprotsesside graafikuid; 

6) seletab siseenergia muutumist töö või soojusülekande vahendusel ning toob selle kohta 

näiteid loodusest, eristades soojusülekande liike; 

7) võrdleb mõisteid avatud süsteem ja suletud süsteem; 

8) sõnastab termodünaamika I seaduse ja seostab seda valemiga ; 

9) sõnastab termodünaamika II seaduse ning seletab kvalitatiivselt entroopia mõistet; 

10) seostab termodünaamika seadusi soojusmasinate tööpõhimõttega; 

11) hindab olulisemaid taastuvaid ja taastumatuid energiaallikaid, võttes arvesse nende 

keskkondlikke mõjusid ning geopoliitilisi tegureid; nimetab energeetika arengusuundi nii 

Eestis kui ka maailmas, põhjendab oma valikuid; 

12) mõistab energiasäästu vajadust ning iga kodaniku vastutust selle eest. 

Õppesisu 

Siseenergia ja soojusenergia. Temperatuur. Celsiuse ja Kelvini temperatuuriskaala. Ideaalgaas 
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ja reaalgaas. Ideaalgaasi olekuvõrrand. Avatud ja suletud süsteemid. Isoprotsessid. Gaasi 

olekuvõrrandiga seletatavad nähtused looduses ning tehnikas. Ideaalse gaasi mikro- ja 

makroparameetrid, nendevahelised seosed. Molekulaarkineetilise teooria põhialused. 

Temperatuuri seos molekulide keskmise kineetilise energiaga. Soojusenergia muutmise viisid: 

töö ja soojusülekanne. Soojushulk. Termodünaamika I seadus, selle seostamine 

isoprotsessidega. Adiabaatiline protsess. Soojusmasina tööpõhimõte, soojusmasina kasutegur, 

soojusmasinad looduses ning tehnikas. Termodünaamika II seadus. Pööratavad ja 

pöördumatud protsessid looduses. Entroopia. Elu Maal energia ja entroopia aspektist lähtuvalt. 

Energiaülekanne looduses ja tehnikas. Energeetika alused ning tööstuslikud energiaallikad. 

Energeetilised globaalprobleemid ja nende lahendamise võimalused. Eesti energiavajadus, 

energeetikaprobleemid ning nende lahendamise võimalused. 

Põhimõisted: siseenergia, temperatuur, temperatuuriskaala, ideaalgaas, olekuvõrrand, avatud 

ja suletud süsteem, isoprotsess, soojushulk, adiabaatiline protsess, pööratav ja pöördumatu 

protsess, soojusmasin, entroopia. 

Praktiline tegevus: 

1) gaasi paisumise uurimine; 

2) isoprotsesside uurimine; 

3) energiatarbe mõõtmine; 

4) keha temperatuuri ja mehaanilise töö vaheliste seoste uurimine; 

5) ainete soojusjuhtivuse võrdlemine. 

 

2.4.4.5. V kursus „Mikro- ja megamaailma füüsika“ 

Aine ehituse alused 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) kirjeldab aine olekuid mikrotasandil; 

2) võrdleb reaalgaasi ja ideaalgaasi mudeleid; 

3) kasutab mõisteid küllastunud aur, absoluutne niiskus, suhteline niiskus ja kastepunkt ning 

seostab neid ilmastikunähtustega; 

4) selgitab mõisteid pindpinevus, märgamine ja kapillaarsus looduses ning tehnoloogias 

toimuvate nähtustega;  

5) kirjeldab aine olekuid, kasutades õigesti mõisteid faas ja faasisiire; 

6) seletab faasisiirdeid erinevatel rõhkudel ja temperatuuridel. 

Õppesisu 

Aine olekud, nende sarnasused ja erinevused. Aine olekud mikrotasemel. Molekulaarjõud. 

Reaalgaas. Veeaur õhus. Õhuniiskus. Küllastunud ja küllastumata aur. Absoluutne ja suhteline 

niiskus, kastepunkt. Ilmastikunähtused. Pindpinevus. Märgamine ja kapillaarsus, nende 

ilmnemine looduses. Faasisiirded ning siirdesoojused. 

Põhimõisted: aine olek, gaas, vedelik, kondensaine, tahkis, reaalgaas, küllastunud aur, 

absoluutne ja suhteline niiskus, kastepunkt, faas ja faasisiire. 

Praktiline tegevus: 

1) sulamistemperatuuri määramine; 

2) jahutussegude võrdlemine; 

3) keemistemperatuuri sõltuvuse määramine sõltuvalt lahuse kontsentratsioonist; 
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4) õhuniiskuse mõõtmine; 

5) pindpinevuse uurimine; 

6) seebivee omaduste uurimine. 

Mikromaailma füüsika 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) nimetab välis- ja sisefotoefekti olulisi tunnuseid; 

2) kasutab leiulaine mõistet mikromaailma nähtusi kirjeldades; 

3) kirjeldab elektronide difraktsiooni; 

4) nimetab füüsikaliste suuruste paare, mille vahel valitseb määramatusseos; 

5) analüüsib eriseoseenergia ja massiarvu sõltuvuse graafikut; 

6) teab, et massi ja energia samasust kirjeldab valem E = m c2; 

7) kirjeldab tuumade lõhustumise ja sünteesi reaktsioone; 

8) seletab radioaktiivse dateerimise meetodi olemust ning toob näiteid selle meetodi 

rakendamise kohta; 

9) seletab tuumareaktorite üldist tööpõhimõtet ning analüüsib tuumaenergeetika eeliseid ja 

sellega seonduvaid ohte; 

10) teab ioniseeriva kiirguse liike ja allikaid, analüüsib ioniseeriva kiirguse mõju 

elusorganismidele ning pakub võimalusi kiirgusohu vähendamiseks. 

Õppesisu 

Välis- ja sisefotoefekt. Aatomimudelid. Osakeste leiulained. Kvantmehaanika. Elektronide 

difraktsioon. Määramatusseos. Aatomi kvantarvud. Aatomituum. Massidefekt. Seoseenergia. 

Eriseoseenergia. Massi ja energia samaväärsus. Tuumareaktsioonid. Tuumaenergeetika ja 

tuumarelv. Radioaktiivsus. Poolestusaeg. Radioaktiivne dateerimine. Ioniseerivad kiirgused ja 

nende toimed. Kiirguskaitse. 

Põhimõisted: välis- ja sisefotoefekt, kvantarv, energiatase, kvantmehaanika, määramatusseos, 

eriseoseenergia, tuumaenergeetika, tuumarelv, radioaktiivsus, poolestusaeg, radioaktiivne 

dateerimine, ioniseeriv kiirgus, kiirguskaitse. 

Praktiline tegevus: 

1) tutvumine fotoefektiga; 

2) kiirgusfooni mõõtmine; 

3) udukambri valmistamine. 

 

Megamaailma füüsika 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) teab, et info maailmaruumist jõuab meieni elektromagnetlainetena; nimetab ning eristab 

maapealseid ja kosmoses liikuvaid astronoomia vaatlusvahendeid; 

2) võrdleb Päikesesüsteemi põhiliste koostisosade mõõtmeid ja liikumisviisi: Päike, 

planeedid, kaaslased, asteroidid, väikeplaneedid, komeedid, meteoorkehad; 

3) kirjeldab tähti, nende evolutsiooni ja planeedisüsteemide tekkimist; 

4) kirjeldab galaktikate ehitust ja evolutsiooni; 

5) kirjeldab universumi tekkimist ja arengut Suure Paugu teooria põhjal. 
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Õppesisu 

Astronoomia vaatlusvahendid ja nende areng. Tähtkujud. Maa ja Kuu perioodiline liikumine 

aja arvestuse alusena. Kalender. Päikesesüsteemi koostis, ehitus ning tekkimise hüpoteesid. 

Päike ja teised tähed. Tähtede evolutsioon. Galaktikad. Linnutee galaktika. Universumi 

struktuur. Universumi evolutsioon. 

Põhimõisted: observatoorium, teleskoop, kosmoseteleskoop, Päikesesüsteem, planeet, 

planeedikaaslane, tehiskaaslane, asteroid, komeet, väikeplaneet, meteoorkeha, täht, galaktika, 

Linnutee, kosmoloogia. 

Praktilised tööd: 

1) erinevate taevakehade vaatlemine; 

2) päikesekella valmistamine. 

 

 

3. Valikkursuste kavad 

 

3.1. Valikkursus „Rakendusbioloogia“ 

Valikkursuse lühikirjeldus 

Rakendusbioloogial on oluline koht õpilaste loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse 

kujunemises. Kursus tugineb bioloogia kohustuslikes kursustes saadud teadmistele, oskustele 

ja hoiakutele ning seostub gümnaasiumi keemias, geograafias, füüsikas, matemaatikas ja teistes 

õppeainetes õpitavaga. Ühtlasi kinnistuvad gümnaasiumi teistes kursustes saadud teadmised ja 

oskused bioloogia seaduspärasustest, teooriatest, tulevikusuundumustest ning nendega seotud 

rakendustest ja elukutsetest, aidates valida ka elukutset. 

Õppimine on probleemipõhine ja õpilaskeskne ning lähtub õpilase kui isiksuse 

individuaalsetest ja ealistest iseärasustest ning tema võimete mitmekülgsest arendamisest. 

Aktiivõppe põhimõtteid järgiva õppe rõhuasetused on loodusteaduslikule meetodile tuginev 

uurimuslik käsitlus ning loodus-, tehnoloogia- ja sotsiaalkeskkonda siduvate probleemide 

lahendamine, millega kaasneb õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite areng. 

Bioloogiateadmised ja -oskused omandatakse suurel määral loodusteaduslikule meetodile 

tuginevate uurimisülesannete kaudu, mille vältel saavad õpilased probleemide esitamise, 

hüpoteeside sõnastamise, katsete või vaatluste plaanimise ning nende tegemise, tulemuste 

analüüsi ja tõlgendamise oskused. Tähtsal kohal on uurimistulemuste suuline ja kirjalik 

esitamine, kaasates otstarbekaid verbaalseid ning visuaalseid esitusvorme. Seejuures 

omandatakse igapäevaeluga seonduvate probleemide lahendamise ja pädevate otsuste 

langetamise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut loodus- ja sotsiaalkeskkonnas. 

Õppes pööratakse suurt tähelepanu õpilaste sisemise õpimotivatsiooni kujunemisele. Selle 

suurendamiseks kasutatakse mitmekesiseid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, 

projektõpet, rollimänge, diskussioone, ajurünnakuid, mõistekaartide koostamist, õueõpet, 

õppekäike jne. 

Kõigis õppe etappides kasutatakse tehnovahendeid ja IKT võimalusi. Õppides omandatakse 

erinevate, sh elektroonsete teabeallikate kasutamise ja neis leiduva teabe tõepärasuse 
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hindamise oskus. Kõige sellega kujundatakse õpilaste bioloogiateadmisi ja -oskusi, mis 

võimaldavad neil erinevaid loodusnähtusi ning protsesse mõista, selgitada ja prognoosida. 

Seejuures kujundatakse bioloogia kui loodusteaduse ja kultuurinähtuse suhtes positiivset 

hoiakut, mis arvestab igapäevaelu probleemide lahendamisel teaduslikke, majanduslikke, 

sotsiaalseid, õiguslikke ning eetilis-moraalseid aspekte. 

Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Valikkursusega taotletakse, et õpilane: 

1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset 

mõtlemist; 

2) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest igapäevaelus 

ning on motiveeritud elukestvaks õppeks; 

3) saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle tähtsamatest protsessidest ning kasutab 

korrektset bioloogiasõnavara; 

4) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning 

vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; 

5) kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid, ning hindab 

kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 

6) rakendab bioloogiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit; 

7) langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, 

majanduslikele, eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning prognoosib 

otsuste tagajärgi; 

8) on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning rakendab bioloogias saadud 

teadmisi ja oskusi karjääri plaanides. 

Valikkursuse õpitulemused ja õppesisu 

Rakendusbioloogia suunad 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) seostab rakendusbioloogiat bioloogiaga ja teiste loodusteadustega; 

2) toob näiteid rakendusbioloogia valdkondade kohta põllumajanduses, toiduaine- ja 

ravimitööstuses ning energeetikas; 

3) analüüsib rakendusbioloogia seost isikliku igapäevaeluga; 

4) selgitab bioloogia alus- ja rakendusuuringute seoseid; 

5) analüüsib ja hindab eri organismirühmade rakendusbioloogilisi rakendusi ning toob nende 

kohta näiteid; 

6) selgitab raku- ja embrüotehnoloogia tegevusvaldkondi ning toob nende kohta näiteid; 

7) lahendab raku- ja embrüotehnoloogiaga seotud dilemmaprobleeme; 

8) seostab rakendusbioloogiat säästva arenguga. 

Õppesisu 

Rakendusbioloogia eesmärk ja seos bioloogiaga ning teiste loodusteadustega. 

Rakendusbioloogia ajalooliselt väljakujunenud valdkonnad põllumajanduses (nt sordi- ja 

tõuaretuses), toiduaine- ja ravimitööstuses ning energeetikas, nende osa majanduses ja 

igapäevaelus. Bioloogia alus- ja rakendusuuringute seosed. Loomade, taimede ja seente 
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klassikalised ning nüüdisaegsed rakendusbioloogilised võimalused. Bakterite 

rakendusbioloogiline tähtsus, nende kasutamine tööstuses ja igapäevaelus. Ülevaade raku- ja 

embrüotehnoloogia tegevusvaldkondadest ning meetoditest: meristeempaljundus, 

embrüosiirdamine, kloonimine, tüvirakkudel põhinev rakuteraapia. Rakendusbioloogia seos 

säästva arenguga. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: uuring rakendusbioloogia seostest 

toiduainetööstusega vabalt valitud toiduainerühma näitel. 

 

Geenitehnoloogia 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) toob näiteid geenitehnoloogia rakendusvaldkondade kohta ning selgitab kasutatavaid 

meetodeid; 

2) analüüsib taimede ja loomade geenitehnoloogiliste rakenduste positiivseid ja negatiivseid 

külgi; 

3) selgitab geenitehnoloogia rakendamise võimalusi meditsiinis ning sellega seotud eetilis-

moraalseid probleeme; 

4) analüüsib probleeme, mis seostuvad geneetiliselt modifitseeritud organismide 

kasutamisega inimtoiduks; 

5) lahendab geenitehnoloogiaga seotud dilemmaprobleeme ning suhtub vastutustundlikult 

geenitehnoloogia rakendamisega kaasnevatesse riskidesse; 

6) on omandanud ülevaate rakendusbioloogia arengusuundadest Eestis ning valdkonnaga 

seotud elukutsetest. 

Õppesisu 

Geenitehnoloogia rakendusvaldkonnad, selles kasutatavad meetodid. Viiruste ja bakterite 

geenitehnoloogilised kasutusvõimalused. Geenitehnoloogia rakendamine taimedel ja 

loomadel, sellega kaasnevad riskid. Geenitehnoloogia seos meditsiiniga ning sellega seotud 

eetilis-moraalsed aspektid. Geneetiliselt modifitseeritud organismide kasutamine toiduks. 

Geenitehnoloogiaga kaasnevad teaduslikud, majanduslikud, õiguslikud ja eetilis-moraalsed 

aspektid. Rakendusbioloogia Eestis ning valdkonnaga seotud elukutsed. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) geenitehnoloogilistest meetoditest ülevaate saamine, sh arvutimudeli abil; 

2) geenitehnoloogiline uurimistöö arvutikeskkonnas. 

 

3.2. Inimgeograafia valikkursus „Globaliseeruv maailm“ 

Valikkursuse lühikirjeldus 

Valikkursusel „Globaliseeruv maailm“ on täita oluline roll niisuguse õpilase teadlikkuse 

kujunemisel ja aktiivseks maailmakodanikuks saamisel, kelle jaoks on tähtsad ühiskonna 

säästev ja jätkusuutlik areng, õiglus, sallivus, kaasamine ning koostöö. Valikkursus tugineb 

gümnaasiumi geograafia kohustuslikes kursustes omandatud teadmistele, oskustele ja 

hoiakutele ning on tihedalt seotud ajaloos ning ühiskonna- ja majandusõpetuses õpitavaga. 

Õppesisu lõimub maailmaharidusega, mis loob võimaluse mõista üleilmastumise põhjusi ja 

mõjusid ning olla peamiste rahvusvaheliste arengueesmärkide ja jätkusuutliku inimarengu 
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põhimõtete tundmise kaudu aktiivne kodanik. 

Kursus võimaldab süvendatult arutada eri regioonide aktuaalseid probleeme arenenud ja 

arengumaade näiteil. Maailma loodusliku, kultuurilise, demograafilise ja majandusliku 

mitmekesisuse ning eripära tundmine lubab toime tulla globaliseeruvas maailmas. Regioone 

õppides rõhutatakse eelkõige loodusolude, rahvastiku, kultuuri, majanduse ja ühiskonna 

arengut vastastikustes seostes. Õppes omandatakse igapäevaeluga seonduvate probleemide 

lahendamise ning kompetentsete otsuste tegemise oskused, mis suurendavad õpilaste 

toimetulekut loodus- ja sotsiaalkeskkonnas. 

Õppe vältel arenevad õpilaste oskused teabeallikaid kasutada ning neis leiduvat teavet 

kriitiliselt hinnata. See aitab kaasa sääraste teadmiste ja oskuste kujunemisele, mis 

võimaldavad ühiskonnas esinevaid protsesse mõista ning selgitada. 

 

Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Valikkursusega taotletakse, et õpilane: 

1) huvitub maailma eri regioonide aktuaalsetest probleemidest ning uurib nende põhjusi ja 

võimalikke tagajärgi nii kohalikul kui ka üleilmsel tasandil; 

2) analüüsib loodusolude, rahvastiku, kultuuri, majanduse ja ühiskonna arengu vastastikuseid 

seoseid õpitud piirkonna näitel; 

3) mõistab globaliseerumise mõjusid maailma erinevatele regioonidele;  

4) väärtustab maailma looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust; 

5) osaleb teadliku ja aktiivse kodanikuna probleemide ning konfliktide lahendamisel; 

6) kasutab geograafiainfo leidmiseks nii eesti- kui ka võõrkeelseid usaldusväärseid 

teabeallikaid. 

Valikkursuse õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) on kursis maailma eri regioonide aktuaalsete probleemidega, teab nende põhjusi ning 

võimalikke tagajärgi; 

2) toob näiteid loodusolude, rahvastiku, kultuuri, majanduse ja ühiskonna arengu vastastikuste 

seoste kohta õpitud regiooni näitel; 

3) toob näiteid globaliseerumise mõjude kohta maailma eri regioonidele; 

4) väärtustab looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust ning peab lugu eri rahvaste kommetest 

ja traditsioonidest; 

5) leiab nii eesti- kui ka võõrkeelsetest allikatest maailma eri piirkondade kohta 

geograafiainfot ning tõlgendab, üldistab ja hindab seda kriitiliselt; 

6) osaleb aktiivselt probleemide ja konfliktide lahendamisel, põhjendades ning kaitstes oma 

seisukohti ja valikuid argumenteeritult. 

Õppesisu 

Valikkursuse õppesisu täpsustatakse kursuse alguses õpetaja ja õpilaste koostöös. Õppesisu 

komplekteerides lähtutakse põhimõttest, et kaetud oleksid kõik teemad maailma eri regioonide 

näiteil. Valitud teema esitatakse võimalikult probleemipõhiselt konkreetse regiooni, piirkonna, 

riigi või linna näitel. Näidisjuhtumi valikul lähtutakse selle olulisusest nii kohalikus kui ka 

regionaalses või globaalses kontekstis. Näidisjuhtumi analüüs peab võimaldama saavutada 
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kursuses nõutavaid õpitulemusi. 

Käsitletavad probleemid on õpilastele tähtsad ning neil on tänapäeva ühiskonnas suur 

kandepind, motiveerides õpilasi õppima sügavuti nii loodus- kui ka sotsiaalainetega seotud 

mõisteid, teooriaid ja seaduspärasusi nüüdisteaduse kontekstis. Allpool loetletud teemad 

aitavad valikuid teha. 

Loodusressursside kasutamine ja selle mõju keskkonnale 

1.   Geograafilise asendi, loodusressursside, rahvastiku ja kultuuri mõju majanduse arengule. 

2.   Maavarade kaevandamisega kaasnevad keskkonna- ja sotsiaalprobleemid.  

3.   Energiaressursside kasutamisega kaasnevad probleemid, nende võimalikud lahendused. 

4.   Nüüdisaegse tehnoloogia rakendamine arengumaades ja arenenud riikides. 

5.   Metsade majandusliku kasutamisega kaasnevad keskkonna- ja sotsiaalprobleemid. 

6.   Põllumajanduse mõju keskkonnale arenenud riikides ja arengumaades. 

7.   Veeprobleemid, nende põhjused ja tagajärjed ning võimalikud lahendused. 

8.   Loodusressursid konfliktide allikana. 

9.   Maailmamere reostumise ja kalaressursside nappusega seotud probleemid. 

Rahvastikuprotsesside mõju ühiskonna arengule 

10.   Demograafilisest situatsioonist tulenevad probleemid ühiskonnas ja rahvastikupoliitikas 

(konkreetse riigi näitel). 

11.   Rändega kaasnevad probleemid lähte- ja sihtriigile. 

12.   Pagulasprobleemid nüüdismaailmas. 

13.   Haiguste levik ning sellega seotud probleemid. 

14.   Lapstööjõu kasutamine ja nüüdisaegne orjakaubandus. 

15.   Ülelinnastumine ning sellega kaasnevad probleemid.  

16.   Keskkonnaprobleemid suurlinnades.  

Erinevused regioonide ja riikide vahel ning riikide sees 

17.   Piirkondlike erinevuste põhjused (konkreetse riigi näitel) ja sellest tulenevad probleemid. 

18.   Mitmekultuurilise ühiskonna eelised ja probleemid. 

19.   Kultuuride vääritimõistmine ja selle tagajärjed, kultuuridevahelised konfliktid. 

20.   Regioonide linnamustrid (Google Earth’i põhjal). 

21.   Regioonide põllumajandusmustrid (Google Earth’i põhjal). 

Kaubanduse ja tarbimisega seotud konfliktid ning nende lahendamine 

22.   Rahvusvaheline kaubandus ja globaalne ebaõiglus. 

23.   Õiglane kaubandus ja selle võimalused nüüdisaegses maailmas. 

24.   Arengumaade toiduprobleemid, nende põhjused ja võimalikud lahendused.  

25.   Vaesus ja humanitaarabi tänapäeva maailmas.  

 

Globaalsed keskkonnaprobleemid ja nende mõju eri regioonidele 

26.   Kliimamuutused ja nende regionaalsed tagajärjed. 

27.   Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise põhjused ning sellega kaasnevad probleemid. 

28.   Mullastiku vaesumine ja muldade hävimisega kaasnevad probleemid. 

29.   Kõrbestumine, selle põhjused ja vältimise võimalused.  
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30.   Relvakonfliktidega kaasnevad sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid. 

 

3.3. Valikkursus „Keemiliste protsesside seaduspärasused“  

Valikkursuse lühikirjeldus 

Keemia valikkursus tugineb gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes omandatud 

teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning lõimub teistes loodusainetes õpitavaga, toetades 

samaaegu teiste õppeainete õpet. Valikkursus süvendab gümnaasiumi kohustuslikes 

keemiakursustes omandatud teadmisi, oskusi ja vilumusi, võimaldab sügavamalt mõista 

keemiliste protsesside üldisi seaduspärasusi ja kulgemise erinevaid mehhanisme ning annab 

ettekujutuse keemilistes protsessides avalduvatest kvantitatiivsetest seostest. Õpilased saavad 

süsteemse ülevaate keemiliste protsesside füüsikalistest alustest ja põhilistest 

seaduspärasustest, keemia tulevikusuundumustest ning keemiaga seotud elukutsetest, mis aitab 

neil valida ka elukutset. 

Valikkursusega taotletakse õpilaste keemiaalase ja üldise loodusteadusliku maailmapildi 

avardumist ning luuakse tugev alus edasiseks haridustee jätkamiseks loodusteadustega seotud 

erialadel. Seejuures omandatakse igapäevaelu probleemide lahendamise ning kompetentsete ja 

eetiliste otsuste tegemise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut loodus- ja 

sotsiaalkeskkonnas. Selle kaudu kujunevad õpilastel olulised pädevused, omandatakse 

positiivne hoiak keemia ja teiste loodusteaduste suhtes ning mõistetakse loodusteaduste 

tähtsust inimühiskonna majanduse, tehnoloogia ja kultuuri arengus. Õpilastel kujuneb 

vastutustundlik suhtumine elukeskkonnasse ning õpitakse hindama oma tegevuse võimalikke 

tagajärgi. Omandatud teadmised, oskused ja hoiakud on aluseks sisemiselt motiveeritud 

elukestvale õppimisele. 

Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt, õpilaskeskselt ja igapäevaeluga 

seostatult. Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ning võimete 

mitmekülgsest arendamisest, suurt tähelepanu pööratakse õpilaste sisemise õpimotivatsiooni 

kujundamisele. Selle saavutamiseks kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja 

uurimuslikku õpet, projektõpet, arutelu jne. Aktiivõppe põhimõtteid järgiva õppega kaasneb 

õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite areng. Suurt tähelepanu pööratakse õpilaste iseseisva töö 

oskuste arendamisele, oskusele kasutada erinevaid teabeallikaid, eristada olulist ebaolulisest 

ning rakendada oma teadmisi probleeme lahendades. 

Valikkursuse õpetamist toetab aktiivõppe avar õppemetoodiline valik: rollimängud, arutelud, 

väitlused, projektõpe, õpimapi ja uurimistöö koostamine, praktilised tööd (nt igapäevaelu, 

tootmise, keskkonnaprobleemide vms seotud keemiliste protsesside uurimine ning analüüs, 

protsesse ja objekte mõjutavate tegurite mõju selgitamine, komplekssete probleemide 

lahendamine) jne. 

Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Valikkursusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna 

arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks; 
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2) lahendab keemiaprobleeme teaduslike meetoditega, rakendades süsteemset loogilist 

mõtlemist, analüüsi- ja järelduste tegemise oskust ning loovust; 

3) on omandanud sügavama arusaama keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside 

üldistest seaduspärasustest; 

4) mõistab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende 

mõjust elukeskkonnale ja ühiskonna jätkusuutlikule arengule; 

5) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi; 

6) langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, juriidilistele ja 

eetilis-moraalsetele seisukohtadele, ning hindab oma tegevuse võimalikke tagajärgi; 

7) on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning rakendab keemias omandatud 

teadmisi ja oskusi karjääri plaanides. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab keemiliste reaktsioonide soojusefekte, lähtudes keemiliste sidemete tekkimisel ja 

lagunemisel esinevatest energiamuutustest; 

2) analüüsib keemilise reaktsiooni kiirust mõjutavate tegurite toimet ning selgitab keemiliste 

protsesside kiiruse rolli keemilises tehnoloogias, looduses ja igapäevaelus;  

3) selgitab välistegurite mõju keemilisele tasakaalule (Le Chatelier’ printsiibi alusel) ning 

rakendab neid põhimõtteid tasakaalureaktsioone analüüsides; 

4) selgitab happelisust/aluselisust tänapäevase käsitluse järgi ning hindab lahuste pH väärtusi 

lahustunud ainete omaduste (pK) põhjal; 

5) selgitab puhverlahuste põhimõtet ning nende rolli tehnoloogilistes protsessides ja 

eluslooduses; 

6) selgitab, mis on radikaal ja radikaalreaktsioonid (alkaanide näitel); 

7) tunneb ära elektrofiilsed ja nukleofiilsed tsentrid ning mõtestab selle alusel 

asendusreaktsioone; 

8) selgitab alkeenide ja karbonüülühendite liitumisreaktsioone, lähtudes elektrofiilsuse ja 

nukleofiilsuse mõistest; 

9) selgitab aromaatsete ühendite, sh fenoolide ja aromaatsete amiinide omadusi sidemete 

delokalisatsiooni kaudu. 

 

Õppesisu 

Keemiliste protsesside soojusefektid 

Keemilise sideme energeetiline põhjendus, ekso- ja endotermilised reaktsioonid, keemilise 

reaktsiooni soojusefekt. Keemilise reaktsiooni suunaga seotud probleemid keemiatööstuses, 

looduses ja igapäevaelus. 

Põhimõisted: ekso- ja endotermiline reaktsioon, reaktsiooni soojusefekt. 

Keemilise reaktsiooni kiirus ja tasakaal 

Reaktsiooni kiiruse sõltuvus temperatuurist. Reaktsiooni energiaskeem, ettekujutus reaktsiooni 

aktiveerimisenergiast. Reaktsioonide aktiveerimise võimalused. Katalüüsi põhimõte, 

homogeenne ja heterogeenne katalüüs (tutvustavalt), katalüüsi rakendamine keemilises 

tehnoloogias. Ensüümkatalüüs, selle tähtsus organismides toimuvate protsesside 
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reguleerimises. 

Keemiline tasakaal, pöörduva keemilise reaktsiooni tasakaalu nihkumine (Le Chatelier’ 

printsiip), keemilise tasakaalu iseloomustamine tasakaalukonstandi abil (tutvustavalt). 

Keemilise reaktsiooni kiiruse ja tasakaaluga seotud probleemid keemiatööstuses, looduses ning 

igapäevaelus (reaktsioonide kiirendamine või aeglustamine, tasakaalu nihutamine).  

Põhimõisted: reaktsiooni aktiveerimisenergia, katalüüs, ensüümkatalüüs, keemiline tasakaal, 

tasakaalukonstant. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) mitmesuguste reaktsioonide kiirust ja/või tasakaalu mõjutavate tegurite toime uurimine; 

2) teemakohase lühikokkuvõtte koostamine internetist jm teabeallikatest leitud materjali 

põhjal. 

Happed ja alused 

Hapete ja aluste tänapäevane käsitlus. Tasakaalud nõrkade hapete ja aluste lahustes, hapete ja 

aluste dissotsiatsioonimäära mõjutavad tegurid, lahuste pH. Hapete ja aluste tugevuse 

kvantitatiivne iseloomustamine (dissotsiatsioonikonstant, pK). Happelised oksiidid jt 

aprotoonsed happed. 

Puhverlahused, nende roll tehnoloogias ja eluslooduses kulgevates keemilistes protsessides 

(tutvustavalt).  

Põhimõisted: happe või aluse dissotsiatsioonikonstant, pK, aprotoonne hape, puhverlahus. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teemakohane uurimuslik eksperimentaaltöö. 

Reaktsioonide mehhanism 

Kovalentse sideme katkemise viisid: radikaaliline, iooniline. Radikaalid, elektrofiilid, 

nukleofiilid. Reaktsioonivõrrandi analüüsimine: reaktsioonitsenter, ründav osake, lahkuv 

rühm. 

Aatomite vastastikmõju molekuli struktuuris: sideme polariseeritus, sideme delokalisatsioon, 

laengu delokalisatsioon (karboksüülhape, fenool). 

Reaktsioonitüübid: radikaaliline asendus, nukleofiilne asendusreaktsioon ja nukleofiilne 

liitumine polaarsele kaksiksidemele, elektrofiilne liitumine kaksiksidemele ning elektrofiilne 

asendus aromaatses tuumas, estri ja amiidi reaktsioonid. 

Põhimõisted: radikaal, radikaalreaktsioon, nukleofiil, elektrofiil, reaktsioonitsenter, lahkuv 

rühm, delokalisatsioon, aromaatne tsükkel. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teemakohane uurimuslik eksperimentaaltöö. 

 

3.4. Valikkursus „Elementide keemia“ 

Valikkursuse lühikirjeldus 

Keemia valikkursus tugineb gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes omandatud 

teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning lõimub teistes loodusainetes õpitavaga, toetades teiste 

õppeainete õpet. Valikkursus süvendab gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes 

omandatud teadmisi, oskusi ja vilumusi, võimaldab sügavamalt mõista keemiliste protsesside 

üldisi seaduspärasusi, avardada silmaringi meie ümber ja meis endis esinevate ainete ning 

nendega toimuvate keemiliste protsesside kohta. Õpilased saavad süsteemse ülevaate 

tähtsamate keemiliste elementide ja nende ühendite omadustest, keemia 



  184 

tulevikusuundumustest ning keemiaga seotud elukutsetest, mis aitab neil valida ka elukutset. 

Valikkursusega taotletakse õpilaste keemiaalase ja üldise loodusteadusliku maailmapildi 

avardumist ning luuakse tugev alus edasiseks haridustee jätkamiseks loodusteaduste erialadel. 

Seejuures omandatakse igapäevaelu probleemide lahendamise ning kompetentsete ja eetiliste 

otsuste tegemise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut loodus- ja 

sotsiaalkeskkonnas. Selle kaudu kujunevad õpilastel olulised pädevused ning omandatakse 

positiivne hoiak keemia ja teiste loodusteaduste suhtes ning mõistetakse loodusteaduste 

tähtsust inimühiskonna majanduse, tehnoloogia ja kultuuri arengus. Õpilastel kujuneb 

vastutustundlik suhtumine elukeskkonnasse ning õpitakse hindama oma tegevuse võimalikke 

tagajärgi. Omandatud teadmised, oskused ja hoiakud on aluseks sisemiselt motiveeritud 

elukestvale õppimisele. 

Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt, õpilaskeskselt ja igapäevaeluga 

seostatult. Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ning võimete 

mitmekülgsest arendamisest, suurt tähelepanu pööratakse õpilaste sisemise õpimotivatsiooni 

kujundamisele. Selle saavutamiseks kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja 

uurimuslikku õpet, projektõpet, arutelu jne. Aktiivõppe põhimõtteid järgiva õppega kaasneb 

õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite areng. Suurt tähelepanu pööratakse õpilaste iseseisva töö 

oskuste arendamisele, oskusele kasutada erinevaid teabeallikaid, eristada olulist ebaolulisest 

ning rakendada oma teadmisi probleeme lahendades. 

Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Valikkursusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna 

arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks; 

2) lahendab keemiaprobleeme teaduslike meetoditega, rakendades süsteemset loogilist 

mõtlemist, analüüsi- ja järelduste tegemise oskust ning loovust; 

3) on omandanud sügavama arusaama keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside 

üldistest seaduspärasustest; 

4) mõistab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende 

mõjust elukeskkonnale ja ühiskonna jätkusuutlikule arengule; 

5) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi; 

6) langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilis-

moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke 

tagajärgi; 

7) on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning rakendab keemias omandatud 

teadmisi ja oskusi karjääri plaanides. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab elektronvalemite järgi elementide aatomiehitust (esimese nelja perioodi piires) ja 

teeb nende põhjal järeldusi; 

2) hindab kovalentse sideme polaarsust, lähtudes sidet moodustavate elementide 

elektronegatiivsuste erinevusest; eristab polaarseid ja mittepolaarseid aineid; 
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3) analüüsib osakestevahelise sideme tüübi ning molekulidevaheliste (füüsikaliste) jõudude 

mõju ainete omadustele ja kasutamise võimalustele praktikas ning esitab sellekohaseid 

näiteid; 

4) seostab metallide ja nende ühendite omadusi nende rakendusvõimalustega praktikas ning 

rolliga looduses, sh elusorganismides; 

5) koostab reaktsioonivõrrandeid metallide ja nende ühendite iseloomulike reaktsioonide 

kohta (õpitud reaktsioonitüüpide piires); 

6) seostab mittemetallide ja nende ühendite omadusi nende rakendusvõimalustega praktikas 

ning rolliga looduses, sh elusorganismides; 

7) koostab reaktsioonivõrrandeid mittemetallide ja nende ühendite iseloomulike reaktsioonide 

kohta (õpitud reaktsioonitüüpide piires); 

8) teeb teemaga seotud arvutusi reaktsioonivõrrandite põhjal, arvestades ainete lahuste 

koostist, reaktsiooni saagist jne. 

Õppesisu 

Ainete ehitus 

Aatomi elektronkihid ja alakihid, elektronvalemid. Kokkuvõte keemilise sideme tüüpidest: 

mittepolaarne ja polaarne kovalentne side, iooniline side, metalliline side, vesinikside. 

Molekulide vastastikmõju, molekulidevahelised (füüsikalised) jõud. Ainete omaduste sõltuvus 

keemilise sideme tüübist ja aine struktuurist, kristallivõre tüübid. 

Põhimõisted: orbitaal, elektronvalem, mittepolaarne ja polaarne kovalentne side, ioonsed ja 

kovalentsed ühendid, molekulidevahelised (füüsikalised) jõud, kristallivõre.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: ainete struktuuri uurimine ja võrdlemine 

molekulmudelite või arvutiprogrammide järgi. 

Tähtsamaid metalle ja nende ühendeid 

Metallide ja nende ühendite omaduste võrdlev iseloomustus: aktiivsed metallid (leelis- ja 

leelismuldmetallid), p-metallid (Al, Sn, Pb), tuntumad d-metallid (Fe, Cr, Cu, Ag, Zn, Hg); 

nende kasutamise valdkonnad. Metallide reageerimine lämmastikhappe ja kontsentreeritud 

väävelhappega. Metalliühendid looduses, sh elusorganismides, tähtsamad biometallid. 

Raskmetalliühendite keskkonnaohtlikkus. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teemakohane uurimuslik eksperimentaaltöö. 

Tähtsamaid mittemetalle ja nende ühendeid 

Mittemetallide ja nende ühendite omaduste võrdlev iseloomustus: halogeenid, hapnik ja 

väävel, lämmastik ja fosfor, süsinik ja räni. Mittemetallide ja nende ühendite kasutamise 

valdkonnad. Mittemetallid ja nende ühendid looduses, sh elusorganismides. Süsiniku, hapniku, 

lämmastiku ja väävli ringkäik looduses. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) teemakohane uurimuslik eksperimentaaltöö; 

2) erinevatest teabeallikatest leitud materjali põhjal teemakohase lühikokkuvõtte või ülevaate 

koostamine (võib ka rühmatööna). 

 

3.5. Valikkursus „Elu keemia“ 

Valikkursuse lühikirjeldus 
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Keemia valikkursus „Elu keemia“ tugineb gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes 

omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning lõimub tihedalt gümnaasiumi bioloogias 

õpitavaga, käsitledes eluslooduses toimuvate bioloogiliste protsesside keemilisi aluseid ning 

võimaldades bioloogias õpitut sügavamalt mõista. 

Valikkursus võimaldab õpilastel eluslooduses kulgevate keemiliste protsesside seaduspärasusi 

sügavamalt mõista, selgitada ja prognoosida. Taotletakse õpilaste keemiaalase ja üldise 

loodusteadusliku maailmapildi avardumist ning luuakse tugev alus edasiseks haridustee 

jätkamiseks loodusteadustega seotud erialadel. Seejuures omandatakse igapäevaelu 

probleemide lahendamise ning kompetentsete ja eetiliste otsuste tegemise oskused, mis 

suurendavad õpilaste toimetulekut loodus- ja sotsiaalkeskkonnas ning aitavad neil ka elukutset 

valida. Selle kaudu kujunevad õpilastel olulised pädevused, omandatakse positiivne hoiak 

keemia ja teiste loodusteaduste suhtes ning mõistetakse loodusteaduste tähtsust inimühiskonna 

majanduse, tehnoloogia ja kultuuri arengus. Õpilastel kujuneb vastutustundlik suhtumine 

elukeskkonnasse, õpitakse väärtustama tervislikku ja säästvat eluviisi. Omandatud teadmised, 

oskused ning hoiakud on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale õppimisele. 

Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt, õpilaskeskselt ja igapäevaeluga 

seostatult. Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ja võimete mitmekülgsest 

arendamisest, suurt tähelepanu pööratakse õpilaste sisemise õpimotivatsiooni kujundamisele. 

Selle saavutamiseks kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, 

projektõpet, arutelu jne. Aktiivõppe põhimõtteid järgiva õppega kaasneb õpilaste kõrgemate 

mõtlemistasandite areng. Suurt tähelepanu pööratakse õpilaste iseseisva töö oskuste 

arendamisele, oskusele kasutada erinevaid teabeallikaid, eristada olulist ebaolulisest ning 

rakendada oma teadmisi probleeme lahendades. 

Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Valikkursusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna 

arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks; 

2) lahendab keemiaprobleeme teaduslike meetoditega, rakendades süsteemset loogilist 

mõtlemist, analüüsi- ja järelduste tegemise oskust ning loovust; 

3) on omandanud süsteemse ülevaate elusloodusega seotud keemia põhimõistetest ja 

keemiliste protsesside seaduspärasustest; 

4) mõistab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende 

mõjust elukeskkonnale ja ühiskonna jätkusuutlikule arengule; 

5) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;  

6) langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilis-

moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke 

tagajärgi; 

7) on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning rakendab keemias omandatud 

teadmisi ja oskusi karjääri plaanides. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 
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1) tunneb struktuurivalemite põhjal ära tähtsamad õpitud biomolekulid ja vastupidi ning esitab 

nende biomolekulide keemilise ehituse lihtsustatud skeemide kujul; 

2) selgitab õpitud biomolekulide (sh vitamiinide jms ainete) rolli organismide ehituses ja 

talitluses, samuti inimese toitumises; 

3) avaldab teaduslikult põhjendatud seisukohti levinud müütide ja väärarusaamade kohta 

toitumise valdkonnas; 

4) selgitab ensüümkatalüüsi iseärasusi võrreldes tavaliste katalüütiliste reaktsioonidega; 

5) selgitab rakus toimuvaid metabolismiprotsesse üldistatult, sidudes neid ainevahetuse 

energeetikaga; 

6) selgitab statsionaarse tasakaalu eripära võrreldes termodünaamilise tasakaaluga ning näitab 

selle põhimõttelist osa elu eksisteerimises; 

7) lõimib oma teadmiste tasandil füüsika-, keemia- ja bioloogiakursuses õpitut 

elusorganismide ehituse ning talitluse kohta; 

8) selgitab keemiliste infokanalite alusel organismide talitlusi ja ökoloogilisi nähtusi. 

 

Õppesisu  

Isomeeria. Biomolekulid 

Geomeetriline isomeeria: cis-transisomeeria, kiraalsus. Biomolekulid. 

Sahhariidid; monosahhariidid, disahhariidid, struktuursed ja varupolüsahhariidid. 

Lipiidid: rasvad, fosfolipiidid; rakumembraanid, lipiididega seotud toitumisprobleemid. 

Valgud: kodeeritavad aminohapped, lihtvalgud, liitvalgud, valkudega seotud 

toitumisprobleemid. 

Nukleiinhapped: nukleosiidid, nukleotiidid, nukleiinhapped. 

Põhimõisted: biomolekul, kiraalsus. 

Metabolismi skeemid. Ensüümkatalüüs 

Metabolismi skeemid (lihtsustatud skeemidena): glükolüüs, tsitraaditsükkel, hingamisahel, 

ettekujutus biosünteesist. 

Ensüümkatalüüs: ensüümid, koensüümid, vitamiinid, ensüümkatalüüsi erijooned. 

Põhimõisted: metabolism, ensüüm, koensüüm, ensüümkatalüüs. 

Ainevahetuse energeetika. Elu füüsikaline keemia 

Ainevahetuse energeetika, fotosüntees, biosfääri energeetiline skeem. 

Elu füüsikaline keemia: keemiline tasakaal ja statsionaarne tasakaal, entroopia, elu füüsikaline 

olemus, elu tekke probleemidest. 

Põhimõisted: statsionaarne tasakaal, entroopia. 

Keemiline info looduses  

Keemiline info looduses raku tasandil (ATP/AMP näitel, virgatsained jne), organismi tasandil 

(hormoonid, virgatsained), liigisiseselt (feromoonid) ja liikide vahel (allelomoonid). 

Põhimõisted: keemiline info, virgatsained. 

 

 

3.6. Valikkursus „Füüsika ja tehnika“ 

Valikkursuse lühikirjeldus 

Kursus on üles ehitatud õpilasele jõukohaste füüsikalis-tehnoloogiliste probleemide 
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lahendamisele. Õpilane teeb konkreetse probleemiga seonduvaid põhjendatud ja 

kompetentseid otsuseid, arvestades probleemi loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, 

majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi dimensioone. Seejuures hoitakse tasakaalus varasemates, 

eelkõige füüsika, ent ka teiste loodusainete kohustuslikes kursustes omandatud teadmiste 

rakendamine uutes kontekstides ning uute tehnoloogiliste teadmiste ja oskuste omandamine 

lähtuvalt nüüdisaja kõrgtehnoloogia väljatöötluste füüsikalisest sisust. 

Kursuse struktuur põhineb üldjuhul kolmeastmelisel mudelil:  

1) probleemi tuvastamine (nt teravikmikroskoopias ilmnev vajadus teha kontrollitavaid 

nanoskoopilisi manipulatsioone);  

2) probleeme lahendav ja sageli uurimuslikul käsitlusviisil põhinev uute teadmiste 

omandamine (piesoelektrikud ja nende omadused);  

3) sobiva tehnoloogilise lahenduseni jõudmine (piesoelektrilised andurid ja täiturid). 

Palju kasutatakse praktilisi töid, millega määratakse peamiselt uuritava materjali või tehnilise 

seadme omadusi, kuid need võivad anda ka uusi füüsikalisi teadmisi. 

Kursuse õppesisu loetelus esitatakse 15 moodulit, igaüks mahuga 3–6 õppetundi. Nende 

hulgast valib õpetaja koostöös õpilastega enne selgitatud vajaduste või huvide põhjal kuni 8 

moodulit. Moodulid on õppesisu loetelus esitatud nende käsitlemise soovitatavas järjestuses. 

Moodulite sisu uuendatakse pidevalt kooskõlas teaduse ja tehnoloogia arenguga ning 

teadmistepõhise ühiskonna vajadustega. Kui kohustusliku kursuse ja valikkursuse õppesisus 

on samad teemad, lisandub kohustusliku kursuse kvalitatiivkäsitlusele valikkursuses 

kvantitatiivkäsitlus. 

 

Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Valikkursusega taotletakse, et kursuse läbinud õpilane omandaks: 

1) oma tõenäolises tulevases tehnilis-tehnoloogilises ametis kasulikke teadmisi; 

2) oskuse tuvastada füüsikalis-tehnilisi probleeme tavaelus; 

3) oskuse leida asjakohast ning usaldusväärset teavet meie tehnoloogilises keskkonnas 

ilmnevate probleemide lahendamise kohta; 

4) loodusteadusliku meetodi, sh uurimusliku käsitlusviisi kasutamise probleeme lahendades; 

5) oskuse teha põhjendatud tehnilis-tehnoloogilisi otsuseid lihtsamates situatsioonides; 

6) loomingulise ja kriitilisel mõtlemisel baseeruva vaate tehnoloogilistele probleemidele; 

7) suulise ja kirjaliku tehnoloogilise kommunikatsiooni oskusi; 

8) loodusteaduslikke ja tehnoloogilisi teadmisi väärtustava hoiaku ning valmiduse elukestvaks 

õppeks; 

9) oskuse hinnata tehnoloogilisi riske ning prognoosida uute tehnoloogiliste lahenduste mõju 

keskkonnale. 

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) oskab leida füüsikalis-tehnoloogilisi probleeme ja nende lahendusteid argielu 

situatsioonidest; 
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2) analüüsib ja teeb põhjendatud otsuseid valitud füüsikalis-tehnoloogilisi näidisprobleeme 

lahendades; 

3) lõimib uued tehnoloogilised teadmised varem omandatud loodusteaduslike 

baasteadmistega ühtseks tervikuks; 

4) kirjeldab mingi füüsikalis-tehnoloogilise probleemi parajasti kasutuses olevat lahendust 

ning analüüsib selle eeliseid ja puudusi; 

5) analüüsib füüsikalis-tehnoloogiliste lahendustega kaasnevaid keskkonna- või 

personaalriske ja nende riskide minimeerimise võimalusi; 

6) mõistab füüsikaliste loodusteaduste ning vastavate tehnoloogiate olemust ja kohta 

ühiskonnas ning suhestatust kooli loodusteaduslike õppeainetega; 

7) on seesmiselt motiveeritud täiendama oma füüsikalis-tehnoloogilisi teadmisi terve elu 

vältel. 

Õppesisu 

1. Aero- ja hüdrodünaamika. Keskkonna takistusjõud. Teised õhusõidukile mõjuvad jõud. 

Vedelike voolamine torudes. Inimese ja looma vereringe, diastoolne ja süstoolne vererõhk. 

Hüdroturbiin. 

2. Elastsuslained. Elastse deformatsiooni energia. Võnkumiste ja lainete energia. Võnkumiste 

liitumine. Võnkumiste spekter. Doppleri efekt helilainete korral. Helitugevus. Detsibell. Müra 

ja mürakaitse. 

