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AINEVALDKOND „KEEL JA KIRJANDUS” 

EESTI KEEL 

 

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. 

 

Õppeaine kirjeldus 

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

keeleoskuseks. Eesti keele kursustega puutakse 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 
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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. 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 ara faktiinfo ja arvamus ning mõjutamine ja 

manipuleerimine; olla valmis esitama täpsustavaid küsimusi ning vastuväiteid. 
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EESTI KEELE AINEKAVAD KURSUSTE KAUPA 

Praktiline eesti keel I (10.kl) 

 

Õppesisu, alateemad 

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

emotsionaalsus, toon. 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 

(nimestike, graafikute, tabelite 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. 

 

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. 

 

Keel ja ühiskond (10.kl) 

 

Õppesisu, alateemad 

Keele ülesanded: infovahetus, suhteloome, identiteedi väljendamine, maailmapildi kujundamine. 

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. 

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 
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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. 

 

Tekstiõpetus I (10.kl) 

 

Õppesisu, alateemad 

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

emotsionaalsus, toon. 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 

(nimestike, graafikute, tabelite 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. 

 

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. 

 

Meedia ja mõjutamine (11. kl) 

 

Õppesisu, alateemad 

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 
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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. 

 

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. 

 

Praktiline eesti keel II (11. kl) 

 

Õppesisu, alateemad 

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: blogi, podcast. 

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, 
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kinnistamine ja praktiline kasutamine). Kuulamine. Ratsionaalsete, eetiliste ja emotsionaalsete 

argumentide eristamine suulises tekstis, kallutatuse ja manipuleerimise äratundmine. 

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. 

 

Tekstiõpetus II (11. kl) 

 

Õppesisu, alateemad 

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

emotsionaalsus, toon. 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 

(nimestike, graafikute, tabelite 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. 

 

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. 
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Teksti keel ja stiil (12. kl) 

Õppesisu, alateemad 

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. 

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) oskab väljenduda õigesti nii suuliselt kui ka kirjalikult ning valida sobivaid väljendusvahendeid 

vastavalt suhtlusolukorrale; 

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

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

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

viitamissüsteeme; 

5) tunneb mõjutamise viise ja keelevahendeid, argumenteerib, nõustub esitatud väidetega või 

lükkab neid ümber nii suulises kui ka kirjalikus tekstis; 

6) oskab toimetada oma teksti. 

 

Praktiline eesti keel III (12. kl) 

Õppesisu, alateemad 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis-ja kirjutamisteemad: 

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

2) kirjanduskursustega seostuvad teemad; 
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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. 

 

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. 

 

Tekstiõpetus III (12. kl) 

 

Õppesisu, alateemad 

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

emotsionaalsus, toon. 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 

(nimestike, graafikute, tabelite jm) mõistmine. Info otsing erinevatest allikatest. Süstemaatiline 

sõnavaraarendus (nt harvem sõnavara, sõnamoodustus, sõnavara täiendamine, kinnistamine ja 
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praktiline kasutamine). Kuulamine. Teksti suhtlustähenduse ja eesmärgi mõistmine eri toiminguis, 

suhtluspartneri mõistmine dialoogis. Erinevate keelevariantide sotsiaalse tähenduse mõistmine. 

 

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. 
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KIRJANDUS 

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

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 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 maailmakirjanduseolulisemaid 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. 

 

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. 
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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. kursused 

 

KIRJANDUSE ÕPPESISU JA ÕPITULEMUSED 

 

Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine (10. kl) 

 

Õppesisu, alateemad 

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

Autori maailmavaade, selle kujunemine konkreetseis ühiskondlikes oludes ja avaldumine tema 

teostes. Autorikoht 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 

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. 
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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 välis-

autoritelt ning ühe eesti autori luulekogu. 

 

 

Kirjandus antiigist 19. sajandi lõpuni (10. kl) 

 

Õppesisu, alateemad 

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, 

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 
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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. 

 

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. 

 

Kirjanduse põhiliigid ja žanrid (11. kl) 

 

Õppesisu, alateemad 

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

tekstide olemus. Žanri mõiste. Kirjandusvoolu, -žanri ja -teose stiil. 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 
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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. 

 

20. sajandi kirjandus (11. kl) 

 

Õppesisu, alateemad 

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 Waltar, Ernest 

Hemingwa, 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, 
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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. 

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes 20. sajandikirjanduse 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. 

 

Uuem kirjandus (12. kl) 

 

Õppesisu, alateemad 

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 
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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. Valik 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 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. 

 

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, ühiskonna ning üldinimlike probleemide 

ja väärtustega; 

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

maailmakirjandusest. 

 

Kirjandus ja ühiskond (12. kl) 

 

Õppesisu, alateemad 

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 
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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 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. 

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; 
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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. 
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AINEVALDKOND „VÕÕRKEELED” 

 

AINEVALDKONNA ÜLDALUSED 

 

Ainevaldkonna õppeained 

Gümnaasiumis õpitakse vähemalt kahte võõrkeelt, mis valitakse järgmisest loetelust: inglise, saksa 

või vene keel. Keelepoliitiline eesmärk on saavutada gümnaasiumi lõpuks vähemalt kahe võõrkeele 

valdamine iseseisva keelekasutaja tasemel (B-tase). B1- ja B2-keeleoskustasemega võõrkeeled valib 

kool. Võõrkeelerühmi moodustades arvestatakse õpilaste taset, soove ning kooli võimalusi. 