3. Ebatavalised faasid ja faasisiirded. Gaaside veeldamine. Madalate temperatuuride saamine. 

Krüovedelikud ja krüogeenika. Allajahutatud ja ülekuumendatud vedelikud. Härmatumine 

(sublimatsioon), aine sulamistemperatuuri sõltuvus rõhust. Süsihappelumi ja teised mitte-H2O 

jääd. Lahused ja faasisiirded. 

4. Soojusmasinad ja energiamajandus. Termodünaamika I printsiibi ilmnemine 

isoprotsessides. Adiabaatiline protsess. Ideaalne soojusmasin. Soojusmasina kasutegur. 

Ringprotsess. Pööratavad ja mittepööratavad protsessid. Reaalsed soojusmasinad (auruturbiin, 

ottomootor, diiselmootor, stirlingmootor) ja nende kasutegurid. Energiaallikad, energia 

muundamine, transport ja salvestamine. 

5. Entroopia ja negentroopia. Entroopia mõiste käsitlused. Info, energia ja aine entroopiliselt 

seisukohalt. Maa ja universumi entroopia ning negentroopia. Mittetasakaalulised protsessid. 

Rakendused: külmuti ja soojuspump. 

6. Kondensaator ja induktiivpool. Plaatkondensaatori mahtuvus. Kondensaatorite ehitus ja 

liigid. Laetud kondensaatori energia. Kondensaatorite kasutusnäited. Pika ja peenikese pooli 

induktiivsus. Vooluga induktiivpooli energia. Ülijuhtiva mähisega elektromagnetid ja nende 

kasutamine. 

7. Juhid ja dielektrikud. Dielektrikute polarisatsioon. Varjestamine. Aine dielektriline 

läbitavus. Piesoelektrikud ja ferroelektrikud. Rakendused: piesoelektrilised andurid ja täiturid, 

elektronkaal, kvartskell. 

8. Ainete magnetilised omadused. Aine magnetiline läbitavus. Dia- ja paramagneetikud. Kõvad 

ja pehmed ferromagneetikud. Ferromagneetiku domeenstruktuur ja hüsterees. Rakendused: 

elektromagnetid ja magnetiline infosalvestus. 

9. Elektrivool vedelikes ja gaasides. Elektrolüüs. Faraday I seadus elektrolüüsi kohta. 

Elektrolüüsi rakendusnäiteid. Sõltuv ja sõltumatu gaaslahendus. Kasutusnäited. 
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10. Pooljuhtelektroonika. Juhi, pooljuhi ja mittejuhi erinevused tsooniteoorias. Pooljuhtide 

omajuhtivus ja selle rakendused: termotakisti, fototakisti, pooljuht-kiirgusdetektor. 

Pooljuhtide legeerimine. Elektronjuhtivus ja aukjuhtivus. pn-siire. Alaldi, fotodiood, 

valgusdiood, dioodmaatriks, CCD-maatriks, pooljuhtlaser. Päikesepaneelid. Bipolaar- ja 

väljatransistor. Kiip, selle kasutamine analoog- ja digitaallülitustes. 

11. Vahelduvvoolu kasutamine. Vahelduvvoolu iseloomustavad suurused. Elektriohutus. 

Kaitsemaandus. Kaitsmed. Aktiiv-, induktiiv- ja mahtuvustakistus vahelduvvooluahelas. 

Näivtakistus. Kogutakistus. Ohmi seadus vahelduvvooluahela kohta. 

12. Vahelduvvoolumasinad. Alalisvoolumootor ja -generaator. Trafo talitlus, trafode 

kasutamine. Vahelduvvoolugeneraator ja asünkroonmootor. Vahelduvvoolu võimsustegur. 

Kolmefaasiline vool. Elektrienergia tootmine, ülekanne ja jaotamine Eesti näitel. 

13. Elektromagnetvõnkumised ja -lained. Võnkering. Elektromagnetlainete tekitamine. 

Elektromagnetlainete skaala. Raadiolained ja nende levimine. Raadioside põhialused. 

Raadiolokatsioon ja GPS. Nüüdisaegsed sidevahendid. 

14. Optilised seadmed. Valguskiir. Valguse sirgjooneline levimine. Valguse täielik 

peegeldumine. Valgusjuhid ja nende kasutamine. Optilised süsteemid (objektiiv, teleskoop, 

mikroskoop), nende lahutusvõime. Polariseeritud valgus ja selle saamine. Rakendused: 

polaroidprillid ja vedelkristallekraan. 

15. Fotomeetria. Inimsilma valgustundlikkus. Valgustugevus ja valgusvoog. Valgustatus. 

Ruuminurk. Ühikud: kandela, luumen ja luks. Luksmeeter. Erinevate valgusallikate 

valgusviljakused. 

 

Õppetegevus 

Kasutatakse järgmisi õppemeetodeid: 

1) konkreetses kontekstis vajaliku füüsikalis-tehnoloogilise info leidmine õppetekstidest ja 

veebist; 

2) teadmiste kinnistamine interaktiivsete õppevideote ja arvutimudelitega; 

3) kas reaalsuses praktiliselt või katsevahendite puudumise korral virtuaalselt tehtavad 

uurimistööd, et määrata eelkõige vaatlusaluse materjali või tehnilise seadme omadused; 

4) rühmatöö, et leida ja analüüsida füüsikalis-tehnoloogilisi probleeme ning otsida neile 

lahendusi; 

5) mingi tehnoloogilise lahenduse või selle alternatiivide olemust kirjeldava ning analüüsiva 

essee kirjutamine; esseede vastastikune hindamine; 

6) loovust arendavad tegevused: plakati loomine, arvutiesitluste koostamine, debatid ja 

rollimängud, ajurünnak; 

7) Cmapi meetodi kasutamine, et teadvustada ja kinnistada vaadeldava temaatika sisemisi 

olemuslikke seoseid; 

8) uuenduslike projektide kavandamine. 

 

3.7. Valikkursus „Teistsugune füüsika“ 

Valikkursuse lühikirjeldus 

Kursus on üles ehitatud õpilasele jõukohaste mikromaailma füüsika ja/või kosmoloogia 

probleemide lahendamisele. Õpilast juhendatakse tegema konkreetse probleemiga seonduvaid 
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põhjendatud ja kompetentseid otsuseid, arvestades probleemi loodusteaduslikke, 

tehnoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi dimensioone. Seejuures hoitakse 

tasakaalus varasemates, eelkõige füüsika, ent ka teiste loodusainete kohustuslikes kursustes 

omandatud teadmiste rakendamine uutes kontekstides ning uute teadmiste ja oskuste 

omandamine lähtuvalt vaadeldavate kontseptsioonide füüsikalisest sisust. 

Kursuse õppesisus esitatakse 15 moodulit, igaüks mahuga 3–6 õppetundi. Nende hulgast valib 

õpetaja koostöös õpilastega enne selgitatud vajaduste või huvide põhjal kuni 8 moodulit. 

Moodulid on õppesisu loetelus esitatud nende käsitlemise soovitatavas järjestuses. Moodulite 

sisu tänapäevastatakse pidevalt kooskõlas uute teadmiste saamisega mikrofüüsikas ja 

kosmoloogias ning teadmistepõhise ühiskonna vajadustega. Konkreetse kooli õpilaskonna 

soovil võib kursuse korraldada ka puhtalt mikromaailma füüsika või puhtalt kosmoloogia 

kursusena, valides käsitlemiseks ainult vastavad moodulid. Samade teemade esinemise korral 

kohustusliku kursuse ja valikkursuse õppesisus lisandub kohustusliku kursuse 

kvalitatiivkäsitlusele valikkursuses kvantitatiivkäsitlus. 

Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Valikkursusega taotletakse, et kursuse läbinud õpilane omandaks: 

1) oma tõenäoliseks tulevaseks loodusteadusliku uurimistööga seotud ametiks kasulikke 

teadmisi; 

2) oskuse tuvastada mikro- ja megamaailma füüsikaga seonduvaid nähtusi tavaelus; 

3) oskuse leida asjakohast ning usaldusväärset teavet valitud mikro- ja megamaailma nähtuste 

kohta; 

4) loodusteadusliku meetodi, sh uurimusliku käsitlusviisi kasutamise, et aru saada 

mikromaailma ja universumi seaduspärasustest; 

5) oskuse anda põhjendatud hinnanguid mikromaailma ja universumi kirjeldamisel 

kasutatavatele füüsikalistele mudelitele; 

6) loomingulise, füüsikateadmistel ja kriitilisel mõtlemisel põhineva vaate Maa ja universumi 

senist arengut käsitlevatele kontseptsioonidele; 

7) suulise ja kirjaliku suhtluse oskusi aatomi-, tuuma- ja kiirgusfüüsikas ning kosmoloogias; 

8) aatomi-, tuuma- ja kiirgusfüüsika- ning kosmoloogiateadmisi väärtustava hoiaku ja 

valmiduse elukestvaks õppeks; 

9) oskuse hinnata tuuma-, kiirgus- ja/või kosmosetehnoloogiaga kaasnevaid keskkonna- ja/või 

personaalriske ning nende minimeerimise võimalusi. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) oskab etteantud tekstidest leida mikromaailma füüsika või kosmoloogia probleeme; 

2) analüüsib näidisprobleeme ja teeb põhjendatud otsuseid neid lahendades; 

3) kirjeldab mingi probleemi parajasti kasutatavat lahendust ning analüüsib selle eeliseid ja 

puudusi; 

4) nimetab mingi tuuma-, kiirgus- ja/või kosmosetehnoloogia probleemi lahendusega 

kaasnevat keskkonna- ja/või personaalriski ning selle minimeerimise võimalusi; 

5) mõistab osakestefüüsika ja/või kosmoloogia heuristilist tähtsust inimkonnale ning nende 

suhestatust kooli loodusteaduslike õppeainetega; 
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6) on seesmiselt motiveeritud täiendama oma maailmapilti kogu elu vältel. 

Õppesisu 

1. Relatiivsusteooria. Relativistlik mõtlemisviis. Absoluutkiiruse printsiibi esitused. 

Samaaegsuse suhtelisus. Ajavahemike suhtelisus. Pikkuste suhtelisus. Kiiruste liitmine suurte 

kiiruste korral. Massi sõltuvus kiirusest. Raske ja inertse massi samaväärsus kui 

üldrelatiivsusteooria alus. Kõvera aegruumi mudel. 

2. Aatomid ja nende uurimine. Planetaarne aatomimudel, Bohri mudel ja nüüdisaegne 

aatomimudel. Valikureeglid kui jäävusseadused. Kvantarvude lubatud väärtused. Keemiliste 

elementide perioodilisuse süsteem. s-, p-, d- ja f-orbitaalid füüsikas ning keemias. 

Elektronmikroskoop, tunnelmikroskoop ning aatomjõumikroskoop. 

3. Kvantmehaanika. Elektronide difraktsioon, leiulained ja määramatusseos. Lainefunktsioon 

kvantmehaanikas. Osakeste tunnelleerumine. Kvantmehaanika tõlgendused. 

Kvantteleportatsioon. 

4. Kiirgused ja spektrid. Kiirguse tekkimine, ergastuse eluiga, lainejada. Spontaanne ja 

stimuleeritud kiirgus. Laser. Laserite kasutamine. Kiirgusspekter. Neeldumisspekter. 

Pidevspekter, joonspekter. Spektraalanalüüs ja selle kasutamine. Infravalgus. Ultravalgus. 

Röntgenikiirgus, selle saamine ja kasutamine. 

5. Soojuskiirgus. Mustkiirguri kiirgusspektri omadused. Stefani-Boltzmanni seadus ja Wieni 

nihkeseadus. Mustkiirguri spektri lühilainelise osa seletamine Plancki kvanthüpoteesi abil. 

Soojuskiirguse rakendused. 

6. Fotoefekt. Punapiir. Einsteini võrrand fotoefekti kohta. Footoni parameetrid. Välis- ja 

sisefotoefekt. Fotoefekti rakendused: päikesepatarei, fotoelement, CCD element. Valguse 

rõhk. Fotokeemilised reaktsioonid. 

7. Tuumafüüsika. Nukleonid. Tuumajõud. Isotoobid. Massidefekt. Seoseenergia. 

Eriseoseenergia. Tuumareaktsioonid: sünteesireaktsioon ja lagunemisreaktsioon. 

Sünteesireaktsioon looduses ja selle perspektiivid energiatootmisel. Uute raskete elementide 

süntees. Osakeste eraldumine lagunemisreaktsioonides. Radioaktiivsus. Ahelreaktsioon. 

8. Radioaktiivsusega kaasnevad kiirgused. Ioniseeriva kiirguse liigid, nende omadused. 

Radioaktiivse lagunemise seadus. Poolestusaeg. Allika aktiivsus. Kiirguse intensiivsuse 

sõltuvus kaugusest. Looduslikud ja tehislikud kiirgusallikad. Tuumafüüsika meetodid 

meditsiinis, arheoloogias ja paleontoloogias. Kiirgusohutuse alused. Isikudoosi piirmäär. 

9. Standardmudel. Aine algosakesed ja välja kvandid. Aine algosakesi iseloomustavad 

suurused. Leptonid ja kvargid. Barüonid ja mesonid. Antiosakesed. Kiirendid ja osakeste 

detektorid. Inimkonna ressursside piiratus kui põhiprobleem sisemise nähtavushorisondi 

edasinihutamisel. 

10. Astronoomia ajalugu ja metoodika. Astronoomias kasutatavad vahendid ja nende areng. 

Optiline astronoomia ja raadioastronoomia. Kosmilise kiirguse mõõtmine. Hubble’i 

kosmoseteleskoop. Spektraalmõõtmised. Doppleri efekt. Astronoomia ja kosmoloogia Eestis. 

11. Kosmosetehnoloogiad. Kosmoselende võimaldav tehnika. Mehitatud kosmoselennud. 

Tehnoloogilised piirangud kosmilistele kauglendudele. Teadusuuringud kosmoses. 

Kosmosetehnoloogia rakendused: satelliitnavigatsioon, keskkonna kaugseire, satelliitside. 

Militaartehnoloogiad kosmoses. 
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12. Päikesesüsteem. Maa-rühma planeedid. Hiidplaneedid. Planeetide kaaslased ja rõngad. 

Päikesesüsteemi väikekehad. Planeedisüsteemide tekkimine ja areng. 

13. Tähed. Lähim täht Päike. Päikese atmosfääri ehitus. Aktiivsed moodustised Päikese 

atmosfääris. Tähtede siseehitus. Tähesuurus. Tähtede põhikarakteristikud: temperatuur, 

heledus, raadius ja mass. Hertzsprungi-Russelli diagramm. Muutlikud tähed ja noovad. Valged 

kääbused, neutrontähed, mustad augud. Tähtede areng. 

14. Galaktikad. Linnutee koostisosad ja struktuur. Täheparved. Galaktikad. Galaktikate parved. 

Universumi kärgstruktuur. Tume aine ja varjatud energia. 

15. Kosmoloogilised mudelid. Kosmoloogiline printsiip. Universumi evolutsioon. Suure Paugu 

teooria ning selle füüsikalised alused: kosmoloogiline punanihe ja reliktkiirgus. 

Antroopsusprintsiip. 

Õppetegevus 

Kasutatakse järgmisi õppemeetodeid: 

1) vajaliku info leidmine õppetekstidest ja veebist; 

2) teadmiste kinnistamine interaktiivsete õppevideote ja arvutimudelitega; 

3) rühmatöö mingi probleemi olemust analüüsides; 

4) mingi probleemi olemust kirjeldava essee kirjutamine ning esseede vastastikune 

hindamine; 

5) loovust arendavad tegevused: plakati loomine, arvutiesitluste koostamine, debatid ja 

rollimängud, ajurünnak; 

6) Cmapi meetodi kasutamine, et teadvustada ja kinnistada vaadeldava temaatika sisemisi 

olemuslikke seoseid. 

Füüsiline õppekeskkond 

Virtuaalsete uurimistööde tegemiseks peavad õpilased kasutama veebi lülitatud ja vastava 

tarkvaraga arvuteid. Uuritav materjalinäidis (nt radioaktiivne preparaat) või tehnoseade 

(valgustajur) koos vajalike mõõteriistadega peab reaalselt eksisteerima vähemalt ühes 

eksemplaris, millega õpetaja saab teha demo- ja osaluskatseid. Kursuse efektiivsuse 

suurendamiseks on kindlasti vaja loodusteadusainete õpetajate koostööd ning 

täienduskoolitust. Kursuse eduka korraldamise võimaldamiseks koostatakse uued 

õppematerjalid. 

 

4. Ainevaldkondade ülesed valikkursused 

 

4.1. Ainevaldkondade ülene valikkursus „Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond“ 

Valikkursuse lühikirjeldus 

Kursus on üles ehitatud õpilastele tähtsate probleemide lahendamisele, mille vältel tehakse 

põhjendatud ja asjatundlikke otsuseid, arvestades loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, 

majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi mõõtmeid. Seejuures hoitakse tasakaalus varem 

loodusteaduslikes õppeaineis omandatud teadmiste rakendamine uutes kõrgemat järku 

mõtlemist nõudvates kontekstides ning omandatakse uusi ainetevahelisi teadmisi ja oskusi, 

lähtudes nüüdisaegsete sotsiaal-teaduslike probleemide loodusteaduslikust sisust. Jätkusuutlik 

areng kajastub oskustes ja hoiakutes, mis aitavad kujundada teadlikku ja aktiivset kodanikku, 

kes oskab hinnata alternatiivseid lahendusi, põhjendada oma valikuid, koostada oma 
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eesmärkide saavutamiseks tegevusplaane ning osaleda nende elluviimises, tuginedes 

loodusteaduslikele teadmistele. 

Kursuse struktuur põhineb kolmeastmelisel mudelil:  

1) probleemide tuvastamine igapäevaelu olukordades;  

2) uurimuslikul käsitlusviisil põhinev uute teadmiste omandamine, et lahendada probleeme; 

3) sotsiaal-teadusliku otsuse tegemine ja selle põhjendamine.  

Lahutamatu osa on eksperimentaaltööd, mis modelleerivad nii reaalelu situatsioone kui on 

suunatud ka uute loodusteaduslike teadmiste omandamisele. 

Esitatakse kuni 15 nelja–viieõppetunnilist ainetevahelist moodulit, millest õpetaja valib 

õpilaste vajaduste ja oma kompetentsuse põhjal õpetamiseks vähemalt kuus. Moodulite sisu 

uuendatakse pidevalt tänapäeva teaduse ja tehnoloogia arengu ning teadmistepõhise ühiskonna 

vajaduste järgi ning koostöös õpetajate ja teadlastega koostatakse uusi mooduleid. Kõik 

moodulid seostavad kolme valdkonda: ühiskonda, tehnoloogiat ja loodusteadusi, lõimudes 

teiste õppeainetega, sh sotsiaalainetega. 

Moodulid esitatakse õpilastele õppematerjalide komplektina. Peale selle koostatakse õpetajale 

lisamaterjalid, mis annavad lisateavet nii metoodiliste lahenduste kui ka ainetevahelise 

loodusteadusliku teabe kohta. Mooduleid soovitatakse õpetada erinevate loodusainete 

õpetajate koostöös. Hindamise põhimõtted fikseeritakse moodulite eripära põhjal. 

Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Valikkursusega taotletakse, et õpilane: 

1) omandab interdistsiplinaarseid teadmisi, et mõista saavutusi ja suundumusi 

loodusteadustes; 

2) lõimib erinevates loodusainetes omandatud teadmised ja oskused ühtseks tervikuks; 

3) oskab määrata loodusteaduslikke probleeme argielusituatsioonides; 

4) oskab leida teavet sotsiaalse kandepinnaga loodusteaduslike probleemide kohta; 

5) kasutab loodusteaduslikku meetodit, sh uurimuslikku käsitlusviisi reaalelu probleeme 

lahendades;  

6) oskab teha põhjendatud sotsiaal-teaduslikke otsuseid; 

7) arendab loovat ja kriitilist, sh uuenduslikku mõtlemist;  

8) arendab kirjalikku ja suulist suhtlusoskust, käsitledes sotsiaal-teaduslikke probleeme; 

9) väärtustab loodusteaduslikke teadmisi ning on valmis elukestvaks õppeks;  

10) oskab hinnata riskitegureid ning prognoosida loodusteaduste ja tehnoloogia saavutuste 

mõju keskkonnale. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) leiab loodusteaduslikke probleeme sotsiaalse kandepinnaga argielusituatsioonidest;  

2) teeb põhjendatud otsuseid, lahendades sotsiaal-teaduslikke probleeme;  

3) seostab uued ainetevahelised teadmised varem omandatud loodusteaduslike teadmistega 

ühtseks tervikuks; 

4) selgitab käsitletud sotsiaal-teaduslike probleemide loodusteaduslikku tausta nüüdisaja 

teaduse kontekstis; 

5) koostab loodusteadusliku sisuga kriitilise essee argieluprobleemidest; 
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6) mõistab teaduse ning tehnoloogia olemust ja kohta ühiskonnas ning suhestatust kooli 

loodusteaduslike õppeainetega;  

7) toob näiteid ainetevaheliste sotsiaal-teaduslike situatsioonide kohta ühiskonnas ning esitab 

nende lahendamise skeeme, sh tuginedes mõistekaardi metoodikale; 

8) oskab kavandada meeskonnatööl põhinevat sotsiaal-teadusliku probleemi lahendamist ning 

hinnata selle riskitegureid;  

9) näitab oskust ja tahet töötada meeskonnas ning sallivust kaaslaste arvamuse suhtes; 

10) väärtustab uurimisel põhinevat probleemide lahendamist; 

11) on seesmiselt motiveeritud täiendama loodusteaduslikke teadmisi kogu elu. 

Õppesisu 

Sisu lõplik täpsustus sõltub gümnaasiumi kohustuslike loodusainete ainekavadest ning teistest 

valikkursustest. Püütakse välistada dubleerivat uute teadmiste kujundamist ning sarnaste 

probleemide käsitlemist eri õppeaineis, tuginedes erinevaile metoodikaile. Käsitletavad 

probleemid on õpilastele elulised ning nüüdisaja ühiskonnas laia kandepinnaga, motiveerides 

õpilasi õppima sügavuti nii keemia, füüsika, bioloogia kui ka geograafia mõisteid, teooriaid ja 

seaduspärasusi tänapäeva teadusele iseloomulikus kontekstis.  

Moodulid jagunevad nelja valdkonda: keemia, bioloogia, füüsika ning geograafia. Moodulid 

on järgmised: 

1. Kliimamuutused: milline on Eesti tulevik? 

2. Viirused: milline on meie tulevik?  

3. Osooniaugud ja ultraviolettkiirgus: kas risk elule? 

4. Toidulisandid: kas poolt või vastu? 

5. Materjalid, mida kasutame olmes: kas teeme põhjendatud valikuid? 

6. Elektromagnetilised kiirgused: kuidas mõjutavad olmevahendid meie elu ja tervist? 

7. Geneetiliselt modifitseeritud toit: kas hea või halb? 

8. Alternatiivsed energiaallikad: kas biodiisel on lahendus? 

9. Kaalu langetavad preparaadid: kas farmaatsiatööstus teenib inimeste huve? 

10. Liiklusõnnetused: kas libisemine, valesti valitud kiirus, joobes juhtimine või 

tehnoloogilised vead? 

11. Mürgised kemikaalid meie ümber: kui suur on risk? 

12. Lõhnad: kas ainult parfümeeria? 

13. Alkomeeter, rasvamõõtur, vererõhu- ja pulsimõõtur jne: kellele ja miks, tõde ja risk. 

14. Säästlik energiakasutus kodus: kas soojas ja pimedas või valges ja külmas? 

15. Kas isetehtud seep on tänapäeva maailmas elujõuline? 

16. Paberitööstus: kas see on probleem ka Eestis? 

Õppetegevus 

Õppetegevust kavandades ja korraldades:  

1) leitakse rühmatöös probleeme ning tehakse otsuseid ja praktilisi töid; 

2) tehakse uurimuslikke praktilisi töid;  

3) arendatakse loovust (plakatid ja slaidiprogrammid); 

4) korraldatakse debatte, rollimänge ja ajurünnakuid; 

5) kavandatakse ning kaitstakse uuenduslikke projekte; 

6) kirjutatakse kriitilisi esseid; 
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7) kasutatakse mõistekaardi meetodit, et konstrueerida ja kinnistada teadmisi ning leida 

ainetevahelisi seoseid; 

8) otsitakse loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast infot erinevatest allikatest, sh võõrkeelsetest 

ja elektroonilistest; 

9) laiendatakse õpikeskkonda, käies ettevõtetes ja teadusasutustes. 

Füüsiline õppekeskkond 

1. Praktiliste tööde tegemiseks on vaja klassiruumi. Õpilased jaotatakse rühmadesse, et 

korraldada katseid (igas moodulis üks tund). 

2. Koolil on arvutiklass või internetiühendusega arvutite kasutamise võimalus. 

3. Loodusteaduslike õppeainete õpetajad teevad koolis koostööd.  

4. Loodusteaduste õpetajad on valmis täiendama ja teisendama õppematerjale ning oskavad 

seda teha, tuginedes mooduli õpetamise praktikale ning õpilaste eripärale (relevantsuse 

tagamine).  

5. Internetis on kättesaadavad lisalugemiseks mõeldud õppematerjalid. 

 

Ainevaldkond „Sotsiaalained“ 

Ajalugu 

Üldosa 

Ajalooõpetuse eesmärk on kujundada õpilasi, kes on suutelised analüüsima ja mõistma 

maailma, milles nad elavad, ning tunnevad asjaolusid ja sündmusi, mis on maailmas juhtunud. 

Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke teadmisi oma 

kodukoha ning maailma minevikust ja kultuuripärandist ning erinevatest väärtussüsteemidest. 

Aine vahendusel hakkab õpilane teadvustama, analüüsima, kriitiliselt hindama ja tõlgendama 

minevikusündmusi ning -protsesse, nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga ning 

ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi. 

 

Üldpädevuste kujundamise võimalusi  

1. Kultuuri- ja väärtuspädevuse kujunemist toetab ajalugu so suutlikkust mõista 

humanismi, demokraatia ja jätkusuutliku arengu põhimõtteid ning juhinduda nendest oma 

tegutsemises, samuti lugupidavat suhtumist erinevatesse maailmavaatelistesse ja 

kultuurilistesse tõekspidamistesse.  

2. Enesemääratluspädevust - Rahvusliku, kultuurilise ja riikliku enesemääratluse 

kujundamine  

3. Õpipädevus. kujundab suutlikkust organiseerida õpikeskkonda, leida õppimiseks 

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

plaanida ning kasutada õpitut erinevates kontekstides. 

4.  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.  
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5. Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. 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. 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.  

6. Ettevõtlikkuspädevus Õpitakse nägema, analüüsima ja lahendama probleeme, seadma 

eesmärke, valima ideede elluviimiseks sobivaid ja loovaid meetodeid ning tegema 

eesmärkide saavutamiseks koostööd. 

   

 

Lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega  

1. 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.  

2. 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.  

3. 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. 

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

ja kultuuriloomingu väärtustamine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja 

eneseteostus, rahvakultuur, loominguline eneseväljendusoskus.  

Läbivate teemade rakendamise võimalusi  

1. Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. käsitletakse inimeste erinevate tegevusalade 

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

Õppetegevus võimaldab õpilasel süvendada teadmisi hariduse ja töömaailma vahelistest 

seostest, töösuhteid käsitlevatest õigusaktidest.  Arendatakse iseseisva õppimise oskust ja 

vastutusvõimet. 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.     
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2. 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.  

3. Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Õpitakse väärtustama demokraatliku ühiselu 

korraldamist, koostööoskust, toetama algatusvõimet ning hindama vabatahtlikkusel 

põhinevat tegutsemist.   

4. 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. 

5.  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. 

6.  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.  

7. 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.  

  

Õppetegevuse kavandamise ja korraldamine  

Õpet kavandades ja korraldades:  

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, 

õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut nii ainesiseselt 

kui ka teiste õppeainetega ja läbivate teemade abil;  

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas ning jätab 

piisavalt aega nii huvitegevuseks kui ka puhkuseks;  

3) võimaldatakse õppida üksi ja koos teistega (iseseisvad, paaris- ning rühmatööd, 

õppekäigud, praktilised tööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja 

iseseisvateks õppijateks ning loovateks ja kriitiliselt mõtlevateks isiksusteks;  

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;  
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5) rakendatakse nüüdisaegseid IKT-l põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja 

-vahendeid; 

6) laiendatakse õpikeskkonda: muuseum, arhiiv, näitus, raamatukogu, ajaloolis-

kultuuriline keskkond, sh muistised, ehitised, omavalitsus- ja riigiasutused, 

ettevõtted, mittetulundusühingud, kohtud, laborid, erinevate religioonide 

pühapaigad, lahingupaigad, sõjaväeosad ja teised riigikaitseinstitutsioonid, sh 

kaitseväe õppeasutused, jne;  

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh:  a) aktiivõpet: paaris- ja rühmatöö, 

vestlus, diskussioon, väitlus, seminar, ajurünnak; projektõpe, loovülesande 

lahendamine (kirja ja kõne koostamine, teemantluuletus, ajaleht jne), 

juhtumianalüüs, rollimängud ja simulatsioonid, projektides osalemine, õppekäigud 

ja muu taoline;  b) skeemi, plaani, võrdleva tabeli ning õpimapi koostamine, töölehe 

ja kontuurkaardi täitmine, arutluse ning temaatilise kava koostamine, arutluse 

kirjutamine;  c) uurimuslikud tegevused, sh praktiliste ja uurimistööde koostamine, 

loodusobjektide ja protsesside vaatlemine, infootsing teabeallikatest ning 

infoanalüüs, referaadi ja ettekande koostamine, retsenseerimine ning esitlemine 

IKT vahendeid kasutades;  d) allikaanalüüs (dokument, tekst, statistika, pilt, 

karikatuur jms) ning allika usaldusväärsuse hindamine;  e) tegevuspõhine õpe (nt 

dramatiseering, esitluse ja temaatilise ekspositsiooni koostamine, õppekäigu 

ettevalmistamine ning korraldamine), vabatahtlik töö;  f) mõistete seletamine ja 

kasutamine kontekstis, plankide ning ankeetide täitmine;  

8) arvestatakse õpilaste võimeid ja suutlikkust ning kohalikku eripära ja ühiskonnas 

toimuvaid muutusi;  

9) arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid, sealjuures on põhirõhk hoiakute 

kujundamisel;  

10) võimaldatakse siduda õpet koolivälise eluga, et kogu ainekäsitlus oleks võimalikult 

elulähedane. 

   

Füüsiline õpikeskkond  

Kool korraldab valdava osa 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 
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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.  

 

Hindamise alused  

Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamise täpsem 

korraldus määratakse kooli õppekavas. 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 peavad olema mitmekesised. Õpitulemuste kontrolli ja hindamise 

eesmärk on saada ülevaade õpitulemuste saavutatusest ja õpilase ainealasest arengust ning 

kasutada saadud teavet õppe tulemuslikumaks kavandamiseks.  

Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis 

on hindamise kriteeriumid.   

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.  

  

 

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 ja Eesti ühiskonna liikmena, eurooplasena ning 

maailmakodanikuna;  

2) tunneb ajalugu ajastule omaste sündmuste, protsesside, vaimulaadi ja isikute kaudu;  

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

järjepidevuse olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi, arvestab oma seisukohti kujundades 

ajastu konteksti;  

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

eeldusena, teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning edasikandjana;  

5) leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate usaldusväärsust 

ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt;  

6) mõistab ning 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;  
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8) tunneb ning kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike, infokanaleid ja IKT vahendeid, 

väljendab oma teadmisi ning 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.  

  

 

2. Õppeaine kirjeldus  

Ajalooõpetus aitab õpilasel omandada kultuuriruumis ning ajalookeskkonnas orienteerumiseks 

vajalikke teadmisi ja oskusi ning teadvustada ja analüüsida minevikunähtuste muutlikkust, 

tõlgendatavust, omavahelisi seoseid ning seoseid tänapäevaga.  

Käsitletakse inimeste igapäevaelu ja maailmapilti, ühiskonda, kultuuri ja mõtteviisi, sh 

väärtushinnangute muutumist, ning ajaloolisi isikuid ja sündmusi, lähtudes nii enda kui ka 

teiste vaatenurgast.  

Gümnaasiumi ajalooõpetuse kursuste järjekord on kronoloogilis-temaatiline, st ajaloolisi 

probleeme käsitletakse kronoloogilist järgnevust silmas pidades. Gümnaasiumi algul ei ole 

õpilastele jõukohane luua ning näha seoseid ajaliselt ja kultuuriliselt kaugemate valdkondade 

vahel, mida on vaja temaatiliseks käsitluseks. Temaatilise käsitluseni jõutakse gümnaasiumi 

lõpul lähiajaloo III kursusega, mida õppides saab õppija toetuda varem omandatule.  

Ainesisus, suurte teemaplokkide sees võib rakendada võrdluse ja üldistuse tegemiseks 

temaatilist käsitlust kõigis kursustes.   

Eesti ajaloo kursuste suurte teemaplokkide ees on vastavad üldajaloo teemaplokid. Üldajaloo 

kursuses õpitud teemasid ja põhimõisteid Eesti ajaloo kursuses eraldi esile ei tooda.  

Kursuste õppimise järjekord määratakse kooli õppekavas, kuid mõistlik on järgida 

kronoloogilise järgnevuse põhimõtet, st üldajaloo kursus on esimene, seejärel õpitakse Eesti 

ajalugu ning siis lähiajalugu.   

Gümnaasiumi ajalooõpetuses tähtsustatakse probleemikeskset käsitlust, analüüsides 

hinnanguid ja tõlgendusi erinevast seisukohast lähtudes.  

Mõistmaks, et ajalookirjutamine sõltub ajast ning ajaloouurija seisukohast, kujundatakse 

kriitilist suhtumist erinevatesse mõtteviisidesse, võrreldakse ajaloosündmuste ja -nähtuste 

käsitlemist eri allikais ning hinnatakse allikate usaldusväärsust.   

Ajalooõpetuses väärtustatakse kultuurilist mitmekesisust ning kujundatakse mõistmist, et 

mitmekesisus on ühiskonna rikkus ja arengu tingimus.  

Teadvustatakse õppija rolli kultuuripärandi säilitajana ning edasikandjana. Ajalooõpetus toetab 

õppija enesemääratluse kujunemist ja võimet asetada end kellegi teise olukorda, vaadelda 

maailma kellegi teise seisukohast lähtudes.   

Õppijat suunatakse arutluse ning analüüsi kaudu looma seoseid ja tegema järeldusi, kujundama 

isiklikku suhtumist ning põhjendama seda argumenteeritult.  

Kriitilise mõtlemise kujundamiseks käsitletakse erinevaid allikaid jt õppetekste, mis annavad 

ajaloosündmustele hinnangu erinevast seisukohast lähtudes. Ajalooprobleemide analüüsimise 

kaudu rikastub väärtussüsteem, kujuneb rahvuslik ja kultuuriline identiteet, sallivus ja pooldav 

suhtumine demokraatlikesse väärtustesse, areneb õpilase ajalooline mõtlemine ning rikastub 

ajalooteadvus.   
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Ajaloo mõistmisele aitavad kaasa ekskursioonid, õppekäigud, ajaloo- ja ilukirjandus, teater ja 

kino, meedia, internet, eri inimesed ning paigad.  

Selle kogemuse ühendamisel koolis õpituga kujuneb õpilasel järk-järgult arusaam ajaloost.  

Õpilaste maailmapilti rikastab ainetevaheline integratsioon ning lähedaste teemade käsitlus 

erinevatest aspektidest lähtudes. 

  

 

3. Ajalooõpetuse kaudu kujundatakse erinevaid oskusi:  

1) ajas orienteerumise oskus; oskus leida, analüüsida ja mõista seoseid ning mõtestada 

sündmuste ja nähtuste ajaloolise tausta kujunemist;   

2) ajaloomõistete tundmine ja kontekstis kasutamine; oskussõnavara laienemine;  

3) ajalooküsimuste esitamine ning neile vastates erinevate lahenduste pakkumine;  

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, kriitiline hindamine ja analüüsimine, allika usaldusväärsuse hindamine;  7) suuline 

ja kirjalik eneseväljendus, referaadi ja ajaloo uurimistöö koostamine, IKT vahendite 

kasutamine, et hankida infot ning esitleda oma töötulemusi.  

Oskuste kujundamine ajalooõpetuses on pidev protsess ning see toimub erinevate õppeteemade 

läbimise kaudu. Oskuse eeldatavat saavutustaset kirjeldatakse gümnaasiumi lõpus 

õpitulemustena.  

 

4. 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.   
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10. klass     

I kursus „Üldajalugu“    70 tundi 

Antiikaeg  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus 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 ning 

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;  

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.  

  

Keskaeg  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:   



  204 

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 ja talurahva eluolu. Rüütlikultuur. Linnaühiskond: 

kaubandus, käsitöö, valitsemine.   

Islami teke ja levik: Muhamed. Koraan.  

Ilmalik võim ja vaimulik autoriteet: keisrivõim ja paavstlus. Religiooni dominantsus. 

Vaimulikud ordud. Ketserlus. Ristisõjad.  

Ülikoolid ja skolastika.  

  

Uusaeg  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus 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 tähtsamaid uusajal toimunud muutusi Euroopa poliitilisel kaardil;  

6) tunneb teaduse ja tehnika arengu põhijooni ning tähtsamaid saavutusi uusajal;  

7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid renessanss, humanism, reformatsioon, absolutism, 

parlamentarism, valgustus, revolutsioon, reform, kapitalism, kolonialism, urbaniseerumine, 

sotsialism;  

8) teab, kes olid Leonardo da Vinci, Christoph Kolumbus, Fernão de Magalhães, 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 ning 

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

Absolutism Prantsusmaal, parlamentarismi kujunemine ja kindlustumine Inglismaal. Ameerika 

Ühendriikide iseseisvumine.   

Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni sõjad, nende mõju Euroopale: valgustus. Viini kongress.  

Rahvusluse tõus ja rahvusriikide teke.   

Industriaalühiskond: tööstuslik pööre, industriaalühiskonna tunnused. Maailmamajandus, 

teaduse ja tehnoloogia areng uusajal. 
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11. klass 

 

II kursus „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)“   

35 tundi 

Esiaeg  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus 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 majanduse arengut esiaja lõpul;  

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

maakond, kihelkond, malev, animism.  

Õppesisu  

Jääaeg ja selle taandumine. Inimasustuse algus Euraasia põhjaosas.  

Muinasaja allikad ja nende uurimine.  

Kiviaja arheoloogilised kultuurid Eestis: Kunda kultuur, kammkeraamika kultuur, 

nöörkeraamika ehk venekirveste kultuur – elanike peamised tegevusalad ning kultuuri 

iseloomustavad muistised.   

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 ning ristiusu levik Eestis. Muinasusundi seos loodusega. Vanimad teated ristiusu 

levikust Eestis.  

  

Keskaeg  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:   

1) analüüsib Balti ristisõja põhjusi, kulgu 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 ning 

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

ajaloo vahel keskajal;  

5) kirjeldab Eesti keskaja kultuuri põhijooni ning mõistab ristiusu mõju Eesti kultuurile, 

vaimuelule ja väärtushinnangute muutumisele; saab aru kultuurilisest järjepidevusest;  

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 
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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.  

  

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, kulg ja tulemused.  

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

Kultuuri areng: Balthasar Russowi kroonika ajalooallikana. Reformatsiooni ja 

vastureformatsiooni mõju vaimuelule.  

 

III kursus „Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni)“  35 tundi 

 

Rootsi aeg  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus 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 ning Rootsi aja tähtsust eesti kultuuri ja hariduse arengus, ajaloos 

ning tänapäeval;  

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

piiblikonverentsid, Academia Gustaviana;  

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

iseloomustab nende tegevust.  
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Õppesisu  

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. 

   

Eesti 18. sajandil  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus 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, kulg 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.  

  

Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus 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, mis 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 Friedrich Reinhold Kreutzwald, Johann Voldemar Jannsen, Jakob Hurt, Carl 

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

rahvuslikule liikumisele.  

Rahvusliku professionaalse kultuuri kujunemine. Uus rahvuslik tõus.  

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

 

IV kursus „Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel“     35 tundi 

Maailm Esimese maailmasõja eel  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus 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 arengujooned: poliitiliste süsteemide erinevused, Venemaa.  

Maailma majandus: teadusrevolutsioon, monopolid, kapitali eksport, vabaturumajandus ja 

protektsionism.  

Suurriikide liidud: kujunemise põhjused ja tagajärjed.  

  

Esimene maailmasõda  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus 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 tähtsamaid 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, Päästekomitee, iseseisvusmanifest;  
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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. 

   

Maailmasõdadevaheline aeg: demokraatia ja diktatuurid  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:   

1) analüüsib ning 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. ning 1930. aastail, selgitab autoritarismi 

kujunemise põhjusi ja mõju ühiskonnale ning iseloomustab vaikivat ajastut;  

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid demokraatia, diktatuur, autoritarism, totalitarism, 

kommunism, NSVL, fašism, natsionaalsotsialism, Rahvasteliit, Versailles’ süsteem, vaikiv 

ajastu, vabadussõjalased;   

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

Autoritarism, totalitarism: fašism, natsionaalsotsialism, kommunism.  

Diktatuuride iseloomulikud jooned, eripära ja levik: poliitiline süsteem, majandus, 

ühiskonnaelu.   

Uute konfliktide kujunemine, kriisikolded.  

Eesti tee demokraatialt autoritarismile: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu.   

 

Teine maailmasõda  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus 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, 
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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 ning selle kujunemine: Atlandi harta, Teherani, Jalta ja Potsdami 

konverentsi 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 ning ideoloogilisele arengule.  

Eesti Teises maailmasõjas: iseseisvuse kaotamine, okupatsioonid, sõjakaotused ja -kahjud, sõja 

mõju inimeste elukäikudele. Pagulaskond. 

 

12. klass 

V kursus „Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel“  

  

Külm sõda  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus 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 Fitzgerald Kennedy, Nikita Hruštšov, Fidel Castro ja 

Konrad Adenauer, ning iseloomustab nende tegevust;  

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

võidurelvastumine, raudne eesriie.  

Õppesisu  

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.  

  

Demokraatlik maailm pärast Teist maailmasõda  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:   

1) analüüsib demokraatlike riikide arengu põhijooni;  

2) teab Euroopa integratsiooni kujunemist ja põhietappe;   

3) teab, kes oli Robert Schumann, ning iseloomustab tema tegevust;  

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

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

Euroopa integratsioon.    
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NSVL ja kommunistlik süsteem   

Õpitulemused  

Kursuse lõpus 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, dissidentlus, 

Brežnevi doktriin, plaanimajandus, sotsialismileer, liiduvabariik;  

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

Aleksander Dubček 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.  

Kommunistlik Hiina.  

NSVL: stalinism, sula, stagnatsioon.   

Eesti NSV: ühiskond, majanduse areng, rahvastik, vastupanu vormid, suhted väliseestlastega 

   

 

Maailm sajandivahetusel  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus 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, 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.  

Õppesisu  

Majanduslikud ja poliitilised reformid NSVLis. NSVLi ja kommunistliku süsteemi 

lagunemine.  

Berliini müüri langemine. 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. 
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VI kursus „Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm“   

Eluolu ja kultuur  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:   

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

2) teab teaduse ja tehnika arengu saavutusi ning kirjeldab nende rakendumist igapäevaelus;  

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

Õppesisu  

Ühiskondlikud liikumised ja ideoloogiad: sotsialism, liberalism, noorsooliikumine, 

kodanikuõiguste liikumised, keskkonnakaitse.  

Ühiskondlike liikumiste ja ideoloogiate avaldumine kultuuris.  

Muutused eluolus: naiste emantsipatsioon, sport, mood, massikultuur, kodumasinad. Teaduse 

ja tehnika areng: autoajastu, raadio, televisioon, arvuti, internet, kosmoseajastu.  

Kultuurivaldkondade arengu iseloomulikud jooned: kunst, kirjandus, arhitektuur, muusika.  

Mitmekultuurilisuse kontseptsioon.  

Poliitiliste olude mõju Eesti kultuurile ja eluolule.   

Sõja ja rahu küsimus  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus 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.  

  

Inimsusevastased kuriteod  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:   

1) selgitab, mis 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  

Massikuritegude ideoloogilised alused ja psühholoogilised juured.  

Koonduslaagrid, GULAG. Küüditamised.  

Natsismikuriteod. Kommunismikuriteod. Genotsiid, etnilised puhastused.  
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Inimsusevastased kuriteod Eestis.  

  

Muu maailm  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus 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.    

 

Ühiskonnaõpetus 

 

1. Üldalused   

1.1. Sotsiaalainete õpetamise eesmärk  

Sotsiaalainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada õpilastes sotsiaalvaldkondlik 

pädevus, see tähendab suutlikkust mõista inimühiskonna ajaloos ja nüüdisajal toimuvate 

ühiskondlike muutuste põhjusi ja tagajärgi; tunda lihtsamaid sotsiaalteaduste 

uurimismeetodeid ning kasutada mõnda neist õppes ja igapäevaelus; luua tulevikustsenaariume 

ja -visioone mingis sotsiaalselt või personaalselt olulises valdkonnas; tunda ning austada 

inimõigusi ja demokraatiat, teadmisi kodanikuõigustest ning  -vastutusest, nendega kooskõlas 

olevaid oskusi ja käitumist; ära tunda kultuurilist eripära ning järgida üldtunnustatud 

käitumisreegleid; jätkuvalt huvituda oma rahva, kogukonna ja maailma arengust, kujundada 

oma arvamus ning olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik.  

Sotsiaalainete õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks õpilane:   

1) mõistab inimühiskonna ajaloos toimunud ja tänapäeval toimuvate ühiskondlike muutuste 

protsesse ning olulisemate sündmuste põhjuseid ja tagajärgi;   

2) austab demokraatiat ning inimõigusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid ning on 

seaduskuulekas, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi ning mõistab kodanikuvastutust;   

3) tunneb mõningaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ning kasutab neist mõnda õppes, 

seostades õpitut igapäevaeluga;   

4) tunneb erinevate rahvaste kultuure, nende eripära ning suhtub lugupidavalt 

individuaalsetesse, kultuurilistesse ja maailmavaatelistesse erinevustesse, juhul kui need 

vaated pole inimväärikust alandavad;  

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

aitavad kaasa tõhusale toimimisele erinevates sotsiaalsetes kontekstides, väärtustades neid;  

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

kujunemist, väärtustades sotsiaalset õiglust ning positiivset suhtumist endasse ja teistesse;  

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

terviseteadliku inimese kujunemist;  

8) väärtustab vabadust, inimväärikust, võrdõiguslikkust, ausust, hoolivust, sallivust, 

vastutustunnet, õiglust, isamaalisust ning peab lugu endast, teistest ja keskkonnast.   
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1.2. Ainevaldkonna õppeained ja maht  

Ainevaldkonna õppeained on ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, geograafia 

(inimgeograafia) ja filosoofia. Õppeained jagunevad kohustuslikeks ning valikkursusteks.  

Ühiskonnaõpetuses on 2 kursust: „Ühiskonna areng ja demokraatia“, „Majandus ja 

maailmapoliitika“.  

 

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus   

Sotsiaalainetes käsitletakse inimese ja ühiskonna toimimist minevikus ning tänapäeval. 

Sotsiaalainete õppimine aitab siduda erinevates õppeainetes õpitavat tervikuks ja arendada 

tervikpilti ühiskonnast ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste alusel toimuvat arengut. 

Sotsiaalainete vahendusel areneb võime näha ühiskonna arengus erinevaid seoseid ning teha 

teadlikke valikuid, lähtudes ühiskondlikest väärtustest, normidest ja reeglitest; toimida 

kõlbelise ja vastutustundliku isiksuse ning ühiskonnaliikmena. Sotsiaalainetes käsitletavate 

õppeteemade käsitlemise kaudu kujundatakse  õpilastes valmisolek aidata kaasa naiste ja 

meeste ebavõrdsuse kaotamisele ühiskonnas ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisele. 

Ainevaldkonnasisese lõiminguga taotletakse valdkonna üldeesmärkide täitmist. Lõimingu 

aluseks on teemad, mõisted ja õpetamismeetodid. 

 

 Ühiskonnaõpetuses omandavad õpilased sotsiaalse kirjaoskuse: teadmised, oskused, väärtused 

ja hoiakud ühiskonnas toimimiseks ning vastutustundlike otsuste tegemiseks. Õppeaine 

eesmärk on luua eeldused kodanikuidentiteedi ja ühiskonna sidususe tugevnemiseks ning 

aktiivse kodaniku kujunemiseks, toetada dialoogivalmidust ja austust maailma erinevalt 

mõistvate inimeste vahel, samuti õpilase enese teadlikkust maailmavaatelistes küsimustes. 

Õppesisu käsitlemises teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kirjeldatud õpitulemused, üld- ja 

valdkonnapädevused ning taotletavad õpitulemused oleksid saavutatud.  

 

 

1.4. 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. Oskust seista vastu 

kesksete normide rikkumisele ning järgida sotsiaalse õigluse ja eri soost inimeste võrdse 

kohtlemise põhimõtteid õpetab ühiskonnaõpetus.  Enesemääratluspädevus toetab õpilase 

eneseanalüüsivõime kujunemist.  

Rahvusliku, kultuurilise ja riikliku enesemääratluse kujunemist toetavad kõik valdkonna 

õppeained.  
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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. 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.   

 

1.5. Lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega  

Sotsiaalained on teiste ainevaldkondadega seotud valdkonnapädevuste kujundamise kaudu.  

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 – 
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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.  

  

1.6.Läbivate teemade rakendamise võimalusi  

Läbivad teemad on üldpädevuste saavutamise teenistuses ning võimaldavad aineõppe kursuste 

ning muude õppetegevuste lõimimiseks leida sobilikke teemasid, meetodeid ning 

õppekorralduse ülesehituse viise. Läbivad teemad aitavad kaasa sotsiaalvaldkondliku pädevuse 

järjepidevale kujundamisele, pakkudes kokkupuutekohti ühiskonnas aktuaalsete teemade 

käsitlemiseks õppe raames.   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. 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 
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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.   

 

1.7.Õppetegevuse kavandamise ja korraldamine  

Õpet kavandades ja korraldades:  

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut nii ainesiseselt kui ka teiste 

õppeainetega ja läbivate teemade abil;  

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas ning jätab piisavalt 

aega nii huvitegevuseks kui ka puhkuseks;  

3) võimaldatakse õppida üksi ja koos teistega (iseseisvad, paaris- ning rühmatööd, 

õppekäigud, praktilised tööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks 

õppijateks ning loovateks ja kriitiliselt mõtlevateks isiksusteks;  

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;  

5) rakendatakse nüüdisaegseid IKT-l põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -

vahendeid;  

6) laiendatakse õpikeskkonda: muuseum, arhiiv, näitus, raamatukogu, ajaloolis-kultuuriline 

keskkond, sh muistised, ehitised, omavalitsus- ja riigiasutused, ettevõtted, 

mittetulundusühingud, kohtud, laborid, erinevate religioonide pühapaigad, lahingupaigad, 

sõjaväeosad ja teised riigikaitseinstitutsioonid, sh kaitseväe õppeasutused, jne;  

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh:   

a) aktiivõpet: paaris- ja rühmatöö, vestlus, diskussioon, väitlus, seminar, ajurünnak; 

projektõpe, loovülesande lahendamine (kirja ja kõne koostamine, teemantluuletus, 

ajaleht jne), juhtumianalüüs, rollimängud ja simulatsioonid, projektides osalemine, 

õppekäigud ja muu taoline;   

b) skeemi, plaani, võrdleva tabeli ning õpimapi koostamine, töölehe ja kontuurkaardi 

täitmine, arutluse ning temaatilise kava koostamine, arutluse kirjutamine;   

c) uurimuslikud tegevused, sh praktiliste ja uurimistööde koostamine, loodusobjektide 

ja protsesside vaatlemine, infootsing teabeallikatest ning infoanalüüs, referaadi ja 

ettekande koostamine, retsenseerimine ning esitlemine IKT vahendeid kasutades;  

d) allikaanalüüs (dokument, tekst, statistika, pilt, karikatuur jms) ning allika 

usaldusväärsuse hindamine;   

e) tegevuspõhine õpe (nt dramatiseering, esitluse ja temaatilise ekspositsiooni 

koostamine, õppekäigu ettevalmistamine ning korraldamine), vabatahtlik töö;   

f) mõistete seletamine ja kasutamine kontekstis, plankide ning ankeetide täitmine;  
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g) kohtumised õigusorganite esindajatega ja teiste spetsialistide esindajatega koolis ja 

nende töö jälgimine töökohal jmt;   

8) arvestatakse õpilaste võimeid ja suutlikkust ning kohalikku eripära ja ühiskonnas 

toimuvaid muutusi;  

9) arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid, sealjuures on põhirõhk hoiakute 

kujundamisel;  

10) võimaldatakse siduda õpet koolivälise eluga, et kogu ainekäsitlus oleks võimalikult 

elulähedane. 

   

1.8.Füüsiline õpikeskkond  

Kool korraldab valdava osa 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.  

 

1.9.Hindamise alused  

Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamise täpsem 

korraldus määratakse kooli õppekavas. 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 peavad olema mitmekesised. Õpitulemuste kontrolli ja hindamise 

eesmärk on saada ülevaade õpitulemuste saavutatusest ja õpilase ainealasest arengust ning 

kasutada saadud teavet õppe tulemuslikumaks kavandamiseks. Õpilane peab teadma, mida ja 

millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.  

Õpitulemuste hindamise vormid on mitmekesised, sisaldades nii suulisi, kirjalikke kui ka 

praktilisi ülesandeid.  

Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane:   
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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.  

 

I kursus – 35 tundi 11. klassis 

II kursus – 35 tundi 12. klassis  

 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Gümnaasiumi ühiskonnaõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) mõistab, väärtustab ja kaitseb inimõigusi ning põhivabadusi; austab demokraatia 

põhimõtteid, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid ning on seaduskuulekas;  

2) määratleb ennast Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna, teadvustab oma kohustusi ning 

vastutust kodanikuna; toetab oma käitumisega ühiskonna, kultuuri ja looduskeskkonna 

jätkusuutlikku arengut ning kavandab teadlikult oma tulevikku;   

3) austab enda ning teiste inimväärikust, suhtub eelarvamusteta ja lugupidavalt kõigisse 

inimestesse ning arvestab nende erivajadusi;  

4) mõistab ning austab oma ja teiste rahvaste kultuuri väärtuslikkust, erinevaid 
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maailmavaatelisi tõekspidamisi (v.a inimsusevastased) ning saab aru kultuuride dialoogi 

tähendusest ja vajalikkusest;  

5) märkab, uurib ning seostab ühiskonna protsesse ja arengut ning aitab võimaluste piires 

probleemidele lahendusi leida;  

6) omandab majandusliku mõtlemise alused ja oskuse toimida turumajanduse tingimustes;  

7) mõistab riiklikult reguleeritud maksusüsteemide vajalikkust riigi toimimisel ning käitub 

õigusteadliku, kohusetundliku ja oma riigi käekäigust hooliva kodanikuna;  

8) põhjendab ning kaitseb oma seisukohti ja valikuid argumenteeritult ning osaleb arutelus ja 

väitluses; oskab eristada emotsionaalseid ja poliitiliselt kallutatud hinnanguid objektiivsest 

tõest; austab igaühe õigust isiklikule arvamusele ning sõnavabadusele;  

9) hangib eesmärgipäraselt teavet ühiskonna kohta erinevatest allikatest, suudab seda 

tõlgendada, üldistada, kriitiliselt hinnata, talletada ja edastada, järgides seejuures autoriõigust. 

   

 

2. Õppeaine kirjeldus  

Gümnaasiumi ühiskonnaõpetus on vastavuses tänapäeva sotsiaalteaduste arengu ja ühiskonna 

vajadustega.  

Õpilased omandavad sotsiaalse kirjaoskuse, s.o teadmised, oskused ja hoiakud, mida on vaja, 

et tulla vastutustundlikult toime dünaamilises ning mitmekultuurilises keskkonnas.  

Õppeaine eesmärk on luua eeldused, et kujuneks aktiivne ja kompetentne kodanik, kes suudab 

kohaneda muutustega, oskab ennast arenguga suhestada, oma kodanikupositsiooni kujundada 

ning on avatud uutele ideedele ja elukestvale õppimisele.  

Õppeaine omandamisega valmistuvad õpilased toimima teadlike kodanikena demokraatlikus 

ühiskonnas.  

Gümnaasiumi ühiskonnaõpetus käsitleb nüüdisaegse ühiskonna sotsiaalseid suhteid ning 

protsesse ja tutvustab ühiskonnaelu põhivaldkondade (majanduse, poliitika, õiguse) korraldust 

ning toimimist. Kõiki valdkondi analüüsitakse nii ühiskonna kui terviku kui ka indiviidi 

positsiooni ja rollide põhjal.  

Põhikoolis omandatut Eesti riigi ja ühiskonna toimimisest laiendatakse Euroopa ning maailma 

probleemide käsitlemisega.  

Eesti ja Euroopa ainese kõrval arutatakse ka olulisi globaalseid ühiskonnaprobleeme.  Õpilane 

puutub ühiskonnas kokku erinevate eluvaldkondade ja situatsioonidega.  

Et toetada õpilase sotsialiseerumist ning ühiskondliku kompetentsuse kujunemist, hõlmab 

ainekava mitmekesiseid teemasid inimõigustest autoriõiguste ja tarbijakaitseni.  
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Kiiresti muutuvas ühiskonnas jääb õpetaja ülesandeks pöörata tähelepanu aktuaalsetele 

teemadele ja probleemidele ning arutleda õpilastega nende üle. Seejuures toetatakse õpilaste 

iseseisva kriitilise analüüsioskuse ja otsustusvõime kujunemist. See aitab õpilastel seada 

isiklikke eluplaane ning mõista erinevate vaadetega ning demograafiliste ja sotsiaal-

majanduslike karakteristikutega inimesi. Ühiskonnaõpetuse kaks kursust koosnevad neljast 

teemavaldkonnast: ühiskond ja selle areng; riik ja poliitika demokraatlikus ühiskonnas; 

majanduse toimimine; üleilmastumine ja jätkusuutlik areng.   

Ühiskonda ja selle arengut käsitlevas teemavaldkonnas:  

1) vaadeldakse ühiskonna kui sotsiaalse süsteemi elemente: sotsiaalset struktuuri (rühmi, kihte, 

kogukondi), sotsiaalseid suhteid ja protsesse (nt koostööd ja konflikti, võimu, allumist ja 

vastupanu, lõimumist ja eristumist, tõrjutust ja osalust, mobiilsust, kihistumist);  

2) analüüsitakse ühiskonna elu reguleerivaid norme ja väärtusi ning eri valdkondades välja 

kujunenud institutsioonide korraldust (nt perekonda, riiki, turgu, õigust, meediat);  

3) uuritakse avaliku ja erasektori olemust ning funktsioone; tutvutakse kodanikuühiskonna 

struktuuri ja ülesannetega, analüüsitakse sektorite koostöö võimalusi ning kogemusi;  

4) õpitakse tundma ühiskonna erinevaid vorme ja arengujärke; tutvutakse nüüdisühiskonna 

kujunemisloo ja peamiste tunnusjoontega, pöörates erilist tähelepanu ühiskonna 

moderniseerumisele ning info- ja teadmusühiskonna arengule.  

 

Riiki ja demokraatlikku riigivalitsemist käsitlevas teemavaldkonnas:  

1) süvenetakse demokraatliku poliitilise süsteemi toimimisse, selle erinevustesse 

mittedemokraatlikest režiimidest; selgitatakse totalitaarsete ühiskondade inimsusevastast 

olemust;  

2) avatakse õigusriigi olemust ja võimude lahususe olulisust; käsitletakse inimõiguste kaitset, 

kodanike poliitiliste õiguste ja vabaduste realiseerimise võimalusi ning sellega seotud 

institutsioone; selgitatakse põhjusi, mis võivad viia kodanike riigist võõrdumisele; vaadeldakse 

erinevate demokraatiavormide plusse ja miinuseid, sidudes neid Eesti poliitika probleemidega;  

3) õpitakse tundma poliitiliste ideoloogiate põhijooni ja seisukohti erinevates 

poliitikavaldkondades (hariduses, sotsiaalsfääris, maksupoliitikas jm);  

4) käsitletakse erakondade ja kodanikuühenduste arenguprobleeme Eestis; õpitakse tundma 

valimiste protsessi ja omandatakse oskus realiseerida oma valimisõigus; käsitletakse kodanike 

kaasamist avaliku võimu teostamisse ning võimalusi mõjutada avaliku võimu tegevust, sh 

tutvutakse erakondade, kodanikuühenduste ja surverühmade tegevusega; omandatakse 

kodanikualgatuste ja aktsioonide õiguspärase korraldamise oskused.  

Majandust käsitlev teemavaldkond aitab kujundada noorte valmisolekut erinevateks 
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karjäärivalikuteks ja aktiivseks osaluseks majanduselus. Selleks:  

1) õpitakse tundma nüüdisaegse turumajanduse seaduspärasusi ja protsesse; käsitletakse 

rahvusliku rikkuse ning ühiskonna heaolu allikaid ja tegureid, era- ja avalike huvide erinevust 

ning ühiskonna ressursside kasutamise põhimõtteid;  

2) tutvutakse Eesti majanduse ja tööturu arengusuundadega, sealhulgas teadmusmajanduse ja 

loomemajanduse arenguperspektiividega ning ettevõtlust ja töösuhteid reguleerivate 

tähtsamate õigusaktidega. Eesti majanduse arengut vaadeldakse maailmamajanduse, eriti 

Euroopa Liidu kontekstis;  

3) õpitakse tundma ettevõtluse aluseid tasemel, mis võimaldab õppijal igapäevaelus toime tulla 

ja hinnata realistlikult oma võimalusi ettevõtjana.  

Neljanda teemavaldkonna kaudu laiendavad õppijad oma teadmisi globaalsetest 

probleemidest ja toimijatest. Eesmärk on õppida nägema, kuidas saab igaüks muuta 

maailma turvalisemaks ja humaansemaks. Aine sisu kaudu:  

1) õpitakse mõistma maailma mitmekesisust, riikide huve, koostööd ja probleeme globaalse 

infoühiskonna kujunemisel ning riskiühiskonna käsitlemisel;  

2) vaadeldakse rahvusriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide osa tänapäeva maailmas, 

antakse ülevaade riikidevahelisest koostööst (kliimamuutus ja teised ökokatastroofid, 

rahvusvaheline terrorism, rahvusvaheline migratsioon, võitlus vaesusega, maailmamajanduse 

ja maakera rahvastiku arenguprobleemid jms);  

3) tutvutakse üleilmastumise ilmingute ja tagajärgedega. Ühiskonnaõpetus kujundab õpilastes 

järgmisi väärtusi ja hoiakuid: seaduslikkus ja isiklik vastutus, sotsiaalne õiglus ja kodanike 

võrdne kohtlemine, inimõiguste austamine, intellektuaalomandi väärtustamine, salliv 

suhtumine erinevustesse, lugupidamine erinevate kultuuride vastu, tauniv suhtumine 

eelarvamustesse, sh rassismisse ja ksenofoobiasse, säästev eluviis ning orienteeritus 

elukestvale õppele.   

Ühiskonnaõpetuses lõimuvad teiste sotsiaalainete teadmised, oskused ja väärtushinnangud 

ning eelmistes kooliastmetes õpitu, ühtlasi süvenevad varem omandatud teadmised 

ühiskonnast teooria ja praktilise tegevuse kaudu.  

Õpitavat käsitletakse nii, et ühelt poolt omandavad õpilased tervikpildi vastastikku seotud 

sootsiumist, kuid teiselt poolt oskavad alati hinnata oma positsiooni ja valikuid sotsiaalsest 

kontekstist tulenevalt.  

Ühiskonnaõpetus on tihedalt seotud ajaloo, geograafia, bioloogia ja inimeseõpetusega. Näiteks 

käsitletakse geograafias põhjalikumalt rahvastiku-, linnastumis- ja 

maailmamajandusprobleeme ning nende seoseid üleilmastumisega.  
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Samal ajal süvendab ühiskonnaõpetus õpilaste teadmisi riigist, mis on saadud ajalooõpetuse 

kaudu.  

Õiguse, riigikaitse, filosoofia ja usundiõpetuse valikkursus avardavad veelgi õpilaste teadmisi 

oma ja teistest kultuuridest ning ühiskonnast, toovad enam esile mitmekultuurilisuse ja 

globaliseerumise dimensiooni, et luua seoseid ning märgata sarnast ja erinevat.  

Õppematerjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt ja igapäevaeluga seostatult. Suurt 

tähelepanu pööratakse õpilastes huvi äratamisele aine vastu, õpimotivatsiooni kujundamisele.  

Õppes rakendatakse aktiivõppemeetodeid, nagu arutelud, juhtumianalüüsid, uurimisprojektid 

ning kaasalöömine kodanikualgatuslikes ettevõtmistes.  

Olulised on uurimuslikud õpivõtted, millega õpilased omandavad probleemide esitamise, 

hüpoteeside sõnastamise, töö plaanimise ja tegemise, kriitilise mõtlemise ning tulemuste 

tõlgendamise ja esitamise oskused.  

Aine omandamisele aitavad kaasa õppekäigud, ekskursioonid, kohtumised erinevate 

inimestega jms.  

Õppekirjandusele lisaks kasutatakse erinevaid materjale ja teabetekste, dokumente, 

elektroonilisi andmebaase, õppefilme jms.  

 

Ühiskonnaõpetuses hinnatakse  

1. arutlusoskust, teksti mõistmist ja tööd erinevate allikatega (pildid, skeemid, tabelid, tekstid 

jms).   

2. 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.  
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3. Gümnaasiumi 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 ning kultuurilise suhtlemise 

põhimõtteid, nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse, tunneb tähtsamaid 

rahvusvahelisi organisatsioone ning mõistab oma rolli maailmakodanikuna;  

4) on omandanud ülevaate nüüdisaegse majanduse toimemehhanismidest, oskab adekvaatselt 

määrata ja realiseerida oma karjäärivõimalusi ning otsida teavet sobivate eneserakendus- ja 

edasiõppimisvõimaluste 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);  

6) määratleb end ühiskonnas oma võimalusi arvestades, tuleb toime turumajanduse ühiskonnas; 

osaleb aktiivselt ja vastutustundlikult ühiskonnaelus, sh kodanikualgatusprojektides; oskab 

kaitsta oma huve ja õigusi, arvestades teiste inimeste õigusi, ning seisab vastu demokraatlike 

väärtuste eiramisele;  

7) seletab ja kasutab kontekstis ühiskonnaõpetuse olulisemaid mõisteid, saab aru õigustekstist 

ning sotsiaal-majanduslikust teabest; oskab leida vajalikku infot, seda kriitiliselt hinnata, 

süstematiseerida ja kasutada ning luua uut teavet, väärtustades ja arvestades autoriõiguste 

kaitset. 
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I kursus „Ühiskonna areng ja demokraatia“    35 tundi 

11. klass 

Ühiskond ja selle areng  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:   

1) kirjeldab nüüdisühiskonda, selle struktuuri ning toimimispõhimõtteid, ühiskonnaelu 

valdkondi ja nende omavahelist seotust ning oskab ennast suhestada ühiskonna arenguga;  

2) tunneb demokraatia põhimõtteid ning 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 mittetulundussektor, 

otsene ja esindusdemokraatia, huvirühm, mittetulundusühing, sotsiaalne mobiilsus, inim- ja 

kodanikuõigused, intellektuaalomand, pluralism, sotsiaalne turvalisus, sotsiaalkindlustus, 

sotsiaalabi, ühishüved.   

Õppesisu  

Sotsiaalsed suhted ja institutsioonid.  

Rahvastiku sotsiaal-majanduslik jaotus ja ühiskonna kihistumine.  

Rahvusvähemused, vähemusrahvused. Religioosne mitmekesisus.  

Haridus sotsiaalmajandusliku staatuse tegurina. Sotsiaalne mobiilsus.  

Ühiskonna sidusus. Sotsiaalne õiglus. Majanduslik ja sotsiaalne ebavõrdsus. Vaesus. Vaesuse 

leevendamise meetmed.   

Sotsiaalsed institutsioonid: perekond, riik, turg, meedia.  

Nüüdisühiskond ja selle kujunemine. Avalik ja erasektor. Kodanikuühiskond. 
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Tööstusühiskond. Postindustriaalne ühiskond. Infoühiskond. Teadmusühiskond. 

Siirdeühiskond. Heaoluühiskond. Ühiskonna jätkusuutlikkus. 

   

Demokraatliku ühiskonna valitsemine ja kodanikuosalus   

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:   

1) kirjeldab 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) oskab kasutada Eesti Vabariigi põhiseadust ja teisi õigusakte ning kaitsta seaduslike 

vahenditega oma huve ja õigusi;  

5) oskab suhelda vajaduse korral riigi- ja kohalike asutustega;  

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, kodakondsus, demokraatia, 

diktatuur, avalik haldus, bürokraatia, korruptsioon, ideoloogia, liberalism, konservatism, 

sotsiaaldemokraatia, erakond, 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.   

Kõrgem täidesaatev võim. Valitsuse moodustamine. Enamus- ja vähemusvalitsus. Valitsuse 

ülesanded.  
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Riigipea. Riigipea roll parlamentarismi ja presidentalismi korral.   

Kohtuvõim. Eesti kohtusüsteem. Õigusvahemees (ombudsman), õiguskantsler. Euroopa 

Kohus. Euroopa Inimõiguste Kohus.  

Avalik teenistus. Bürokraatia. 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 poliitikavaldkondades. 

Äärmusideoloogiad (natsism, fašism, kommunism, islami fundamentalism).   

Valimised. Demokraatlike valimiste põhimõtted. Peamised valimissüsteemid. 

Valimiskäitumine, valimiste tulemused.  

Riigikogu. Kohalike omavalitsuste volikogude ja Euroopa Parlamendi valimised Eestis. E-

valimised.  

Erakonnad ja kodanikuühendused. Huvid, nende realiseerimine ühiskonnas. Erakonnad. 

Huvirühmad. 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. 

   

II kursus „Majandus ja maailmapoliitika“   35 tundi 

12. klass 

Ühiskonna majandamine  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus 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;  
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6) teab oma võimalusi ning oskab käituda tööturul; mõistab elukestva õppe olemust ja vajadust;  

7) oskab leida majandusteavet, 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, 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, autoriõigus, indikatiivne ostukorv, tarbijakaitse, 

tööandja, töövõtja, toll, Euroopa ühisturg, euro.  

Õppesisu  

Riik ja majandus. Ühiskonna majandusressursid ehk tootmistegurid. Ettevõtlikkus. 

Majandussüsteemid. Majanduse sektorid, nende arengusuundumused. Ettevõtlus. Riigi roll 

majanduse korraldamises. Euroopa Liidu roll Eesti majanduses. Euro. Majandusarengu 

tsüklilisus.  

Väliskaubanduse piirangud.  

Makromajanduse 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.   

Ettevõtlust, töösuhteid ja intellektuaalse omandi kaitset reguleerivad tähtsamad õigusaktid.  

Tarbimine ja investeerimine. Üksikisik turumajanduskeskkonnas. Vajadused, võimalused ja 

tarbimiskäitumine. Ostukorv. Laenud, laenuriskid. Tarbijakaitse. Investeerimine, aktsiad. 

Pensionifondid.  

  

Maailma areng ja maailmapoliitika   

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:   

1) teab tähtsamaid globaalprobleeme ja tunneb kaasvastutust nende lahendamise eest; 2) 

iseloomustab nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse; osaleb ühiskonna arengu 
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aruteludes ning mõistab rahvusvaheliste kodanikualgatusprojektide tähtsust probleemidele 

osutamisel ja nende lahendamisel;  

3) analüüsib poliitiliste konfliktide põhjusi ja tagajärgi ning soovitab 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 ning 

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. 

Globaalprobleemide mõju riikide seotusele, lahenduste otsingud.  Humanitaarõiguse 

põhimõtted ja olemus; rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise juhtumid. Lapssõdurid.  

Illegaalne immigratsioon ja põgenikud. Inimkaubandus. 

Perekonnaõpetus 

Üldalused 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 

Gümnaasiumi perekonnaõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) kujuneb terviklikuks, iseseisvaks ja teisi arvestavaks isiksuseks; 

2) omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on esmavajalikud perekonnaeluks; 

3) omandab valmiduse tunnetada iseennast ja oma rolli nii kasvuperekonna kui ka enda 

loodava perekonna liikmena. 

 

Õppeaine kirjeldus 

 

Perekonnaõpetuse kursuses keskendutakse perekonnaelu psühholoogiale, sotsioloogiale, 

eetikale, perekonnaõigusele, majandamisele ja perekonna rollile ühiskonnas, et toetada vajalike 

teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamist tulevase perekonnaelu alusena. Kursus aitab ka 

tunnetada, mõtestada ja analüüsida olemasolevate kogemuste alusel oma rolli kasvuperekonnas 

ning arendada vastutustunnet loodavaks perekonnaeluks nii üksikisikuna kui ka ühiskonnas. 
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Õppetegevuse valikul lähtutakse inimeseõpetuse üldisest eesmärgist, et toetada õpilase isiksuse 

arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist, 

kusjuures põhirõhk on hoiakute kujundamisel. 

Õpilane õpib tundma ühiskonnas toimivaid demograafilisi, sotsiaalseid, majanduslikke ja 

ajaloolisi protsesse ning nähtusi, mis mõjutavad pereelu struktuure ja protsesse. 

Ainekäsitlus on võimalikult elulähedane. 

Õppemeetodid: 

1) mitmekesised õppemeetodid, sh aktiivõppemeetodid (nt arutelud, rollimängud, 

rühmatööd, paaristööd, projektitööd, uurimistööd, juhtumianalüüsid, ajurünnakud jne)ning 

praktilised ülesanded ( nt vaatlused, intervjuud jne) 

2) individuaalse ja kollektiivse õppe võimaldamine; 

3) õppe sidumine koolivälise eluga (nt projektitööd, uurimistööd, kohtumised erinevate 

inimestega jne), tagades aine seotuse igapäevaeluga. 

Teemasid võib käsitleda nii üksteisele järgnevatena kui ka integreerituna, et saaavutada 

oskuste-, teadmiste- ja väärtustepõhised õpitulemused. 

 

Gümnaasiumi õpitulemused 

 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

 

1) selgitab kooselu ja perekonna eri vormide osa üksikisiku ning ühiskonna elus; 

2) väärtustab perekonda ning teab, oskab näha ja analüüsida lähedaste inimsuhete rolli 

inimese elus ning oma vastutust suhetes; 

3) analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna seisukohast ning omab 

valmidust korraldada argielu kodus, arvestades pereliikmete turvalisust, vajadusi ja tervist; 

4) tunneb abielu ja perekonna psühholoogilist, õiguslikku ning majanduslikku külge, 

teadvustades ühiskonna mõju perekonna kasvatustegevusele; 

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

6) selgitab püsisuhte olemust ning selle seost seksuaalsuse ja armastusega, väärtustades 

usaldust ning positiivseid tundeid; 

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

liikmena; 

8) omab valmidust seostada enda tehtavaid valikuid isikliku pereelu õnnestumise 

võimalusega tulevikus; 

9) mõistab vajadust tegutseda turvaliste inimsuhete loomise, säilitamise ja arendamise 

nimel ning on valmis olema pere ja peret ümbritseva sotsiaalse võrgustiku liige. 

 

Õpitulemused ja õppesisu 

 

1. Perekond 

Õpitulemused: 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) kirjeldab perekonna ja peresuhete muutumist aegade vältel; 
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2) selgitab kooselu ja perekonna vormide mitmekesisust, analüüsides nende eeliseid ning 

puudusi; 

3) analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna seisukohast ning selgitab, 

kuidas oleneb nende täitmine igast pereliikmest; 

4) selgitab perekeskse ja individualistliku perekäsitluse olemust; 

Õppesisu 

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

Perekonna funktsioonid indiviidi ja ühiskonna seisukohast. Perekeskne ja individualistlik 

perekäsitlus. 

 

2. Püsisuhe 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) kirjeldab püsisuhte loomist ja säilitamist mõjutavaid tegureid ning tähtsustab 

positiivseid tundeid ja negatiivsete tunnetega toimetulekut turvalise püsisuhte alusena; 

2) mõistab püsisuhtest tulenevat vastutust ning kirjeldab toimetulekuviise lähisuhte 

lõppemise korral; 

3) kirjeldab armastuse olemust, võttes aluseks armastuse liigituse; 

4) selgitab seksuaalsuhte seotust armastusega  ning turvalise ja vastastikku  

rahuldust pakkuva seksuaalkäitumise põhimõtteid inimsuhetes; 

5) kirjeldab, kuidas mõjutavad ühiskond ja kultuur suhtumist seksuaalsusesse ja 

seksuaalsuhetesse; 

Õppesisu 

Lühi- ja pikaajaline suhe. Püsisuhte loomine ja säilitamine. Püsisuhte püsimist mõjutavad 

tegurid. Tunded ja püsisuhe. Püsisuhtest tulenev vastutus. Toimetulek suhete lõppemisega. 

Armastuse olemus ja liigid. Seksuaalsuhted. Turvaline seksuaalkäitumine. Ühiskonna ja 

kultuuri mõju suhtumisele seksuaalsusesse. 

 

3. Abielu 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib registreeritud ja vabaabielu võimalikke eeliseid ning puudusi; 

2) selgitab abieluga seonduvate tavade ja kommete tugevdavat ning toetavat mõju 

inimsuhetele; 

3) mõistab lähedase sotsiaalse võrgustiku tähtsust abielu toetava süsteemina; 

4) kirjeldab abielu perioode ning abieluga kohanemist ja rahulolu mõjutavaid tegureid; 

5) selgitab abielusuhtest tulenevaid õigusi ja kohustusi. 

Õppesisu 

Abielu: registreeritud abielu ja vabaabielu. Abielu, tavad ja kombed. Abielu toetav lähedane 

sotsiaalne võrgustik. Abieluline kohanemine. Abielu perioodid. Abielulise rahulolu muutused 

kooselu jooksul. Abielusuhtest tulenevad õigused ja kohustused. 

 

 

4. Lapsevanemaks olemine 
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Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) kirjeldab lapsevanemaks olemist, lähtudes selle komponentidest; 

2) analüüsib vanemate kasvatuslikust rollist tulenevat vastutust lapse kasvatamisel; 

3) analüüsib vanemate kasvatusstiile, lähtudes lapse arengu toetamisest kodukasvatuses; 

4) selgitab tegureid, mis  mõjutavad inimese reproduktiivtervist; 

5) kirjeldab tõhusaid meetodeid, mis aitavad planeerida rasedust soovitud ajal; 

6) selgitab planeerimata rasedusega kaasnevaid valikuid ning neid mõjutavaid tegureid. 

Õppesisu 

Lapsevanemaks olemine ja selle komponendid: bioloogiline, juriidiline, psühholoogiline, 

sotsiaalne. Vanemate roll ja vastutus lapse kasvatajana. Vanemate kasvatusstiilid. 

Pereplaneerimine ja seda mõjutavad tegurid. Planeerimata rasedus. 

 

5. Laps 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) selgitab laste arengulisi vajadusi varajases lapseeas ja vanemate osa nende 

rahuldamisel; 

2) selgitab lapse ja vanema vahelise kiindumussuhte olemust ning vanemate mõju selle 

kujunemisele; 

3) analüüsib kodukasvatuse olemust ja tähtsust lapse arengus. 

 

Õppesisu 

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

kujunemisele. Kodukasvatuse olemus, eesmärgid ja osa lapse arengus. 

 

6. Kodu ja argielu 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teadvustab kodu kui turvalise elukeskkonna mõju inimese ja tema lähisuhete arengule; 

2) selgitab ning oskab näha võimalusi pereliikmete vajaduste ja väärtustega arvestamiseks 

ning vastastikuseks toetuseks ja abiks; 

3) kirjeldab pereliikmete rollide ja rollinõuete kokkuleppelisust ja paindlikkust ning nende 

mõju peresuhetele; 

4) demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid lahkhelide lahendamise viise peres; 

5) kirjeldab tegureid, mis mõjutavad pereliikmete füüsilist, emotsionaalset, sotsiaalset ja 

vaimset tervist ja tervislikku eluviisi, ning selgitab võimalusi neid säilitada ja parandada; 

6) teab, kuidas sõltuvus erinevatest ainetest või tegevustest mõjutab peresuhteid, ning 

selgitab kaassõltuvuse olemust; 

7) oskab seada tervise edendamisega seonduvaid eesmärke nii enda, perekonna kui ka 

kogukonna tasandil; 

8) teadvustab lahkumineku ja lahutuse põhjusi ning tagajärgi; 

9) teadvustab leina olemust ning leinast ülesaamise võimalusi; 

10) väärtustab perekondlike suhete säilimist ja perekonda. 
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Õppesisu 

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

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

peres. Lahkhelid peres ning nende lahendamise võimalused. Perekond, inimese tervis ja 

tervislik eluviis. Terviseriskid ning nende ennetamine üksikisiku, perekonna ja kogukonna 

tasandil. Lahkuminek ja lahutus. Lein ja toimetulek sellega. Perekondlike suhete säilitamine. 

 

7. Perekonna majanduselu ja seadusandlus 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) oskab kavandada pere eelarvet ning mõistab iga pereliikme õigust oma ajale, ruumile 

ja materiaalsetele kulutustele, arvestades teisi; 

2) teab põhilisi pereelu ja laste elu reguleerivaid seadusi. 

Õppesisu 

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

 

8. Perekond inimese elus 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) selgitab perekonna tähtsust inimese jaoks elu erinevatel perioodidel; 

2) selgitab põlvkondi ühendavate sidemete tugevdavat ja toetavat mõju pereelule; 

3) väärtustab perekonnaelu positiivset rikastavat mõju inimese lähisuhete võrgustikus. 

Õppesisu 

Perekonna tähtsus inimese elu erinevatel perioodidel. Side põlvkondade vahel. Õnn ja 

perekonnaelu. 

 

Hindamine 

 

• Inimeseõpetuse õpitulemusi hinnates lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa 

ja teiste hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest. 

• Hindamise põhiline ülesanne on toetada õpilase arengut, kujundades positiivse 

minapildi ja adekvaatse enesehinnangu, kusjuures oluline on õpilase enda roll hindamises, 

pakkudes võimalusi enesehindamiseks. 

• Inimeseõpetuses hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi, kuid ei hinnata hoiakuid ega 

väärtusi. Hoiakute ja väärtuste 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, 
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3) eristab, rühmitab, võrdleb ja analüüsib olukordi, seisundeid, tegevusi ning 

tunnuseid lähtuvalt õpitulemustest, 

4) demonstreerib faktide, mõistete ning 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. 

 

Läbivad teemad 

 

• elukestev õpe ja karjääri planeerimine – kodu kui elukeskkond, pereliikmete vajadused 

ja väärtused ning nende arvestamine, rollide jaotumine peres; 

• teabekeskkond – abielu ja laste elu reguleerivad seadused, meedia mõju kasvatusele ja 

arengule; 

• tervis ja ohutus – perekond, inimese tervis ja tervislik eluviis, terviseriskid ja nende 

ennetamine; 

• keskkond ja jätkusuutlik areng – kooselu- ja perekonna eri vormid, perekonna 

funktsioonid indiviidi ja ühiskonna seisukohast, perekeskne ja individualistlik perekäsitlus, 

abielu toetav lähedane sotsiaalne võrgustik; 

• kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – perekonna funktsioonid indiviidi ja ühiskonna 

seisukohast, perekonna tähtsus inimese elu erinevatel perioodidel; 

• kultuuriline identiteet – perekonna minevik, olevik, tulevik, perekond kultuurikandjana 

ja peretraditsioonid; 

• tehnoloogia ja innovatsioon – erinevate õppemeetodite rakendamine võimaldab õpilase 

kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada 

oskavaks inimeseks; 

• väärtused ja kõlblus – perekeskne ja individualistlik perekäsitlus, püsisuhte, abielu, 

kodukasvatus, pereliikmete vajadused ja väärtused ning nende arvestamine, side 

põlvkondade vahel. 

 

 

Lõiming teiste õppeainetega 

 

o eesti keel – suuline ja kirjalik eneseväljendus; 

o võõrkeeled – oskus võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida, 

suhteid luua, mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi; 

o matemaatika – pere eelarve ja materiaalsed ressursid peres, oskab rehkendada matemaatikat 

erinevate valdkondade probleeme lahendades, oskab kasutada matemaatilises tegevuses 

erinevaid teabeallikaid; 

o bioloogia – reproduktiivtervist mõjutavad tegurid, pereplaneerimine ja seda mõjutavad 

tegurid, lapse areng; 
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o ajalugu – perekonna minevik, olevik, tulevik, abielu, tavad ja kombed, kultuuriline 

mitmekesisus; 

o ühiskonnaõpetus- perekonna funktsioonid, registreeritud abielu ja vabaabielu, vanemlus, 

terviseriskid ja nende ennetamine üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil, abielu ja 

laste elu reguleerivad seadused, üldinimlike väärtuste hindamine 

o geograafia – säästliku eluviisi kujundamine, keskkonda ning kultuurilist mitmekesisust 

väärtustavate hoiakute mõjutamine; 

o kehaline kasvatus – õpilane mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda 

oma tervise tugevdamiseks, tervisliku eluviisi kujundamine; 

o kunst ja muusika – elu loomulikud osad ning õpilane mõistab esteetiliste tegurite olulisust 

igapäevaelus. 

 

Ainevaldkond „Kunstiained“ 

 

1. Üldalused 

 

1.1. Kunstipädevus 

 

Kunstiainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada õpilastes kunstipädevus, st olla 

kultuuriliselt teadlik, mõista kunstide mitmekesisust ning maailma kultuurilist eripalgelisust; 

omada põhiteadmisi Eesti, Euroopa maailma kultuuripärandist; väärtustada loomingulisi 

saavutusi visuaalsetes kunstides ja muusikas; mõelda kriitilis-loovalt; väärtustada mitmekesist 

eneseväljendusoskust, isikupära 

ning valmisolekut leida värskeid lahendusi muutuvates oludes; osata kasutada kunsti ja 

muusika väljendusvahendeid isiklikuks ja kollektiivseks loominguliseks tegevuseks. 

Kunstiainete õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpetaja: 

1) peab kunsti ja muusikat elu loomulikuks osaks ning mõistab nende kunstivaldkondade 

esteetiliste tegurite olulisust nüüdisaegses ühiskonnas ja igapäevaelus; 

2) avastab ja väärtustab kunstide mitmekesisust ning muutumist ajas, kohas ja erinevates 

kultuurides, seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja tehnoloogia arengut nii minevikus kui ka 

tänapäeval; 

3) mõtleb ning tegutseb kultuurimaastikul informeeritult ja kriitiliselt ning väljendab oma 

seisukohti ja emotsioone; 

4) tunnetab oma loomingulisi võimeid, viib loomingulisi ideid ellu enesekindlalt ning 

asjatundlikult, väärtustab kaaslaste erinevaid ideid ja lahendusi; 

5) tunneb kultuuritraditsioonide mitmekesisust, võrdleb kultuuriliste ilmingute sarnasusi ja 

erinevusi ning väärtustab neid; 

6) väärtustab ja hoiab Eesti ning siin elavate rahvusvähemuste kultuuri, tunnetab end 

kultuuritraditsioonide kandjana; 

7) omab ülevaadet muusika ja kunstivaldkonnaga seonduvatest elukutsetest, ametitest ja 

edasiõppimisvõimalustest. 
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1.2. Õppeained ja maht 

 

Kunstiainete valdkonda kuuluvad kohustuslike õppeainetena muusika ja kunst. Kunstiainete 

kohustuslikud kursused on järgmised: 

1) kunst – 3 kursust: "Kunst ja kunstiajalugu I", „Kunst ja kunstiajalugu II“  ja „Kunst ja 

visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil“; 

2) muusika – 3 kursust: „Uusaegse helikeele kujunemine“, „Rahvuslikkus muusikas“, „20. ja 

21. 

sajandi muusika“. Kõigi kursuste juurde kuulub „Muusikaline eneseväljendus: laulmine, 

pillimäng, omalooming“. 

 

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming 

 

Kunstiaineid ühendab kultuurilise mitmekesisuse tundmaõppimine ning väärtustamine, Eesti 

ja paikkondliku kultuuritraditsiooni edasikandmine ning kultuurilise ja rahvusliku identiteedi 

kujundamine. 

Kunstiainetes õpitakse tundma kultuuride arengulugu ja suundumusi, kunstiliikide ja -stiilide 

ning ühiskondlike protsesside vastastikuseid mõjutusi, varasemate ajastute kunstiloomingu 

suhestumist tänapäevaga ning aktuaalsete teemade käsitlemist kunstide kaudu. 

Kunstiaineid õpetades pööratakse tähelepanu sotsiaalsete, eetiliste ja esteetiliste 

väärtushoiakute kujundamisele ning toetatakse avatud ja kriitilist suhtumist erinevatesse 

kultuurinähtustesse. 

Kunstiainetes eeldatakse ning võimaldatakse õpilase aktiivset osalust kunstitegevustes, mille 

kaudu arendatakse mõtte- ja tundemaailma, taju, loovust ning analüüsivõimet. Toetudes 

teadmistele ja oskustele rakendatakse loomevõimeid ning mõtestatakse iseenda ja kunstide rolli 

ühiskonnas. 

Kunstiainete sisus, tegevustes ja taotlustes on ühised järgmised aspektid: 

1) teadmised kunstidest (teoste analüüs ja võrdlus); 

2) ainealane (verbaalne) keel; 

3) loominguline eneseväljendus (loomine, esitamine); 

4) kunstiloomingu vastuvõtmine (kommunikatsioon, kriitika); 

5) omakultuuri, kohaliku ja maailmakultuuri väärtustamine (mitmekultuurilisus); 

6) kultuuriväärtuste kaitsmine (jätkusuutlikkus). 

Õppekäigud muuseumidesse, teatritesse, kontsertide kuulamine ning näituste festivalide, 

avatud ateljeede külastamine toetavad kultuuripärandi ja nüüdisaegse kultuuri väärtustamist 

ning kujundavad vastutustunnet selle hoidmise ja kaitsmise eest. 

 

1.4. 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 kujundamisel on kandev roll õpetajal, 

kelle väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad sobiliku õpikeskkonna ning 
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mõjutavad õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist. Üldpädevuste kujunemisel on tähtis koht 

kooli ja kodu koostööl. 

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Kunstivaldkonna õppeained rõhutavad kultuuriteadmisi ja 

ühisel kultuuripärandil põhinevat kultuuriruumi õppija identiteedi osana. Tegevustes 

väärtustatakse isikupäraseid loovaid lahendusi ning kultuurilist ja sotsiaalset mitmekesisust. 

Käsitletavate teemade, analüüsitavate kunstiteoste ja -sündmuste kaudu toetatakse eetiliste 

ning esteetiliste väärtushoiakutekujunemist. Praktiline loominguline  tegevus ja selle üle 

arutlemine õpetavad teadvustama kunsti ning 

muusikat eneseväljenduse vahendina, hindama erinevaid ideid, seisukohti ja 

probleemilahendusi ning austama autorsust. Kasvatatakse teadlikku ja kriitilist suhtumist 

erinevatesse infokanalitesse. 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Kunstiainete uurimuslikud ja praktilised rühmatööd, 

loovtööd, arutlused ja esitlused, ühismusitseerimine ning valdkondlikes ja valdkondadeülestes 

õppeprojektides osalemine kujundavad koostöövalmidust ning väärtustavad üksteise toetamist. 

Kultuurisündmustel osalemine aitab kujundada kultuurilist ühtsustunnet. Kunstiteoste üle 

arutledes harjutakse oma seisukohti kaitsma ning teiste arvamustest lugu pidama. Kunstiained 

teadvustavad inimese kui keskkonna kujundaja ja kasutaja mõju, juhtides teadlikult ning 

jätkusuutlikult tegutsema nii looduses kui ka inimeste loodud ruumilistes ja virtuaalsetes 

keskkondades. 

Enesemääratluspädevus. Loovülesannete täitmisel saadav pidev tagasiside ja eneseanalüüs 

aitavad õppida tundma oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset enesehinnangut. 

Kultuuri- ja sotsiaalteemade käsitlemine (vaadeldavad kultuurinähtused, kunstiteoste ja 

muusikapalade ainestik ning sõnumid jne) aitab kujundada personaalset, sotsiaalset ja 

kultuurilist identiteeti. Sihiks on 

integreerida noori nüüdisühiskonda ning toetada nende identiteedi väljendamist loomingus. 

Õpipädevus. Kunstiaineis kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja 

töövormide rakendamise kaudu, mis võimaldab õpilastel teadvustada ning kasutada oma 

õpistiili. Nii individuaalselt kui ka rühmas lahendatavad uurimis- ja probleemülesanded 

eeldavad info hankimist, selle analüüsimist ja tõlgendamist ning õpitu kasutamist uudsetes 

situatsioonides. Kunstiaineis saavad õpilased ise jõukohaseid ülesandeid luua, oma valikute 

sobivust kontrollida, uusi oskusi katsetada ning järjekindlalt harjutada. Pidev tagasiside ja 

eneseanalüüs aitavad järjest suurendada õpilase rolli oma õpitegevuse juhtijana. 

Suhtluspädevus. Kunstiaineis on tähtsal kohal kunstiteostest, -stiilidest, -ajastutest jms 

kõnelemine, kasutades kirjelduses nii korrektset emakeelt kui ka ainespetsiifilist 

terminoloogiat. Oma tööde esitlemine ning aruteludes erinevate seisukohtade võrdlemine ja 

kaitsmine toetavad väljendusoskuse kujunemist ning ainealase oskussõnavara kasutamist. 

Kunsti- ja muusikateemaliste referatiivsete ja loovtööde koostamine eeldab teabetekstide 

mõistmist ning mitmesuguste info esitamise viiside kasutamist (tekst, joonis, skeem, tabel, 

graafik vm). Kunstiaineis tutvutakse kunsti ja muusika kui kommunikatsioonivahenditega, 

õppides tundma neile eriomast mitteverbaalset keelt ning „tõlkides” sõnumeid ühest keelest 

teise. 

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. Kunstiainetes rakendatavate 

ülesannete lahendamiseks tuleb sõnastada probleeme, arutleda lahendusteede üle, põhjendada 

valikuid ja analüüsida tulemusi. Õpitakse analüüsima kunstikategooriaid (kompositsioon, 
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struktuur, rütm jne), võrdlema ja liigitama erinevate nähtuste tunnuseid ning kasutama 

sümboleid. Kunstiainetes õpitakse kasutama tehnoloogia vahendeid loovülesannete 

lahendamisel. Loometegevuses õpitakse kasutama uudseid lahendusi, mõistma teaduse ning 

tehnoloogia rolli muusika ja kunsti arengus. 

Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist toetavad kunstiaineis üksi- ja rühmatöö, uurimis- ja 

probleemülesanded ning õpitava sidumine nüüdisaegse igapäevaelu nähtustega. Kunstiainete 

valdkonnas on iseloomulik uuenduslike ja loovate lahendusteväärtustamine.  Praktiline 

loovtegevus võimaldab katsetada ideede väljendamise ja esitlemise erinevaid võimalusi, 

valides leidlikult sobivaid meetodeid ning rõhutades oma tugevaid külgi. Õpitakse tegevust 

plaanima, vastutama tööde lõpuni tegemise ja tulemuse eest. Tutvutakse ka valdkonnaga seotud 

elukutsete ning institutsioonidega. 

 

1.5. Lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega 

 

Valdkondadeüleseks lõiminguks on kunstivaldkonna õppeainetes palju võimalusi, sest teiste 

eluvaldkondadega suhestumine ja interdistsiplinaarsus on nüüdisaegsele kultuurile 

iseloomulik. 

Kunstide aineseks on inimeseks olemine ja sotsiaalsed suhted, olles paljudes erinevates 

avaldumisvormides tihedalt seotud oma ajastu mõtteviisidega. 

Erinevate kultuuridega tutvutakse keele ja kirjanduse, võõrkeelte, sotsiaalainete, loodusainete 

ja kehalise kasvatuse tundides, kujundatakse väärtushoiakuid ning teadvustatakse maailma 

kultuurilist mitmekesisust. Kunstiained keskenduvad teiste õppeainetega võrreldes 

kontsentreeritumalt kultuuridevahelise dialoogi mõtestamisele ja loovuse kasutamisele 

nüüdisühiskonna innovatsiooniallikana. 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Arendatakse verbaalset eneseväljendusoskust, diktsiooni, 

funktsionaalset lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust; vaadeldakse eri ajastute ja 

kultuuride lugusid muusikas ning kujutavas kunstis, teatri- ja filmikunstis. Kasutatakse 

kunstiainetega kattuvaid mõisteid (nt kompositsioon, struktuur, rütm, plaan, stiil, variatsioon, 

improvisatsioon, dünaamika jm). 

Matemaatika. Arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist (matemaatiline keel, 

struktuur, sümbolid ja meetodid). 

Loodusained. Teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära, 

õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning helide, valguse ja 

värvide omadusi. 

Sotsiaalained. Vaadeldakse inimese suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning erinevate 

kultuuride kommete ja pärimustega, kunsti ja kultuuri rolli ja muutumist erinevatel inimajaloo 

etappidel. Õpitakse tundma eri ajastute eetilisi ja esteetilisi tõekspidamisi ning nende seotust 

sotsiaalsete, majanduslike, ideoloogiliste, tehnoloogiliste jm mõjutajatega. Ühine on maailma 

kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine ja väärtustamine, isiklike seisukohtade väljendus- ja 

põhjendusoskuste kujundamine. 

Kehaline kasvatus. Arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat, reageerimiskiirust ja 

koordinatsiooni. Kasutatakse kunstiainetega ühiseid mõisteid (liikumine, dünaamika, rütm). 

1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi 

Kunstiainete õppes rakendatakse kõiki läbivaid teemasid õppeainete eesmärgiseade, 
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õpitulemuste ning õppesisu kavandamisel lähtuvalt õppeaine spetsiifikast. 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Kunst ja muusika võimaldavad õpilasel teadvustada 

oma võimeid ning huve, omandada nii ainespetsiifilisi kui ka üldisemaid mõtlemis- ja 

tegutsemisstrateegiaid, sh õpioskusi. Tutvutakse kunstide mitmekülgsete väljunditega 

igapäevaelus ning kunstidega seotud elukutsetega. Kunstide õppimine arendab ka kõigil teistel 

elualadel vajalikku loovat mõtlemist. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng on seotud loodusliku ja kultuurilise mitmekesisuse 

väärtustamisega. Teadvustatakse inimese kui keskkonna kujundaja ja kasutaja mõju, juhtides 

teadlikult tegutsema nii looduses kui ka inimeste loodud ruumilistes keskkondades. Tähelepanu 

pööratakse inimtegevuse mõjule keskkonna, sh sotsiaalse  keskkonna arengus ning 

keskkonnaprobleemide lahendamisel. 

Tähtsal kohal on sotsiaalne aktiivsus – seisukohtade ja hoiakute väljendamine kunstialaste 

tegevuste kaudu. 

Teabekeskkond. Läbiva teema käsitlemisel kujundatakse õpilastes mitmekülgseid oskusi, 

nagu info leidmine muusika ja kunsti kohta, helilise ning visuaalse kommunikatsiooni 

väljendusvahendite kasutamine, keskkonna visuaalne ja heliline kujundamine. Tutvutakse 

andmebaasidega, õpitakse teadlikult tegutsema ja arvestama meediakeskkonna võimaluste ja 

ohtudega ning autorikaitsega. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Kunstiainetes julgustatakse kujundama ja väljendama oma 

seisukohti ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning katsetama oma ideede arendamist ja 

elluviimist, mis omakorda toetab õpilaste positiivse enesehinnangu kujunemist. 

Tehnoloogia ja innovatsioon. Kunstiainetes kasutatakse praktiliste loovtegevuste kaudu 

erinevaid oskusi ja vahendeid ning leiutatakse ja katsetatakse uusi võimalusi, toetades pidevalt 

muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas toimetuleva inimese kujunemist. 

Tervis ja ohutus. Kunstiaineis teadvustatakse loovtegevuste emotsionaalselt tasakaalustavat 

mõju. Kunstis kasutatakse materjale, töövahendeid ja instrumente, mille juures tuleb järgida 

ohutuse ning otstarbekuse printsiipe. 

Väärtused ja kõlblus. Õppes tutvutakse Eesti ja maailma kultuuripärandiga, teadvustatakse 

kultuuri rolli igapäevaelus ning kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii erinevatesse 

kultuuritraditsioonidesse kui ka nüüdisaja kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute ideede ning 

isiklike kogemuste ja emotsioonide loomingulist väljendamist. 

Kultuuriline identiteet. Õpilased võtavad osa ühiseid väärtusi kujundavatest 

kunstisündmustest nii esineja kui publikuna (näitused, muuseumid, kontserdid ja etendused). 

Tähtis on noorte endi osalemine/esinemine laulupidudel, muusika- ja kunstiüritustel, samuti 

osavõtt ülekoolilistest, maakondlikest ja riiklikest võistlustest. Kunstiainete kaudu 

kujundatakse teadlikke näituse-, teatri- ja kontserdikülastajaid, mis  omakorda aitab tõsta 

inimeste elukvaliteeti. 

 

1.7. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

 

Õpet kavandades ja korraldades: 

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega; 

2) võimaldatakse õppida üksi ja rühmas, kasutades mitmekesist ja tänapäevast õppemetoodikat 
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ning arvestades õpilaste erinevaid õpistiile; 

3) kasutatakse mitmekesist õpikeskkonda: loodus- ja linnakeskkond, arvutiklass, 

virtuaalkeskkond jne; õppekäigud kontsertidele, teatritesse, muuseumidesse, stuudiotesse, 

näitustele, raamatukogudesse jne; 

4) teostatakse erinevaid praktilisi loovtöid nii individuaalsete kui ka rühmatöödena; 

5) teemakohase info leidmiseks ning kunstiteoste loomiseks ja esitlemiseks rakendatakse nii 

traditsioonilisi kui ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi, 

õppematerjale ja töövahendeid; 

6) arendatakse õpilaste analüüsi- ja eneseväljendusoskust: retsensioonide ja uurimistööde 

koostamine ning esitlemine, kunsti- ja muusikateoste ning ajastute näidete võrdlemine ja 

analüüsimine; 

7) seostatakse õppesisu näidetega paikkonna, Eesti ja maailma kunsti ning muusika, samuti 

eesti rahvakultuuri kohta; 

8) leitakse tunnivälise loometegevuse võimalusi (koorilaul, solistid, ansamblid, orkestrid, 

näituste kavandamine, töötoad jm). 

 Õppetegevuse korraldamiseks on oluline planeerida õpilaste aktiivset loovtegevust. Praktiliste 

töödeainestik on seotud nii kunstide kui ka õpilase igapäevaelu (keskkonna,  aja ja 

ühiskonnaga) ning aktuaalsete sündmuste ja probleemidega – kasutada saab kõigis õppeainetes 

omandatud teadmisi ja oskusi. 

Õppetegevuse kavandamisel on õpetajal võimalus koostöös õpilastega teha valikuid õppesisu 

käsitlemises ja võimaluse korral arvestatakse õpilaste ettepanekutega õppetöö kavandamisel 

selleks, et taotletavad õpitulemused oleksid saavutatud ning üld- ja valdkondlikud pädevused 

kujundatud. 

1.8. Hindamise alused 

 

Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Kunstiainetes on 

hindamine eelkõige kujundav – õppimist ja arengut toetav. Hindamise eesmärk on anda 

õpilasele motiveerivat tagasisidet tema individuaalse arengu kohta, arendada eneseanalüüsi 

oskust, suunata tema enesehinnangu kujunemist ning toetada tema visuaalse/muusikalise 

väljendusviisi leidmist ja arendamist. 

Hindamise objekt on nii tööprotsess kui ka lõpptulemus: kunstis loovtööde arendamise 

eksperimendid ja valminud teos, visuaalne väljendusoskus ning aruteludes osalemine, 

kunstiteose analüüs ja uurimistöö jne; muusikas teadmiste ja oskuste rakendamine 

musitseerides ning omaloomingus, suuline ja kirjalik väljendusoskus kuulatud muusikat  

analüüsides ning muusikamõisteid kasutades, muusika arenguloo aruteludes osalemine, 

uurimusliku/praktilise töö koostamine jm. Õpilane osaleb aktiivselt hindamises nii 

oma arengu teadliku jälgimise (nt õpimapp, portfoolio) kui ka oma valikute ja arvamuste 

põhjendamise kaudu. 

Õpilane peab alati teadma, mida hinnatakse ning mis on hindamise lähtekohad ja kriteeriumid. 

Ülesannete laadi valides ja hindamisaspekte kindlaks määrates tuleb väärtustada oskust leida 

asjakohast infot, seda tõlgendada ja järeldusi teha. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse 

eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hinnates ei arvestata. 

Kokkuvõtval hindamisel võrreldakse õpilase teadmisi ja oskusi tema õppe aluseks olevas 

õppekavas ja ainekavas toodud oodatavate tulemustega. Õpilase silmapaistvat esinemist 
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kooliüritustel, kooli edukat esindamist kunsti- ja muusikaprojektides, -võistlustel ning 

konkurssidel võib arvestada õppe osana kokkuvõtval hindamisel. 

 

1.9. Füüsiline õpikeskkond 

 

Kool korraldab kunstiainete õppe klassis, kus on selleks vajalikud tingimused ja vahendid. 

Kunsti õpetamiseks on vajalikud: 

1) pind üksi- ja rühmatööks; 

2) 500 lx päevavalgusspektriga valgustus tööpinnal ning vesi ja kanalisatsioon; 

3) erinevate kunstitehnikate töövahendid ja -materjalid; 

4) tööde kuivatamise, hoiustamise ja eksponeerimise võimalused; 

5) kunstiraamatud ja -ajakirjad, digitaalsed õppematerjalid vastavalt ainekavale; 

6) DATA-projektor ja klassi pimendamise võimalus, foto- ja videokaamera, skanner ja printer. 

Muusika õpetamiseks on vajalikud: 

1) pind muusikalisteks tegevusteks, sh rühmatööks ja liikumiseks;  

2) fono- ja videoteek (CD, DVD, VHS), DATA-projektor; 

3) mitmesugused vahendid: naturaalklaver ja klaveritool, süntesaator, muusikakeskus 

HIFI, noodijoonestikuga tahvel, noodipuldid, rändnoot, astmetabel, klaviatuuritabel, 

internetiühenduse ja helikaardiga arvuti ning noodistusprogramm ja MIDI 

salvestusprogramm; 

4) Orffi instrumentaarium (rütmi- ja plaatpillid), plokkflöödid või väikekandled, 

akustilised kitarrid.  

 

 

2. Ainekavad 

 

2.1. Muusika 

 

2.1.1. Muusika õpetamise õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi muusikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunnetab muusika võimalusi ning näeb selle rakendusi nii enese elu ja tegevuse kui ka 

suhtluse, ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise vahendina; 

2) väärtustab muusikat kui tähtsat osa inimkonna kultuuris; teadvustab ennast 

rahvuskultuuri kandjana: mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude 

sotsiaal-poliitilist olemust ja muusikahariduse tähendust; 

3) osaleb muusikaelus, on omandanud valmisoleku muusikalisteks tegevusteks ning 

elukestvaks muusikaharrastuseks; 

4) oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada; rakendab loovust 

muusikalises eneseväljenduses; 

5) teadvustab ja järgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ning kohustusi; kasutab 

nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid;  

6) arvestab kaaslasi ning väärtustab koostööd; 
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7) orienteerub heliloomingu, interpretatsiooni, muusikapedagoogika jt  

muusikavaldkonna  elukutsetes ja edasiõppimisvõimalustes.  

 

2.1.2. Muusikaõpetuse kirjeldus 

Muusikaõpetuse kaudu kujundatakse ja arendatakse õpilastes järgmisi osaoskusi: 

1) musitseerimine (laulmine ja pillimäng);  

2) omalooming; 

3) muusika kuulamine ja muusikalugu. 

Gümnaasiumis pööratakse tähelepanu õpilaste individuaalsete võimete ja oskuste arendamisele 

ja rakendamisele, isikupärase mõtlemise süvendamisele ning õpilaste sotsiaalsete oskuste 

rakendamisele muusikalistes tegevustes, kasutades mitmekesiseid õppevorme ja -meetodeid. 

Klassitunnis lauldakse nii ühe- kui ka mitmehäälselt (ühislaul), kooris kolme- või neljahäälselt. 

Rakendatakse põhikoolis õpitud pillimänguoskusi (rütmi- ja plaatpillid, plokkflööt või 

väikekannel, akustiline kitarr) ning avardatakse musitseerimisvõimalusi nii individuaalselt kui 

ka erinevates pillikoosseisudes. Muusikalises omaloomingus innustatakse õpilasi loomingulisi 

ideid ellu viies kasutama nii traditsioonilisi kui ka multimeedia vahendeid. 

Muusika kuulamisel tähtsustub oma arvamuse väljendamine ning selle argumenteeritud 

põhjendamine nii suuliselt kui ka kirjalikult, toetudes teadmistele ja muusika oskussõnavarale. 

Muusikaloos tutvutakse eri ajastute väljendusvahendite, stiilide, heliloojate ja interpreetidega 

ning luuakse seoseid mineviku ja nüüdisaja vahel. Nii muusikatunnis kui ka tunnivälises 

tegevuses (koorid, solistid, erinevad pillikoosseisud jm) kujundatakse õpilase isikupärast 

esinemisoskust ja ettevõtlikkust. Kontserdielu elavdamise seisukohalt on otstarbekas koostöö 

paikkonna muusikakooliga. Õpilaste teadmisi ning silmaringi avardavad kontsertidel ja 

teatrietendustel käimine ning õppekäigud muusikaga seotud paikadesse: muuseumidesse, 

stuudiotesse, kõrgkoolidesse jms, mida seostatakse võimaluse korral kursuse teemadega. 

Ainekavast lähtuvalt kaasatakse õpilane muusika õppesisu kavandamisse oma ettepanekute ja 

valikutega. 

2.1.3. Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) rakendab oma võimeid ja oskusi muusikalistes tegevustes, kasutades omandatud 

muusikateoreetilisi teadmisi; 

2) on tutvunud erinevate ajastute üldkultuurilise taustaga ning oskab luua seoseid 

varasemate aegade ja nüüdisaja muusikakultuuri vahel, mõistab muusika rolli eri 

ajastuil; 

3) väljendab oma arvamust kuuldud muusika kohta: analüüsib ja argumenteerib seda, 

toetudes teadmistele ning muusika oskussõnavarale; 

4) oskab leida infot ja kriitiliselt suhtuda erinevatesse teabeallikatesse; oskab koostada 

referaati, esseed, kontserdiarvustust, uurimis- ja praktilist tööd muusikast, kasutades 

nüüdisaja infotehnoloogia võimalusi; 

5) osaleb võimaluse korral koolikooris ja/või erinevates vokaal- ja pillikoosseisudes ning 

paikkonna muusikaelus; 
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6) on laulu- ja tantsupeo traditsiooni austaja ning edasikandja laulja, tantsija, pillimängija 

või muusikateadliku kuulajana/vaatajana; väärtustab ühislaulmist kui rahvuslikku 

kultuuritraditsiooni. 

 

2.1.4. Kursuste õpitulemused ja õppesisu  

 

I kursus  

„Uusaegse helikeele kujunemine. 

Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, omalooming“ 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) rakendab oma muusikavõimeid, -teadmisi ning -oskusi laulmises, pillimängus ja 

omaloomingus;  

2) võrdleb käsitletud ajastute üldkultuurilist tausta ning muusikanäidete põhjal keskaja, 

renessansi, baroki ja klassitsismi muusikat, leiab seoseid nüüdisajaga, oskab oma 

arvamusi argumenteeritult põhjendada ning mõistab muusika rolli eri ajastuil;  

3) analüüsib kuulatud muusikat ning muusikaüritusi, kus ta on käinud, rakendades 

omandatud teadmisi ja muusikasõnavara. 

Õppesisu 

Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng,  omalooming.  

Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, 

muusikaloo illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. Pillimängu rakendamine 

ühismusitseerimisel ja muusikaloo illustreerimiseks. Omalooming: kaasmängude loomine 

lauludele, muusikalised improvisatsioonid. 

Muusika kuulamine ja muusikalugu. Muusika teke ja olemus. Muusika roll vanadel 

kultuurrahvastel. Muusika väljendusvahendid. Helilooja ning tema kaasaeg.  

Keskaeg. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Gregooriuse laul, missa, 

mitmehäälsuse ja noodikirja kujunemine, rüütlikultuur. 

Renessanss. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Polüfoonilise muusika 

areng, ilmalik laul ja seltskonnamuusika, instrumentaalmuusika, reformatsioon ja muutused 

kirikumuusikas. 

Barokk. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Õukonnamuusika, ooper, 

oratoorium, passioon, kontsert, prelüüd ja fuuga. Žanre tutvustatakse muusika kuulamise kaudu 

valikuliselt järgmiste heliloojate loomingust: Claudio Monteverdi, Georg Friedrich Händel, 

Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi.  

Klassitsism. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Sonaaditsükkel, 

keelpillikvartett, sümfoonia, instrumentaalkontsert, reekviem, klassikaline sümfooniaorkester, 

ooperi areng. Žanre tutvustatakse muusika kuulamise kaudu valikuliselt järgmiste heliloojate 

loomingust: Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven.  

Õppekäigud: 
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1) muusikaüritusel (kontsert, muusikalavastus) käimine vähemalt kord kursuse vältel ning 

sellekohase arvamuse avaldamine suuliselt ja/või kirjalikult muusika oskussõnavara 

kasutades; 

2) õppekäigud muusikaga seotud paikadesse: kõrgkoolid, stuudiod, muuseumid, 

raamatukogud vm. 

 

II kursus  

„Rahvuslikkus muusikas,  

Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, omalooming“. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) rakendab oma võimeid, muusikateadmisi ning -oskusi laulmises, pillimängus ja 

omaloomingus;  

2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda romantismiajastu muusikat varasemate ajastute 

muusikaga ning oma arvamust argumenteeritult põhjendada; mõistab muusika rolli eri 

ajastuil; 

3) oskab leida paikkonna, Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid; 

4) oskab leida eesti pärimusmuusika (sh paikkonna) ja nüüdisaja folklooriilmingute 

seoseid ning erinevusi; 

5) väljendab oma arvamust ja analüüsib muusikaüritusi, kus ta on käinud (võimaluse 

korral sidudes muusikaloo teemadega), rakendades omandatud teadmisi ning 

muusikasõnavara. 

Õppesisu 

Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng,  omalooming. 

Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, 

muusikaloo illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. Pillimängu rakendamine 

ühismusitseerimisel ja muusikaloo illustreerimiseks. Omalooming: kaasmängude loomine 

lauludele, muusikalised improvisatsioonid. 

Muusika kuulamine ja muusikalugu.  

Romantism. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Soololaul, 

instrumentaalsed väikevormid, programmiline muusika (sümfooniline poeem), lavamuusika 

(ooper, ballett, operett). Rahvuslikud koolkonnad. Hilisromantism. Žanre tutvustatakse 

muusika kuulamise kaudu valikuliselt järgmiste heliloojate loomingust: Franz Schubert, 

Fryderyk Chopin, Ferenc Liszt, Hector Berlioz, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Pjotr 

Tšaikovski, Jean Sibelius, Edvard Grieg, Richard Strauss jt.  

Pärimusmuusika. Folkloor, regilaulu liigid, rahvapillid, rahvatantsud, uuem rahvalaul, uuemad 

laulumängud. Pärimusmuusika seosed nüüdisajaga. Muusikanäited eesti pärimusmuusikast. 

Eesti professionaalse muusikakultuuri kujunemine. Muusikaelu Eestis enne rahvuslikku 

ärkamisaega. Laulupidude traditsiooni kujunemine. Eesti esimesed professionaalsed heliloojad 

ja muusikud, esimesed sümfoonilised ja vokaalsümfoonilised suurteosed eesti muusikas. 

Rahvusliku helikeele kujunemine koorimuusikas, instrumentaalmuusikas ning lavamuusikas. 

Muusikanäidete valik järgmiste heliloojate loomingust: Aleksander Kunileid, Friedrich August 
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Saebelmann, Karl August Hermann, Miina Härma, Konstantin Türnpu, Mihkel Lüdig, Rudolf 

Tobias, Mart Saar, Cyrillus Kreek, Heino Eller, Evald Aav, Eduard Tubin jt.  

Õppekäigud: 

1) muusikaüritusel (kontsert, muusikalavastus) käimine vähemalt kord kursuse vältel ning 

sellekohase arvamuse avaldamine suuliselt ja/või kirjalikult muusika oskussõnavara 

kasutades; 

2) õppekäigud muusikaga seotud paikadesse: kõrgkoolid, stuudiod, muuseumid, 

raamatukogud vm. 

 

III kursus  

„Muusika 20. ja 21. sajandil.  

Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng,  omalooming“ 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane:  

1) rakendab oma võimeid, muusikateadmisi ning -oskusi laulmises, pillimängus ja 

omaloomingus;  

2) on tutvunud muusikanäidete varal džäss-, rokk- ja popmuusika väljendusvahenditega 

ning oskab oma arvamusi argumenteeritult põhjendada, mõistab muusika rolli 

muutumist sajandi vältel; 

3) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21. sajandi muusikastiile; 

4) väljendab oma arvamust ning analüüsib muusikaüritusi, kus ta on käinud (võimaluse 

korral siduda muusikaloo teemadega), rakendades omandatud teadmisi ja 

muusikasõnavara. 

Õppesisu 

Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, omalooming.  

Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, 

muusikaloo illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. Pillimängu rakendamine 

ühismusitseerimisel ja muusikaloo illustreerimiseks. Omalooming: kaasmängude loomine 

lauludele, muusika mõiste avardumine – muusikaliste improvisatsioonide sidumine 

nüüdismuusikaga. 

Muusika kuulamine ja muusikalugu. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika 

väljendusvahendid. Massikultuur ja kõrgkultuur. 

Impressionism, ekspressionism, neoklassitsism. Ülevaade 20. sajandi II poole muusikastiilidest 

ja -suundadest. Muusikastiile tutvustatakse muusika kuulamise kaudu valikuliselt järgmiste 

heliloojate loomingust: Claude Debussy, Maurice Ravel, Igor Stravinski, Arnold Schönberg, 

Carl Orff, Benjamin Britten, Sergei Prokofjev, Dmitri Šostakovitš, Olivier Messiaen, John 

Cage, Pierre Boulez, Steve Reich, Philip Glass, George Gershwin jt. 

Eesti muusika pärast Teist maailmasõda. Muusikaelu Eestis pärast Teist maailmasõda. 20. 

sajandi II poole muusikasuundade peegeldused eesti koori- ja instrumentaalmuusikas. Uued 

suunad 21. sajandil. Muusikanäited valikuliselt järgmiste heliloojate loomingust: Gustav 

Ernesaks, Artur Kapp, Veljo Tormis, Ester Mägi, Eino Tamberg, Jaan Rääts, Lepo Sumera, 

Raimo Kangro, Urmas Sisask, Arvo Pärt, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve jt. 
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Džässmuusika. Džässmuusika kultuurilooline taust ja väljendusvahendid. Džässmuusika Eestis 

ja mujal maailmas. Muusikanäited džässmuusikast. 

Pop- ja rokkmuusika. Pop- ja rokkmuusika ajaloolis-sotsiaalne taust ja väljendusvahendid, 

areng ning tänapäev, muusikaelu ja muusikatööstuse nüüdisaegsed suunad. Muusikanäited 

pop- ja rokkmuusikast. 

Õppekäigud: 

1) muusikaürituste (kontsert, muusikalavastus) külastamine vähemalt kord kursuse vältel 

ning sellekohase arvamuse avaldamine suuliselt ja/või kirjalikult, kasutades muusika 

oskussõnavara; 

2) õppekäigud muusikaga seotud paikadesse: kõrgkoolid, stuudiod, muuseumid, 

raamatukogud vm. 

 

 

2.2. Kunst 

2.2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 

Gümnaasiumi kunstiõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunnetab kunsti võimalusi ning näeb selle rakendusi nii enese elu ja tegevuse kui ka maailma 

mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise vahendina; 

2) orienteerub kunstikultuuri arenguloo põhilistes küsimustes ja etappides; 

3) iseloomustab ja võrdleb nüüdisaegses kunstis rakendatud mitmekesiseid ideid ja 

väljendusvahendeid; 

4) mõistab kunsti ja visuaalkultuuri seoseid ühiskondlike protsesside ning teiste 

valdkondadega; 

5) rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ning tehnilisi 

võtteid, tõlgendab ja lahendab erinevaid probleemülesandeid; 

6) väärtustab end ümbritsevat elukeskkonda ja visuaalkultuuri pärandit, mõistab uuenduslikku, 

inimsõbralikku ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi; 

7) orienteerub kunsti, arhitektuuri ja disaini valdkondadega seotud elukutsetes ja 

edasiõppimisvõimalustes. 

 

2.2.2. Õppeaine kirjeldus 

 

Gümnaasiumis kunsti õpetamise kaudu toetatakse õpilase tervikliku maailmapildi kujunemist, 

milles on tähtis koht kunstiloo ja nüüdisaegse visuaalse keskkonna tundmaõppimisel. Kunsti 

arengut vaadeldakse laiemalt, luues seoseid kultuuri, ühiskonna ja ajalooga. Toetatakse 

positiivse suhtumise kujunemist kunstisse kui  valdkonnasse. 

Gümnaasiumi kunstiõpe loob baasi kunsti ning visuaalkultuuri vormi- ja pildikeele 

mõistmiseks ning kultuuride mitmekesisuse väärtustamiseks, avades üldmõisted ja 

kontseptsioonid. Õppes on kandev osa eri ajastute kujutamislaadide võrdlusel ning 

kirjeldusmudelite loomisel. Kunstilugu avatakse suuremate teemarühmade kaudu, vanema 

kunsti näiteid kõrvutatakse 20. ja 21. sajandi kunstiga. Teemapõhine käsitlus võimaldab 
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rõhutada kunsti seoseid ühiskonnas ja kultuuris toimunuga. Tähtis on näidata ajastu kunsti 

seoseid üldise mõtteviisiga, esile tuua kultuuri ja elukorralduse muutumise 

ühiskondlikke tegureid: filosoofia, religiooni ja valitsemiskorra mõju ning tehnika ja 

majanduse arengut. 

Teemade kaudu käsitlus aitab orienteeruda kunstivoolude paljuses, arendab tähelepanu ja 

vaatlemisoskust ning innustab leidma sidemeid mineviku ja tänapäeva vahel. 

Nüüdisaegse kunsti, disaini, keskkonna ja virtuaalse meediakeskkonna käsitlemisel on 

peamine rõhk konteksti ning sõnumi analüüsil. Oluline on kunsti ja visuaalse kultuuri 

mõtestamine tänapäeva kultuurikontekstis. Kunsti käsitlemisel tuuakse võimalikult palju 

paralleele paikkonna ning Eesti kunsti ja kultuuriga, samuti näiteid nende kohta. 

Kunstialane loov tegevus võimaldab nautida kunsti loomist ning arendada väljendusoskust, 

toetab emotsionaalset ja isiksuslikku arengut. Kunstiõppe ülesanne on toetada õpilase loova 

mõtlemise, seoste loomise ja probleemilahenduse oskuste arenemist. 

Õppesisu on jagatud tinglikult kolme plokki: 

1) TEA! ehk sisulis-struktuuriline ülevaade (kunsti ajalugu ja olemus, nüüdiskunsti sünd ning 

arengusuunad); 

2) MÕTLE! ehk temaatiline, seoseid loov ja teadmisi laiendav osa (ajastuid läbivad teemad 

ning 

võrdlused); 

3) LOO! ehk uurimuslik, praktiline ja kinnistav osa (õppekäigud, loovtööd ja uurimused). 

TEA!-teemasid käsitletakse nii ajalise kui ka sisulise mahu poolest üldistatud kujul, eesmärk 

on luua õpilastele taustsüsteem ajastuid läbivate teemadega tegelemiseks ja nende 

võrdlemiseks. 

MÕTLE!-plokis võib eri ajastute läbivaid teemasid siduda LOO! osa loominguliste praktiliste 

töödega, millele annavad teoreetilise aluse loengud ja uurimused – nende vahekord on 

õpetamise metoodika küsimus. 

LOO!-osa on õppesisu kinnistav ja loovaid kogemusi laiendav. Terviklikku õpiprotsessi toetab 

visuaalse materjali kogumine, süstematiseerimine ning analüüsimine. 

Õppesisu mahus võib teha valikuid ja kombineerida õppetegevusi kavandades mitmeid 

teemasid kolme kursuse vahel, tagades oodatavad õpitulemused, valdkonnapädevused ning 

üldpädevused. 

 

2.2.3. Gümnaasiumi õpitulemused 

 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) tunneb visuaalse kultuuri valdkonna ülesehitust ja seoseid peamiste tegevusalade tasandil 

(kunst, arhitektuur, disain, visuaalne kommunikatsioon jne); 

2) iseloomustab kunsti arengusuundi ja seostab muutusi ühiskonnaelu korralduse, religiooni, 

teaduse, tehnoloogia jm mõjudega; on salliv kultuurierinevuste suhtes; 

3) märkab ning mõistab kunsti ja visuaalkultuuri mõjusid ühiskonnale ning keskkonnale nii 

ajaloos kui ka tänapäeval; 

4) võrdleb ja analüüsib kunstiteoseid, otsides neis vastava ajastu temaatikat, sõnumeid ning 

visuaalset vormikeelt; iseloomustab üldjoontes kunstiteoste ajalist ja stiililist kuuluvust; 

5) tõlgendab ja analüüsib nüüdiskunsti teoseid ja erinevaid teostusviise (nt maal, installatsioon, 
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video, kohaspetsiifiline kunst jt) ning seostab nüüdiskunsti teiste valdkondadega (nt teadus, 

meedia, reklaam, poliitika); 

6) väärtustab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnasäästlikku arhitektuuri ja disaini; 

analüüsib ning võrdleb esemelise keskkonna ja visuaalse kommunikatsiooni ilminguid; 

7) esitab iseseisvalt loomingulisi ja uurimisülesandeid ning otsib neile lahendusi, arendades 

kontseptsioone ja kavandades teoseid; 

8) rakendab oma ideede väljendamiseks sobivaid visuaalseid jm kunstilisi väljendusvahendeid 

ning tehnilisi töövõtteid ja -vahendeid; oskab ning julgeb eksperimenteerida; 

9) esitleb oma loomingut ja uurimistulemusi, kasutades aineterminoloogiat; 

10) on oma loovates lahendustes eetiline, mõistab kunstniku vastutust; arvestab keskkonna- ja 

kultuuripärandi kaitse nõudmisi. 

 

2.2.4. Kursuste õppesisu 

 

I kursus „Kunst ja kunstiajalugu“ 

Õppesisu 

 

Kunsti roll eri ajastuil. 

 

Kunsti mõiste ja selle muutumise ajalugu. Kunstnik, teos ja vaataja oma kaasajas. Kunstiteoste 

analüüsi ja tõlgendamise erinevad meetodid (nt vormiline, märgiline, sotsiaalne) ja vormid (nt 

kunstikriitika, retsensioon, kirjandusteos, kunstifilm). 

Kunstikultuuri üldistav ajatelg. 

Üldistava ajatelje käsitlemisel on olulisim selgitada ja põhjendada kunsti muutumist. Peamiste 

faktide ja näidete abil luuakse seosed ühiskondlike põhjuste, kunsti ja ajastu mõtteviisi vahel. 

Erialase sõnavara omandamine. 

 

1. Vanimad kõrgkultuurid. Esiaja kujutised. Mesopotaamia. Egiptus. 

2. Antiikaja kunst. Vana-Kreeka. Vana-Rooma. 

3. Keskaja kunst. Varakristlus ja Bütsants. Romaanika. Gootika. Kunst ja religioon. 

4. Renessanss. Kunst Itaalias ja põhja pool Alpe. Inimesekeskse maailmapildi kujunemine. 

Kunst ja teadus. Trükikunsti leiutamine. 

 

II kursus „Kunst ja kunstiajalugu“ 

 

1. Barokk. Baroki suunad ja rokokoo. Õukonnakunstist argielu kujutamiseni. 

2. 18. ja 19. sajandi kunst. Klassitsism. Antiikpärandi mõju ja valgustusajastu ideed. Vaimu 

ja võimu arhitektuur. Romantism. Realism. 

3. Kunst moderniseeruval ajastul.  

19. sajandi lõpu kunst: impressionism. 

 

Eri ajastute kunsti võrdlevate teemade valik. 

Seoseid loovad teemad rõhutavad kunsti seoseid ühiskonnas ja kultuuris toimunuga, ajastu 

mõtteviisi, religiooni ja valitsemiskorra, tehnika ja majandusega. Eri ajastute kunsti seostades 
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arutleda kunstiteoste väljendusvahendite, loomise eesmärkide, tähenduse ja sotsiaalse rolli üle. 

Kunsti nähtusi võrdlevad teemad (valida kuni kolm teemat): 

1) perspektiivikasutus, keskkonna ja ruumi kujutamise viisid; 

2) inimese kujutamise viisid: idealiseeritud, realistlik, stiliseeritud; 

3) lugude ja sümbolite ringlus läbi sajandite; 

4) kunstniku rollid: käsitööline, leiutaja, ajaloolane, geenius, staar, ettevõtja jne; 

5) muuseumi sünd, tuntumad galeriid ja muuseumid. 

Loomingulised ja uurimisprojektid, õppekäigud. 

Loomingulised projektid on seotud Mõtle!-osa võrdlevate teemadega ning mõtestavad, 

kinnistavad ja laiendavad õpitut. Oluline on isiklik vaatenurk, käsitletavate teemade endast ja 

nüüdisajast lähtuv tõlgendamine. 

Loovtööde tegemisel valida oma ideele sobivad väljendusvahendid (nt joonistus, maal, kollaaž, 

ruumiline objekt, digitaalne pilt, video, tegevuskunst jne). Loovtöö protsessi osa on töö 

esitlemine, analüüs ja tõlgendamine ning oma valikute põhjendamine. 

Projektid ning õppekäigud on seotud erinevate õpikeskkondadega: ateljee, loodus- ja 

linnakeskkond, muuseum, näitus, virtuaalkeskkond jne. 

 

III kursus „Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil ” 

 

Õppesisu 

 

Kunsti ja visuaalkultuuri muutumine. 

Nüüdisaegse elutunnetuse ja globaalse maailma sünd, teaduse, tehnoloogia ja linnastumise 

võidukäik. 

Kunstiteos ja kontekst: vaatajad, koht ning aeg. Autorsus, kunstnike ja vaatajate suhte 

muutumine. 

Elukeskkonna kujundamise põhimõtted: arhitektuur, disain, visuaalne meedia. 

Kunst moderniseeruval ajastul. 

Kunst 19. Ja 20. sajandi vahetusel: postimpressionism, juugend ja sümbolism. Fotograafia ja 

illustreeritud ajakirjandus.  

20.sajandi I poole kunst. Modernistliku kunsti suunad: fovism, ekspressionism, futurism, 

kubism, abstraktsionism, sürrealism. Avangard. I maailmasõda ja dadaism. 

Modernistlik arhitektuur ja disain. Funktsionalism. Kunst totalitaarsetes riikides: sotsialistlik 

realism, 

natsionaalsotsialistlik kunst. 

II maailmasõja järgne kunst. 

Külm sõda: abstraktne ekspressionism versus figuratiivne kunst. Üleminek modernismist 

postmodernismi. Minimalism, opkunst jne. Popkunst. Hüperrealism. Happening, kehakunst, 

maakunst. Kontseptualism kui nüüdisaegse kunsti alusprintsiip. 

 

Postmodernism ja nüüdiskunst. 

Postmodernistlik kunst. Sotsiaalkriitiline ja poliitiline kunst. Kunst avalikus ruumis. 

Kunstimeediumide paljus: maal, graafika, skulptuur, installatsioon, fotokunst, videokunst, 

tegevuskunst, interaktiivne meediakunst, helikunst, netikunst jt. Teemade ja seisukohtade 
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paljus 21. sajandi kunstis: teadus, innovatsioon, ökoloogia, identiteet, soolisus, eetika jne. 

Rahvusvahelised nüüdiskunsti näitused ja kunsti globaliseerumine. 

Keskkond. Disain. Visuaalne meedia. 

Arhitektuuri ja disaini valdkonnad (tootedisain, mood, graafilne disain jne). Ehitatud 

keskkonna arengusuunad seoses ühiskonna, tehnoloogia ning inimese mõtteviiside 

muutumisega. Disain ja inimsõbralik elukeskkond: innovatsioon, targad materjalid, 

keskkonnateadlikkus. Disainiprotsess – probeemilahendus. Meediakeskkond ja visuaalne 

kommunikatsioon. 

Kultuuripärandi kaitse. Autoriõigus. Kunsti, arhitektuuri ja disainiga seotud elukutsed. 

Nüüdiskunsti nähtusi võrdlevad teemad (valida kuni kolm teemat): 

1. Individuaalsus, kollektiivsus ja anonüümsus kunstis. 

2. 20. sajandi nn realismid: sürrealismist ja sotsrealismist kuni hüperrealismi ja videokunstini. 

3. Mäng kunstiajaloo minevikuga, tsitaat, remiks, paroodia nüüdisaja kunstis ning 

visuaalkultuuris. 

4. Kunsti aktiivsed sekkumised ühiskonda: poliitiline kunst, feministlik kunst, avalik kunst. 

5. Nüüdisaegse kultuuri interdistsiplinaarsus: kunst, muusika, film, kirjandus. 

6. Muutused arhitektuuris ja disainis 20. ja 21. sajandil. 

Loomingulised ja uurimisprojektid, õppekäigud. 

Loomingulised projektid on seotud Mõtle! -osa võrdlevate teemadega ning mõtestavad, 

kinnistavad ja laiendavad õpitut. Oluline on isiklik vaatenurk, käsitletavate teemade endast ja 

nüüdisajast lähtuv tõlgendamine. Loovtööde tegemisel valida oma ideele sobivad 

väljendusvahendid (nt joonistus, maal, kollaaž, ruumiline objekt, digitaalne pilt, video, 

tegevuskunst jne). Loovtöö protsessi osa on töö esitlemine, analüüs ja tõlgendamine ning oma 

valikute põhjendamine. 

Projektid ja õppekäigud on seotud õppe korraldamisega erinevates õpikeskkondades: ateljee, 

loodus- ja linnakeskkond, muuseum, näitus, virtuaalkeskkond jne. 
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Ainevaldkond „Kehaline kasvatus“ 

 

1.1Ainevaldkonna pädevuse määratlemine ning gümnaasiumi lõpetajate oodatavad 

pädevused  

 

Gümnaasiumi kehalise kasvatusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt vormis; 

2) mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise tugevdamiseks; 

3) arendab oma liikumisoskusi ja omab valmisolekut õppida uusi spordi- ja liikumisalasid; 

4) järgib kehalisel tegevusel ohutus- ja hügieeninõudeid, teab, kuidas käituda 

liikumisel/sportimisel esineda võivate õnnetusjuhtumite korral; 

5) jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse treeningu abil 

parandada; 

6) on vastutustundlik, koostööaldis, kaaslasi austav, neid abistav ja nendega arvestav; 

7) väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana. 

 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) väärtustab elu ning mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele ja tunneb rõõmu 

liikumisest/sportimisest; 

2) omab teadmisi, oskusi ja kogemust liikumise/tervisespordi iseseisvaks harrastamiseks sise- 

ja välistingimustes; 

3) liigub/spordib reeglistikku, ohutus- ja hügieeninõudeid järgides, teab, kuidas käituda 

sportimisel esineda võivates ohuolukordades; 

4) suudab objektiivselt hinnata oma kehaliste võimete taset ja kasutada sobivaid vahendeid 

ning meetodeid nende arendamiseks; 

5) liigub/spordib oma kaaslasi austades ja keskkonda säilitades; 

6) on koostöövalmis, suudab juhendada oma kaaslasi lihtsamate kehaliste harjutuste 

sooritamisel; 

7) on kursis Eestis ja maailmas toimuvate spordisündmuste ning tantsuüritustega; 

8) omab teadmisi kehakultuuri arenguloost Eestis ja maailmas, mõistab kehakultuuri osa 

tänapäeva ühiskonnas 

 

1.2.Ainevaldkonna õppeained ja maht 

 

Õppeaine kursused jagunevad  

10. klass - 2 kursust  

11. klass - 2 kursust  

12. klass – 2 kursust  

 

1, 3, 5 kursus  ( igal kursusel 35 tundi) 

 

kergejõustik    8 t 

orienteerumine  4 t 

võimlemine   10 t 

tantsuline liikumine             2 t 

sportmängud   9 t 

ujumine                         2 t    

2, 4, 6 kursus   ( igal kursusel 35 tundi) 
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suusatamine   12 t 

kergejõustik   6 t 

orienteerumine  4 t 

sportmängud   5 t 

ujumine              8 t 

 
 

1.3.Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming 

 

Ainevaldkonda kuuluv kehaline kasvatus toetab õpilast oma tervist väärtustava, kehaliselt 

aktiivse eluviisi kujunemisel. Kehalise kasvatuse tundides omandatud teadmised, oskused ja 

kogemusedvõimaldavad õpilasel regulaarset liikumist/sportimist teadlikult kasutada oma 

tervisetugevdamiseks. Koolis kujunenud arusaam kehakultuurist ühiskonna kultuuri osana 

soodustab õpilastes spordi- ja kultuurisündmuste jälgimise ja neis osalemise huvi tekkimist. 

Kehalise kasvatuse õppekorraldus toetab õpilase kehalist/liigutuslikku, kõlbelist, sotsiaalset ja 

esteetilist arengut. Gümnaasiumi kehalises kasvatuses toimub põhikoolis omandatud teadmiste 

ja oskuste süvendamine ja täiendamine. Õppesisu konkretiseerimisel, õppemeetodite ja -

vormide valikul lähtutakse vajadusest suunata õpilast tema elukestva liikumisharrastuse 

kujunemisel. Kehalise kasvatuse tundides omandatud teadmiste, oskuste ja kogemustega 

soodustatakse õpilasele sobiva liikumisharrastuse leidmist ning luuakse valmidus jälgida oma 

kehalise vormisoleku taset ja oskus seda arendada. Kehalise kasvatuse kohustuslike kursuste 

raames õpetatakse võimlemist, kergejõustikku, sportmänge, tantsulist liikumist, orienteerumist 

ja talialadest suusatamist. Teadmisi liikumisest/spordist ja nendega tegelemisest, sh 

spordiajaloost, liikumiskultuurist, liikumisharrastuse kavandamisest, enesekontrollist 

,esmaabist spordivigastuste korral, edastatakse praktilistes tundides tegevuse käigus ning 

teooriatundides ja õpilasi iseseisvale (tunnivälisele) õppele suunates. 

Kehalise kasvatuse valikkursused pakuvad võimalust süvendada õpilaste teadmisi ja oskusi 

ning arendada nende kehalisi võimeid. Kehaline aktiivsus on efektiivseim viis ennetada 

tervisehäireid, arendada/säilitada üldist töövõimet, kehalist vormiolekut ja vaimset tasakaalu. 

 

1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalusi, gümnaasiumi lõpetajate oodatavad 

pädevused. 

 

Väärtuspädevuse kujunemist toetatakse kehalises kasvatuses tervist ja jätkusuutlikku eluviisi 

tähtsustava õppega. Tervis on inimese üheks hinnalisemaks eluväärtuseks, mille hoidmise 

nimel tuleb õpilasel teha põhjendatud valikuid tervisekäitumises. Austus looduse ja teiste poolt 

loodud materiaalsete väärtuste vastu õpetab säästvat suhtumist keskkonda. Sportlikus 

tegevuses järgib õpilane ise ja nõuab oma kaaslastelt võistlusmääruste täitmist. Ausa mängu 

põhimõtete tähtsustamine ja järgimine kõiges ja kõikjal toetavad humaanse, kõlbelise isiksuse 

kujunemist. 

Kehalises kasvatuses omandatud teadmised rahvuslikust ning rahvusvahelisest liikumis- ja 

spordikultuurist avardavad õpilase silmaringi. 

Kultuuri- ja väärtuspädevus kujundatakse koolis eelkõige isikliku eeskuju, vastastikust 

lugupidamist kujundava õpikeskkonna loomise kaudu. Vastavaid teemasid käsitletakse 

kehalise kasvatuse tundides. Kultuuri- ja väärtuspädevust aitavad kujundada erinevad 

õppemeetodid (eluliste olukordade modelleerimine, rollimängud,  arutlused, diskussioonid), 

tunniväline töö, kooli ühisüritused (spordipäevad, spordiüritused). 

Sotsiaalne pädevus on õpilase oskus mõista oma tegevuse võimalikke tagajärgi ning 

jälgida/kontrollida oma käitumist: vältida ohuolukordi, olla kaaslaste suhtes viisakas, 

tähelepanelik, abivalmis jne. Emotsionaalsetes võistlussituatsioonides õpib õpilane oma 
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võidurõõmu või kaotusekibedust sobival viisil väljendama. Koostöö kaaslastega õpetab õpilast 

inimestevahelisi erinevusi aktsepteerima, neid suhtlemisel arvestama, aga ka ennast 

kehtestama. 

Tamsalu Gümnaasiumis on positiivne, üksteist toetav keskkond, kus arvestatakse õpilaste 

erisustega ning võimaldatakse neile mitmekülgset arengut. Sotsiaalse pädevuse kujunemisele 

aitab kaasa kõigi koolitöötajate isiklik eeskuju. 

Kehalises kasvatuses toimub ühistegevuse kaudu õpilase võimekuse esiletoomine ja oskuste 

arendamine. Areneb õpilase kohanemisvõime, koostööoskus, empaatia, tahte omadused, 

eneseväljendusoskus ning distsipliin. 

Tamsalu Gümnaasium toetab õpilaste osalemist võistlustel ja tunnustab edukaid. 

Enesemääratluspädevus on oskus hinnata oma kehalisi võimeid ning valmisolek neid 

arendada, samuti suutlikkus jälgida ja kontrollida oma käitumist, järgida terveid eluviise ning 

vältida ohuolukordi. 

Tamsalu Gümnaasium on kool, kus korraldatakse spordipäevi (kergejõustik, suusatamine, 

pallimängud,). 

Kool toetab õpilaste osalemist erinevate huvi- ja spordiringide töös. 

Õpipädevuse arengut soodustavad õpilase oskus analüüsida ja hinnata oma liigutusoskuste ja 

kehaliste võimete taset ning seada eesmärke ja valida tundides õpitud alade/harjutuste seast 

sobivaimad liigutusoskuste ja kehalise töövõime täiustamiseks. Koolis tekkinud spordihuvi 

toetab valmisolekut õppida uusi liikumisviise ja suunab õpilasi sellekohast infot hankima. 

Heaks vahendiks on uurimistööde, referaatide, esitluste koostamine, mis õpetavad töötamist 

erinevate allikate, õpikute, lisamaterjalidega ja saadud infot analüüsima. Õpilasel aidatakse 

kujuneda osavaks, teadlikuks infootsijaks.   

Suhtluspädevuse arengut soodustab spordi- ja liikumisalase oskussõnavara kasutamine, 

sõnaline eneseväljendusoskus ning teabe- ja tarbetekstide lugemine/mõistmine. 

Sporditehniliste oskuste analüüs, kehalise töövõime näitajate ja sporditulemuste dünaamika 

selgitamine eeldavad õpilaselt matemaatikale omase keele, seoste, meetodite jms kasutamise 

oskust ning toetavad matemaatikapädevuse kujunemist. 

Suhtluspädevuse arendamiseks leitakse ainetundides võimalusi suuliseks esinemiseks (nt 

võistlusmängu kirjeldamine). Suhtluspädevust arendatakse tunnivälises tegevuses, 

organiseerides üritusi, kus õpilastel on võimalik esineda ( spordipäevadel kohtunikuna). 

Õpilased koostavad reeglitepäraseid uurimistöid ning kaitsevad neid suuliselt kaasõpilaste ning 

kaitsmiskomisjoni ees. Suhtluspädevuse arendamisega kaasneb infootsimine erinevatest 

allikatest ning leitud teabe analüüs ning tõepärane hindamine.  

Ettevõtlikkuspädevuse arengut soodustab oskus näha probleeme ja leida neile lahendusi; 

püstitada eesmärke, genereerida ideid ning sobivaid vahendeid ning meetodeid kasutades leida 

teostusviise. Kehalises kasvatuses õpib õpilane analüüsima oma tervislikku seisukorda ja 

töövõimet, kavandama ja realiseerima tegevusi tervise tugevdamiseks ja töövõime 

parandamiseks. Sportlikus tegevuses aset leidev koostöö õpetab õpilast arukaid riske võttes 

toime tulema. 

Ettevõtlikkuspädevuse arendamist suunatakse Tamsalu Gümnaasiumis eelkõige klassi 

ühistegevuse ja tunnivälise tegevuse kaudu, õpilased organiseerivad aineõpetajate toel kooli 

spordiüritusi jm.  

Digipädevus 

Tamsalu Gümnaasiumi õpilane on suuteline kasutama digitehnoloogiat õppeprotsessis, 

vajalike otsuste tegemisel. Õpilane suudab orienteeruda pidevalt uuenevas digimaailmas. 

Õpilane oskab digimaailmas turvaliselt toimetada ennast ja teisi kahjustamata. Aineõpetajad 

on õpilastele eeskujuks nüüdisaegsete digivahendite kasutamisel. TG lõpetanud on 

vastustundlik e-riigi kodanik. 

Kehalises kasvatuses oskab õpilane kasutada spordiga seotud äppe, neid alla laadida ning 
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õppetöö käigus õigesti kasutada. Õpilastele antakse ülesandeid, mis eeldavad interneti 

kasutamist ning leitud materjali analüüsivõimet, selle kasutamist referaatides ning 

uurimustöödes. 

 

 

1.5. Õppeainete lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega 

 

Emakeelepädevust kujundatakse kehalises kasvatuses teksti mõistmise ning suulise ja kirjaliku 

eneseväljendusoskuse kaudu. 

Õpilaste võõrkeeltepädevuse kujunemisele aitab kaasa erinevatest võõrkeelsetest 

teabeallikatest vajaliku info leidmine. Eri spordialades/liikumisviisides kasutatakse võõrsõnu 

ja mõisteid, mille tähendust on vaja selgitada. Loodusteaduslikku pädevust toetab kehalises 

kasvatuses keskkonna väärtustamine liikumisel/sportimisel. Kehalise kasvatuse kaudu 

kinnistuvad inimeseõpetuses, bioloogias, geograafias ja füüsikas omandatud teadmised ja 

oskused. Sotsiaalne pädevus on tihedalt seotud inimeseõpetuse, ajaloo, ühiskonnaõpetusega. 

Kehaline kasvatus õpetab õpilast tervislikuks eluviisiks vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute 

kujunemisel. 

Koolis omandatud teadmised ja oskused võimaldavad õpilasel kavandada ja korraldada enda 

liikumisharrastust. 

Kunstipädevuse arengut kindlustab õpilase suutlikkus seostada muusikat ja liikumist, 

väljendada end loominguliselt liikumisega muusika saatel. Kunstipädevuse kujunemist 

toetavad spordialade/liikumisviiside isikupärane ja loominguline käsitlus, valmisolek leida 

erinevatele ülesannetele uusi ja omanäolisi lahendusi, uurimistulemuste vormistamine ja 

esitlemine, liikumis- ja spordiürituste külastamine jms, samuti oskus märgata ilu liikumises ja 

enda ümber. 

 

1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi 

 

Läbivat teemat „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” toetatakse kehalises kasvatuses 

õpilaste innustamisega olema terve, omandama järjepidevalt uusi liikumisalaseid teadmisi ja 

oskusi ning tugevdama oma tervist ja parandama töövõimet. Võimekuse ja sügavama huvi 

ilmnemisel spordi ja/või liikumisharrastuse vastu suunatakse õpilast tema tulevase kutsevaliku 

tegemisel, tema karjääri kujundamisel. 

Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” käsitlemist toetatakse kehalises kasvatuses 

kohustuslike ja valikkursuste raames. Looduses harrastatavate spordialade õppekorraldus 

väärtustab keskkonda ning soodustab õpilase kujunemist keskkonnateadlikuks liikumise 

harrastajaks. 

Tamsalu Gümnaasiumis korraldatakse õppekäike ja matku. 

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” kaudu toetatakse õpilaste soovi tunnivälise 

liikumisharrastuse kaudu organiseerida ja viia läbi spordi- ja liikumisüritusi ning osaleda neis; 

suunatakse õpilaste juhendamisel tegutsevate liikumis- ja treeningrühmade tegevust. 

Klassi- ja kooliväliste tegevuste ning projektide kaudu toetatakse õpilaste initsiatiivi ürituste 

korraldamisel.   

Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” raames hoiab õpilane end kursis toimuvate 

spordivõistluste ja tantsuüritustega, kehakultuuri arengulooga Eestis ja maailmas ning mõistab 

Eesti sportlaste eduka esinemise tähtsust tippspordis rahvusliku identiteedi kandjana. Õpilane 

õpib hindama Eesti tantsu, tunnetab oma kuuluvust eesti kultuuri keskkonda, austab oma rahva 

kultuuri ja väärtustab noorte ja üldtantsupidude traditsiooni Eesti kultuuripildis ning UNESCO 

maailmapärandi nimekirjas. 

Teema „Teabekeskkond” kaudu suunatakse õpilast leidma, koguma ja analüüsima oma tervise 



  256 

hoidmiseks/tugevdamiseks, iseseisva spordi- ja liikumisharrastuse kujundamiseks ja teadlikuks 

treenimiseks vajalikku infot. Õpilases tekitatakse huvi jälgida erinevaid infokanaleid, mille 

kaudu saab olla kursis spordi- ja tantsusündmustega. 

Tamsalu Gümnaasiumi õpilasi suunatakse ainetundides koostama referaate, esitlusi. 11. klassi 

õpilased koostavad uurimistöö. 

Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” rakendused seostuvad kehaliste võimete 

näitajaidpuudutavate materjalide kogumise, analüüsimise, võrdlemise ja järelduste tegemisega, 

et selle kaudu leida õpilase arenguks sobivaid nüüdisaegseid lahendusi ja vahendeid. 

Tamsalu Gümnaasiumis suunatakse õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat 

eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks (kodused 

kontrolltööd, uurimustööd). Õpilast suunatakse arendama loovust, koostööoskusi ja 

algatusvõimet (spordipäevad noorematele koolikaaslastele) 

Läbiva teema „Tervis ja ohutus” puhul on kehalisel kasvatusel kanda oluline osa. Tervislikuks 

eluviisiks vajalike teadmiste, arusaamade, oskuste ja kogemuste omandamist ning õpilase 

väärtushinnangute kujunemist toetatakse kohustuslike ja valikkursuste ning tunnivälise 

tegevuse kaudu. Kehaline tegevus toimub tervislikus ja turvalises õpikeskkonnas. Nimetatud 

teema võimaldab õpilasel mõista kehalise aktiivsuse (liikumise/sportimise) tähtsust tervisele ja 

kujundada oma liikumisharrastust. 

Tamsalu Gümnaasiumis pooldatakse tervislikku eluviisi, kaasates õpilasesindust, 

lapsevanemaid. Tehakse koostööd kooli puhvetiga tervislike toitude ja jookide 

propageerimisel. Korraldatakse spordiüritusi õpilastele. Kool peab tähtsaks, et õpilased 

suusataksid  ning ujuksid kehalise kasvatuse tundide ajal.  

Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus” seostub spordis ausa mängu põhimõtete järgimisega 

kehalises kasvatuses ning tunnivälises tegevuses. Sportlikus tegevuses kehtivate reeglite 

mõistmine ja järgimine igapäevaelus toetab kujunemist kõlbeliseks isiksuseks. 

Tamsalu Gümnaasiumi kehalise kasvatuse tunnis õpetatakse õpilasi ette nägema, võimaluse 

korral vältima ja lahendama väärtuste ja kõlbeliste normidega seotud konfliktsituatsioone. 

Väärtus- ja kõlblusnormide kujundamisel on tähtis kehalise kasvatuse õpetajate eeskuju. 

Väärtusi kujundavad kõik ainetunnid, ühisüritused.  

 

1.7. Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine 

 

Õppetegevuse korraldamisel 

1)lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega; 

2) jälgitakse, et õpilase õpikoormus on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning 

jätab õpilasele piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks; 

3) võimaldatakse õppida üksi ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et 

toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 

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) laiendatakse õpikeskkonda: looduskeskkond- Tamsalu terviserajad (suusatamine, 

orienteerumine, murdmaajooks),  spordihoone. 

7) kasutatakse mitmekesist õppemetoodikat, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, uurimistöö 

koostamine jne. 

 

 

1.8.Hindamise alused 
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 Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Kehalise 

kasvatuse hindamisel lähtutakse õppeaine eesmärkidest ja saavutatud õpitulemustest. 

Hindamine annab tagasisidet õpilase aktiivsuse (töökuse), püüdlikkuse ja arengu kohta. 

Kehalises kasvatuses hinnatakse õpilase teadmisi, liigutusoskusi ja kehalist võimekust. 

Hindamise objekte (millised tegevused, oskused, teadmised) ja hindamisaspekte (mida millegi 

puhul vaadeldakse/mõõdetakse/võrreldakse) selgitab õpilastele õpetaja õppeprotsessi algul. 

Õpitulemustena esitatud liigutusoskuste hindamisel arvestatakse nii saavutatud taset kui ka 

õpilase poolt tegevuse/harjutuse omandamiseks tehtud tööd. Oskuste taset hinnatakse 

kontrollharjutuse soorituse põhjal. Kehalistele võimetele hinnangu andmisel arvestatakse 

õpilase arengut (muutused võrreldes varasemate sooritustega) ning tema tehtud tööd tulemuse 

saavutamise nimel. Kehalisele võimekusele hinnangu andmisel on soovitav rakendada 

õpilasepoolset enesehindamist. Õpilase teadmistele hinnangu andmisel arvestatakse õpilase 

võimet rakendada omandatud teadmisi reaalses praktilises tegevuses. Teadmiste hindamise 

vormidena kasutatakse ka suulist või kirjalikku küsitlust, liikumis-/ sporditeemalise ettekande 

ja/või kehalise kasvatuse õpimapi koostamist/esitamist, treeningpäeviku pidamist ja analüüsi 

jms. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Kehalise ja sportimisaktiivsuse hindamisel 

arvestatakse õpilase aktiivsust (osavõtt, kaasatöötamine, nõuete/reeglite järgimine, 

koostööoskused jms) kehalise kasvatuse tundides, regulaarset treenimist (nii iseseisva kui ka 

organiseeritud liikumisharrastuse kujul), võistlustest ja spordiüritustest osavõttu ja/või nende 

korraldamist jms.  

Tervisest tingitud erivajadustega õpilaste hindamisel arvestatakse nende osavõttu kehalise 

kasvatuse tundidest (raviarsti määratud kehaliste harjutuste sooritamine, kehalise kasvatuse 

õpetaja antud ülesannete täitmine jms). Ainekavva kuuluvatest õpitulemustest saab hinnata 

õpitavate spordialadega seotud teadmiste omandamist. Praktiliste oskuste hindamisel 

lähtutakse konkreetse õpilase tervislikust seisundist – hinnatakse erivajadustega õpilasele 

lubatud kontrollharjutusi või nende lihtsustatud variante, spordiala tehnikaelementide sooritust 

vms. Juhul, kui õpilase tervislik seisund ei võimalda kehalise kasvatuse ainekava täita, koostab 

õpetaja talle raviarsti ettekirjutuse alusel individuaalse ainekava, milles fikseeritakse õppe 

eesmärk, õppesisu, õpitulemused. 

 

 

1.9. Füüsiline õpikeskkond 

 

Ainekavakohase õppetegevuste läbiviimiseks: 

1) korraldab kool noormeeste ja neidude kehalise kasvatuse tunnid eraldi; 

2) korraldab kool õppe spordirajatistes (võimla, staadion, maneez), kus on vajalik sisseseade 

ainekavakohasteks õppetegevusteks; 

3) suusaraja ja ujula kasutamise võimalus; 

4) rõivistud ja pesemisruumid; 
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2. Kehaline kasvatus  

 

2.1.1.Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Gümnaasiumi kehalise kasvatusega taotletakse, et õpilane:  

1) tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt 

vormis;  

2) mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise tugevdamiseks;  

3) arendab oma liikumisoskusi ja omab valmisolekut õppida uusi spordi- ja liikumisalasid;  

4) järgib kehalisel tegevusel ohutus- ja hügieeninõudeid; teab, kuidas käituda 

liikumisel/sportimisel esineda võivate õnnetusjuhtumite korral;  

5) jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse treeningu abil 

parandada;  

6) on vastutustundlik, koostööaldis, kaaslasi austav, neid abistav ja nendega arvestav;  

7) väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana.  

 

2.1.2. Õppeaine kirjeldus  

Gümnaasiumi kehalises kasvatuses toimub põhikoolis omandatud teadmiste ja oskuste 

süvendamine ja täiendamine. Õppesisu konkretiseerimisel, õppemeetodite ja -vormide valikul 

lähtutakse vajadusest suunata õpilast tema elukestva liikumisharrastuse kujunemisel.  

Kehalise kasvatuse tundides omandatud teadmiste, oskuste ja kogemustega soodustatakse 

õpilasele sobiva liikumisharrastuse leidmist ning luuakse valmidus jälgida oma kehalise 

vormisoleku taset ja oskust seda arendada. Kehalise kasvatuse kohustuslike kursuste raames 

õpetatakse võimlemist, kergejõustikku, sportmänge, tantsulist liikumist, orienteerumist, 

ujumist ja talialasid. Teadmisi liikumisest/spordist ja nendega tegelemisest, spordiajaloost, 

liikumiskultuurist, liikumisharrastuse kavandamisest, enesekontrollist jms. edastatakse 

praktilistes tundides tegevuse käigus ja õpilasi iseseisvale (tunnivälisele) õppele suunates. 

 

2.1.3. Gümnaasiumi õpitulemused  

Gümnaasiumi lõpuks õpilane:  

1) mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele ning tegeleb regulaarselt 

kehaliste harjutustega; on teadlik tervise ja kehalise aktiivsuse seosest ning kehalise 

koormuse mõjust organismis toimuvatele muutustele; leiab seoseid isikliku tervisliku 

seisundi ja kehalise aktiivsuse vahel;  

2) omandab ainekavva kuuluvate liikumisviiside ja spordialade tehnika, suudab hinnata oma 

oskuste taset ja teab, kuidas seda täiustada ning uusi oskusi omandada;  

3) järgib liikumisel/sportimisel ohutus- ja hügieeninõudeid; teab, kuidas toimida sagedamini 

tekkida võivate õnnetusjuhtumite ja traumade korral;  

4) suhtub hoolivalt keskkonda, harjutuspaikadesse ja inventari;  

5) hindab ausa mängu põhimõtteid ja järgib neid, austab oma kaaslasi, teeb koostööd täites nii 

liidri kui ka alluva rolli; kehaliste harjutuste sooritamisel abistab, julgestab ja juhendab oma 

kaaslasi;  

6) analüüsib oma kehaliste võimete taset; leiab endale sobiva liikumisharrastuse ja tegutseb 

kehalise vormisoleku nimel;  

7) tunneb rahvuslikku ja rahvusvahelist liikumiskultuuri: omab teadmisi õpitud spordi- ja 

liikumisalade ajaloost, tähtsamatest võistlustest ning tuntumatest sportlastest Eestis ja 

maailmas. 

2.1.4. Õppetegevus  

Õppetegevust kavandades ja korraldades lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, 

õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut 
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teiste õppeainete ja läbivate teemadega; kasutatakse diferentseeritud ülesandeid, mille sisu ja 

raskusaste toetavad individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni.  

Gümnaasiumi õppetegevused on:  

1) organiseeritud ja iseseisev praktiline harjutamine;  

2) kontrollharjutuste sooritamine ja oma kehaliste võimete kontrollimine ning tulemustele  

hinnangu andmine;  

3) oma ja kaaslaste tegevuse/soorituse kommenteerimine; sõnalised aruanded; vestlused;  

4) liikumis-, spordi- ja terviseteemaliste materjalide lugemine ning loetu analüüsimine;  

5) spordivõistlustel ja/või liikumisüritustel käimine, neist osavõtt võistleja, osaleja või  

abilisena; spordi- ja/või liikumisürituste jälgimine erinevate meediakanalite vahendusel.  

Õppetegevuse hulka võib arvestada osalemise treeningutel ja võistlustel väljaspool kooli. 

 

2.1.5. Kasutatav õppekirjandus 

Erinevate spordialade metoodiline kirjandus. Kehalise kasvatuse töövihikud, ajalehed, 

ajakirjad, internet. Õpetaja koostatud kontrolltööd, testid erinevate spordialade kohta, 

viktoriinid, ristsõnad. 
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2.2 Kehalise kasvatuse I kursus(10.klass) 

 

Teema Õppesisu ja  

-tegevused 

Õpitulemused 

Teadmised 

liikumisest ja 

spordist  

 

Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese 

tervisele; kehalise koormuse mõjust organismile. 

/liikumise iseseisvaks harrastamiseks vajalikud 

teadmised: ala valiku põhimõtted, treeningu 

põhiprintsiibid, vahendid, meetodid ja vormid. 

Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma treenituse 

hindamine. Hügieeni- ja ohutusnõuded erinevate 

liikumis- ja spordialadega tegelemisel. Traumade 

vältimine. Esmaabi enimlevinud traumade korral. 

Teadmised õpitud spordialade ajaloost, 

suurvõistlustest ja parimatest sportlastest. Erinevate 

spordialade võistlusmäärused. Kohtunikutegevus 

erinevatel spordialadel.  

Õpilane:  

1) selgitab kehalise aktiivsuse mõju organismile ja kehalisest 

koormusest tingitud muutusi organismis;  

2) oskab valida endale iseseisvaks harrastamiseks sobiva 

liikumis- ja/või spordiala; kasutades seda ohutult oma kehalise 

vormisoleku parandamiseks ning töövõime tõstmiseks;  

3) oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid;  

4) oskab kavandada iseseisvat treeningut;  

5) omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloost ja 

tähtsamatest võistlustest Eestis ning maailmas, nimetab 

tuntumaid sportlasi;  

6) tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid 

võistlusmäärusi ja omab ülevaadet kohtunikutegevusest.  

 

Võimlemine Põhivõimlemine: üldarendavad  

võimlemisharjutused vahendita ja vahenditega.  

Jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutused erinevatele  

lihasrühmadele.  

Võimlemiskavade koostamine.  

Akrobaatika: kätelseis, ratas kõrvale, kaarsild.  

Harjutused akrobaatikas, poomil (T), rööbaspuudel, 

toenghüpped, rõngastel. 

 

Kursuse lõpul õpilane:  

1) sooritab õpitud elementidest harjutuskombinatsioonid 

akrobaatikas, poomil (T), rööbaspuudel, rõngastel ja 

toenghüppe;  

2) julgestab ja abistab kaasõpilasi harjutuste sooritamisel.  
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Kergejõustik Kiirjooksu, tõkkejooksu, kaugushüppe ja heitealade 

eelsoojendus.  

Ringteatejooks. Kestvusjooks. Tõkkejooks. 

Kaugushüpe. Kõrgushüpe.  

Heitealad.  

Kohtunikutegevuse tutvustamine  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) sooritab kiirjooksu stardikäsklustega;  

2) sooritab kehalise võimekuse testi ; 

3) sooritab määrustepärased heited; 

4) teab ja oskab sooritada kaugus-ja kõrgushüpet; 

 

Sportmängud Korvpall 

 Põhikoolis õpitud tehnika täiustamine erinevate 

harjutuste kaudu. Mees-mehe kaitse. Mäng.  

Jalgpall 

Põhikoolis õpitud tehnika täiustamine. Mäng 4:4 ja 

5:5.  

Positsioonidele omase tehnika täiustamine. 

Pesapall, söödumäng. 

 

Kursuse lõpul õpilane:  

1) mängib võistlusmääruste kohaselt kahte sportmängu;  

2) Teab ja mängib erinevaid sportmänge; 

3) sooritab sportmängudes kooli koostatud kontrollharjutuse 

põhikoolis ja gümnaasiumis õpitud tehnika elementidest  

Orienteerumine Erineva raskusastmega orienteerumisraja ja  

maastiku läbimine kaardiga. Suund- ja  

valikorienteerumine.  

Kursuse lõpul läbib õpilane kaardiga harjutus- ja/või 

võistlusraja.  

 

Ujumine Sukeldumine, uppuja päästmine.  

Vastupidavusujumine. 

Suudab ühes ujumisstiilis läbida vähemalt 100 m.  

Tantsuline liikumine Eesti rahvatantsude liigid. Tantsupidude traditsioon 

Eesti kultuuripildis ja UNESCO inimkonna suulise 

ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirjas. Tempode 

ja rütmide eristamine (polka, reinlender, 

labajalavalss, rahvalik valss. 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) tantsib aeglast valssi 

2) hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku 

harrastust. 
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2.3. Kehaline kasvatus II kursus (10. klass) 

 

Teema Õppesisu ja-tegevused Õpitulemused 

Teadmised 

liikumisest ja 

spordist  

 

Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese 

tervisele; kehalise koormuse mõjust 

organismile.  

Sportimise/liikumise iseseisvaks 

harrastamiseks vajalikud teadmised: ala 

valiku põhimõtted, treeningu põhiprintsiibid, 

vahendid, meetodid ja vormid .Enesekontroll 

iseseisval treeningul. Oma treenituse 

hindamine. Hügieeni- ja ohutusnõuded 

erinevate liikumis- ja spordialadega 

tegelemisel. Traumade vältimine. Esmaabi 

enimlevinud traumade korral. Teadmised 

õpitud spordialade ajaloost, suurvõistlustest ja 

parimatest sportlastest. Erinevate spordialade 

võistlusmäärused. Kohtunikutegevus 

erinevatel spordialadel.  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) selgitab kehalise aktiivsuse mõju organismile ja 

kehalisest koormusest tingitud muutusi organismis;  

2) oskab valida endale iseseisvaks harrastamiseks 

sobiva liikumis- ja/või spordiala;  

kasutades seda ohutult oma kehalise vormisoleku 

parandamiseks ning töövõime tõstmiseks;  

3) oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid; 

4) oskab kavandada iseseisvat treeningut;  

5) omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade 

ajaloost ja tähtsamatest võistlustest Eestis ning 

maailmas, nimetab tuntumaid sportlasi;  

6) tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid 

võistlusmäärusi ja omab ülevaadet  

kohtunikutegevusest.  

Kergejõustik Kiirjooksu, kaugushüppe ja kuulitõuke  

eelsoojendus.  

Ringteatejooks. Kestvusjooks.  

Kaugushüpe.  

Heitealade tehnika täiustamine..  

Kohtunikutegevuse tutvustamine  

Kursuse lõpul õpilane: 

1) sooritab kaugushüppe paku tabamisega; 

2) sooritab Cooperi testi 

3) sooritab kiirjooksu stardikäsklustega 

4) suudab täita heitealade võistlusmäärusi; 
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Sportmängud Korvpall Põhikoolis õpitud tehnika 

täiustamine erinevate harjutuste kaudu. Sööt 

ja lõige rünnakul. Mees-mehe kaitse. Mäng.   

Jalgpall  Põhikoolis õpitud tehnika 

täiustamine  

erinevate harjutuste kaudu. Mäng 4:4 ja 5:5.  

Positsioonidele omase tehnika täiustamine.  

Jalgpalluri individuaalne ettevalmistus: oma  

tugevate külgede arendamine.  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) mängib võistlusmääruste kohaselt kahte 

sportmängu;  

2) sooritab sportmängudes kooli koostatud 

kontrollharjutuse põhikoolis ja gümnaasiumis  

õpitud tehnika elementidest  

Suusatamine Põhikoolis õpitud suusatehnika  

täiustamine erinevates maastikutingimustes.  

Ettevalmistus suusavõistlusteks ja osalemine 

seal.  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) läbib 5 km distantsi (T) või 10 km distantsi (P);  

2) kasutab erinevaid suusatehnikaid sõltuvalt 

maastikust;  

3) oskab hooldada oma suusavarustust.  

Ujumine Krool, selili krool, rinnuliujumine- start ja 

pööre, distantsi läbimine. Sukeldumine, 

uppuja päästmine. Vastupidavusujumine. 

Kursuse lõpuks õpilane: 

1) tunneb krooli ja selili krooli tehnikat, suudab 

ühes ujumisstiilis läbida vähemalt 100 m. 

2) suudab kiiresti ujuda 50m 

3) suudab vabalt valitud tehnikaga läbida 700m 
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2.4. Kehaline kasvatus III kursus ( 11. klass) 

Teema Õppesisu ja -tegevused Õpitulemused 

Teadmised liikumisest 

ja spordist 

Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese 

tervisele; kehalise koormuse mõjust organismile.  

Sportimise/liikumise iseseisvaks harrastamiseks 

vajalikud teadmised: ala valiku põhimõtted,  

treeningu põhiprintsiibid, vahendid, meetodid ja 

vormid .Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma 

treenituse hindamine. Hügieeni- ja ohutusnõuded 

erinevate liikumis- ja spordialadega tegelemisel. 

Traumade vältimine. Esmaabi enimlevinud 

traumade korral. Teadmised õpitud spordialade 

ajaloost, suurvõistlustest ja parimatest sportlastest. 

Sporti ja sportimist reglementeerivad dokumendid. 

Kohtunikutegevus erinevatel spordialadel.  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) selgitab kehalise aktiivsuse mõju organismile ja kehalisest 

koormusest tingitud muutusi  

organismis;  

2) oskab valida endale iseseisvaks harrastamiseks sobiva 

liikumis- ja/või spordiala;  

kasutades seda ohutult oma kehalise vormisoleku 

parandamiseks ning töövõime tõstmiseks;  

3) oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid;  

4) oskab kavandada iseseisvat treeningut;  

5) omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloost ja 

tähtsamatest võistlustest Eestis  

ning maailmas, nimetab tuntumaid sportlasi;  

6) tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid 

võistlusmäärusi ja omab ülevaadet  

kohtunikutegevusest.  

Võimlemine Põhivõimlemine: üldarendavad  

võimlemisharjutused vahendita ja vahenditega.  

Jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutused erinevatele 

lihasrühmadele.  

Akrobaatika: õpitud akrobaatiliste elementide 

kordamine.  

Harjutused akrobaatikas, poomil (T), 

rööbaspuudel, rõngastel. 2 erinevat toenghüpet. 

  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) sooritab õpitud elementidest kava akrobaatikas,  poomil (T), 

rööbaspuudel. rõngastel ja 2 toenghüpet;  

2) julgestab ja abistab kaasõpilasi harjutuste sooritamisel.  

Kergejõustik Kiirjooksu eelsoojenduse läbiviimine 

kaasõpilastele.  

Kursuse lõpul õpilane: 
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Kiirjooksu tehnika täiustamine.  

Kõrgushüppe tehnika kinnistamine. 

Kestvusjooks.  

Heidete tehnika täiustamine.  

Kohtunikutegevus.  

1) Sooritab kiirjooksu stardikäsklustega 

2) Teab ja sooritab tehniliselt õigesti erinevaid 

kergejõustiku alasid. 

3) Sooritab kehalise võimekuse testi. 

 

Sportmängud Korvpallitehnika täiustamine erinevate 

kombinatsioonide kaudu. Mees-mehe kaitse. 

Katted. Kohtunikutegevuse tutvustamine.  

Võrkpalli, indiaca ja puutepalli tutvustamine.  

Jalgpall  Tehnika täiustamine mängus. 

Positsioonidele omase tehnika täiustamine. Mängu 

taktika.  

Kursuse lõpul õpilane 

1) mängib võistlusmääruste kohaselt kahte sportmängu;  

2) sooritab sportmängudes kooli koostatud kontrollharjutuse 

põhikoolis ja gümnaasiumis  

õpitud tehnika elementidest; 

3) Oskab erinevaid sportmänge; 

Orienteerumine Erineva raskusastmega orienteerumisradade ja 

maastike läbimine kaardiga. Läbitud raja analüüs.  

Orienteerumine kui liikumisharrastus.   

Kursuse lõpul läbib õpilane kaardiga harjutus- ja/või 

võistlusraja  

 

Ujumine  Sukeldumine, uppuja päästmine. 

Vastupidavusujumine. 

Kursuse lõpuks õpilane: 

Suudab ujuda 200m vabalt valitud stiilis. 

Tantsuline liikumine Tempode ja rütmide eristamine (polka, reilender, 

labajalavalss, rahvalik valss. 

Kursuse lõpul õpilane: 1) kasutab eneseväljenduseks erinevaid 

tantsutehnikaid ja -stiile; 2) hindab tantsulist liikumist kui 

elukestvat tervislikku harrastust. 
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2.5. Kehaline kasvatus IV kursus (11.klass) 

Teema Õppesisu ja -tegevused Õpitulemused 

Teadmised 

liikumisest ja 

spordist 

Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust 

inimese tervisele; kehalise koormuse mõjust 

organismile.  

Sportimise/liikumise iseseisvaks 

harrastamiseks vajalikud teadmised: ala 

valiku põhimõtted,  

treeningu põhiprintsiibid, vahendid, meetodid 

ja vormid .Enesekontroll iseseisval treeningul. 

Oma treenituse hindamine. Hügieeni- ja 

ohutusnõuded erinevate liikumis- ja 

spordialadega tegelemisel. Traumade 

vältimine. Esmaabi enimlevinud traumade 

korral. Teadmised õpitud spordialade ajaloost, 

suurvõistlustest ja parimatest sportlastest. 

Sporti ja sportimist reglementeerivad 

dokumendid.  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) selgitab kehalise aktiivsuse mõju organismile ja 

kehalisest koormusest tingitud muutusi  

organismis;  

2) oskab valida endale iseseisvaks harrastamiseks 

sobiva liikumis- ja/või spordiala;  

kasutades seda ohutult oma kehalise vormisoleku 

parandamiseks ning töövõime tõstmiseks;  

3) oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid; 

4) oskab kavandada iseseisvat treeningut;  

5) omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade 

ajaloost ja tähtsamatest võistlustest Eestis  

ning maailmas, nimetab tuntumaid sportlasi;  

6) tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid 

võistlusmäärusi ja omab ülevaadet  

kohtunikutegevusest.  

Kergejõustik Kergejõustiku eelsoojenduse läbiviimine 

kaasõpilastele.  

Kergejõustiku alade tehnika täiustamine.  

Kestvusjooks.  

Kohtunikutegevus.  

Kursuse lõpul õpilane: 

1) Sooritab võistlusmääruste päraselt erinevaid 

kergejõustiku alasid; 

2) Sooritab kehalise võimekuse testi. 

3) Sooritab Cooperi testi. 
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4) Oskab olla kohtunik 

 

Sportmängud Korvpallitehnika täiustamine erinevate 

kombinatsioonide kaudu. Mees-mehe kaitse. 

Katted. Kohtunikutegevuse tutvustamine.  

Jalgpall  Tehnika täiustamine mängus 4:4, 

5:5,7:7 ja 8:8. Positsioonidele omase tehnika 

täiustamine. Individuaalsete tugevate külgede 

täiustamine. Mängu taktika.  

Kursuse lõpul õpilane 

1) mängib võistlusmääruste kohaselt kahte 

sportmängu;  

2) sooritab sportmängudes kooli koostatud 

kontrollharjutuse põhikoolis ja gümnaasiumis  

õpitud tehnika elementidest  

Orienteerumine Erineva raskusastmega orienteerumisradade 

ja maastike läbimine kaardiga. Läbitud raja 

analüüs.  

Orienteerumine kui liikumisharrastus.  

Kursuse lõpul läbib õpilane kaardiga harjutus- ja/või 

võistlusraja  

 

Suusatamine Suusatamistehnika täiustamine  

erinevates maastikutingimustes. Suusatamise 

iseseisev harjutamine. Suusahooldus ning 

suusatamise seos teiste rahvaspordialadega.  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) läbib 5 km distantsi (T) või 10 km distantsi (P);  

2) kasutab erinevaid suusatehnikaid sõltuvalt 

maastikust;  

3) oskab hooldada oma suusavarustust  

Ujumine Krool, selili krool, rinnuliujumine- start ja 

pööre, distantsi läbimine. Sukeldumine, 

uppuja päästmine. Vastupidavusujumine. 

Kursuse lõpuks õpilane: 

1) tunneb krooli, rinnuliujumise  ja selili krooli 

tehnikat; 

2) suudab nendes stiilides kiiresti ujuda; 

3) Suudab vabalt valitud stiilis ja tempos läbida 

800m 

4) Teab ja sooritab rakendusujumise lihtsamaid 

harjutusi. 
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2.6. Kehaline kasvatus V kursus ( 12.klass) 

Teema Õppesisu ja -tegevused Õpitulemused 

Teadmised 

liikumisest ja 

spordist 

Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust 

inimese tervisele; kehalise koormuse mõjust 

organismile.  

Sportimise/liikumise iseseisvaks 

harrastamiseks vajalikud teadmised: ala 

valiku põhimõtted,  

treeningu põhiprintsiibid, vahendid, meetodid 

ja vormid .Enesekontroll iseseisval treeningul. 

Oma treenituse hindamine. Hügieeni- ja 

ohutusnõuded erinevate liikumis- ja 

spordialadega tegelemisel. Traumade 

vältimine. Esmaabi enimlevinud traumade 

korral. Teadmised õpitud spordialade ajaloost, 

suurvõistlustest ja parimatest sportlastest.  

 

Kursuse lõpul õpilane:  

1) selgitab kehalise aktiivsuse mõju organismile ja 

kehalisest koormusest tingitud muutusi  

organismis;  

2) oskab valida endale iseseisvaks harrastamiseks 

sobiva liikumis- ja/või spordiala;  

kasutades seda ohutult oma kehalise vormisoleku 

parandamiseks ning töövõime tõstmiseks;  

3) oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid;  

4) oskab kavandada iseseisvat treeningut;  

5) omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade 

ajaloost ja tähtsamatest võistlustest Eestis  

ning maailmas, nimetab tuntumaid sportlasi;  

6) tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid 

võistlusmäärusi ja omab ülevaadet  

kohtunikutegevusest.  

Võimlemine Põhivõimlemine: üldarendavad  

võimlemisharjutused vahendita ja 

vahenditega.  

Jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutused 

erinevatele lihasrühmadele.  

Võimlemiskavade koostamine.  

Harjutused akrobaatikas, poomil (T), 

rööbaspuudel  ja rõngastel. Toenghüpped.   

Kursuse lõpul õpilane:  

1) sooritab õpitud elementidest kava akrobaatikas,  

poomil (T), rööbaspuudel, rõngastel ja 2 toenghüpet;  

2) julgestab ja abistab kaasõpilasi harjutuste 

sooritamisel.  

Kergejõustik Õpitud kergejõustikualade tehnika 

kinnistamine.  

Kursuse lõpul õpilane: 
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Kestvusjooks.  

Õpitud spordialade võistluseelse soojenduse  

läbiviimine kaasõpilastele.  

Kohtunikutegevus.  

1) Suudab võistelda õpitud kergejõustiku aladel. 

2) Oskab olla kohtunik 

3) Sooritab kehalise võimekuse testi. 

Sportmängud Korvpallitehnika täiustamine erinevate 

kombinatsioonide kaudu. Mees-mehe kaitse. 

Katted. Kohtunikutegevuse tutvustamine.  

Võrkpalli tutvustamine . 

Jalgpall  Tehnika täiustamine mängus 4:4, 

5:5,7:7 ja 8:8. Positsioonidele omase tehnika 

täiustamine.  Mängu taktika.  

Kursuse lõpul õpilane 

1) mängib võistlusmääruste kohaselt kahte 

sportmängu;  

2) sooritab sportmängudes kooli koostatud 

kontrollharjutuse põhikoolis ja gümnaasiumis  

õpitud tehnika elementidest  

Orienteerumine Erineva raskusastmega orienteerumisradade 

ja maastike läbimine kaardiga. Läbitud raja 

analüüs.  

Orienteerumine kui liikumisharrastus. 

Erinevate orienteerumisalade tutvustamine: 

rattaorienteerumine, orienteerumis- 

matkamine.  

Kursuse lõpul läbib õpilane kaardiga harjutus- ja/või 

võistlusraja  

 

Ujumine Rakendusujumine. Vastupidavusujumine. Kursuse lõpuks õpilane: 

1) Suudab vabalt valitud tehnika ja tempoga 

läbida 800m 

Tantsuline liikumine Tantsude ja etenduste ja arutelu. 

Tantsukunsti kõlbelised väärtused.  

Noorte ja üldtantsupidude traditsioon Eesti 

kultuuripildis.  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) tantsib ja analüüsib Eesti pärimus- või autoritantse; 

2) kasutab eneseväljenduseks erinevaid 

tantsutehnikaid ja -stiile;  

3) hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku 

harrastust.  

2.6. Kehaline kasvatus VI kursus (12.klass) 
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Teema Õppesisu ja -tegevused Õpitulemused 

Teadmised 

liikumisest ja 

spordist 

Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust 

inimese tervisele; kehalise koormuse mõjust 

organismile.  

Sportimise/liikumise iseseisvaks 

harrastamiseks vajalikud teadmised: ala 

valiku põhimõtted,  

treeningu põhiprintsiibid, vahendid, meetodid 

ja vormid .Enesekontroll iseseisval treeningul. 

Oma treenituse hindamine. Hügieeni- ja 

ohutusnõuded erinevate liikumis- ja 

spordialadega tegelemisel. Traumade 

vältimine. Esmaabi enimlevinud traumade 

korral. Teadmised õpitud spordialade ajaloost, 

suurvõistlustest ja parimatest sportlastest.  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) selgitab kehalise aktiivsuse mõju organismile ja 

kehalisest koormusest tingitud muutusi  

organismis;  

2) oskab valida endale iseseisvaks harrastamiseks 

sobiva liikumis- ja/või spordiala;  

kasutades seda ohutult oma kehalise vormisoleku 

parandamiseks ning töövõime tõstmiseks;  

3) oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid; 

4) oskab kavandada iseseisvat treeningut;  

5) omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade 

ajaloost ja tähtsamatest võistlustest Eestis ning 

maailmas, nimetab tuntumaid sportlasi;  

6) tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid 

võistlusmäärusi ja omab ülevaadet  

kohtunikutegevusest.  

Kergejõustik Kergejõustiku eelsoojenduse läbiviimine 

kaasõpilastele.  

Kergejõustiku alade tehnika viimistlemine.  

Kestvusjooks.  

Kohtunikutegevus.  

Kursuse lõpul õpilane: 

1) Sooritab võistlusmääruste päraselt erinevaid 

kergejõustiku alasid; 

2) Sooritab kehalise võimekuse testi. 

3) Sooritab Cooperi testi. 

4) Oskab olla kohtunik 

5) Oskab näha ja parandada tehnikavigu. 

 

Sportmängud Korvpallitehnika täiustamine erinevate 

kombinatsioonide kaudu. Erinevad 

kaitsetehnikad.  Kohtunikutegevuse 

tutvustamine.  

Jalgpall  Tehnika täiustamine mängus 4:4, 

Kursuse lõpul õpilane 

1) mängib võistlusmääruste kohaselt kahte 

sportmängu;  

2) sooritab sportmängudes kooli koostatud 

kontrollharjutuse põhikoolis ja gümnaasiumis  

õpitud tehnika elementidest . 
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5:5,7:7 ja 8:8. Positsioonidele omase tehnika 

täiustamine. Mängu taktika.  

Võrkpalli mängu oskuse täiustamine. 

Erinevate sportmägude kasutamine (indiaca, 

pesapall, puutepall.) 

Oskab mängida erinevaid sportmänge. Teab reegleid. 

Orienteerumine Erineva raskusastmega orienteerumisradade 

ja maastike läbimine kaardiga. Läbitud raja 

analüüs.  

Orienteerumine kui liikumisharrastus.  

Kursuse lõpul läbib õpilane kaardiga harjutus- ja/või 

võistlusraja  

 

Suusatamine Suusatamistehnika kasutamine  

erinevates maastikutingimustes. Suusatamise 

iseseisev harjutamine. Suusahooldus ning 

suusatamise seos teiste rahvaspordialadega.  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) läbib 5 km distantsi (T) või 10 km distantsi (P);  

2) kasutab erinevaid suusatehnikaid sõltuvalt 

maastikust;  

3) oskab hooldada oma suusavarustust  

Ujumine Krool, selili krool, rinnuliujumine- start ja 

pööre, distantsi läbimine. Sukeldumine, 

uppuja päästmine. Vastupidavusujumine. 

Kursuse lõpuks õpilane: 

2) Oskab demonstreerida  krooli, rinnuli ja selili 

krooli tehnikat; 

3) suudab nendes stiilides kiiresti ujuda; 

4) Suudab vabalt valitud stiilis ja tempos läbida 

1000m 

5) Teab lihtsamaid veest päästmise võtteid. 

Oskab analüüsida ja vastavalt tegutseda. 
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Valikõppeaine „Uurimistöö alused“ 

 

1. Üldalused   

1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Valikõppeainega „Uurimistöö alused“ taotletakse, et õpilane:  

1) oskab seada eesmärke, sõnastada uurimusküsimuse või hüpoteesi ning vastutada ülesande 

elluviimise eest;  

2) oskab planeerida ja korraldada uuringuid;  

3) oskab planeerida uurimistöö koostamist;  

4) arendab loovust ja süsteemset mõtlemist;   

5) kasutab erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot;   

6) saab ülevaate ja kogemuse andmete kogumise, töötlemise ning analüüsimise meetoditest;  

7) vormistab arvutil teaduslikkuse nõudeid järgivat uurimistööd;  8) esitab, hindab ja põhjendab 

uurimistöö tulemusi. 

    

1.2. Valikõppeaine kirjeldus  

Valikõppeaine annab algteadmised teadusliku uurimistöö olemusest, meetoditest, etappidest, 

struktuurist, vormistamisest ning kaitsmisest.  

Valikõppeaine koosneb auditoorsetest loengutest ja/või e-õppevormidest, mille jooksul 

käsitletakse eespool nimetatud teemasid.  

Lisaks kasutatakse individuaalõppevormi, mille vältel õpilane koostab koostöös juhendajaga 

vabalt valitud ainevaldkonnas uurimistöö, sh uurimistöö annotatsiooni emakeeles ja A-

võõrkeeles, ning retsensiooni kaasõpilase uurimistöö kohta.  Uurimistöö on eelkõige protsess 

ja töömeetod, mille käigus analüüsitakse uuritavat probleemi süstematiseeritud ja asjakohaselt 

struktureeritud viisil.  

Tööd koostades tuleb järgida teaduslikkust tagavaid nõudeid. Seega peab uurimistöö teema 

olema aktuaalne ja töö sisu üheselt arusaadav.  

Järgida tuleb selektiivsuse, süsteemsuse, täpsuse ja objektiivsuse põhimõtteid. Autor peab 

kriitiliselt käsitlema nii enda kui ka olemasolevaid seisukohti ning kõik esitatud väited peavad 

olema argumenteeritud ja toetuma faktidele. 

Teaduslikkuse järgimine eeldab kolme sisuliselt eristuva osa olemasolu töös:  

1) ülevaade sellest, mida teised on teinud;  

2) ülevaade oma uurimuse tulemustest ja kasutatud meetoditest;  

3) enda tulemuste võrdlus teiste omadega ning järeldused.  

Uurimistöö on uurimisprotsessi konkreetne tulemus ehk kirjalik aruanne, mis kajastab õpilase 

oskust iseseisvalt mõelda ja sisaldab õpilase oma seisukohti.   

Valikõppeaine kursus lõpeb uurimistöö tulemuste avaliku esitamise ehk kaitsmisega, mille 

käigus antakse järgmine ülevaade:  

1) teema valiku põhjendus;  

2) uurimusküsimus / uurimistöö hüpotees ja eesmärk;  

3) meetodi(te) ja ülesehituse tutvustus, vajaduse korral põhjendamine;  

4) lühike sisuülevaade;   
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5) töö kokkuvõte: milleni jõuti, kas eesmärk sai täidetud.  

Valikõppeaine on tihedalt lõimitud emakeele, A-võõrkeele, infotehnoloogia ja uurimistöö 

teemaga otseselt seotud ainekursustega.  

Kursuse käigus koostatud uurimistöö võib olla gümnaasiumi koolieksami praktilise töö või 

ainealase uurimuse aluseks.  

 

Valikõppeaine „Uurimistöö alused“ eeldus on õppeasutusesisene uurimistööde juhend, kus on 

fikseeritud uurimistöö struktuuri, viitamise ja vormistamise nõuded ning esile toodud juhendaja 

ja retsensendi roll ning hindamise põhimõtted. Valikõppeaine kursuse väljund on uurimistöö 

esitamine erinevatele konkurssidele, sh õpilaste teadustööde riiklikule konkursile (SA 

Archimedes), keskkonnauurimuste konkursile (Haridus- ja Teadusministeerium, GLOBE 

programm Eestis) ning õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusele „Minu Eesti“ (Eesti 

Ajalooõpetajate Selts).    

 

1.3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine  

Valikõppeaine kursuse maht on 35 tundi.  

Kooli määrata on kursuse „Uurimistöö alused“ auditoorsete tundide arv ja/või veebipõhises 

õpikeskkonnas antava iseseisva töö maht teoreetiliste algteadmiste omandamiseks.  

Kursuse läbiviimise eelduseks on uurimistööde juhendi koostamine õpilastele. Juhendis 

antakse ülevaade uurimistöö olemusest ja struktuurist, fikseeritakse uurimistöö vormistamise, 

viitamise ja hindamise täpsed nõuded ning juhendaja ja retsensendi roll.   

Valikõppeainet õpetades korraldatakse gümnaasiumis õppeasutusesisese juhendi põhjal 

järgmisi õppetegevusi:  

1) auditoorsed loengud ja/või iseseisev töö veebipõhises õpikeskkonnas (Edmodo) teoreetiliste 

algteadmiste omandamiseks;  

2) individuaalne juhendamine;   

3) uurimistöö teema valik ja piiritlemine;  

4) uurimistöö eesmärgi ja hüpoteesi (võimaluse korral), uurimisküsimuse sõnastamine, 

uurimisülesannete ja probleemi püstitamine ning meetodite valik;   

5) uurimistöö tähtajalise tegevuskava koostamine;   

6) iseseisev töö erinevate materjalide ja allikatega, sh elektrooniline teabeotsing ning tutvumine 

erialase kirjandusega;  

7) infoallikate kriitiline analüüs;  

8) andmekogumis-, andmetöötlus- ja analüüsimeetodite rakendamine;  

9) tabelite, skeemide ja jooniste koostamine ning analüüs;  

10) uurimistöö vormistamine arvutil juhendi järgi;  

11) retsensiooni ja annotatsiooni (emakeeles ja A-võõrkeeles) koostamine;  

12) ettevalmistus uurimistöö avalikuks tutvustamiseks ning kaitsmiseks;  

13) avalik esinemine.    

 

1.4. Füüsiline õpikeskkond  

Soovitatavalt toimuvad kursuse auditoorsed tunnid ning avalik esinemine ehk kaitsmine 

klassiruumis, kus on internetiühendusega arvuti ja projektor.  

Veebipõhise e-õppe korraldamine eeldab juurdepääsu vastavale õpikeskkonnale.  Õpilane võib 
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kasutada eksperimendi või katsete korraldamiseks koolis olevaid spetsiaalseid vahendeid, 

järgides nii ohutusnõudeid kui ka eetilisi norme.  

Kool ei ole kohustatud tagama õpilasele eksperimentide ja katsete sooritamiseks vajalikke 

vahendeid.   

   

1.5. Hindamise alused  

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamise 

põhimõtted fikseeritakse uurimistöö juhendis. 

  

Hinnatakse järgimisi valdkondi:  

1)  sisu, sh uurimistöö vastavust teemale, seatud eesmärkide saavutamist, meetodite valikut ja 

rakendatust;  

2)  vormi, sh referatiivse ja uurimusliku osa tasakaalu, töö liigendatust, vormistamisnõuete 

täitmist, tööd allikatega ning keelelist korrektsust ja  eneseväljendusoskust;  

3)  protsessi, sh planeerimist, tähtaegadest kinnipidamist ja kontakti juhendajaga;  

4)  avalikku esinemist ehk kaitsmist. 

   

2. Kursuse kava   

2.1. Kursuse õpitulemused ja õppesisu  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) tunneb uurimistöö koostamise metoodikat ning teeb uurimistöö iseseisvalt;  

2) õpib suhtlema juhendajaga ning toime tulema konstruktiivse kriitikaga;  

3) orienteerub valitud ainevaldkonna lihtsamas kirjanduses, leiab vajaliku info ja analüüsib 

seda kriitiliselt;  

4) tunneb peamisi uurimistööks vajalike lähteandmete kogumise meetodeid (vaatlus, 

eksperiment, küsitlus, kogemuste üldistamine jt);   

5) töötleb andmeid sobivate meetoditega (keskmiste arvutamine, korrelatsioon jt);   

6) analüüsib uurimistulemusi sobivate meetoditega (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees, 

üldistamine jt);   

7) vormistab uurimistöö teaduslikule uurimistööle esitatud nõuete ning uurimistöö juhendi 

järgi;  

8) esitab ja kaitseb oma uurimistulemusi nii suuliselt kui ka kirjalikult;  

9) oskab anda konstruktiivset tagasisidet kaasõpilase uurimistöö kohta.    

Õppesisu  

Uurimistöö olemus. Kvantitatiivne ja kvalitatiivne uurimus.  

Uurimistöö eesmärgid ja tunnused.  

Mõistete defineerimine.  

Uurimistöös kasutatavad meetodid. Meetodite liigid ja valik.  

Valmisandmestikud (ametlik statistika, statistilised andmebaasid, arhiivimaterjalid, uurijate 

varasemad materjalid, muud dokumendikogud).  

Andmekogumismeetodid (vaatlus, eksperiment, mõõtmine, intervjuu, ankeetküsitlus, 

päevikumeetod, hinnanguskaala jne).  

Andmetöötlusmeetodid (keskmiste arvutamine, korrelatsioon jne).  
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Analüüsimeetodid (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees, üldistamine). Uurimistöö etapid. 

Koostöö juhendajaga. Teema valik ja piiritlemine.  

Töö allikatega (elektrooniline teabeotsing, allikakriitika ja plagieerimise vältimine). Töö 

esialgse kava koostamine.  

Hüpoteesi, uurimisküsimuse formuleerimine.  

Materjali (faktide) kogumine ja analüüs.  

Uurimistöö teaduslik tõlgendamine ja tulemuste üldistamine.  

Uurimistöö kirjalik vormistamine.  

Uurimistöö struktuur. Tiitelleht. Sisukord. Sissejuhatus. Põhiosa (peatükid ja alapeatükid). 

Kokkuvõte. Kasutatud materjalid. Lisad.  

Retsensioon. Annotatsioon (emakeeles ja A-võõrkeeles).  

Tabelid ja joonised. Kasutamisala. Vormistamisnõuded.  

Stiil ja keel. Akadeemiline kirjastiil. Loetavus ja mõistetavus. Terviklikkus ja sidusus. 

Lauseehitus ja sõnavalik. Objektiivsus. Ajavormid.  

Loetelud. Lühendite ja numbrite kasutamine tekstis. Õigekeel.  

Viitamine ja vormistamine. Tsitaat ja refereering. Tekstisisene viitamine. Joonealune 

viitamine.  

Allikaloend (artikkel, raamat, õigusaktid, arhiivimaterjalid, elektroonilised allikad, 

dokumendid ilma isikuandmeteta jne).  

Kaitsmine. Kaitsmise sisu ja ülesehitus. Avalik esinemine.   

 

Valikaine „Informaatika“ 

 

VALIKKURSUS „ARVUTI KASUTAMINE UURIMISTÖÖS”  

Õppe- ja kasvatuseesmärgid   

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:  

1)  tuleks toime arvuti kasutamisega uurimistööd tehes, sh andmeid kogudes, töödeldes ja 

analüüsides ning uurimistulemusi esitades;  

2)  suudaks andmete kogumiseks ja töötlemiseks valida sobivad meetodid ning tarkvara;  

Kursuse lühikirjeldus  

Kursus kuulub tinglikult informaatika õppeaine alla, kuid keskendub informaatika 

põhiküsimustele üsna kitsas kontekstis, mis on piiritletud otseselt gümnaasiumiastmes 

üleminekueksami asemel tehtava uurimistöö vajadustega. Informaatika on info struktuuri, 

loomist, hankimist, töötlemist, tõlgendamist, edastamist ning esitamist käsitlev teaduse ja 

tehnika haru. Selle kursusega tutvustatakse õpilastele praktiliste tegevuste kaudu meetodeid 

ning tarkvaravahendeid, mis lihtsustavad uurimisandmete kogumist, töötlemist, analüüsi ja 

esitlemist.   

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1)  leiab info sobivast allikast, hindab selle usaldusväärsust ja koostab korrektse viitekirje;  

2)  viitab tekstis allikatele korrektselt;  

3)  koostab erinevaid küsimuse tüüpe ja vastuste skaalasid sisaldava veebipõhise  
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küsimustiku;  

4)  korraldab veebipõhise ankeetküsitluse ning esitab küsitluse teel kogutud andmestiku  

elektroonilise andmetabelina;  

5)  koostab andmetabeli põhjal risttabeli ja sagedustabeli ning erinevat tüüpi diagramme;  

6)  esitab kirjeldavad ja statistilised karakteristikud (keskmised, standardhälve, miinimum, 

maksimum) koos oma selgitustega;  

7)  vormistab korrektselt uurimisaruande;  

8)  koostab uurimisaruande põhjal esitluse ning kannab selle ette.  

Õppesisu  

Kursus jaguneb neljaks mooduliks. 

Moodulid keskenduvad järgmistele teemadele:  

1.       Infootsing  internetis  ja  raamatukogus. Töö allikatega ja viitamine. Viitekirje 

vormistamine ning viidete haldamine spetsiaalse tarkvara abil.  

2.       Uurimisandmete  kogumine.  Küsimuste  tüübid  ja  vastuste  skaalad. Veebipõhise 

küsimustiku koostamine spetsiaalse tarkvara abil.  

3.       Andmetöötluse  alused.  Andmetabeli  koostamine tabelarvutustarkvara abil. Kirjeldav 

statistika: keskväärtus, mood, mediaan, standardhälve. Andmete visualiseerimine diagrammide 

abil.  

4.       Uurimisaruande  vormindamine:  tabelid,  joonised, laadid, sisukord, indeks, päis, jalus, 

joonealused märkused. Uurimisaruande põhjal esitluse koostamine ja ettekandmine.  

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)  jälgitakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 

ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks;  

3)  võimaldatakse õppida individuaalselt ning  üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja 

rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks;  

4)  kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;   

5)  kasutatakse standardset kontoritarkvara, nüüdisaegset veebipõhist õpikeskkonda ning tasuta 

kättesaadavaid veebipõhiseid töövahendeid ja õppematerjale;   

6)  suurendatakse andmeid kogudes õpikeskkonda arvutiklassist väljapoole: looduskeskkond, 

raamatukogu, kooliõu, muuseumid, näitused, ettevõtted jne;  

7)  tehakse õpiülesandeid õpetaja etteantud näidisandmestiku baasil; ainult erandjuhul on 

võimalik kasutada õpilaste endi kogutud andmeid, sest üldjuhul on see kursus siiski  

ettevalmistus oma uurimistöö tegemisele, mitte osa sellest;   

8)  ei anta õpilastele üldjuhul arvuti kasutamist eeldavaid kodutöid, et tagada kõigile õpilastele 

võrdsed võimalused ja sarnase tarkvara kasutamine;  

Füüsiline õpikeskkond  

Klassis on tagatud järgmiste vahendite kasutamine:  

1)  üldjuhul igal õpilasel eraldi arvutitöökoht, erandjuhul mitte rohkem kui kaks õpilast ühe  

arvuti taga;  

2)  standardne kontoritarkvara;  
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3)  esitlustehnika;  

4)  failide salvestamise võimalus võrgukettale või kooli pakutavasse/toetatud  

veebikeskkonda;  

5)  juurdepääs infosüsteemidele (e-kool, intranet või veebipõhine sisuhaldussüsteem, 

rühmatöökeskkond);  

6)  arvutitöökohtadel reguleeritavad toolid, arvutilauad, sundventilatsioon, aknakatted1;  

7)  erineva operatsioonisüsteemiga arvutid; 2 

8)  isikutunnistuse kasutamise võimalus (kaardilugejad, juhtprogrammid);  

9)  kõrvaklapid ja mikrofonid3. 

Hindamine  

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest.  

Informaatika valikaine õpitulemusi hinnatakse jooksvalt õpiülesannete põhjal. 

Jooksvate õpiülesannete tegemise hinnatakse:  

1)  õppe plaanipärasust, loomingulisust ja ratsionaalsust;  

2)  õppekavas ettenähtud õpitulemuste saavutamist ning seonduvate pädevuste olemasolu 

veenvat tõendamist;   

3)  arvutiga loodud materjalide tehnilist teostust, esteetilisust ja originaalsust;  

4)  õpilasepoolset praktilise tegevuse mõtestamist;   

5)  õpilase arengut.  

 

VALIKKURSUS „RAKENDUSTE LOOMISE JA PROGRAMMEERIMISE ALUSED”   

Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:  

1)  arendab loovust, loogilist, analüütilist ja algoritmilist mõtlemist ning süsteemset 

käsitlusviisi probleeme ja ülesandeid lahendades;  

2)  teadvustab ja tunnetab programmjuhtimisega süsteemide tööpõhimõtet ning info esitamise 

ja töötlemise põhiprotsesside olemust;  

3)  tunneb rakenduste ja programmide loomise vahendeid ning põhimeetodeid;  

4)  omandab programmide ja algoritmide koostamise ning probleemide lahendamise 

baasoskused programmjuhtimisega süsteemide abil;  

5)  tutvub objektorienteeritud modelleerimise, analüüsi ja disaini põhimõtetega;  

6)  saab aru objektide ja andmete olemusest, nende omadustest ning nendega täidetavatest 

tegevustest algoritmides ja programmides;  

7)  omandab algoritmimise ja programmeerimise põhikontseptsioonid ja mõisted ning oskused 

kavandada, koostada, siluda ja testida programme, mis koosnevad mitmest koostoimivast 

üksusest (protseduurist); kasutab objekte, skalaarandmeid ja massiive ning kirjeldab eri liiki 

protsesse.  

Kursuse lühikirjeldus  

Kursuse põhiosad:  

 

1 puudub 

2 puudub 

3 puuduvad 
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1) rakenduste loomise põhimõtted;  

2) mudelid ja modelleerimise alused;  

3) algoritmimise ja programmeerimise alused.  

   

Osi ega nende teemasid ei läbita järjestikku, vaid sobiva käsitluse valib õpetaja, arvestades 

kasutatavat programmeerimisvahendit, kursuse suunitlust, oma metoodilisi kogemusi ja 

eelistusi jmt. Rakenduste loomise põhimõtteid ja põhifaase tutvustatakse praktilise töö kaudu, 

koostades mõned projektid, mis sisaldavad modelleerimise, analüüsi ning disaini elemente. 

Modelleerimises on peamine koostada ja esitada algoritme unifitseeritud modelleerimiskeele 

UML abil realiseeritavate programmide jaoks. Klassimudelite olemust võib  tutvustada 

võrdlemisi lühidalt ja üldiselt, arvestades, et õppija oskaks lugeda nende abil esitatud 

süsteemide ja andmete struktuure ning saada neist aru. Põhiosa ajast kulub programmeerimise 

ning algoritmimise aluste omandamisele praktilise töö kaudu.  

Kursuse eesmärkide saavutamiseks on tähtis teadvustada ning tunnetada programmide ja 

programmjuhtimise olemust, koostades praktilises töös programme ning realiseerides neid 

arvutil. Et seda protsessi lihtsustada ja kiirendada ning  mitte tekitada õpilastes vastumeelsust 

aine vastu, peaks esimeseks või ainsaks keeleks olema võimalikult lihtsa süntaksiga, atraktiivne 

ning multimeedia vahendite kasutamist võimaldav programmeerimiskeel või -keskkond.  

Viimasel ajal on kiiresti arenenud ning levinud spetsiaalsed nn programmeerimise õppimise 

keeled ja keskkonnad (Scratch, Alice, Game Maker, uue põlvkonna Basic- ning Logo-põhised 

keeled jm). Need on mõeldud algajatele, eeskätt lastele ja noortele programmeerimise 

õppimiseks ning õpetamiseks. Võrreldes traditsiooniliste vahenditega (nt Pascal) võimaldavad 

need õppijal omandada programmeerimise ning algoritmimise põhitõed ja -oskused 2–3 korda 

kiiremini. Praeguse seisuga võiks esimeseks keskkonnaks (keeleks) olla kiiresti leviv 

Massachusettsi Tehnoloogia Instituudis (MIT) loodud ja arendatav  Scratch 

(http://scratch.mit.edu). Tegemist on vabavaraga, mille kohta on internetis üsna palju 

õppematerjale, sh eesti ja vene keeles. Arvestades kursuse eesmärke ja mahtu, võiks lisaks 

Scratchile lühidalt tutvustada mõnda sellist vahendit nagu rakenduste arendussüsteem Visual 

Basic (VBA).  

Kursus peaks põhiosas olema orienteeritud praktilisele tegevusele ja e-õppe materjalide 

kasutamisele.  

 

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1)  eristab ja oskab kirjeldada rakenduste  loomise põhifaase: ülesande püstitus, analüüs, disain, 

realisatsioon;  

2)  teab ning oskab võrrelda ja hinnata  rakenduste loomise erinevaid vahendeid ning 

meetodeid;  

3)  teab programmide loomise, töötlemise, täitmise, silumise ning testimise põhimõtteid;  

4)  eristab ning oskab programmides ja algoritmides kasutada eri liiki andmeid (arve, tekste, 

tõeväärtusi, graafika- ja heliandmeid) ning on omandanud ettekujutuse nende esitusviisidest 

arvutis;  

5)  teab ja mõistab konstantide, muutujate, massiivide ja objektide olemust ning kasutab neid  

otstarbekalt algoritmides ja programmides;  

http://scratch.mit.edu/
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6)  eristab ning oskab kasutada eri liiki operatsioone, avaldisi ja funktsioone väärtuste 

leidmiseks;  

7)  teab ja tunnetab omistamise operatsiooni olemust ning oskab seda kasutada algoritmides ja 

programmides;  

8)  teab ja oskab kasutada vahendeid andmete lugemiseks väliskeskkonnast ning kirjutamiseks 

väliskeskkonda;  

9)  teab graafikaandmete peamisi vorminguid,  oskab määrata tegevusi graafikaobjektidega 

ning tunneb ja oskab kasutada vahendeid ja meetodeid graafiliste kujundite joonestamiseks;  

10)  tunneb ning oskab algoritmides ja programmides kasutada protsesside juhtimise vahendeid 

ning kirjeldada eri liiki protsesse:  järjestikused protsessid (jada), tsüklilised protsessid 

(kordused), hargnevad protsessid (valikud) ja paralleelprotsessid;  

11)  oskab programmides luua ja kasutada  massiive ning kirjeldada tüüpalgoritme nendega: 

summade ja keskmiste arvutamine, ekstreemumite leidmine, otsimine ja sorteerimine;  

12)  oskab korraldada programmide jaotamist üksusteks (protseduurideks, funktsioonideks või 

skriptideks) ning korraldada nende vahel koostööd ja andmevahetust.  

 

Õppesisu  

Rakenduste loomise põhimõtted. Rakenduse olemus. Rakenduste loomise meetodid ja 

vahendid. Üldotstarbelised programmeerimissüsteemid  ja -keeled. Rakendusprogrammid ja 

nende arendusvahendid. Võrgurakenduse loomise vahendid. Rakenduste loomise põhifaasid: 

ülesande püstitus, analüüs, disain, realisatsioon.  

Mudelid ja modelleerimise alused. Mudeli olemus. Mudelite liigid. Geomeetrilised, 

matemaatilised ja füüsikalised mudelid. Simulatsioonimudelid. Objektorienteeritud 

modelleerimine ja modelleerimiskeel UML. Objektid ja klassid. Objektide omadused ja 

tegevused.  

Sündmused. Seosed objektide ja klasside  vahel, klassidiagrammid. Tegevused ja 

tegevusdiagrammid. Tegevusdiagrammide kasutamine algoritmide esitamiseks.  

Algoritmimise ja programmeerimise alused. Programmi olemus. Programmide loomise, 

töötlemise ja täitmise põhimõtted. Programmeerimiskeeled ja -süsteemid. Laused ning 

programmiüksused: protseduurid, funktsioonid ja skriptid. Translaatorid: interpretaatorid ja 

kompilaatorid. Algoritmi olemus. Algoritmide esitusviisid: tegevusskeemid, algoritmikeeled, 

programmeerimiskeeled jm.  

Objektide ja andmete käsitlemine programmides. Objektide omaduste, meetodite ja sündmuste 

kasutamine. Andmete liigid ja organisatsioon. Konstandid ja muutujad. Massiivid. 

Operatsioonid andmetega. Avaldised ja funktsioonid. Omistamine.  Andmete lugemine 

väliskeskkonnast ja kirjutamine väliskeskkonda.  

Graafikaandmete kasutamine programmides. Graafikaobjektide importimine. Graafiliste 

kujundite loomine (joonestamine) programmi poolt. Graafikaobjektide põhiomadused ja nende 

muutmine.  

Tüüptegevused graafikaobjektidega. Animatsioon.  

Protsesside liigid algoritmides ja programmides: järjestikused protsessid (jada), tsüklilised 

protsessid (kordus), hargnevad protsessid (valik), paralleelprotsessid. Eri liiki protsesside 

kirjeldamise ja täitmise põhimõtted. Korduste  liigid: lõpmatu kordus, etteantud 

kordamisarvuga kordus, eel- ja järelkontrolliga iteratiivsed kordused. Valik ühest, kahendvalik 
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ja mitmene valik.  

Massiivid. Massiivide põhiomadused: nimi, dimensioon, mõõtmed, dünaamilisus. Massiivide 

määratlemine ja loomine. Viitamine massiivide elementidele. Tüüpalgoritmid massiividega: 

summade ja keskmiste arvutamine, ekstreemumite leidmine, otsimine, sorteerimine jmt.  

Koostöö ja andmevahetus programmiüksuste vahel. Pöördumised ja teadete saatmine. 

Globaalsed ja lokaalsed andmed.  

Kasutajaliidese loomine. Programmide silumine ja testimine. Programmide vormistamine.  

 

Õppetegevus  

1.  Õppetegevus toimub arvutiklassis praktikumide ja seminaride vormis.  

2.  Õppetööd peab toetama elektroonsete õppematerjalide komplekt: teooria põhiosad, 

harjutused, näited, lingid, elektroonsed töövihikud jm.  

3.  Õpilased teevad iseseisvalt (kas klassis või kodus) 3–4 tööd, mille alusel määratakse hinne.  

 

Füüsiline õpikeskkond  

Programmeerimise õpikeskkond (Scratch ja Python). 

 

Valikõppeaine „Filosoofia“ 

1. Üldalused   

1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Gümnaasiumi filosoofiaõpetusega taotletakse, et õpilane:   

1) tunneb ära filosoofilisi küsimusi, teab nende eri lahendusi ja mõistab filosoofia 

ainevaldkonna loomust;   

2) koostab korrektseid arutluskäike, mõtestab lahti teiste omi ning rakendab seejuures 

filosoofilise mõtlemise viise;   

3) mõtestab oma kogemusest lähtudes teaduse ja teadmisviiside ning üldinimlike ja 

ühiskondlike väärtustega seotud filosoofilisi küsimusi;   

4) iseloomustab filosoofia ajaloo perioode mõningate olulisemate käsitluste, mõistete ja 

autorite kaudu;  

5) mõtestab oma teadvat, tunnetavat ja väärtustavat külge õppeaines omandatu valguses. 

   

1.2. Valikõppeaine kirjeldus   

Filosoofia esimeses kursuses „Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse“ on rõhk filosoofilise 

mõtlemise viiside harjutamisel arutluses.  

Teine kursus „Tänapäeva filosoofilised küsimused“ süvendab esimesel kursusel  omandatud 

põhioskusi, pöörates tähelepanu teadmisviiside, väärtuste ning ühiskonna ja keskkonna 

filosoofilisele käsitlemisele.  

Esimese kursuse läbimine on teisel kursusel osalemise eeldus, sest eeldatakse filosoofilise 

mõtlemise põhioskuste valdamist. Filosoofiaõppe tuumaks on käsitleda arutlusteemasid 

filosoofilistest küsimustest filosoofilise mõtlemise vahenditega ning anda selle vältel ülevaade 

filosoofia ainevaldkonnast.  
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Õppeaine on moodustatud kolmest peamisest käsitlusalast:   

1) filosoofia ainevaldkond;   

2) filosoofiline mõtlemine;   

3) arutlusteemad filosoofilistest küsimustest.   

Need käsitlusalad moodustavad filosoofiaõppest ligikaudu võrdsed osad. Filosoofia 

ainevaldkonnas käsitletakse filosoofia mõisteid, valdkondi, harusid, ajalugu ja rolli teaduste 

seas.  

Filosoofilise mõtlemise viise harjutatakse nende korrektse rakendamise kaudu suulises ja 

kirjalikus vormis.  

Arutlusteemad on filosoofilised küsimused teadmisviiside, väärtuste ning ühiskonna ja 

keskkonna kohta.  

Õppeaine aluseks on filosoofia akadeemilise uurimisvaldkonna tulemused, mida esitatakse 

lihtsustatud ja didaktiliselt otstarbekohasel kujul.   

Filosoofia õppeainega lõimitakse nii õppesisu kui ka õpet õppekava eri ainetest. 

Arutlusteemasid käsitledes lõimitakse õppimist teistele õppeainetele omaste teadmisviisidega 

ning õpilase üldise kogemusega teadmistest.  

Väärtusi käsitledes lõimitakse õppimist eetilisi küsimusi kätkevate õppeainetega ning õpilasi 

puudutavate eetiliste küsimustega.  

Ühiskonda ja keskkonda käsitledes lõimitakse õppimist eelkõige sotsiaal- ja loodusainetega 

ning lokaalselt oluliste küsimustega elukeskkonna kohta.  Ainevaldkonnale spetsiifiliste 

teemade käsitlemine pole õppeaine eesmärk omaette, vaid rõhk on kursuste arutlusteemade 

käsitlemise ettevalmistamisel ning filosoofia õppimiseks vajaliku üldintellektuaalse tausta 

omandamisel.  

Õpitakse ära kasutatavamad mõisted ja käsitlusviisid, mida on vaja arutlusteemade 

filosoofiliste küsimuste arutamiseks ning mis on tähtsad ainevaldkonna tähenduse 

mõistmiseks.   

Ainevaldkonna spetsiifiliste teemadena omandatakse esmane ülevaade filosoofia ajaloo 

periodiseeringust ja perioodidele iseloomulikest mõtteliinidest.  

Filosoofia ajaloo käsitlemine mõtteliinide kaudu tähendab keskendumist teatud perioodide 

iseloomulikele mõtetele, nende muutumisele ja rollile filosoofia ajaloos. Filosoofia 

ainevaldkonda käsitledes lõimitakse õppimist sobivate teemadega teistest õppeainetest, 

luuakse seoseid filosoofias käsitletavate teemade ning teadus- ja eluvaldkondade vahel.  

Filosoofilise mõtlemise õppimist lõimitakse õppeainetega, mis arendavad suulist ja/või 

kirjalikku arutlus- ning väljendusoskust.  

Filosoofilisel mõtlemisel on olulisi ühisosi nii reaal- ja loodusainete arutlusviiside kui ka 

humanitaarsete keeleainete üldise väljendusõpetusega.  

Filosoofiline mõtlemine. Filosoofia eripära on arutluse kandev roll õppimisel. Seetõttu on 

filosoofilise mõtlemise suuline ja kirjalik harjutamine õppeaine olemuslik osa. Filosoofilist 

mõtlemist harjutatakse nii suulises kui ka kirjalikus arutluses argumentatsiooni ja tõlgendamise 

kaudu.  

Eesmärk on õppida rakendama tehnikat korrektselt vabas filosoofilises arutelus ning töös 

filosoofilise tekstiga.  

Filosoofilise mõtlemise viiside omandamiseks õpitakse kõige elementaarsemaid 

arutlustehnilisi termineid ja praktilisemaid võtteid.   
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Head tavad väljenduvad asjakohases suhtumises filosoofilisse arutlusse, sh tõsises suhtumises 

argumentidesse ja lugupidavas suhtumises nende esitajasse, lugeja ning kuulaja austamises, 

mõtete arusaadavas väljendamises ning arutelule ja kriitikale avatuses. Filosoofilise arutelu 

põhiviis on mõtestamine.  

Mõtestades argumenteeritakse lähtuvalt erinevatest filosoofilistest eeldustest ja 

käsitlusviisidest.  

Arutluses filosoofiliste seisukohtade üle ei piirduta lihtsalt arvamuse avaldamisega, vaid alati 

arvatakse millegi alusel ning ollakse valmis arvamusi põhjendama. Mõtestamisel rakendatakse 

elementaarseid kriitilise mõtlemise ja filosoofilise tõlgendamise viise.   

Arutlusteemad filosoofilistest küsimustest. Õppeaine põhiosa moodustab ainekavasse 

kuuluvate filosoofiliste küsimuste avamine filosoofilise mõtlemise vahenditega. Filosoofilised 

küsimused lähtuvad teadmisviisidest, väärtustest ning ühiskonna ja keskkonna 

jätkusuutlikkusest. Arutlusõpe koosneb teoreetilisest ning praktilisest osast. Teoreetilises osas 

tutvutakse järk-järgult teemade käsitlemiseks vajalike mõistete ja käsitlusviisidega. Praktilise 

suunitlusega konkreetseid arutlusküsimusi valides ning neid avades arvestatakse õpilase 

kogemust. 

   

1.3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine  

Arutlusoskuse ja iseseisva mõtlemise arendamiseks peab õpilane olema tunnis valdavalt 

aktiivses rollis.  

Õpetaja on õpilastega sarnaselt uurivas, küsivas või õppivas ning sealhulgas eksivas rollis, kuid 

on oma suuremate teadmiste ja arendatud oskustega nõu, hinnanguid ning sihte andev 

autoriteet.  

Õpilase ülesanne on õppida teadlikult rakendama filosoofilise mõtlemise viise. Õpilane 

väljendab ning selgitab oma isiklikke ja tunnis omandatud vaateid ning püüab olla seejuures 

filosoofiliselt korrektne ja järjekindel.  

Õpetaja tagasisidestab õpilaste katsetusi pidevalt ning annab soovitusi ja juhiseid edaspidiseks.  

Arutluste juhtimise ning mõistete ja käsitlusviiside tutvustamise kõrval on õpetaja ülesanne 

toetada õpilase identiteedi ja maailmavaate kujunemist. Sestap ei tohi õpetaja oma isiklike 

filosoofiliste vaadetega prevaleerida ning peab tutvustama ka neile vastanduvaid seisukohti 

ning andma õpilastele võimaluse põhjendada ja kujundada välja oma isiklikku seisukohta.  

Mõtteliine võib esimese ja teise kursuse vahel ümber tõsta, kui seda on vaja, et õpet paremini 

korraldada. Mõtteliine võib mugandada seoses arutlusteemade valikuga.   

 

1.4. Füüsiline õpikeskkond  

Kool:  

1) korraldab valdava osa õpet klassis, kus saab rühmatööks ja ümarlauavestluseks mööblit 

ümber paigutada;   

2) korraldab arvutit ning internetiühendust vajavate tööde tegemise klassis, kus on vähemalt 

üks arvuti kahe õpilase kohta; 3) võimaldab ainekava eesmärke toetavat temaatilist kirjandust.    

1.5. Hindamise alused  

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamise 

täpsem korraldus määratakse kooli õppekavas.  

Hindamise põhiline ülesanne on toetada õpilase arengut, kujundades positiivse minapildi ja 
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adekvaatse enesehinnangu, kusjuures tähtis on õpilase enda roll hindamises, pakkudes 

võimalusi enesehindamiseks.  

Õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid peavad olema mitmekesised. Kontrolli ning 

hindamise eesmärk on saada ülevaade õpitulemuste saavutatusest ja õpilase ainealasest 

arengust ning kasutada saadud teavet õppe tulemuslikumaks kavandamiseks.  

Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis 

on hindamise kriteeriumid.  

Õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid peaksid olema mitmekesised.   

Filosoofias hinnatakse eelkõige neid spetsiifilisi oskusi, mille kujundamine on 

filosoofiaõpetuse peamisi eesmärke, st filosoofilise arutluse mõistmist ja selle koostamist, 

filosoofilise mõtlemise viiside rakendamist, oluliste filosoofia mõistete selgitamist ja 

kontekstis kasutamist. 

 Hinnatavad ülesanded arendavad loovust ning iseseisvat mõtlemist, kuid eeldavad filosoofia 

mõistete ja mõtlemisvõtete plaanipärast rakendamist.  

Filosoofias on pideva mõtlemisviiside tagasisidestamise vajaduse tõttu kaalukas kujundav 

hindamine.  

Kokkuvõttev hindamine on filosoofiaõppes teisejärguline ja piisav ainult rahuldava taseme 

tuvastamiseks.  

Soovitatav on ühe hindamisvormina kasutada essee koostamist. Esseed koostatakse etapiviisil, 

liites omavahel kujundava ja kokkuvõtva hindamise võtteid. Essee puhul hinnatakse eelkõige 

arutlusoskust; kirjanduslikku meisterlikkust ja originaalsust tunnustatakse teisejärgulisena. 

Filosoofiaesseede puhul nõutakse rangelt elementaarsete emakeele- ja kompositsioonireeglite 

järgimist. 

   

2. Kursuste kavad  

2.1. Gümnaasiumi õpitulemused   

Gümnaasiumi lõpus õpilane:   

1) kirjeldab filosoofia ainevaldkonna ülesehitust ja olulisemaid mõisteid ning arutleb filosoofia 

rolli üle tänapäeva maailmas;  

2) iseloomustab mõningaid tähtsamaid käsitlusi, mõisteid ja autoreid filosoofia ajaloost ning 

seostab neid filosoofia ajaloo perioodidega;  

3) rakendab mõningaid tähtsamaid kriitilise mõtlemise ja filosoofilise tõlgendamise viise 

filosoofilises arutluses;   

4) rakendab peamisi filosoofilise arutluse häid tavasid seminaris osaledes, jõukohast allikteksti 

mõtestades ning esseed koostades;  

5) arutleb teadmisviiside ja teaduslikkuse filosoofiliste küsimuste üle, lähtudes omandatud 

teadmistest ja omaenda kogemusest;  

6) arutleb väärtuste ja nende toimimise filosoofiliste küsimuste üle, lähtudes omandatud 

teadmistest ja omaenda kogemusest;  

7) arutleb ühiskonna ja keskkonna filosoofiliste küsimuste üle, lähtudes omandatud teadmistest 

ja omaenda kogemusest;  

8) teadvustab oma iseseisva mõtlemise ja otsustamise võimet ning rakendab seda filosoofilisi 

küsimusi arutades.  
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2.2. I kursus „Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse“  

Filosoofia ainevaldkond  

Esimese kursuse ainevaldkonnaspetsiifilise teema eesmärk on anda esmane ülevaade filosoofia 

ainevaldkonnast ja sellele iseloomulikust käsitluslaadist.  

Teema moodustab kursuse mahust kuni neljandiku.   

Õpitulemused   

Kursuse lõpus õpilane:   

1) iseloomustab filosoofia ainevaldkonda ja filosoofilist käsitlusviisi, eristades seda teaduste jt 

eluvaldkondade omast;   

2) eristab filosoofia valdkondi ja arutleb neile omaste küsimuste üle;  

3) iseloomustab filosoofia ajaloo perioode mõningate neile omaste käsitluste, mõistete ja 

autorite kaudu.  

Õppesisu   

Filosoofia valdkonnad.  

Filosoofilised küsimused ja nende eripära.  

Filosoofia ajaloo periodiseering. Perioodidele iseloomulikud filosoofilised küsimused ja 

valdkonnad ning neid küsimusi esitavad ja valdkondi käsitlevad (näidis)filosoofid.  

Filosoofilise mõtlemise algus ja selle tähendus.  

Mõtlemise ja filosoofia roll inimelus, kultuuris ning ajaloos.  

Filosoofia ning teadus, religioon, kirjandus ja elu.   

Filosoofilise mõtlemise ja käsitletavate arutlusteemadega seonduvad olulised mõisted, 

mõtteliinid ning filosoofid koos oma iseloomulike väidetega.  

Käsitletavad mõtteliinid:   

1) antiikfilosoofia ja filosoofilise mõtlemise kujunemine;  

2) keskaja filosoofia ja mõtlemise rakendamine usu teenistusse;  

3) uusaja filosoofia ning eksperimentaalse loodusteaduse sünd;  

4) uusaja filosoofia ja indiviidi/subjekti esilekerkimine;  

5) uusaja filosoofia ning valgustusmõtlemine.  

  

Filosoofiline mõtlemine   

Filosoofilise mõtlemise osa eesmärk on tutvuda filosoofiale iseloomuliku keelega, õppida 

tundma vajalikku terminoloogiat ning harjutada selle kasutamist. Filosoofilist mõtlemist 

harjutatakse, kasutades selleks kesksete arutlusteemade õppesisu. Filosoofiline mõtlemine 

moodustab kuni poole kursuse mahust.  

Õpitulemused   

Kursuse lõpus õpilane:   

1) tunneb mõningaid tähtsamaid arutlus- ja tõlgendustehnilisi termineid ning märkab nende 

rakendamise kohti filosoofilises arutluses;   

2) tunneb filosoofilise arutluse häid tavasid ning märkab nende rakendamise kohti lugemises, 

kõnelemises, väitluses ja kirjutamises;  

3) sõnastab korrektseid filosoofilisi küsimusi ning arutleb vastuste üle, jäädes filosoofilisele 

arutlustasandile ja järgides argumentatsioonireegleid;   

4) loeb filosoofilist teksti ning koostab juhendamisel lihtsama filosoofilise essee.  Õppesisu   

Keel. Teaduskeel, loomulik keel, filosoofia keel.  
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Lause, otsustus, väide ja argument.  

Mõiste ja definitsioon.  

Eeldused ning varjatud eeldused.  

Järeldamine, korrektsus ja tõesus.  

Argumendi kehtivus. Tõlgendus ja kontekst. Põhjendus ja seletus. Kooskõla ning 

vasturääkivus. Tähendus ja tõde.   

Küsimus, filosoofiline küsimus ning küsimuste korrektsus.  

Argumentatsioon ja retoorika. Filosoofilise arutelu head tavad.  

Mõtlemine ja väljendamine. Essee kirjutamine.  

 

 

Arutlusteemad filosoofilistest küsimustest  

Arutlusteemade eesmärk on eelkõige harjutada filosoofilist mõtlemist. Nende üksikasjalikum 

ja süsteemsem avamine võib jääda teise kursuse osaks. Soovi korral võib esimesel kursusel 

keskenduda põhjalikumalt ainult ühele arutlusteemale ning võtta selle jaoks osa õppesisu 

teisest kursusest. Säärasel juhul tuleb esialgu kõrvalejäetu teisel kursusel kompenseerida. 

Kursuse mahust moodustavad arutlusteemad kuni neljandiku.   

Õpitulemused   

Kursuse lõpus õpilane:   

1) arutleb teadmisviiside, väärtuste ning ühiskonna ja keskkonna lihtsamate filosoofiliste 

küsimuste üle, eristades filosoofilist arutelu tavaarutelust;  

2) väärtustab filosoofilist arutlust ja selle tulemusi, kuid annab endale aru tulemuste 

suhtelisusest, st nende seotusest eri käsitlusviiside ning aluseeldustega.  

Õppesisu   

Teadmisviisid. Teadmise olemus, tunnetusteooria.  

Teadmise ja tunnetusviiside ning võimete eristus.  

Teadmise seos uskumuse ja õigustusega. Seosed õppeainete ja eluvaldkondadega.  Väärtused 

ja normatiivsed süsteemid (moraal, religioon, õigus). Väärtuste olemus, aksioloogia. Väärtused 

ja tegutsemine. Väärtuse ja fakti erinevus. Väärtuste universaalsus ning suhtelisus.  

Ühiskond ja keskkond. Õigluse olemus.  

Ühiskonnafilosoofia, poliitikafilosoofia ning keskkonnafilosoofia. Ühiskonna ja keskkonna 

seos. Ühiskonna ja elukeskkonna korraldamine.  
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Valikõppeaine „Karjääriõpetus“ 

1. Üldalused 

1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Kursusega taotletakse, et õpilane: 

1) väärtustab õppimist elukestva protsessina; 

2) arendab oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise 

oskusi; 

3) arendab soovi ja oskust endale eesmärke seada ja nendeni jõudmiseks süsteemselt tegutseda; 

4) võtab teadlikult vastutuse oma karjäärivalikute ja -otsuste eest; 

5) teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse enesehinnangu 

kujunemist ning konkreetsete karjääriotsuste langetamist; 

6) on teadlik erinevatest töövaldkondadest, ametitest/elukutsetest, töösuhteid reguleerivatest 

õigusaktidest, haridus- ja koolitusvõimalustest, tööturu üldistest suundumustest ning 

kohalikust majanduskeskkonnast, soorollide osatähtsuse teisenemisest muutuvas töömaailmas; 

7) kasutab asjakohast informatsiooni karjääri planeerimisel; 

8) analüüsib oma õpitulemusi ja senist töökogemust ning kavandab oma karjääri. 

1.2. Õppeaine kirjeldus 

Valikõppeaine „Karjääriõpetus“ raames käsitletakse teemasid, mis kujundavad õpilases 

valmisolekut optimaalseks rakenduseks tööjõuturul, iseseisva otsustamisvõime arendamiseks, 

erinevate elurollide täitmiseks ja elukestvaks õppeks. Karjääriõpetus võimaldab ühiskonna 

inimressurssi tööturul paremal viisil rakendada, viies inimeste oskused ja huvid kokku töö- ja 

õppimisvõimalustega. Karjääriõpetus aitab kaasa sellele, et uut põlvkonda ei piiraks 

stereotüüpsed soorollid, mis mingis kultuuris ja mingil perioodil on välja kujunenud kui üldised 

jagatud arusaamad feminiinsuse ja maskuliinsuse kohta. Naiste ja meeste sünnipärased 

erinevused ei tingi seda, et nad peaksid tegema ainult teatud kindlaid töid ja õppima teatud 

erialasid. Ei ole kohane käsitleda eraldi meeste ja naiste tööd, omandatavad teadmised 

ametitega seotud terviseriskidest võimaldavad nii meestel kui ka naistel valikuid tehes mõista, 

milliste riskifaktoritega tuleb kokku puutuda. 

Karjääriõpetuse valikkursuse kava gümnaasiumile on koostatud kooskõlas põhikooli III 

kooliastme karjääriõpetuse valikõppeaine ainekavaga. Mõlemas kooliastmes on 

karjääriõpetuse peateemad samad, käsitlemisel on vajalik tagada ea- ja asjakohasust arvestavalt 

järjepidevus ning süsteemsus. Suur osa enesetundmisega seotud teemadest võimaldab õpilasel 

jälgida oma arengut (nt võrreldes, kas ja kuidas 9. klassis kirjeldatud huvid on 11. klassis 

muutunud vms). 

Karjääriõpetuse sisu erisus gümnaasiumis ja põhikooli III kooliastmes seisneb peamiselt 

teemade rõhuasetuses, käsitluse sügavuses või ulatuses. Korduvaid teemasid käsitledes 

kasutatakse erinevaid meetodeid, avatakse teemade erinevaid tahke, pakkudes üldisemat või 

detailsemat infot ja vähemal või suuremal määral iseseisvust eeldavaid ülesandeid jms. 

Karjääriõpetuse sisu mõjutab, millised on kooliastme lõpetajate järgmised võimalikud 

sammud. Haridustee kavandamisele lisaks valmistuvad gümnaasiumi lõpetajad põhjalikumalt 

töömaailma sisenemiseks. Kursuse käigus eeldatakse gümnaasiumiastme õpilastelt suuremat 

iseseisvust, valmisolekut ennast analüüsida ja selle tulemusi julgelt kaaslastele esitleda. 
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Valikõppeaine kursus koosneb kolmest osast: 

1.Enesetundmise teema käsitlemine ja vastavate praktiliste harjutuste sooritamine aitab 

õpilasel kujundada enesemääratluspädevusi ning eneseanalüüsi tulemusel langetada edasise 

haridustee ja tööeluga seotud teadlikke otsuseid. Käsitletakse sotsiaalsete ja õpipädevuste 

seoseid tulevaste õpingute ja tööeluga. 

Õpiharjumuste teadlik kujundamine sidustatuna karjääriplaanis püstitatud lühema- või 

pikemaajaliste eesmärkidega aitab ennetada õpilase haridustee katkemist. 

2.Karjääriinfo: õppimisvõimaluste, erinevate töövaldkondade ja tööturu suundumuste 

tundmine on vajalik, et õpilane oskaks teadlikult kavandada oma karjääri. Kujuneb valmisolek 

paindlikuks reageerimiseks tööturul toimuvatele kiiretele muutustele ja elukestvaks õppeks. 

Tööturuga praktilise tutvumise käigus saavad õpilased ülevaate erinevatest töövaldkondadest 

ja õpivad pöörama tähelepanu soolisele võrdõiguslikkusele karjäärivalikutes. Õpilast 

suunatakse uurima ja võimaluse korral katsetama erinevaid töid, vabatahtlikku tööd, otsima ja 

leidma seoseid õpingute ja töövaldkondade vahel. Õpilase ettevõtlikkuse kujunemisele aitavad 

kaasa praktilised õpitegevused. 

3. Planeerimise ja otsustamise põhimõtete tundmine aitab õpilasel süstematiseerida 

informatsiooni iseendast, tööturu võimalustest ja seostada seda tulevikuplaanidega. Õpilane 

analüüsib erinevaid karjäärivalikuid mõjutavaid tegureid. Õpilasel kujunevad teadmised ja 

oskused eesmärkide püstitamiseks, karjäärialaste otsuste langetamiseks, võimalike 

probleemide äratundmiseks ja nende ennetamiseks ning töö ja eraelu ühildamise tähtsusest 

Valikõppeaine kursus „Karjääriõpetus“ keskendub õpilase adekvaatse enesehinnangu 

kujunemisele. Õpilane tunneb erialade, ametite ja elukutsete vahelisi seoseid. Ta oskab näha ja 

mõistab töömaailmas toimuvat ja on teadlik selle mõjust isikliku tööalase karjääri 

planeerimisele. Õpilane teadvustab oma vastutust ja on motiveeritud isiklikku karjääri 

teadlikult planeerima. Soolise võrdõiguslikkuse printsiibi käsitlemine karjääriplaneerimisel 

suurendab õpilaste teadlikkust, et valikuid saab teha enda soovide ja eelduste järgi ning valida 

saab ka neid elukutseid, mis traditsiooniliselt on olnud sooliselt eelistatud. Karjääriõppes 

õpetatakse sallivust ja valikuvabadust. Õpilased teavad, et palgaküsimuste lahendamisel 

lähtutakse töö sisust ja vastutusastmest, mitte soolistest eelistustest. Karjääriõpetus aitab 

õpilasel luua enda jaoks tervikpilt teistes õppeainetes, kursustel ja erinevates elusituatsioonides 

omandatud teadmistest, oskustest ja kogemustest, mis on aluseks karjääriotsuste langetamisel. 

1.3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

Karjääriõpetuse kursus gümnaasiumile koosneb 35 ainetunnist. Konkreetne õppesisu 

täpsustatakse kursuse alguses õpetaja ja õpilaste koostöös. Alateemade kindlaksmääramisel, 

praktiliste tegevuste valimisel jne lähtutakse iga konkreetse õpperühma vajadustest, võttes 

arvesse, kas, kui palju ja kuidas on muud karjääriplaneerimist toetavad tegevused ning 

personaalne nõustamine õppekava raames sellele konkreetsele õpperühmale kättesaadavad. 

Kursust õpetades on soovitatav korraldada järgmisi õppetegevusi: 

1) rollimängud ja teised aktiivõppe meetodid, multifunktsionaalsed meetodid; 

2) eneseanalüüsi ja töövaldkonna tundmise küsimustike ning mõttearenduslehtede täitmine; 

3) auditoorsed loengud või iseseisev töö veebikeskkonnas teoreetiliste teadmiste 

omandamiseks; 

4) diskussioonid, väitlused; 
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5) töö karjääriinfo allikatega, info kriitiline analüüs; 

6) essee kirjutamine; 

7) uurimistöö koostamine (nt konkreetse töövaldkonna kohta); 

8) intervjuu läbiviimine (nt konkreetse ametiala esindajaga); 

9) kutsesobivustestide läbiviimine; 

10) õppevisiidid, ettevõtete külastused; 

11) iseseisev töö (nt erinevate tööaladega tutvumiseks); 

12) karjääriplaani koostamine; 

13) õpimapi koostamine; 

14) avalik esinemine jne. 

  

Õppetegevuste valikul lähtutakse konkreetse õpperühma õpilaste vajadustest, optimeerides 

õppetegevused teiste õppeainete ja tunniväliste tegevustega. Soovitatav on eelistada loengutele 

aktiivõppe meetodeid, kasutada multifunktsionaalsed meetodeid, mida on hõlbus siduda muu 

õppetegevusega teistes õppeainetes. 

1.4. Füüsiline õpikeskkond 

Õpilastele on tagatud järgmised tingimused ja vahendite kasutamine: 

1) erinevad enese ja tööturu tundmaõppimise töölehed, küsimustikud, mõttearenduslehed; 

2) õppevisiidid reaalsesse töökeskkonda; 

3) karjääriplaneerimisalase kirjanduse kättesaadavus kooli raamatukogus; 

4) arvutiklassi kasutamine (vastavalt vajadusele personaalseks või rühmatööks) ainetunnis 

veebist karjääriplaneerimisalase informatsiooni otsimiseks (rajaleidja.ee jt); 

5) karjäärispetsialisti personaalne tugi, erapooletu ja usalduslik nõu vastavalt õpilase 

vajadustele. 

1.5. Hindamise alused 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse 

õpilase teadmisi ja nende rakendamise oskust, üldpädevuste saavutatust suuliste vastuste 

(esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase 

teadmiste ja oskuste vastavust taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste 

hinnangute ja numbriliste hinnetega. 

Karjääriõpetuse käigus ei hinnata õpilase hoiakuid ega väärtusi, vajaduse ja võimaluse korral 

antakse õpilasele nende kohta tagasisidet. Hindamisel väärtustatakse õpilaste isikupära ja 

toetatakse arengut. 

Õpilane peab olema hindamises aktiivne partner, kuna see toetab eneseanalüüsi oskuste 

kujunemist. 

On soovitatav, et kursuse jooksul koostab õpilane personaalse õpimapi, millesse kogub 

eneseanalüüsi, ettevõtete külastuse töölehed jt õpiülesannete tulemused ning muud 

huvipakkuvad elukutsete või erialadega seotud materjalid. Selles sisalduvad õpiülesanded 

võivad olla tehtud kas individuaalselt või rühmatööna. 

Õpimapi kaitsmist saab hinnata kursuse kokkuvõtva hindena. 

Õpilasele tutvustatakse kursuse alguses, mida, millal ja mille alusel hinnatakse. 

Hinnatakse: 

1) praktilisi töid: CV koostamine; motivatsioonikiri, kandideerimise avaldus, essee; ettevõtte 

külastuse ja 
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töövarjupäeva konspekt või kokkuvõte, eneseanalüüsi kokkuvõte, isiklik karjääriplaan 

(õpiplaan) jms; 

2) praktilise tegevuse mõtestamise oskust; 

3) oskust asjakohast informatsiooni otsida ja analüüsida (karjääriinfo analüüsi kokkuvõte); 

4) loomingulisust ja ratsionaalsust; 

5) teadlikkust peamistest karjääriotsust mõjutavatest teguritest; 

6) iseseisva analüüsi oskust; 

7) õppekavas ettenähtud õpitulemuste saavutamist, mida õpilane tõendab arutelude, 

rühmatööde õpimapi esitlemise jt tegevuste käigus. 

2. Kursuse kava 

2.1. Kursuse õpitulemused ja õppesisu 

Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib enda isiksust ja kasutab eneseanalüüsi tulemusi elutee planeerimisel ja 

karjäärivalikute tegemisel; 

2) on motiveeritud õppima, tunneb ja kasutab erinevaid õpistrateegiaid; 

3) oskab analüüsida ennast kui tulevast töötajat; 

4) oskab näha oma erinevate elurollide seost karjäärivalikutega. 

Õppesisu 

Isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp, temperament ja iseloom. 

Isiksuseomadused: väärtused, vajadused, motivatsioon, hoiak, emotsioonid. 

Isiksuseomadused: võimed, intelligentsus, huvid, üldised ehk ülekantavad kompetentsid ja 

kutsespetsiifilised kompetentsid. 

Minapilt ja enesehinnang, identiteet, refleksioon. 

Karjääriinfo tundmine ning selle tähtsus karjääriplaneerimisel 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) tunneb tööturu suundumusi, erinevaid töövaldkondi ning on teadlik võimalustest ja nõuetest 

tööturul; 

2) teab karjäärivõimalusi majandustegevusvaldkondades; 

3) mõistab hariduse ja tööturu vahelisi seoseid ning vajadust pidevaks enesearendamiseks; 

4) oskab leida infot tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta ning kasutab seda oma 

haridustee planeerimisel. 

Õppesisu 

Muutuv tööturg: tööturu olukord, trendid, arengusuunad, prognoosid, tööandjate ootused, 

ettevõtluse vormid, töösuhteid reguleerivad õigusaktid. 

Muutuv tööjõuturg: tööjõuturu nõudlus ja pakkumine, konkurents, elukestev õpe, 

töömotivatsioon, võrdne kohtlemine tööjõuturul. 

Majandustegevusalad, amet ja ametite rühmad, kutse ja kutseoskused, kutsestandardid, 

kutseeelistused. 

Haridustee: erialad, haridussüsteem, formaalne ja mitteformaalne haridus, hariduse ja tööturu 

vahelised seosed. 

Planeerimine ja otsustamine 
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Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) mõistab karjääriplaneerimist kui terviklikku, järjepidevat ja elukestvat protsessi; 

2) suudab iseseisvalt otsustada ja analüüsida otsuseid mõjutavaid tegureid; 

3) kasutab vajaduse korral karjäärispetsialistide abi (karjäärinõustamist, tuge karjääriinfo 

hankimisel ja analüüsil); 

4) on valmis teadlike karjääriotsuste tegemiseks ja isikliku karjääriplaani koostamiseks 

elukestva õppekontekstis; 

5) võtab vastutuse oma karjääri planeerimisel. 

Õppesisu 

Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: otsustamine ja seda mõjutavad tegurid, 

otsustamisraskused, karjääriinfo allikad, infootsimine, alternatiivid, sundvalikud, muutustega 

toimetulek, karjääriteenused. 

Isikliku karjääriplaani koostamine: elukestev õpe, edu, elurollid, elulaad, karjäär, 

õpimotivatsioon, omavastutus, kandideerimisdokumendid, karjääriplaneerimine, 

karjääriplaani koostamine. 

 

Valikõppeaine „Riigikaitse” 

1. Üldalused 

1.1. Riigikaitse õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) on Eestile lojaalne kodanik, kellel on positiivne hoiak ja valmidus vajaduse korral Eestit 

kaitsta ning kes tegutseb lähtuvalt õigusriigi põhimõtetest; 

2) järgib demokraatlikke väärtusi ning on solidaarne ja vastutustundlik; 

3) mõistab riigikaitse seotust erinevate ühiskonnaelu valdkondadega; 

4) väärtustab kaitseväelase elukutset, kaitseväge ja vabatahtlikku tegevust Kaitseliidus ning 

selle eriorganisatsioonides; 

5) teab riigikaitse korraldust ning kaitseväe ülesehitust ja ülesandeid ning riigikaitset 

reguleerivaid õigusakte; 

6) teab kodanikukaitse põhimõtteid; 

7) tunneb huvi riigikaitse ja sõjaajaloo vastu; 

8) teab NATO kollektiivse kaitse põhimõtet; 

9) on omandanud esmased oskused ohutult relva käsitseda, esmaabi anda, kriisiolukordades 

käituda ja tegutseda; 

10) teab topograafia põhialuseid, orienteerub maastikul kaardi ja kompassiga ning käitub 

keskkonda säästvalt. 

1.2. Õppeaine kirjeldus 

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma 

riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. Õppe 

kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mida kinnistatakse 

praktilises tegevuses. 
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Riigikaitseõpetuse eesmärk on panna alus Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundada 

kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta. Õppes käsitletakse teatud 

teemasid süvitsi ja teatud teemasid ülevaatlikult, et vältida õppijate ülekoormatust. 

Riigikaitseõpetus on valikõppeaine, mille maht on kaks kursust, s.o 70 tundi. Üks kursus (35 

tundi) moodustab teoreetilise osa ning teine kursus (35 tundi) on praktiline väljaõpe (võimaluse 

korral väljaõppekeskuses või välilaagris). Praktiliste harjutuste, sh välilaagri korraldamise 

eeldus on teoreetilise kursuse vastava osa läbimine. Kool korraldab riigikaitseõpetuse oma 

võimaluste järgi kas teoreetilise ja praktilise osa lõimitult või eraldi kursustena. Teoreetiline ja 

praktiline õpe on ainekavas õppeteemade all lõimitult. 

Riigikaitseõpetuse teoreetiline kursus algab ülevaatega Eesti sõjaajaloost, sõdade tekkeloost, 

põhjustest ja tagajärgedest. Omandatakse ülevaade tänapäeva ohtudest, kriisidest ja 

relvakonfliktidest ning rahvusvahelisest õigusest, sh sõjaõigusest. Teoreetilise kursusega 

omandatakse esmased teadmised Eesti riigikaitsest, riigikaitse juhtimisest ning eesmärkidest, 

kaitseväe ja Kaitseliidu ülesehitusest, julgeoleku- ja kaitsepoliitikast ning 

kaitseväeteenistusest. Käsitletakse rivikorra kujunemist ja kasutamist, erinevat tüüpi relvastuse 

arengut, tähendust ajaloos ja vajalikkust tänapäeval ning tutvutakse erinevate relvatüüpidega. 

Käsitletakse kodanikukaitse temaatikat ja esmaabi osutamist ning õpitakse looduses ilma 

abivahenditeta toime tulema. Õpitakse topograafiat, sh maastikul orienteerumist kaardi ja 

kompassiga, kaitseväe tegevuse mõju keskkonnale ning selle leevendamise võimalusi. 

Praktiline kursus keskendub üksikisiku oskuste harjutamisele erinevates olukordades. 

Relvaõppes käsitletakse esmalt ohutustehnikat ja laskmist mõjutavaid tegureid, järgnevad 

lasketehnika ja laskeasendite harjutamine. Relvaõpe lõpeb laskmisharjutustega. Riviõppes 

harjutatakse seisanguid, pöördeid, erinevaid liikumisviise, sh maastikul, ning erinevaid 

rännakuviise. Topograafia praktiliste harjutustega õpitakse kasutama topograafilist kaarti, 

mõõtkava ja leppemärke ning asimuudi määramist kompassiga. Eraldi harjutatakse 

orienteerumist kompassi ja kaardiga ning muude positsioneerimissüsteemidega. Praktiline 

esmaabi hõlmab tegevuste järjekorra õppimist õnnetuspaigal ning elupäästvat ja jätkuvat 

esmaabi. 

Olenevalt kooli võimalustest on soovitatav korraldada kursustel osalejatele praktiline õpe ühe- 

või kaheetapilise välilaagrina. Esimesel juhul on tegemist ühe 3–4päevase laagriga õppeaasta 

lõpus ning teisel juhul kahe 1,5–2päevase laagriga talvel ja kevadel. Välilaagreid korraldades 

kaasatakse võimaluse korral kohaliku Kaitseliidu maleva ja/või kaitseväe väeosi ning 

koondatakse mitme kooli riigikaitsekursuste praktilise osa välilaagrid. 

Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse välilaagriga taotletakse, et õpilased omandavad praktilise 

kogemuse riigikaitse kursusel läbitud teoreetilistest teemadest üksikvõitleja oskuste tasemel. 

Harjutamise kaudu omandatakse ettekujutus üksikvõitleja oskustest, mis võimaldab tegutseda 

kriisiolukordades. Tugevneb õpilaste enesekindlus riigikaitseülesandeid täites. 

Laagris jaotatakse õpilased jagude kaupa rühmadesse ning määratakse jaoülemad. Võimaluse 

korral kasutatakse varem väljastatud vormiriietust. Soovitatav on korraldada kahepäevane 

laager reedel ja laupäeval. 

Lõimingu võimalusi teiste õppeainetega 

Riigikaitseõpetus on multidistsiplinaarne õppeaine, millel on tihedaid kokkupuutepunkte 

mitme õppeainega: 
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1) ajalugu – sõjaajalugu, kriiside ja konfliktide tekkepõhjused ning tagajärjed, rahvusvahelised 

kriisid ja konfliktid, NATO ja ÜRO; 

2) bioloogia – inimese anatoomia, füsioloogia, massihävitusrelvad, kodanikukaitse, 

keskkonnakaitse; 

3) eesti keel – terminoloogia, töö õigustekstidega, suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 

4) füüsika – ballistika, massihävitusrelvad, kodanikukaitse; 

5) geograafia – kaardiõpetus; 

6) keemia – massihävitusrelvad, kodanikukaitse, ohutusnõuded; 

7) kehaline kasvatus – üldfüüsiline tegevus ja vastupidavus; 

8) matemaatika – mõõtkava arvutamine, kraadide arvutamine, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite kasutamine; 

9) võõrkeeled – terminoloogia; 

10) ühiskonnaõpetus – kodanikukasvatus, riigikaitse korraldus, kaitseväe ja Kaitseliidu 

struktuur, NATO ja ÜRO, rahvusvahelised kriisid ja konfliktid, Eesti kaitsepoliitika. 

 

1.3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

Õpet 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 õppida üksi ja koos teistega (iseseisvad, paaris- ning rühmatööd), et toetada 

õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks ning loovateks ja kriitiliselt 

mõtlevateks isiksusteks; 

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendatakse nüüdisaegseid IKT-l põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -

vahendeid; 

6) laiendatakse õpikeskkonda: muuseum, näitus, raamatukogu, arvutiklass, lahingupaik, 

väeosa ja teised riigikaitselised institutsioonid, sh kaitseväe õppeasutused, jne; 

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: paaris- ja rühmatöö, vestlus, 

diskussioon, väitlus, arutelu, seminar, projektõpe; skeemi, plaani, tabeli koostamine; 

praktilised ja uurimistööd; infootsing teabeallikatest ning infoanalüüs, referaadi ja ettekande 

koostamine, retsenseerimine ja esitlemine IKT vahendeid kasutades; allikaanalüüs (dokument, 

tekst, statistika jms), töö erinevate e-riigi vahenditega (riigiportaal, e-teenused, teabepäring, 

õigusaktid internetis) ning kaardiga; 

8) viiakse õppetegevus välilaagris läbi päevaplaani alusel. 

1.4. Füüsiline õpikeskkond 

1. Kool korraldab valdava osa õpet klassis, kus saab rühmatöö tegemiseks mööblit ümber 

paigutada, on internetiühendus ning audiovisuaalse materjali kasutamise võimalus. 

2. Kool võimaldab õppe sidumiseks igapäevaeluga õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi 

(muuseum, näitus, raamatukogu, arvutiklass, lahingupaik, väeosa ja teised riigikaitselased 

institutsioonid, sh kaitseväe õppeasutused, jne). 
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3. Koolil on ainekava eesmärke toetavaid õppematerjale ja -vahendeid: õigusaktid, kaardid, 

teemakirjandus, pildid, plakatid jm illustratiivne materjal, skeemid, statistilised andmed, 

ajakirjandusväljaanded Riigi Kaitse, Diplomaatia, Kaitse Kodu, Sõdur, Sõdurileht; auvised, 

matkevahendid. 

4. Välilaagris on välitingimused: maastik, harjutusväli, lasketiir, kaitseväe või Kaitseliidu 

väljaõppekeskus; väliööbimise korral isiklik ja rühmavarustus; orienteerumisvahendid, 

esmaabi õppevahendid, matkevahendid, näitlik õppematerjal; plakatid, joonised, relvad, 

laskemoon. 

1.5. Hindamise alused 

Riigikaitse õpitulemusi hinnates lähtutakse õppekava üldosa ning teiste hindamist 

reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Riigikaitse õpitulemuste kontrolli ja hindamise eesmärk 

on saada ülevaade õpitulemuste saavutatusest ja õpilase individuaalsest arengust ning kasutada 

saadud teavet õppe tulemuslikumaks kavandamiseks. Hinnatakse nii teadmisi ja nende 

rakendamise oskust kui ka üldpädevuste saavutatust, sh õpioskusi suuliste vastuste (esituste), 

kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste 

ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. 

Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpilane peab teadma, 

mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise 

kriteeriumid. 

Õpitulemuste kontrollimise vormid on mitmekesised. Suulise arutluse kõrval on olulisel kohal 

kirjalikud tööd: testid, töö kaardiga, statistika ja õigusaktide kasutamine ning analüüs, 

referaatide ja uurimistööde koostamine, arvamusloo kirjutamine, juhtumianalüüs. Nii 

teoreetilist kui ka praktilist kursust hinnates arvestatakse ainealaste teadmiste ja oskuste taset, 

aktiivsust osalemisel praktilises tegevuses ning vastutustunnet ja kaaslaste toetamist 

ühistegevuses ja rühmatöös – kodanikuosalust. 

Kontrollivaid ülesandeid koostades tuleb arvestada, et esindatud oleksid erineva tasandi 

ülesanded: teadmiste kontrollimine (mõisted, faktid, seaduspärasuste tundmine), teadmiste 

rakendamine (kasutamine uues situatsioonis), mõistmine (kirjeldamine, seletamine, 

ümbersõnastamine), analüüs ja süntees (seoste näitamine, võrdlemine, rühmitamine, 

eristamine, faktide sidumine seaduspärasustega) ning hinnangu andmine (järelduste, otsustuste 

tegemine). Laagris hinnatakse praktilisi sooritusi. 

Ohutushoiutesti positiivne sooritus on eelduseks praktilisel laskeharjutusel osalemiseks. 

1.6. Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust. Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) on Eesti Vabariigile lojaalne kodanik, järgib demokraatlikke väärtusi ning on vajaduse korral 

valmis Eestit kaitsma; 

2) tunneb sõjaajaloo, sh Eesti sõjaajaloo tähtsamaid sündmusi ja nende mõju ning tagajärgi 

ühiskonna arengule ja oma lähedastele; 

3) teab ning analüüsib peamisi aktuaalseid rahvusvahelisi probleeme ja nende mõju Eesti 

ühiskonnale ning NATO kollektiivse kaitse põhimõtet; 

4) leiab ja kasutab vajaduse korral riigikaitsesse puutuvat olulist infot, sh Eesti riigikaitse üldist 

korraldust reguleerivaid õigusakte; 

5) teab kaitseväeteenistuse põhialuseid, sh on omandanud esmase ettekujutuse ajateenistusest 

ning Kaitseliidust ja selle eriorganisatsioonidest ning teab ja väärtustab kaitseväelase elukutset;  
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6) tunneb rivilise liikumise, relvaõppe, sh ohutuse põhialuseid, oskab käituda kriisiolukordades 

ja anda esmaabi; 

7) orienteerub iseseisvalt maastikul kaardi ja kompassiga, arvestades keskkonnakaitse 

põhimõtteid ning norme; 

8) tegutseb meeskonna koosseisus kaaslasi abistavalt ja toetavalt. 

 

2. Kursuste kavad 

2.1. Kursus „Riigikaitse” 

2.1.1. 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. 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. 
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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; 

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. 
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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; 

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; 
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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 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. 
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Rühma koosseis. Rühma kogunemise viisid. 

Relvaõpe 

Kui koolis puuduvad tingimused praktiliseks relvaõppeks, siis relvakäsitsemisoskust eeldavaid 

õpitulemusi ei taotleta. 

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. 

2.2. Kursus „Praktiline õpe välilaagris” 

2.2.2. 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 

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 
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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. 

 

Valikkursus ”Joonestamine” 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
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Joonestamise valikkursusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunneb huvi tehnika, tehnoloogia ja/või disaineri loova töö vastu, saab aru selle 

rakenduslikust tähtsusest ning on motiveeritud iseseisvaks õppeks; 

2) arendab ruumikujutlusvõimet, mõtlemist, tähelepanu, graafilist kirjaoskust, loovust ja 

täpsust; 

3) on omandanud süsteemse ülevaate ruumigeomeetrilistest objektidest ja probleemülesannete 

graafilistest lahendusmeetoditest ning kasutab korrektset joonestamisalast sõnavara; 

4) suhtub lugupidavalt ja vastutustundlikult kaasinimeste loomingusse ning väärtustab võimet 

ja oskust ise uut luua; väärtustab töö läbimõeldust, korrektsust ning praktilisust; 

5) kasutab iseseisvalt erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid, joonestamisalase teabe 

leidmiseks ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 

6) rakendab ruumigeomeetrilisi probleeme lahendades teaduslikku meetodit; 

7) saab ülevaate joonestamisalase teabe rakendamisega seotud elukutsetest ning kasutab 

joonestamiskursusel omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides ning oma edaspidises 

elus; 

8) võtab vastu igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, 

majanduslikele, eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning prognoosib otsuste 

tagajärgi. 

 

Kursuse lühikirjeldus 

 

Joonestamisel on praktilise tähtsusega koht õpilaste mõtlemise ja ruumikujutlusvõime 

arendamisel ning tehnika- ja tehnoloogiaalase graafilise kirjaoskuse kujunemisel. Kursus 

tugineb varasematele matemaatika, osaliselt ka kunsti ja tööõpetuse kohustuslikel kursustel 

omandatud teadmistele, oskustele ning hoiakutele. Luuakse süsteemne ülevaade 

joonestamiseks vajalikust mitmekesisest teabest. Kinnistuvad kursuse jooksul omandatud 

sõnavara, teadmised ruumigeomeetriast ja oskused lahendada probleemülesandeid graafiliselt 

ning sellega seotud rakendustest ja elukutsetest, mis abistab õppijaid elukutsevalikul. 

 

Õppe vältel õpitakse analüüsima ruumigeomeetrilisi objekte ning lahendama 

probleemülesandeid graafiliselt. Omandatakse erinevate, sh elektroonsete teabeallikate 

kasutamise ja nendes leiduva teabe tõepärasuse hindamise oskus. Kõige sellega kujundatakse 

õpilaste joonestamisalaseid teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad neil analüüsida, mõista, 
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selgitada ning lahendada ruumigeomeetrilisi probleeme. Seejuures kujundatakse positiivne 

hoiak joonestamise kui matemaatikateaduse rakendusliku osa suhtes, mis aitab kaasa uue 

kavandamisele ja loomisele ning arvestab probleemide lahendamisel teaduslikke, 

majanduslikke, sotsiaalseid, eetilis-moraalseid aspekte ja õigusakte. 

 

 Õpitulemused 

 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) väärtustab joonestamisalaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid tehnika- ja tehnoloogiaalase 

kirjaoskuse oluliste komponentidena ning on sisemiselt motiveeritud elukestvaks õppeks; 

2) on omandanud süsteemse ülevaate jooniste vormistamise, projekteerimise, jooniste saamise 

meetodite ja ruumigeomeetriliste objektide kohta ning nimetab objektide määramisandmed; 

3) analüüsib ning kirjeldab joonise järgi objektide kuju ja suurust, objekti osade vastastikust 

asendit ja asukohta ruumis tasandiliste kujutiste abil ning loeb jooniselt infot objekti kuju, 

suuruse ja tema osade vastastikuse asendi kohta; 

4) analüüsib ning hindab projektsioonide lihtsust, mõõdetavust ja piltlikkust ning vormistab 

joonised tavakohaselt; 

5) lahendab ruumigeomeetrilisi probleeme teaduslikul meetodil graafiliselt tasandiliste 

kujutiste abil ning on omandanud ülevaate joonisega esitatud graafilise teabe erinevatest 

esitusvõimalustest, sh infotehnoloogilistest vahenditest; oskab kriitiliselt hinnata tarkvara-

vahendite sobivust joonestamiseks; 

6) on omandanud arenenud ruumikujutluse, tähelepanu ja iseseisva mõtlemise võime; 

7) toob näiteid joonestamise rakendusvaldkondade kohta ning selgitab joonestamisalaste 

teadmiste ja oskuste osa tehnika- ja tehnoloogiateaduses, disaini jt rakenduslike loovtööde 

jaoks ning igapäevases elus; 

8) suhtub oma ja teiste töösse vastutustundlikult; 

9) väärtustab loovust ja mitmekülgselt läbimõeldud lahendusi, hindab vastutustundlikku ja 

säästvat eluviisi ning saab aru nende mõjust elukeskkonnale ja ühiskonnale; 

10) kasutab erinevaid joonestamisalase, sh elektroonilise info allikaid, analüüsib, sünteesib ja 

hindab neis sisalduvat teavet ning rakendab seda tulemuslikult objekte projekteerides ja 

ruumigeomeetrilisi probleeme lahendades; 

11) kasutab joonestamist õppides ja probleeme lahendades otstarbekalt tehnoloogiavahendeid, 

sh IKT võimalusi. 
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 Õppesisu 

 

Joonistele esitatavad nõuded: normkiri, jooned, joonise formaat, kirjanurk ja raamjoon. 

Geomeetrilised konstruktsioonid: paralleel- ja ristsirgete joonestamine, sirglõigu, ringjoone ja 

nurga jaotamine osadeks. 

Projekteerimine ja selle liigid: tsentraal- ja paralleelprojekteerimine. 

Jooniste saamise põhilised meetodid. Kvooditud ristprojektsiooni meetodi olemus. Monge'i 

meetodi olemus. Punkt: koordinaadid; kaks- ja kolmvaade. Sirge: määramisandmed, 

jälgpunktid; kaks- ja kolmvaade. Sirge asend ekraanide suhtes: üld- ja eriasend. Eriasendiline 

sirge: horisontaal, frontaal, profiilsirge. Kahe sirge vastastikune asend: paralleelsed, lõikuvad 

ja kiivsed sirged. Sirglõigu pikkuse ja kaldenurga tuletamine. Tasand: määramisandmed. 

Tasandi asend ekraanide suhtes: üld- ja eriasend. Tasandilise objekti tõelise suuruse tuletamine. 

Aksonomeetria meetodi olemus. Liigid. Ristisomeetria teljestiku konstrueerimine, punkti 

ristisomeetriline kujutis. 

Geomeetrilised kehad: liigid (tahk- ja pöördkehad) ja jaotus (korrapärane, mittekorrapärane, 

sümmeetriline, ebasümmeetriline); kehade kaks- ja kolmvaated. Punkt geomeetrilisel kehal: 

punkti puuduva projektsiooni tuletamine. Geomeetriliste kehade tasandilised lõiked. 

Geomeetriliste kehade pinnalaotused. 

 

 Õppetegevus 

 

Lähtuvalt konkreetsetest õppe-eesmärkidest, käsitletavast teemast ja eeldatavatest 

õpitulemustest rakendatakse joonestamistundides järgmisi tegevusi: 

1) joonestamiseks vajaliku info otsimine eri allikatest, sh elektroonilistest, ning sellele järgnev 

info analüüs, süntees ja hindamine; 

2) ruumigeomeetriliste probleemide graafiline lahendamine koolis (kodus) ja arvutipõhises 

õpikeskkonnas; 

3) praktilised, sh uurimuslikud, tööd klassis (kodus) ja arvutikeskkonnas; 

4) dilemmaprobleemide lahendamise rühmatöö arvutikeskkonnas; 

5) joonestustöö planeerimine, tegemine, vormistamine ja kaitsmine. 

 

Füüsiline õpikeskkond 
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Joonestustööde tegemiseks on vajalikud joonestusvahendid ja -paber ning 

näitlikustamisvahendid. 

 

Valikaine „Majandus- ja ettevõtlusõpe”  

Õppeprotsessi kirjeldus 

 

Majandus- ja ettevõtlusõpetuse õppimise eesmärgiks on omandada arusaamine ühiskonnas 

toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning vastastikustest seostest nii üksiksiku, ettevõtte, riigi 

kui ka rahvusvahelisel tasandil. Seejuures arendatakse õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda 

väärtustavat ning säästvat eluhoiakut, probleemide lahendamise ja uurimuslikke oskusi.  

Õpilased saavad kursuste raames teavet erinevatest elukutsetest, elukutsetele esitatavatest 

nõuetest ja õppimisvõimalustest, õpivad koostama elulookirjeldust, käituma töövestlustel. 

Õpitakse analüüsima tööturu nõudmisi ja pakkumisi, nägema ja hindama oma soove ning 

võimalusi. Elukutsevalikul õpitakse nägema töötaja rolli kõrval ka tööandja (ettevõtja) rolli.  

 

Majandusõpetuse läbimisel omandavad õpilased oskuse otsida, kasutada, analüüsida ja hinnata 

mitmesuguseid statistilisi materjale ning kasutada infotehnoloogilisi vahendeid. 

 

Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt ja õpilase igapäevaeluga ning 

majanduses toimuvaga seostatult. Õppeprotsessis on olulisel kohal uurimuslikud tegevused, 

arutelud, ajurünnakud, rollimängud, rühmatööd, projektides osalemine, välitööd, õppekäigud, 

kohtumised erinevate elukutsete esindajatega koolis ja nende töö jälgimine töökohal, 

analüüsid, kirjeldused jmt. Uurimusliku õppe käigus omandavad õpilased probleemide 

püstitamise, hüpoteeside sõnastamise, töö planeerimise, vaatluste tegemise, tulemuste 

töötlemise, tõlgendamise ja esitamise oskused. Majandusõpetuse üheks õppevormiks on 

majanduse modelleerimise ülesannete lahendamine, mis võimaldab õpilastel omandada 

majanduse põhiprintsiipide vahelisi seoseid.  

 

Õpilastel on võimalus ennast proovile panna õpilasfirma tegevuses ja seeläbi tunnetada oma 

ettevõtlikkust, oskusi ja võimalusi tegutseda ettevõtjana.  

 

Majandus- ja ettevõtlusõpetusel on tihe integratsioon teiste õppeainetega – tuginedes 
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matemaatika, geograafia ja ajaloo teadmistele ning toetades ühiskonna- ja inimeseõpetuse 

õppimist. 

Näited ainetevahelistest seostest on järgmised: 

Matemaatika – isiklikud, perekonna ja ettevõtte finantsid, eelarve, funktsioonid, hind, kulud, 

tulud, kasum, raha, säästud, investeeringud, maksud. 

Geograafia – nappus, rahvusvaheline kaubandus, inimressursid, kapital, loodusressursid, 

valuuta, migratsioon, tootmise paigutus, SKP, Euroopa Liit, globaliseerumine, säästev areng. 

Ajalugu – võimed, hariduse seos eduga elus (suurkujud), nappus, turumajandus, raha, ettevõtja, 

ettevõtlus, aktsiad, ettevõtte vormid, konkurents, eraomand, kasum, kaubad ja teenused, 

rahvusvaheline kaubandus, inimressursid, kapital, loodusressursid, valuuta, migratsioon, 

töötaja, tööandja, soov ja vajadus, amet, töö, maksud, ärieetika, säästev areng. 

Ühiskonnaõpetus – nappus, turumajandus, nõudmine, pakkumine, hind, raha, ettevõtja, 

ettevõtlus, laenud, säästud, investeeringud, kasum, tulud, kulud, ettevõtte vormid, konkurents, 

eraomand, kaubad ja teenused, kaubad ja teenused, töötaja, tööandja, amet, töö, maksud, 

säästev areng. Intellektuaalomandi mõiste, autoriõigused, kuidas on võimalik teiste loodud 

teoseid kasutada, enda intellektuaalomandi kaitsmine, tööstusomand. 

Inimeseõpetus – huvid, võimed, hariduse seos eduga elus, isiklikud ja perekonna finantsid, 

laenud, säästud, vastutus, kohustused, karjäär, migratsioon, töötaja, tööandja, soov ja vajadus, 

amet, töö, eetika, säästlikkus. 

Emakeel – tekstid, kus on käsitletud ettevõtlust, koostööd, ameteid, tööd, ärieetikat, säästvust 

jms. 

Võõrkeel – võõrkeelsed tekstid, kus on käsitletud ettevõtlust, koostööd, ameteid, tööd, 

ärieetikat, säästvust jms. 

Bioloogia, keemia, füüsika – ressursid, säästev areng. 

Kunst ja tööõpetus - ettevõtja, ettevõtlus, kaubad ja teenused, loodusressursid, töötaja, 

tööandja, soov ja vajadus, amet, töö, säästev areng. 

Arvutiõpetus – teabeallikate kasutamine informatsiooni kogumiseks, ülevaadete koostamine, 

majanduse statistiliste andmete töötlemine, referaatide ja uurimistööde koostamine. 

 

Majandus- ja ettevõtlusõpe jaguneb kaheks kursuseks: 

I kursus Majandusõpetus (35 tundi, 1 kursus) 

II kursus Ettevõtlusõpetus (35 tundi, 1 kursus) 

Õpilaste valikuna võib lisanduda III kursus (35 tundi, 1 kursus). Lisakursuse valinud õpilased 

läbivad JA Eesti õpilasfirma programmi, mille raames viiakse läbi tegevus ettevõtte loomisest 
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kuni lõpetamiseni. Selle variandi valimise korral peab õpetaja läbima vastava koolituse Junior 

Achievement’i Arengufondi juures (vt http://www.ja.ee/).  

 

Õpitulemused  

Gümnaasiumi lõpetaja 

• seletab ja kasutab majanduse põhimõisteid ja teab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid; 

• oskab hinnata tootmistegureid ja teguritulusid ning selgitada, kuidas turg ja hind määravad 

tootmist ja tarbimist, .analüüsib nõudlust ja pakkumist mõjutavaid tegureid; 

• hindab pideva õppimise ja oskuste täiendamise tähtsust iga elukutse puhul ja oma karjääri 

planeerimisel, arendab suhtlemis- ja juhtimisoskusi, teeb koostööd ja väärtustab ärieetika 

põhimõtteid; 

• tunneb tööseadusandlust ja oskab valida või leida tööd, arvutada bruto- ja netopalka ning 

tööandja kulusid tööjõule; 

• saab aru, et tarbimise eelduseks on inimeste vajadused, tunneb oma õigusi ja vastutust 

tarbijana, oskab tarbida säästlikult; planeerib ning koostab isiklikku ja pere eelarvet, 

analüüsib eelarve piiranguid; 

• teab, et raha on üldtunnustatav maksevahend, väärtuse mõõdupuu ja kogumisvahend, 

võrdleb laenudest saadava kasu ja kaasnevate kulutuste ja riskide vahekorda; 

• teab üksikisiku ja ettevõtte kohustusi riigi ees, analüüsib ettevõtte rolli turumajanduses ja 

selgitab ettevõtete põhitüüpide erinevusi; 

• selgitab tootlikkust, mastaabisäästu ja masstootmist, teab kvalifitseeritud tööjõu, kaasaegse 

tehnoloogia ja ressursside efektiivse ning keskkonnasäästliku kasutamise otsest mõju 

tootlikkusele; 

• hindab Eesti majanduse arengusuundi ja võimalusi, teab rahvusvahelise majanduse 

eesmärke ja tähtsust maailma globaliseerumisel. 

 

Hindamine 

 

Valikaine „Majandus- ja ettevõtlusõpe” õpitulemuste hindamine lähtub õppekava üldosas ja 

teistes hindamist reguleerivates dokumentides toodud hindamisalustest. Õpitulemuste kontrolli 

ja hindamise eesmärk on saada ülevaade õpitulemuste saavutatusest ja õpilase individuaalsest 

arengust ning kasutada saadud teavet õppe tulemuslikumaks kavandamiseks. Hinnatakse nii 

teadmisi ja nende rakendamise oskust kui ka üldpädevuste saavutatust, sh õpioskusi suuliste 

vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades 

õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekava taotletavatele õpitulemustele. 

 

Kontrollitakse ja hinnatakse õpilase teoreetilisi teadmisi, majandusalaste tekstide ja statistiliste 

andmetega töötamise oskust, informatsiooni leidmist ja situatsioonide lahendamist. Hinnatakse 

praktiliste tööde täitmise oskusi, loovust ülesannete lahendamisel, juhtumianalüüsi, kus 

hinnangu aluseks on põhjuslike seoste loomine ja argumenteerimine. Kontrollitakse ja 

hinnatakse arutluse, argumenteerimise ja seoste loomise oskust, õpilase iseseisvat tööd 

(uurimused, esseed), osalemist rühmatöödes ja aruteludes.  

 

http://www.ja.ee/
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Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpilane peab teadma, 

mida ja millal hinnatakse ning milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on 

hindamise kriteeriumid. 

 

Kursuse hinne kujuneb kontrolltööde, praktiliste tööde ja uurimuste/iseseisvate 

tööde/ettekannete hinnetest. 

Hindamise aluseks on töö iseseisev sooritus, loovus ja vormistamise korrektsus. Praktilised 

tööd on mingi konkreetse üksikteema, materjali vms kohta. Iseseisvateks töödeks on kodused 

ülesanded, klassitööd ja arvutitunnitööd, mida hinnatakse valikuliselt. Kursuse jooksul võib 

hinnata ka koduseid töid, suulisi vastuseid, ülesannete lahendamist, osalemist rühmatöödes jne.  

 

Majandus- ja ettevõtlusõpe lõpeb kokkuvõtva hindamisega. Kooliastme hinde aluseks on 

läbitud kursuste hinded. 
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I kursus Majandusõpetus (35 tundi) 

 

I teema Majanduse olemus (3 tundi) 

 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus: 

Turumajanduse õppimisel omandavad õpilased majanduse põhimõisteid ja tutvuvad tänapäeva 

turumajanduse põhimõtetega; õpivad hindama ressursside tähtsust; võrdlevad erinevaid 

majandussüsteeme. 

Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: 

Ühiskonnaõpetus: Majanduse mõiste, -süsteemid (9.kl) 

Ajalugu: plaanimajandus, turumajandus (9.kl) 

Geograafia: loodusressursid, rahvastik, majandusharud ja nende paigutamise põhimõtted (7., 8., 9. 

kl) 

Õppesisu Majanduse olemus. Nappus ja kompromiss, alternatiivkulu. Majanduse põhivalikud: 

Mida? Kuidas? Kellele? Tootmistegurid: loodusressursid, inimressursid ja kapital. Mikro- ja 

makroökonoomika. Turumajanduse alused: eraomand, hinnasüsteem, turukonkurents, ettevõtlikkus. 

Motiiv. Kasum. Majandussüsteemid:  käsu-, tava-, turu- ja segamajandus. 

Põhimõisted Nappus, kompromiss, alternatiivkulu,  loodusressursid, inimressursid, kapital, mikro- 

ja makroökonoomika, eraomand, hinnasüsteem, turukonkurents, ettevõtlikkus, motiiv, tulu, kulu, 

kasum. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. Kodukoha ettevõtete kaardistamine, ettekanne. 

Õppetegevus 

Antakse ülevaade majanduse põhimõistetest ja valikutest. Tuuakse näiteid, kuidas nappus sunnib 

inimesi tegema valikuid. Tutvutakse erinevate tootmisteguritega ja majanduse põhiküsimustega. 

Turumajandussüsteemi toimimise aluseks on eraomand, hinnasüsteem, turukonkurents ja 

ettevõtlikkus. Võimalus saada kasumit annab ettevõtjale motiivi kasutada oma ressursse arukalt ja 

hinnad annavad tarbijatele teavet, mida nad majandusotsuste tegemiseks vajavad. Soovitav on 

võrrelda majandussüsteeme majanduse põhivalikuid kasutades ja lahendada erinevaid 

probleemülesandeid: 

• Majandussüsteemide võrdlus. 

• Kodukoha (ümbruskonna) ettevõtete kaardistamine. 

• Simulatsioon. Üksikul saarel (nappus). 

• Rahamäng. 
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Õpitulemused:  

• mõistab, kuidas nappus sunnib inimesi valima ressursside vahel ja kaaluma alternatiivkulusid; 

• analüüsib, kuidas erinevad majandussüsteemid lahendavad põhilisi majandusprobleeme; 

Õppevahendid 

1. Majandusõpik. Junior Achievementi Arengufond, 2011 

2. Ülesandekogu. I,. Junior Achievementi Arengufond, 2008 

3. Arrak, A, jt. Majanduse ABC. Kirjastus Audentes ja Avatar, 2002. 

4. Ajakirjanduses ilmuvad majandusteemalised artiklid. 

Lõiming             

geograafia: tootmistegurid, ühiskonnavormid; ajalugu:  naturaalmajandust, plaanimajandust, 

turumajandust, merkantilismi, füsiokraadid. Isikutest on märgitud D.Ricardo, A.Smith, Quesnau,  

ühiskonnaõpetus –  A.Smith,  majandussüsteemid, tootmistegurid;  

läbivad teemad: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, keskkond ja 

jätkusuutlik areng ning kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. 
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II teema Nõudlus, pakkumine, hind ( 4 tundi) 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus 

Turumajanduse õppimisel omandavad õpilased teadmised turu funktsioonidest,  kuidas turg ja hind 

määravad tootmist ja tarbimist. Vajalik on koostada ja analüüsida pakkumise ja nõudluse tabeleid ja 

graafikuid. 

Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse 

Matemaatika:   tabeli, diagrammi lugemine ja koostamine, koordinaatteljestik, funktsiooni graafiku 

joonestamine, võrrandisüsteemi lahendamine. 

Ühiskonnaõpetus: inflatsioon. 

Õppesisu  Nõudlus, pakkumine, tasakaaluhind, nõudluselastsus, hinnamõju. Pakkumise ja nõudluse 

tabelid ja graafikud. Nõudlust ja pakkumist mõjutavad tegurid. Defitsiit ja ülepakkumine. 

Põhimõisted   Nõudlus, pakkumine, tasakaaluhind, nõudluselastsus, hinnamõju,  Defitsiit 

(alapakkumine) ja ülepakkumine. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

• Praktilised ülesanded nõudluse pakkumise ja hinna kujunemise kohta: 

a) Nõudluse - pakkumise graafikute koostamine. 

• Virtuaalsed simulatsioonimängud: 

a) TITANi kodulehekülg http://titan.ja.org. 

b) PIZZERIA kodulehekülg http://www.pizzeria.ee. 

c) Junior Achievementi Arengufondi simulatsioon Simulaator 7 http://seitse.2day.ee. 

Õppetegevus 

Õpitakse tundma turumajanduse olemust ja turu funktsioone, kuidas kujunevad hinnad nõudmise ja 

pakkumise koosmõjus. Tuuakse näiteid, kuidas ressursside nappus mõjutab hinda. Õpitakse koostama 

ja analüüsima pakkumise ja nõudluse tabeleid ja graafikuid.  Soovitav on kasutada näitena praktilist 

turusituatsiooni, mille tulemusi saab rakendada nõudlust ja pakkumist mõjutavate tegurite 

selgitamiseks. 

• Turumäng (nõudlus, pakkumine, tasakaaluhind) 

Õpitulemused 

• iseloomustab nõudmise ja pakkumise koosmõju tasakaaluhinna kujundamisel; saab aru 

pakkumise ja nõudluse joonistest; hindab nõudluselastsuse mõju nõutavale kogusele; 

• selgitab defitsiidi ja ülepakkumise majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi. 

Õppevahendid  

1. Majandusõpik. Junior Achievementi Arengufond, 2011 

2. Ülesandekogu. I,. Junior Achievementi Arengufond, 2008 

3. Kerem, M., Raju, O., Randveer, M. Mikroökonoomika. Õpik. Tea, Tallinn, 2003. 

http://titan.ja.org/
http://www.pizzeria.ee/
http://seitse.2day.ee/
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4. Randveer, M. (koostaja). Mikroökonoomika ülesannete ja harjutuste kogu. Külim, Tallinn, 

2004 

5. Arrak, A, jt. Majanduse ABC. Kirjastus Audentes ja Avatar. 2002. 

6. Ajakirjanduses ilmuvad majandusteemalised artiklid. 

Lõiming    

matemaatika: tabeli, diagrammi lugemine ja koostamine, koordinaatteljestik, funktsiooni graafiku 

joonestamine, võrrandisüsteemi lahendamine; tulu ja kulu arvutamine; eesti keel: ajalehe info 

analüüs; võõrkeel: sõnavara täienemine erinevate infoallikatega töötamisel.  

ühiskonnaõpetus –  inflatsioon;  

läbivad teemad: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, keskkond ja 

jätkusuutlik areng ning kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. 
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III teema Inimene kui omanik, tootja, töötaja ja tarbija  (8 tundi) 

 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus 

Kasutades majandusringluse mudelit, selgitatakse, kuidas üksikisikud, kodumajapidamised ja 

ettevõtted osalevad raha, toodete ja ressursside ringluses. Õpilastel on soovitav hinnata oma oskusi 

ja võimeid isiksuse omaduste küsimustikke ja kutsesobivuse teste kasutades. Läbi praktiliste 

tegevuste õpitakse koostama isiklikku ja pere eelarvet kasutades praktilisi tegevusi. lahendatakse 

töötasude ja maksudega seotud ülesandeid. Õpitakse kirjutama elulookirjeldust ja töökohataotlust, 

kasutades CV Online’i materjale . Töötaja, juhi ja alluva rollide mõistmiseks kasutatakse rollimänge 

ja õpilased saavad osaleda töövarjupäeva programmis. Tutvutakse tööseadusandluse ja 

tarbijakaitsega. Kodukoha ettevõtete näitel tutvutakse ettevõtte organisatsiooniliste vormidega. 

Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse 

Ühiskonnaõpetus:  Tööjõud ja tööhõive. Tööturg. Töötasu ja sellega seotud maksud ja maksed. 

Tööleping. 

Inimeseõpetus: perekonna ja isiklik eelarve 

Ajalugu: palgatööliste klassi kujunemine 

Eesti keel: ametikirjade koostamine, CV 

Geograafia: Eesti tööjõud, säästlik eluviis 

Matemaatika: protsentarvutused 

Õppesisu   Kodumajapidamised. Isiklik ja pere eelarve, eelarve piirangud. Oskused ja võimed. 

Tarbija, säästlik tarbimine, tarbijakaitse. Tööjõud ja tööhõive. Tööturg. Palgad. Maksud ja maksed. 

Töötaja, juhi ja alluva rollid. Töölevõtu vestlus, CV koostamine. Tööseadusandlus. Ettevõtlus. 

Ettevõtte organisatsioonilised vormid Eestis. 

Põhimõisted   Kodumajapidamised,  tarbija, säästlik tarbimine, tarbijakaitse, tööjõud, tööhõive, 

töötasu ja sellega seotud maksud ja maksed, ettevõtlus. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

• Praktilised ülesanded:   

a) CV koostamine 

b) Isikliku eelarve koostamine 

c) Töötasudega seotud arvutused 

• Ettevõtlusalase info leidmine erinevatest andmebaasidest: 

a) Ettevõtja infovärav Aktiva kodulehekülg www.aktiva.ee. 

b) Palga ja maksude kalkulaator http://palk.crew.ee. 

http://www.aktiva.ee/
http://palk.crew.ee/
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c) CV Online’i kodulehekülg www.cv.ee. 

      d) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehekülg www.mkm.ee 

Õppetegevus 

Õpilastel on soovitav hinnata oma oskusi ja võimeid isiksuse omaduste küsimustikke ja kutsesobivuse 

teste kasutades (www.cv.ee). Õpitakse koostama isiklikku ja pere eelarvet kasutades praktilisi 

tegevusi: näiteks isiklik nädala eelarve ja perekonna tulude - kulude arvestus. Soovitav on lahendada 

töötasude ja maksudega seotud ülesandeid. Töötasu arvutamiseks on võimalik kasutada 

kodulehekülge http://palk.crew.ee. Õpitakse kirjutama elulookirjeldust ja töökohataotlust, kasutades 

CV Online’i materjale (www.cv.ee). Töötaja, juhi ja alluva rollide mõistmiseks kasutatakse 

rollimänge ja õpilased saavad osaleda töövarjupäeva programmis. Tutvutakse tööseadusandluse ja 

tarbijakaitsega. Soovitav on kutsuda tarbijakaitseameti või -liidu esindaja õppetundi. Soovitav on 

kasutada Eesti Tarbijakaitseameti kodulehelt tarbijahariduse materjale (www.tka.riik.ee). Kodukoha 

ettevõtete näitel tutvutakse ettevõtte organisatsiooniliste vormidega. 

• Majandusringluse simulatsioon ressursside ja kaupade ringluse kohta 

• Kutsuda tundi ettevõtjaid oma kogemusi tutvustama. 

• Võimalusel teha õppekäike ettevõtetesse. 

• Töövarjupäev 

• Turuplats 

Õpitulemused  

• tunneb kodumajapidamiste ressursside ja isiklike oskuste tähtsust toimetuleku eeldusena; 

• analüüsib tööjõu iseärasusi sõltuvalt tegevusalast ja ametikohast; 

oskab vormistada nõuetekohaselt elulookirjeldust ja töökohataotlust 

Õppevahendid   

1. Majandusõpik. Junior Achievementi Arengufond, 2011 

2. Ülesandekogu. I,. Junior Achievementi Arengufond, 2008 

3. Arrak, A, jt. Majanduse ABC. Kirjastus Audentes ja Avatar. 2002 

4. Riigiportaal eesti.ee kodulehekülg www.eesti.ee. 

5. CV Online’i kodulehekülg www.cv.ee. 

6. Eesti Tarbijakaitseameti kodulehekülg www.tka.riik.ee. 

7. Palga ja maksude kalkulaator http://palk.crew.ee. 

8. Maksu- ja Tolliameti kodulehekülg www.emta.ee. 

9. Ajakirjanduses ilmuvad majandusteemalised artiklid. 

Lõiming     

inimeseõpetus: enda ja kui ettevõtja isikuomaduste analüüs; eesti keel: ajalehe info analüüs CV 

koostamine, motivatsioonikiri; võõrkeel: sõnavara täienemine erinevate infoallikatega töötamisel, 

ajalugu:  palgatöötajad,  ühiskonnaõpetus –  tööturg, tööhõivepoliitika, tarbija,  töötasu ja sellega 

seotud maksud ja maksed;  geograafia –ettevõtted, tööealine rahvastik.   Matemaatika: 

protsentarvutused 

http://www.cv.ee/
http://www.mkm.ee/
http://www.cv.ee/
http://palk.crew.ee/
http://www.cv.ee/
http://www.tka.riik.ee/
http://www.eesti.ee/
http://www.cv.ee/
http://www.tka.riik.ee/
http://palk.crew.ee/
http://www.emta.ee/
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läbivad teemad: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, keskkond ja 

jätkusuutlik areng ning kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. 
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IV teema Raha ja finantsmajandus  (8 tundi) 

 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus 

Teema käsitlemisel õpitakse tundma, milleks raha ühiskonnas kasutatakse ja kuidas rahahulk 

jaguneb. Saadakse teadmisi ja arutletakse kommertspankade ja keskpanga rollist raharingluses, 

kindlustuse olemust ja ülesandeid majanduses. Tekib arusaam inflatsiooni ja deflatsiooni põhjustest 

ning nende tagajärgedest.  Õpilane oskab analüüsida tarbijahinnaindeksi kujunemist ja selle muutusi 

seoses hindade ja palkade muutumisega. Oluline on, et tekiks arusaamine tähtsamatest 

väärtpaberitest, väärtpaberituru tegevusest ja tähtsustest riigi majanduses. 

Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse 

Ajalugu: panganduse teke (7, 10) 

Ühiskonnaõpetus: raha, funktsioonid ja vormid (9) 

Matemaatika:  liht- ja liitintress;  

Õppesisu Raha funktsioonid. Finantsvahendus. Pangandussüsteem, keskpank ja kommertspangad, 

nende ülesanded ja roll raharingluses, pakutavad teenused. Hoiustamine ja laenamine, riskid. Eesti 

rahasüsteem, valuutakomitee ja rahanduspoliitika. Euro ja selle kasutamine Euroopas. Kindlustus ja 

kindlustuse pakutavad teenused. Väärtpaberid: võlakirjade ja aktsiate olemus ning erinevus. 

Väärtpaberiturg ja selle mõju majandusele. Inflatsioon, deflatsioon. Tarbijahinnaindeks.. 

Põhimõisted   raha, finantsvahendus, keskpank, kommertspank, hoiustamine, laenamine, riskid, 

kindlustus,  valuutakomitee, rahanduspoliitika, väärtpaberid,  inflatsioon, deflatsioon, 

tarbijahinnaindeks. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

Simulatsioonid 

a) interaktiivsed investeerimismängud 

b) hoiustamise ja laenamise ülesanded 

Õppetegevus 

Eesti finantssüsteemi õpetamisel on soovitav kasutada Eesti Panga ja kommertspankade kodulehtedel 

olevaid materjale ning külastada pangakontoreid ja Eesti Panga muuseumi. Tarbijahinnaindeksi 

kujunemise ja muutumise analüüsiks on otstarbekas kasutada Statistikaameti kodulehe materjale. 

Väärtpaberituru ja väärtpaberite õpetamisel on soovitav õpilastel osaleda interaktiivsetes 

investeerimismängudes, Võimalusel kutsuda tundidesse vastava valdkonna spetsialiste. Selgitada 

erinevate laenude (SMS laen  http://kiirlaen.info/ 

) ja hoiuste võimalusi ning ohtusid 

• Kommertspanga külastus 

http://kiirlaen.info/
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• Rollimängud (kuidas saada pangast laenu) 

Õpitulemused  

• tunneb Eesti rahasüsteemi iseärasusi ja arutleb Eesti rahanduspoliitika üle; 

• analüüsib kommertspankade rolli maksete teostajana ja vahendajana raharingluses, hoiuste ja 

laenude tähtsust pankade bilansis; 

• teab keskpanga ülesandeid raharingluse korraldajana, valuutareservi hoidjana, järelevalve 

teostajana kommertspankade üle; 

• tunneb kindlustuse olemust ja kindlustuse pakutavaid teenuseid; 

• teab inflatsiooni ja deflatsiooni põhjusi ning arutleb nende tagajärgede üle; 

• analüüsib tarbijahinnaindeksi kujunemist ja selle muutusi seoses hindade ja palkade 

muutumisega; 

• tunneb tähtsamate väärtpaberite – võlakirjade ja aktsiate olemust ning erinevust, selgitab 

väärtpaberituru tegevust ja tähtsust riigi majanduses. 

Õppevahendid  

1. Majandusõpik. Junior Achievementi Arengufond, 2011 

2. Ülesandekogu. I, Ülesandekogu. II, Ülesandekogu. III. Junior Achievementi Arengufond, 

2008, 2009. 

3. Arrak, A, jt. Majanduse ABC. Kirjastus Audentes ja Avatar. 2002. 

4. Arrak, A. Eesti majandus. Lõimumine Euroopa ja globaalses kontekstis. Õpik keskkoolile. 

Avatar, 2008.  

5. Eesti majandus. Lõimumine Euroopa ja globaalses kontekstis. Avatari kodulehekülg 

www.avatar.ee/eestimajandus/. 

6. Riigiportaal eesti.ee kodulehekülg www.eesti.ee. 

7. Eesti Panga kodulehekülg www.eestipank.info ja DVD Eesti Pank. 

8. Eesti Panga tarbijaveeb www.minuraha.ee. 

9. Eesti Statistikaameti kodulehekülg www.stat.ee. 

10. Tark Investor OÜ kodulehekülg www.tarkinvestor.ee. 

11. Erinevate kommertspankade ja kindlustusseltside koduleheküljed. 

12. Ajakirjanduses ilmuvad majandusteemalised artiklid. 

Lõiming   

matemaatika: tabeli, diagrammi lugemine ja koostamine, intresside, dividendide ja tarbijaindeksi 

arvutamine;  liht- ja liitprotsendiline muutumine; eesti keel: ajalehe info analüüs; võõrkeel: sõnavara 

täienemine erinevate infoallikatega töötamisel.; ühiskonnaõpetus –  inflatsioon, deflatsioon, 

valuutakomitee reeglid keskpangale, fiskaalpoliitika.; geograafia – finantsvahendust pakkuvad 

ettevõtted, nende paiknemine; ajalugu -  Eesti marga kasutuselevõtt ja selle tagamine; krooni 

kasutuselevõtt; 1933. aastal  Eesti krooni devalveerimise lugu. Vene rubla tulek ja vahetuskurss 

1940.a., 1992 rahareform.  

läbivad teemad: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, keskkond ja 

jätkusuutlik areng ning kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. 

http://www.avatar.ee/eestimajandus/
http://www.eesti.ee/
http://www.eestipank.info/
http://www.minuraha.ee/
http://www.stat.ee/
http://www.tarkinvestor.ee/
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V teema Valitsuse osa majanduses  (4 tundi) 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus 

Teema käsitlemisel analüüsitakse valitsuse rolli majandusringluses ja arutletakse valitsuse 

majanduspoliitika üle. Oluline on kohaliku omavalitsuse rolli ja tähtsuse käsitlemine. 

Analüüsitakse erinevaid maksusüsteeme ja hinnatakse nende eeliseid ja puudusi. Otseseid ja kaudseid 

makse analüüsida Eesti näitel. Majanduse tsüklite õpetamisel tuua paralleele ajaloos toimunud 

majandusperioodide ja tänapäeva vahel. Analüüsitakse töötuse probleemi Eesti näidetel. 

Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse 

Ühiskonnaõpetus: Eelarve, maksud. Valituse ja kohaliku omavalituse tegevus. 

Ajalugu: majanduskriis (suur depressioon) 

Geograafia: maakondade ja valdade kaart, Eesti tööjõud 

Matemaatika: protsentarvutused 

Õppesisu Valitsuse roll majanduses. Majandusringlus. Riigieelarve moodustamine, tulud ja kulud. 

Eesti riigi eelarve. Erinevad maksusüsteemid, nende eelised ja puudused. Otsesed ja kaudsed maksud 

Eestis. Fiskaal- ja monetaarpoliitika. Eesti maksupoliitika. Majanduse tsüklilisus. 

Põhimõisted Riigieelarve (tulu- ja kulupõhine eelarve), maksusüsteemid,  otsesed ja kaudsed 

maksud, fiskaal- ja monetaarpoliitika, majanduse tsüklilisus, maksebilanss. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

Praktilised tööd: 

a) Maksebilansi ülesanne 

Õppetegevus 

Soovitav on majanduspoliitika õpetamisel kasutada rollimänge. Riigi- ja kohaliku eelarve õpetamisel 

on võimalik kasutada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehekülge (www.mkm.ee).  

Analüüsitakse erinevaid maksusüsteeme ja hinnatakse nende eeliseid ja puudusi. Otseseid ja kaudseid 

makse analüüsida Eesti näitel. Majanduse tsüklite õpetamisel tuua paralleele ajaloos toimunud 

majandusperioodide ja tänapäeva vahel. Analüüsitakse töötuse probleemi Eesti näidetel. 

• valitsuse rolli majandusringluses 

• kohaliku omavalitsuse eelarve käsitlemisel kasutada omavalitsuse töötajate või volikogu 

liikmete abi. 

• kohaliku omavalitsuse või riigikogu külastamine (volikogu  või riigikogu istung) 

• turuplats  

• volikogu rollimäng 

Õpitulemused 

• toob näiteid valitsuse poolt pakutavate hüvede kohta; 

• tunneb valitsuse reguleerivat ja suunavat rolli majandusringluses ja hüvede ümberjagamisel; 

http://www.mkm.ee/
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• analüüsib valitsuse majanduspoliitikat majandusliku stabiilsuse, riigikaitse, sotsiaalse turvalisuse 

tagamisel; 

• arutleb riigi eelarve moodustamise, maksupoliitika ja tulude ümberjaotamise üle; 

Õppevahendid  

1. Majandusõpik. Junior Achievementi Arengufond, 2011. 

2. Ülesandekogu. III,. Junior Achievementi Arengufond, 2009. 

3. Arrak, A, jt. Majanduse ABC. Kirjastus Audentes ja Avatar. 2002. 

4. Arrak, A. Eesti majandus. Lõimumine Euroopa ja globaalses kontekstis. Õpik keskkoolile. 

Avatar, 2008.  

5. Eesti majandus. Lõimumine Euroopa ja globaalses kontekstis. Avatari kodulehekülg 

www.avatar.ee/eestimajandus/. 

6. Riigiportaal eesti.ee kodulehekülg www.eesti.ee. 

7. Eesti Panga kodulehekülg www.eestipank.info. 

8. Eesti Statistikaameti kodulehekülg www.stat.ee. 

9. Tark Investor OÜ kodulehekülg www.tarkinvestor.ee. 

10. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehekülg www.mkm.ee. 

11. Eesti töötukassa kodulehekülg www.tta.ee. 

12. Ajakirjanduses ilmuvad majandusteemalised artiklid. 

Lõiming   

matemaatika: tabeli, diagrammi lugemine ja koostamine, tulu ja kulu arvutamine eelarve 

koostamisel; eesti keel: ajalehe info analüüs; võõrkeel: sõnavara täienemine erinevate infoallikatega 

töötamisel; ühiskonnaõpetus –  subsiidium, regionaalpoliitika,  otsesed ja kaudsed maksud, fiskaal- 

ja monetaarpoliitika;  

läbivad teemad: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, keskkond ja 

jätkusuutlik areng ning kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. 

http://www.avatar.ee/eestimajandus/
http://www.eesti.ee/
http://www.eestipank.info/
http://www.stat.ee/
http://www.tarkinvestor.ee/
http://www.mkm.ee/
http://www.tta.ee/
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VI teema Rahvusvaheline majandus  (8 tundi) 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus 

Kujuneb oskus erinevate majandusnäitajate aluse analüüsida ja hinnata erinevate riikide ning 

regioonide majandusliku arengu iseärasusi. Õpilane oskab andmete alusel analüüsida kaubanduse 

rolli nii riigi kui ka rahvusvahelises majanduses ja saab aru suhtelisest ja absoluutsest eelisest. Läbi 

praktiliste ülesannete tunneb raha vahetusväärtuse mõju riigi ekspordile ja impordile ning 

spetsialiseerumise ja globaliseerumise mõisteid, toob nende kohta näiteid maailmamajandusest. 

Maailmamajanduse mõistmiseks on vajalikud kujundada teadmised kaubanduspiirangutest ja oskus 

analüüsida kaubanduspiirangute mõju üksitarbijale, ettevõtetele nii koduriigis kui ka teistes riikides. 

Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse 

Geograafia: majandusnäitajad (SKT, IAI), Eesti majandus, eksport ja import (9kl). Tulude 

ebavõrdne jaotus (7 kl) Ajalugu: Eesti väliskaubandus (1918-1940) 

Ühiskonnaõpetus: majandusnäitajad (SKT, IAI, THI), väliskaubandus,  eksport ja import 

Õppesisu Riikide võrdlemine ja rühmitamine erinevate majandusnäitajate alusel: SKT, IAI, THI jne. 

Rahvusvaheline majandus. Suhteline ja absoluutne eelis, spetsialiseerumine. Eksport, import. 

Globaliseerumine. Õiglane kaubandus. Valuuta, valuutaturg, valuutakurss, ostujõu pariteet. 

Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid. EL ja vabakaubandus. Kaubanduspiiranguid: tollimaks, 

kvoodid, tollivälised kaubandustõkked, dumping. Eesti sise- ja välismajandus, arengusuunad. 

Kaasaegsed suunad maailma majanduses. Regioonide majandusliku arengu iseärasused ja 

erinevused. Tööpuuduse kasv, tulude ebavõrdne jaotus ja elanikkonna kihistumine, ressursside 

ammendumine. 

Põhimõisted  SKT, IAI, THI,  suhteline ja absoluutne eelis, spetsialiseerumine, eksport, import, 

globaliseerumine (üleilmastumine), õiglane kaubandus, valuuta, valuutaturg, valuutakurss, ostujõu 

pariteet, rahvusvahelised majandusorganisatsioonid, kaubanduspiiranguid: tollimaks, kvoodid, 

tollivälised kaubandustõkked, dumping. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

Praktilised tööd: 

1) riikide võrdlus erinevate majandusnäitajate aluse, ettekanded 

2) absoluutse ja suhtelise eelise arvutamine ja analüüs 

3) kaupade päritolu Eestis  

Õppetegevus 

Võrreldakse erinevate majandusnäitajate alusel riike ja võrdluste alusel võivad õpilased koostada 

ettekandeid. Analüüsitakse Eesti võimalusi rahvusvahelises majanduses lähtudes Eesti 

majanduslikest eeldustest. Praktiliste ülesannete kaudu õpitakse tundma absoluutset ja suhtelist eelist 
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kui rahvusvahelise kaubanduse alust. Õiglane kaubanduse õpetamiseks kasutada Maailmakooli 

materjale (www.maailmakool.ee) ja kutsuda tundi vastava valdkonna spetsialiste. Projektitööna võiks 

kasutada erinevate riikide ostujõu pariteedi võrdlemist. Välitööna määrata kohalikus poes kaupade 

päritolu ja leida õiglase kaubanduse tooteid. Rühmatöödena arutleda kaupade päritolu ja 

kaubanduspiiranguid. Väideldakse majanduse arenguga kaasnevate positiivsete ja negatiivsete 

nähtuste üle ühiskonnas. 

• Õiglase kaubanduse või Maailmakooli spetsialistide kasutamine ainetunnis 

Õpitulemused  

• analüüsib kaubanduse rolli nii riigi kui ka rahvusvahelises majanduses; 

• selgitab suhtelist ja absoluutset eelist; 

• tunneb raha vahetusväärtuse mõju riigi ekspordile ja impordile; 

• tunneb maailma regioonide majandusliku arengu iseärasusi ja erinevusi; 

• mõistab tehnoloogilise arengu abil saavutatud majanduskasvu ja elatustaseme tõusuga kaasnevaid 

võimalikke negatiivseid muutusi ühiskonnas – linna ja maa vastandumist, tööpuuduse kasvu, 

tulude ebavõrdset jaotust ja elanikkonna kihistumist, ressursside ammendumist. 

• teab spetsialiseerumise ja globaliseerumise mõisteid, toob nende kohta näiteid 

maailmamajandusest; 

• teab mitmesuguseid kaubanduspiiranguid: tollimaks, kvoodid, tollivälised kaubandustõkked, 

dumping ja analüüsib kaubanduspiirangute mõju üksitarbijale, ettevõtetele nii koduriigis kui ka 

teistes riikides; 

Õppevahendid   

1. Majandusõpik. Junior Achievementi Arengufond, 2011. 

2. Ülesandekogu. III,. Junior Achievementi Arengufond, 2009. 

3. Arrak, A, jt. Majanduse ABC. Kirjastus Audentes ja Avatar. 2002. 

4. Arrak, A. Eesti majandus. Lõimumine Euroopa ja globaalses kontekstis. Õpik keskkoolile. 

Avatar, 2008.  

5. Eesti majandus. Lõimumine Euroopa ja globaalses kontekstis. Avatari kodulehekülg 

www.avatar.ee/eestimajandus/. 

6. Riigiportaal eesti.ee kodulehekülg www.eesti.ee. 

7. Eesti Panga kodulehekülg www.eestipank.info. 

8. Eesti Statistikaameti kodulehekülg www.stat.ee. 

9. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehekülg www.mkm.ee. 

10. Maailmakooli maailmahariduse portaal www.maailmakool.ee. 

11. TÜ Eetikakeskuse eetikaveeb www.eetika.ee. 

12. Ajakirjanduses ilmuvad temaatilised artiklid. 

Lõiming    

matemaatika: tabeli, diagrammi lugemine ja koostamine, valuutakursside arvutamine; eesti keel: 

ajalehe info analüüs; võõrkeel: sõnavara täienemine erinevate infoallikatega töötamisel; 

ühiskonnaõpetus –   välismajanduspoliitika, import, eksport, tollimaksud, kvoodid, WTO,IMF; 

geograafia – suhteline- ja absoluutne eelis, riikide spetsialiseerumine, rahvusvahelised ettevõtted, 

globaliseerumine, ajalugu -  Eesti väliskaubandus  

läbivad teemad: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, keskkond ja 

http://www.maailmakool.ee/
http://www.avatar.ee/eestimajandus/
http://www.eesti.ee/
http://www.eestipank.info/
http://www.stat.ee/
http://www.mkm.ee/
http://www.maailmakool.ee/
http://www.eetika.ee/
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jätkusuutlik areng ning kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. 



  324 

II kursus Ettevõtlusõpetus 

 

Ettevõtlusõpetus (35 tundi, 1 kursus) 

 

I teema Turumajandus  (3 tundi) 

 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus 

Turumajanduse õppimisel omandavad õpilased majanduse põhimõisteid ja tutvuvad tänapäeva 

turumajanduse põhimõtetega; õpivad hindama ressursside tähtsust, kuidas turg ja hind määravad 

tootmist ja tarbimist, analüüsima nõudlust ja pakkumist mõjutavaid tegureid 

Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse 

Inimeseõpetus, ajalugu 

Õppesisu   Ressursside nappus, majanduslik käitumine, alternatiivkulu, kompromissid. 

Majanduse kolm põhiküsimust. Ettevõtluse tugisambad. Hinnasüsteem, eraomand, konkurents, 

ettevõtlikkus, kasum. Nõudlus. Pakkumine. Hinnamõju. Nõudluse ja pakkumise muutused. 

Tasakaaluhind. Tootmise muutuste mõju hindadele. 

Põhimõisted  Nappus, alternatiivkulu, kompromiss, eraomand, konkurents, ettevõtlikkus, ettevõtlus, 

kasum, nõudlus, pakkumine, tasakaaluhind. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

• Praktilised ülesanded nõudluse pakkumise ja hinna kujunemise kohta: 

a) Nõudluse - pakkumise graafikute koostamine. 

b) toote hinna kujunemine konkreetse toote näitel 

• Virtuaalsete simulatsioonimängud: 

a) TITANi kodulehekülg http://titan.ja.org. 

b) PIZZERIA kodulehekülg http://www.pizzeria.ee. 

c) Junior Achievementi Arengufondi simulatsioon Simulaator 7 http://seitse.2day.ee. 

d) Oliver otsustab - arukate valikute tegemine 

e)  Eelkõige 5.–9.aastastele lastele. www.rahamaa.ee 

http://titan.ja.org/
http://www.pizzeria.ee/
http://seitse.2day.ee/
http://www.rahamaa.ee/
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II teema Ettevõtlus  (3 tundi) 

Õppetegevus  

Antakse ülevaade ettevõtluse põhimõistetest. Tuuakse näiteid, kuidas nappus sunnib ettevõtteid 

ressursside kasutamisel tegema arukaid valikuid. Õpitakse tundma turumajanduse olemust ja turu 

funktsioone, kuidas kujunevad hinnad nõudmise ja pakkumise koosmõjus. Õpitakse koostama ja 

analüüsima pakkumise ja nõudluse tabeleid ja graafikuid.  

• Simulatsioon Üksikul saarel (nappus). 

• Majandusringluse simulatsioon ressursside ja kaupade ringluse kohta. 

• Turumäng (nõudlus, pakkumine, tasakaaluhind). 

• Situatsiooniülesanded - nõudluse ja pakkumise muutustest. 

• Nõudluse ja pakkumise kaudu hinna arvutamine.  

Õpitulemused 

• teab, et turumajanduses määrab turg toodetava toodangu ja kasum motiveerib ettevõtlust; 

• tunneb erinevate ressursside kasutamise vajalikkust ettevõtte tegutsemisel, kapitali ja 

investeerimise tähtsust. 

Õppevahendid  

1. TITANi kodulehekülg http://titan.ja.org. 

2. PIZZERIA kodulehekülg http://www.pizzeria.ee. 

3. Ajakirjanduses ilmuvad temaatilised artiklid. 

4. Situatsioonilehed nõudluse-pakkumise graafikute koostamiseks. 

Lõiming 

matemaatika: tabeli, diagrammi lugemine ja koostamine, tulu ja kulu arvutamine, 

rahandusülesanded; eesti keel: funktsionaalne lugemine; ajalehe info analüüs, arutlusoskuse 

kujundamine; võõrkeel: sõnavara täienemine erinevate infoallikatega töötamisel.  

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus 

Ettevõtluse osas tutvuvad  õpilased ettevõtete põhitüüpidega ja analüüsivad ettevõtluse rolli 

turumajanduses ning ettevõtlust kui karjäärivalikut- võimalikku elamisviisi; õpivad väärtustama 

pideva õppimise ja oskuste täiendamise tähtsust iga elukutse puhul ja oma karjääri planeerimisel, 

arendama suhtlemis- ja juhtimisoskusi, tegema koostööd ja väärtustama ärieetika põhimõtteid; 

Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse 

Õppesisu Ettevõtlus. Ettevõtlikkus, ettevõtjate roll majanduses. Ettevõtja, ettevõte. Ettevõtja 

kohustused, riskid, kasum. Ettevõtjate strateegiad. Ettevõtte organisatsioonilised vormid. FIE, 

osaühing, aktsiaselts. Ettevõtja karjäär. Äriseadustik. 

Põhimõisted ettevõtlus, ettevõtlikkus, ettevõtja, kasum, kahjum, FIE, osaühing, aktsiaselts, 

sotsiaalne ettevõtlus, MTÜ, sihtasutus. 

http://titan.ja.org/
http://www.pizzeria.ee/
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Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

• Praktilised ülesanded:   

a) CV koostamine 

       b) Õpilasfirma loomine 

       c) kodukoha ettevõtete kaardi koostamine 

• Virtuaalsete simulatsioonimängud: 

a) TITANi kodulehekülg http://titan.ja.org. 

b) PIZZERIA kodulehekülg http://www.pizzeria.ee. 

• Ettevõtlusalase info leidmine erinevatest andmebaasidest: 

a) Ettevõtja infovärav Aktiva kodulehekülg www.aktiva.ee. 

c) CV Online’i kodulehekülg www.cv.ee. 

Õppetegevus  

Õpilastel on soovitav hinnata oma hoiakuid ettevõtjaks saamise suhtes ja ettevõtlikkust, kasutades 

erinevaid küsimustikke ja materjale. Tutvutakse ettevõtte organisatsiooniliste vormidega ja 

võrreldakse rühmatöö käigus nende eeliseid ja puuduseid. Analüüsitakse ettevõtlusprobleeme 

käsitlevaid päevakajalisi ajaleheartikleid 

• Kutsuda tundi ettevõtjaid oma kogemusi tutvustama.  

• Võimalusel teha õppekäike ettevõtetesse. 

Töövarjupäev   

Ettevõtluskogumik E-motion CD ja kodulehekülg http://e-motion.aiesec.ee. 

• Videod: Sissejuhatus ettevõtlusse (J. Parts, A. Arrak) Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehekülg www.mkm.ee 

Õpitulemused 

• teab ettevõtja kohustusi, riske ja tasusid; 

• analüüsib ettevõtte põhilisi kohustusi oma töötajate, klientide, aktsionäride ja kohaliku 

ühiskonna ees; 

• mõistab ettevõtlust kui elatise teenimise võimalust. 

Õppevahendid  CV Online’i materjalid (www.cv.ee). 

1. TITANi kodulehekülg http://titan.ja.org. 

2. PIZZERIA kodulehekülg http://www.pizzeria.ee. 

3. Ajakirjanduses ilmuvad temaatilised artiklid. 

4. Innove kodulehel trükised ( Ettevõtluse alused. Ideest eduka ettevõtjani. Mis toimub ettevõttes? 

Ettevõtte hindamine ja arendamine.) 

http://www.innove.ee/arendusprojektid/ettevotlusope/oppematerjalid 

Lõiming  

psühholoogia: enda kui ettevõtja isikuomaduste analüüs; eesti keel: ajalehe info analüüs CV 

koostamine, motivatsioonikiri; võõrkeel: sõnavara täienemine erinevate infoallikatega töötamisel. 

Ühiskonnaõpetus: ettevõtlusvormid 

http://titan.ja.org/
http://www.pizzeria.ee/
http://www.aktiva.ee/
http://www.cv.ee/
http://e-motion.aiesec.ee/
http://www.mkm.ee/
http://www.cv.ee/
http://titan.ja.org/
http://www.pizzeria.ee/
http://www.innove.ee/arendusprojektid/ettevotlusope/oppematerjalid
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III teema Ettevõtte alustamine  (10 tundi) 

 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus 

Ettevõtte alustamiseks õpivad õpilased äriplaani koostamist, analüüsivad oma äriideed SWOT 

meetodil,  saavad aru investeerimise põhimõtetest ja selgitavad tootlikkuse, mastaabisäästu ja 

masstootmise tähtsust ettevõtte edukaks toimimiseks, hindavad kvalifitseeritud tööjõu, kaasaegse 

tehnoloogia ja ressursside efektiivse ning keskkonnasäästliku kasutamise otsest mõju tootlikkusele. 

Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse 

Õppesisu Oma ettevõttega alustamine. Äriidee, äriplaan. Toode ja teenus. Algkapital, 

investeerimine. Väärtpaberid. Tootlikkus, kvaliteet. Püsi- ja muutuvkulud. Kaasaegse tehnoloogia, 

ressursside efektiivse ning keskkonnasäästliku kasutamise mõju tootlikkusele. 

Põhimõisted: äriidee, äriplaan, algkapital, investeerimine, väärtpaberid, tootlikkus, püsi- ja 

muutuvkulud. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

• Praktilised ülesanded:   

a. Õpilasfirma äriidee SWOT ja äriplaani koostamine (mõelda, et ÕF peab alustama varem 

kui 6 nädalat). 

b. Õpilasfirma põhikirja koostamine ja registreerimine JA Eestis 

c. Turu-uuring, müügiprognoosi koostamine 

• Virtuaalsete simulatsioonimängud: 

a) TITANi kodulehekülg http://titan.ja.org. 

b) PIZZERIA kodulehekülg http://www.pizzeria.ee. 

• Ettevõtlusalase info leidmine erinevatest andmebaasidest: 

a) Ettevõtja infovärav Aktiva kodulehekülg www.aktiva.ee. 

b) Ettevõtluskogumik E-motion CD ja kodulehekülg http://e-motion.aiesec.ee. 

c) Tark Investor OÜ kodulehekülg www.tarkinvestor.ee. 

d) Eesti Kvaliteediühingu kodulehekülg www.eaq.ee. 

e) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehekülg www.eas.ee. 

Õppetegevus 

Kasutatakse erinevaid ajurünnaku meetodeid äriidee leidmiseks (ideede genereerimine, välistamine 

jne). Tutvutakse äriplaani struktuuriga. Uuritakse ja analüüsitakse ettevõtte algkapitali ja 

finantseerimise allikaid. Toetused alustavale ettevõtjale. Õpitakse tootmisega seotud põhimõisteid ja 

tootlikkust mõjutavaid tegureid, tehakse praktilisi töid tootlikkuse, püsi- ja muutuvkulude 

arvutamiseks ja analüüsimiseks. Kaasaegse tehnoloogia, ressursside efektiivse ning 

keskkonnasäästliku kasutamise mõju tootlikkusele on soovitav tutvustada kvaliteedijuhtimissüsteemi 

kaudu. Kutsuda tundi ettevõtjaid oma kogemusi tutvustama. Võimalusel teha õppekäike 

http://titan.ja.org/
http://www.pizzeria.ee/
http://www.aktiva.ee/
http://e-motion.aiesec.ee/
http://www.tarkinvestor.ee/
http://www.eaq.ee/
http://www.eas.ee/
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IV teema Ettevõtte raamatupidamine. (5 tundi) 

 

tootmisettevõtetesse. 

• Rühmatöö: Äriidee hindamine kasutades erinevaid meetodeid (näiteks SWOT analüüs jms). 

• Lihtsa äriplaani koostamine. 

• Õpilasfirma arendamine (toote, teenuse omahinna, algkapitali vajaduse ja sihtrühma 

määramine. 

Õpitulemused 

• oskab koostada lihtsamat äriplaani oma äriidee teostamiseks. 

Õppevahendid   

1.  Ettevõtja infovärav Aktiva kodulehekülg www.aktiva.ee. 

2. Ettevõtluskogumik E-motion CD ja kodulehekülg http://e-motion.aiesec.ee. 

3. Eesti Kvaliteediühingu kodulehekülg www.eaq.ee. 

4. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehekülg www.eas.ee. 

5. Innove kodulehel trükised ( Ettevõtluse alused. Ideest eduka ettevõtjani. Mis toimub ettevõttes? 

Ettevõtte hindamine ja arendamine.) 

http://www.innove.ee/arendusprojektid/ettevotlusope/oppematerjalid 

6. Ajakirjanduses ilmuvad temaatilised artiklid. 

Lõiming  

matemaatika: algkapitali ja toote hinna määramine; eesti keel: ajalehe info analüüs, ÕF põhikirja 

koostamine võõrkeel: sõnavara täienemine erinevate infoallikatega töötamisel.  

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus 

Ettevõtte raamatupidamise põhimõtete mõistmiseks õpivad tundma ettevõtte kulude ja tulude 

seoseid, ettevõtte kohustusi riigi ja töötajate ees, tööseadusandlust, arvutavad bruto- ja netopalka ning 

tööandja kulusid tööjõule. 

Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse 

Õppesisu  Ettevõtte raamatupidamine. Bilanss. Kasumiaruanne. Aktiva, passiva, kasum, kahjum, 

kulum. Põhivara, käibevara, kohustused. Üksikisiku ja ettevõtte tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, 

töötuskindlustusmakse. Dividendide maksustamine ja reinvesteerimine 

Põhimõisted Maksud, kasum, kahjum, dividend, eelarve, bilanss, aktiva, passiva,  põhivara, 

käibevara, kulum, omakapital, müügitulu, käive, likviidsus, reinvesteerimine 

http://www.aktiva.ee/
http://e-motion.aiesec.ee/
http://www.eaq.ee/
http://www.eas.ee/
http://www.innove.ee/arendusprojektid/ettevotlusope/oppematerjalid
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Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

• Praktilised ülesanded.  

a. Õpilasfirma eelarve  

b. ÕF raamatupidamine (Excelis) 

c. Raamatupidamisülesanne (Maasikakorjajad Soomes, Proua Eva lillepood, Kiired Käed). 

d. Tasuvusanalüüs 

e. Ülesanded ettevõtte maksude kohta 

• Virtuaalsete simulatsioonimängud: a) TITANi kodulehekülg http://titan.ja.org. 

• Ettevõtlusalase info leidmine erinevatest andmebaasidest: 

a) Ettevõtja infovärav Aktiva kodulehekülg www.aktiva.ee. 

b) Ettevõtluskogumik E-motion CD ja kodulehekülg http://e-motion.aiesec.ee. 

c) Tark Investor OÜ kodulehekülg www.tarkinvestor.ee. 

d) Innove kodulehel trükised ( Ettevõtluse alused. Ideest eduka ettevõtjani. Mis toimub ettevõttes? 

Ettevõtte hindamine ja arendamine.) 

http://www.innove.ee/arendusprojektid/ettevotlusope/oppematerjalid 

e) www.raamatupidaja.ee 

Õppetegevus  

Praktiliste ülesannete lahendamise kaudu õpitakse ettevõtte raamatupidamist. Õpilasfirma 

raamatupidamise arvestus. Dividendide arvutusülesanded. Tuua välja tekkepõhise ja kassapõhise 

raamatupidamise erinevused. Tasuvusanalüüs  

Õpitulemused 

• tunneb raamatupidamise aluseid ja oskab pidada lihtsat majandusarvestust, teeb vahet püsi- ja 

muutuvkulude vahel. 

• oskab lugeda bilanssi ja kasumiaruannet 

Õppevahendid  

1) TITANi kodulehekülg http://titan.ja.org. 

2) Ettevõtja infovärav Aktiva kodulehekülg www.aktiva.ee. 

3) Ettevõtluskogumik E-motion CD ja kodulehekülg http://e-motion.aiesec.ee. 

4) Tark Investor OÜ kodulehekülg www.tarkinvestor.ee. 

5) Innove kodulehel trükised ( Ettevõtluse alused. Ideest eduka ettevõtjani. Mis toimub 

ettevõttes? Ettevõtte hindamine ja arendamine.) 

 http://www.innove.ee/arendusprojektid/ettevotlusope/oppematerjalid 

6) Raamatupidamise tarkused. www.raamatupidaja.ee 

Lõiming  

matemaatika: ettevõtte raamatupidamise arvestus, eelarve ja bilansi koostamine; eesti keel: 

raamatupidamisterminite õigekiri; võõrkeel: sõnavara täienemine erinevate infoallikatega 

töötamisel. 

http://titan.ja.org/
http://www.aktiva.ee/
http://e-motion.aiesec.ee/
http://www.tarkinvestor.ee/
http://www.innove.ee/arendusprojektid/ettevotlusope/oppematerjalid
http://www.raamatupidaja.ee/
http://titan.ja.org/
http://www.aktiva.ee/
http://e-motion.aiesec.ee/
http://www.tarkinvestor.ee/
http://www.innove.ee/arendusprojektid/ettevotlusope/oppematerjalid
http://www.raamatupidaja.ee/


  330 

V teema Juhtimine  (2 tundi) 

 

 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus 

Juhtimisoskuste arendamiseks hindavad õpilased pideva õppimise ja oskuste täiendamise tähtsust 

oma karjääri planeerimisel, arendavad suhtlemis- ja juhtimisoskusi koostöö tegemisel ja väärtustavad 

ärieetika põhimõtteid 

Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse 

Õppesisu  Juhtimine. Eesmärkide püstitamine, planeerimine. Meeskonnatöö, tööjaotus, 

motiveerimine, kontrollimine, koolitamine. Ajakasutus.  

Põhimõisted  karjäär, planeerimine, motiveerimine, ärieetika, juhtimisstrateegiad 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

• Praktilised ülesanded- aja planeerimine ja töögraafiku koostamine 

• Juhtimisoskuse hindamine testi abil 

• Juhtimisalase info leidmine erinevatest andmebaasidest: 

Õppetegevus  

Kasutades erinevaid tehnikaid lahendatakse juhtumipõhiseid probleemülesandeid. Kutsuda tundi 

ettevõtjaid oma kogemusi tutvustama.  

• Juhtimis- ja meeskonna mängud- Tööle kandideerimine- rollimäng 

• Kohaliku volikogu rollimäng 

• Veebilehe www.juhtimine.ee  videotes räägivad ettevõtete juhid oma kogemustest. 

• Mainori videoloengud www.mk.ee  

• TÜ Eetikakeskuse eetikaveeb www.eetika.ee 

Õpitulemused 

• teab juhi peamisi ülesandeid meeskonna liidrina; 

• oskab kasutada erinevaid tehnikaid juhtimisprobleemidele lahenduste pakkumisel. 

Õppevahendid   

1) Veebilehe www.juhtimine.ee   videotes räägivad ettevõtete juhid oma kogemustest. 

2) Mainori videoloengud www.mk.ee  

3) TÜ Eetikakeskuse eetikaveeb www.eetika.ee. 

4) Meeskonna ülesanded. Räägel. K. (2004) Tants umber tööposti. Pegasus. 

5) Innove kodulehel trükised (Ideest eduka ettevõtjani). 

http://www.innove.ee/arendusprojektid/ettevotlusope/oppematerjalid 

6) Robert T. Kiyosaki ja Sharon L. Lechter. (2005) Rikas isa, vaene isa. Sinisukk. 

Lõiming  

psühholoogia: isiksuse omadused, võimed; 

eesti keel: avalik esinemine ja sõnavara kasutus;  

võõrkeel: sõnavara täienemine erinevate infoallikatega töötamisel,. 

http://www.juhtimine.ee/
http://www.mk.ee/
http://www.eetika.ee/
http://www.juhtimine.ee/
http://www.mk.ee/
http://www.eetika.ee/
http://www.innove.ee/arendusprojektid/ettevotlusope/oppematerjalid
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VI teema Tööjõu. (4 tundi) 

 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus 

Õpilased tutvuvad tööseadusandlusega, et tunda töötaja ja tööandja õigusi ja kohustusi, teavad palga 

kujunemise ja arvutamise aluseid, arvutavad bruto ja netopalka ja ettevõtte palgakulusid 

Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse 

Geograafia - aktiivne ja mitteaktiivne rahvastik 

Õppesisu Tööjõud ja tööhõive. Tööturg. Tööpuudus. Töötasud. Töötaja, juhi ja alluva rollid. 

Töölevõtu vestlus, CV koostamine. Tööseadusandlus. 

Põhimõisted tööandja, töövõtja, tööleping, töövõtuleping, tööhõive, brutopalk, netopalk, töötu, 

koondamine, vallandamine 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

• Motivatsioonikirja koostamine 

• Praktilised ülesanded. Palga ja ettevõtte palgafondi arvutamine http://palk.crew.ee 

• Töötasualase info leidmine erinevatest andmebaasidest:,   

• Ettevõtte ja üksikisiku töötasuga seotud maksumäärade selgitamine www.fin.ee 

Õppetegevus  

Soovitav on lahendada töötasude ja maksudega seotud ülesandeid. Õpitakse kirjutama 

elulookirjeldust ja töökohataotlust, kasutades CV Online’i materjale (www.cv.ee). Töötaja, juhi ja 

alluva rollide mõistmiseks kasutada rollimänge. Tutvutakse tööseadusandluse ja tarbijakaitsega. 

Kutsuda tundi ettevõtjaid oma kogemusi tutvustama või tööhõive spetsialiste tööturu ja töötukassa 

võimalustest ja töötute ümberõppeks ja ettevõtjana alustamiseks. Töövestlusel käitumise hea tava. 

• Rollimäng - töövestlus 

• ettevõtjale vajalikud seadused www.rmp.ee, www.fin.ee 

• tööhõive ja sotsiaalsete tagatiste teemad sotsiaalministeeriumi kodulehele www.sm.ee  

Õpitulemused 

• tunneb tööseadusandlust ja oskab valida või leida tööd; 

• oskab arvutada bruto- ja netopalka ning tööandja kulusid tööjõule 

• oskab hinnata enda võimeid ja vastutust töötades ühel ametikohal õpilasfirmas;  

• oskab vormistada elulookirjeldust ja töökohataotlust. 

•  orienteerub tööseadusandluses 

Õppevahendid 

1) Palga ja ettevõtte palgafondi arvutamine http://palk.crew.ee 

2) ettevõtjale vajalikud seadused www.rmp.ee, www.fin.ee 

3) sotsiaalministeeriumi kodulehele www.sm.ee  

Lõiming  

matemaatika:  bruto- ja netopalga ning tööandja tööjõukulude arvutamine  

http://palk.crew.ee/
http://www.fin.ee/
http://www.cv.ee/
http://www.rmp.ee/
http://www.fin.ee/
http://www.sm.ee/
http://palk.crew.ee/
http://www.rmp.ee/
http://www.fin.ee/
http://www.sm.ee/
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VII teema Konkurents ettevõtluses  (2 tundi) 

eesti keel: elulookirjelduse ja töökohataotluse kirjutamine;  

võõrkeel: sõnavara täienemine erinevate infoallikatega töötamisel. 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus 

Konkurentsi teemaga selgitatakse tootlikkust, mastaabisäästu ja masstootmist, analüüsitakse 

kvalifitseeritud tööjõu, kaasaegse tehnoloogia mõju tootlikkusele ja ressursside efektiivse ning 

keskkonnasäästliku kasutamise tähtsust ja otsest seost tootlikkusega 

Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse 

Õppesisu  Konkurents ettevõtluses. Konkurentsi vormid. Konkurentsi positiivne ja negatiivne mõju 

tootmisele ja tarbijale. Konkurents ja keskkond. Litsents, patent, kasulik mudel, tööstusdisaini lahend 

ja autoriõigus. 

Põhimõisted  Konkurents, täielik konkurents, monopolistlik konkurents, oligopol, monopol, 

innovatsioon, litsents, patent, kasulik mudel, autoriõigus. Kõlvatu konkurents, kartellikokkulepe, 

dumping 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

• Praktilised ülesanded- analüüsida meedia ja reklaami mõju konkurentsile 

• Virtuaalsete simulatsioonimängud: Titan, Pizzeria 

• Ettevõtete konkurentsi näidete leidmine ja võrdlemine Interneti vahendusel 

Õppetegevus  

Tutvustatakse konkurentsi vorme ja analüüsitakse erinevad turustruktuuride mõju ettevõtete 

omavahelises konkurentsis. Võrreldakse intellektuaalse omandi kaitse võimalusi (litsents, patent, 

kasulik mudel, tööstusdisaini lahend ja autoriõigus jne). 

• Kasutada meediareklaame ettevõtete konkurentsi võrdlemiseks; 

• Tootlikkuse, mastaabisäästu ja masstootmise selgitamiseks simulatsioon: Pizzavabrik, 

raamatu voltimine, kaardivabrik; 

• Kvalifitseeritud tööjõu, kaasaegse tehnoloogia vajalikkust selgitada õppekäigul 

tootmisettevõttesse 

• Ressursside efektiivse ning keskkonnasäästliku kasutamise otsest mõju tootlikkusele 

selgitamiseks: 

Kohaliku volikogu simulatsioon, Metsajärve probleemülesanne, Kaevuri dilemma 

Konkurentsieelised läbi innovatsiooni. Tehnoloogia ja tehnika arengu mõju tootmisele. Absoluutne 

ja suhteline eelis  
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VIII teema Turundus (4 tundi) 

Õpitulemused 

• tunneb konkurentsiliike, konkurentsi positiivseid ja negatiivseid mõjusid. 

• oskab hinnata konkurentsi positiivseid ja negatiivseid mõjusid, seostada reaalse eluga; 

• väärtustab kvalifitseeritud tööoskusi ja haridust; 

• käitub keskkonnateadlikult 

Õppevahendid 

1) Konkurentsiseadus.  https://www.riigiteataja.ee/akt/782641 

2) Eesti Patendiamet: http://www.epa.ee/ 

3) Eesti Konkurentsiamet: http://www.konkurentsiamet.ee/ 

4) Innovatsiooni teejuht 

Lõiming  

matemaatika: tootlikkuse, mastaabisäästu arvutamine ja graafikute koostamine; 

eesti keel: meediareklaamide ja artiklite analüüs; geograafia: keskkonna säästmine, 

ühiskonnaõpetus: konkurents 

võõrkeel: sõnavara täienemine erinevate infoallikatega töötamisel. 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus 

Turunduse kaudu õpitakse, et tarbimise eelduseks on inimeste vajadused, õpitakse tundma oma õigusi 

ja vastutust tarbijana, säästlikku tarbimist; mõistma reklaami  eesmärke, positiivseid ja negatiivseid 

mõjusid 

Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse 

Õppesisu  Turundus. Põhiülesanded. Toode, hind. Hinnakujundus. Müügistrateegiad. 

Turundussuhtlus ja müügikoht. Reklaam, reklaami koostamine. Ostja ja müüja rollid. 

Põhimõisted  turundus, turustus, müügistrateegia, reklaam, turu segmenteerimine, toote eluiga. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

• Praktilised ülesanded. 

Kaupluste müügitoetuse ja –tegevuste, kampaaniate võrdlemine 

Reklaamianalüüs  

• Virtuaalsete simulatsioonimängud: 

• Ettevõtlusalase info leidmine erinevatest andmebaasidest: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/782641
http://www.epa.ee/
http://www.konkurentsiamet.ee/
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IX teema Ärieetika  (2 tundi) 

Õppetegevus  

Õpilased viivad läbi turu-uuringu ja analüüsivad oma toote/teenuse sihtrühma. Soovitav on koostada 

turundusplaan lähtudes tootest, hinnast, turundussuhtlusest ja müügikohast. Võimalusel 

praktiseeritakse omandatud teadmisi müügistrateegiatest. Praktilise tegevusena analüüsitakse tuntud 

reklaame ja koostatakse oma tootele/teenusele reklaam. Läbi rollimängude harjutatakse 

müügitegevust. 

• Tarbijakäitumine – rollimängud toote ja teenuse reklaamiagent, müüja, ostja 

• Sihtturundus ja positsioneerimine 

• Brändid ja kaubamärgid  

• Antireklaam ja reklaami eetika. 

• Turu- uuring küsitlusena face to face kaubakeskustes, koolis, tänaval. 

• JA reklaamivõistluse reklaamide vaatamine, analüüs 

• Osavõtt JA reklaamivõistlusest 

Õpitulemused 

• oskab püstitada tootmise ja müügi eesmärke; 

• tunneb turunduse mõistet, rolli ettevõtte tegevuses; 

• oskab hinnata ja võrrelda turustruktuure ja strateegiaid, teha reklaami ja müüa tooteid. 

• oskab analüüsida reklaame 

• oskab koostada erinevale sihtrühmale turundusplaane 

Õppevahendid  

1) Ann Vihalem. (2008) Turunduse alused. Külim. 

2) Erinevad reklaamkanalid 

3) Lasn, K. (2005). Kultuuritõkestus. Tallinn: Tänapäev  

4) Kotler , P. (2007) Kotleri turundus. Tallinn: Pegasus. 

5) Ghauri, P., Gronhaug,  K. (2004)  Äriuuringute meetodid. Tallinn: Külim. 

6) Maailma brändid: http://www.interbrand.com/en/Default.aspx 

7) Videod Internetist, You Tube’st, Kuldmuna auhinnatud reklaamid: http://eral.vertical.ee/ 

Lõiming   

eesti keel:; geograafia- maailma brändid; kunstiõpetus- reklaami koostamine, kujundamine; 

informaatika- reklaami kujundamine arvutigraafika abil 

võõrkeel: sõnavara täienemine erinevate infoallikatega töötamisel,. 

Õpetamise eesmärgid ja teema olulisus 

Õpitakse mõistma ärieetika olulisust, ausa konkurentsi toimimist, vastutust nii töötajate kui 

ühiskonna eest. Säästlikkuse ja eetika olulisus. 

Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse 

Ühiskonnaõpetus- eetika ja moraali korruptsiooni mõiste(9.kl) 

Geograafia- keskkonnahoid, Ajalugu- varimajandus 

http://www.lvrkk.ee/kristiina/turjuh/sihtturundus_ja_positsioneerimine.html
http://www.interbrand.com/en/Default.aspx
http://eral.vertical.ee/
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Õppesisu Ärieetika. Vastutus tarbija ja ühiskonna ees, ettevõtte omanike ning töötajate ees. 

Sotsiaalne ettevõtlus. Eetika olemus ja moraal. 

Töösuhted ja töövaidlus 

Kutse-eetika ja ametialane käitumine  

Illegaalne äri (korruptsioon, inimkaubandus, kõlvatu konkurents jne.) 

Põhimõisted eetika, ärieetika, moraal, sotsiaalne ettevõtlus, korruptsioon, ärisaladus, varaline 

vastutus, töövaidlus, varimajandus (must turg), ümbrikupalk 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

Praktilised ülesanded.  

Meediaartiklite kriitiline analüüs 

• Ettevõtlusalase info leidmine erinevatest andmebaasidest: 

      Maailmakooli maailmahariduse portaal www.maailmakool.ee. 

      TÜ Eetikakeskuse eetikaveeb www.eetika.ee. 

Õppetegevus  

Ärieetika teema õpetamisel on soovitatav analüüsida näidisjuhtumeid ja viia läbi rühmatöid, näiteks 

Maailmakooli (www.maailmakool.ee ) ja TÜ Eetikakeskuse (www.eetika.ee ) materjalide põhjal. 

Eetika mõiste selgitus. 

Praktilised tegevused: 

• Neeru siirdamine, kapskali 

• Konkurentsiseadus 

• Organisatsioonide eetikakoodeksid 

• Juhtumid- kaasused 

• Sotsiaalne ettevõtlus- Hea teo sihtasutusest pärit veeb: www.Sinanoored.ee 

• Eksperdi kasutamine 

Õpitulemused 

1) oskab tuua eetiliste äriotsuste näiteid, mis mõjutavad ühiskonda; 

2) hindab seoseid väärtuste ja käitumiste vahel. 

Õpilane oskab: 

1) analüüsida kriitiliselt ja argumenteeritult väärtusi ja kõlbelisi norme 

2) omama ettekujutlust väärtushoiakute ja kõlbeliste tõekspidamiste üle. Oskama faktiliselt 

põhjendada oma seisukohti 

3) ette nägema, võimaluse korral vältima ja lahendama väärtuste ja kõlbeliste normidega seotud 

konfliktsituatsioone; 

http://www.ti.ee/index.php?page=111&
http://www.maailmakool.ee/
http://www.eetika.ee/
http://www.maailmakool.ee/
http://www.eetika.ee/
http://www.sinanoored.ee/
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Õppevahendid  

1) Pojman, L. P. (2003) Eetika. Õiget ja väära avastamas.  Tartu: Fontese Kirjastus. 

2) TÜ Eetikakeskuse http://www.eetika.ee/arieetika 

3) Maailmakooli materjalid www.maailmakool.ee 

4) Juhtimise koduleht. www.juhtimine.ee 

5) Meel, M. , (2003) Ärieetika. Sissejuhatus ärieetikasse. Tallinn:Külim. 

6) Kutse-eetika ja ametialane käitumine: 

http://ec.europa.eu/civil_service/admin/ethic/index_et.htm 

7) Töösuhted ja töövaidlus http://www.ti.ee/index.php?page=111 

8)  Inimene ja õigus . Õpetaja käsiraamat.(2001) J. Tõnissoni Instituut.  

9) otsiaalne ettevõtlus- Hea teo sihtasutusest pärit veeb: www.Sinanoored.ee 

Lõiming 

eesti keel:; filosoofia- eetika; perekonnaõpetus-; ühiskonnaõpetus - moraal, eetika, korruptsioon; 

ajalugu – varimajandus võõrkeel: sõnavara täienemine erinevate infoallikatega töötamisel,. 

http://www.eetika.ee/arieetika
http://www.maailmakool.ee/
http://ec.europa.eu/civil_service/admin/ethic/index_et.htm
http://www.ti.ee/index.php?page=111&
http://www.ti.ee/index.php?page=111
http://www.sinanoored.ee/