 

Ainevaldkonna kirjeldus 

Võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada 

mitmekultuurilist maailma, arendavad süsteemset mõtlemist ning eneseväljendusvõimalusi 

erinevate keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega. 

Ainevaldkonda kuuluvate võõrkeelte õppe kirjeldus on üles ehitatud, lähtudes keeleoskustasemete 

kirjeldustest Euroopa keeleõppe raamdokumendis (edaspidi raamdokument). Kõikide võõrkeelte 

õpitulemused on raamdokumendile toetudes kirjeldatud ühtsetel alustel. 

Kuna võõrkeel on eelkõige vahend teabe hankimiseks ja selle edastamiseks suhtlusprotsessis, siis 

on keeleõppe keskmes teemavaldkonnad, mille kaudu ja mille piires kujundatakse suhtluspädevust. 

Need on kõigile võõrkeeltele ühtsed, erinevused teemavaldkondade käsitlemisel tulenevad õpitava 

keele sihttasemest ja õppe kestusest. 

Suhtluspädevust kujundatakse keele nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine, 

rääkimine ja kirjutamine, mistõttu on täpsustavad õpitulemused esitatud osaoskuste kaupa. 

Erinevaid osaoskusi õpetatakse integreeritult. Võõrkeelte integratsioon teiste õppeainetega ning 

õppimist soodustava õpikeskkonna loomine toetab suhtluspädevuse omandamise kõrval ka 

maailmapildi, enesehinnangu ja väärtuskäitumise arengut.  

Keelehariduse eesmärk on suurendada inimese keelepagasit, kus ühe võõrkeele õpe toetab teise 

võõrkeele omandamist. Keeleõpe on pidev protsess, kus edasimineku tagab ainult järjepidevus. 

Õppijas arendatakse oskust võrrelda oma keelt ja kultuuri teistega, mõista ja väärtustada nende 

eripära, olla tolerantne ning vältida eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse.   

Õppijakeskse võõrkeeleõppe olulisemad põhimõtted on: 

1) õppija aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov võõrkeele kasutamine ning 

õpistrateegiate kujundamine; 

2) keeleõppes kasutatava materjali sisu vastavus õppija huvidele; 

3) erinevate aktiivõppevormide (sh paaris- ja rühmatöö) kasutamine; 

4) õpetaja rolli muutumine teadmiste vahendajast õpilase koostööpartneriks ja nõustajaks 

teadmiste omandamise protsessis, 

5) õppematerjalide mitmekesisus, nende kohandamine ja täiendamine lähtuvalt õppija 

eesmärkidest ning vajadustest. 

 



22 

 

Läbivad teemad 

Võõrkeelte valdkonna ained kajastavad õpieesmärke ja teemasid, mis toetavad õpilase 

algatusvõimet, mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, kasutades selleks sobivaid 

võõrkeelseid (autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid töömeetodeid. 

Kõiki läbivaid teemasid käsitletakse viie teemavaldkonna kaudu. Eelkõige on läbivad teemad 

seotud järgmiste teemavaldkondadega: 

1) „Haridus ja töö”, „Inimene ja ühiskond” – elukestev õpe ja karjääri planeerimine; 

2) „Keskkond ja tehnoloogia”, „Inimene ja ühiskond” – keskkond ja jätkusuutlik areng; 

3) „Eesti ja maailm”, „Haridus ja töö”, „Inimene ja ühiskond” – kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; 

4) „Eesti ja maailm”, „Kultuur ja looming”, „Inimene ja ühiskond” – kultuuriline identiteet; 

5) „Keskkond ja tehnoloogia”, „Inimene ja ühiskond” – teabekeskkond; 

6) „Keskkond ja tehnoloogia”, „Inimene ja ühiskond” – tehnoloogia ja innovatsioon; 

7) „Keskkond ja tehnoloogia”, „Inimene ja ühiskond” – tervis ja ohutus; 

8) „Väärtused ja kõlblus” käsitletakse kõigis viies teemavaldkonnas. 

 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega; 

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses 

ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks; 

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja 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, 

õppematerjale ja -vahendeid; 

6) mitmekesistatakse õpikeskkonda: muuseumid, näitused, teater, kino, kontserdid, arvutiklass jne; 

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, diskussioonid, 

projektõpe jne. 

 

Õppe-eesmärgid 

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt 

toimida; 

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 ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks 

motivatsiooni ning vajalikud oskused. 
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Õppeaine kirjeldus 

Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt. 

B2-keeleoskustasemega võõrkeeleks on keel, kus õpilane on varasemate õpingutega jõudnud 

kõrgemale keeleoskustasemele (nt B1 põhikooli lõpus) ning tema eesmärk on jõuda B2-

keeleoskustasemele, sõltumata sellest, kas õpitav keel oli põhikoolis A-, B- või C-keel või on 

õpilane seda võõrkeelt õppinud väljaspool kooli. 

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. 

B1-keeleoskustasemega võõrkeeleks on keel, mis algab madalamalt keeleoskustasemelt (nt A2 

põhikooli lõpus), õpilase eesmärk on jõuda vähemalt B1-keeleoskustasemele, sõltumata sellest, kas 

õpitav keel oli põhikoolis A-, B- või C-keel või on õpilane seda võõrkeelt õppinud väljaspool kooli. 

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. 

Kohustuslike kursuste arv võimaldab õpilasel saavutada valitud sihttasemega võõrkeeles 

õpitulemused rahuldaval või heal tasemel olenevalt õppija võimekusest ning tema algsest 

keeleoskustasemest. B1- või B2-keeleoskustaseme oskuste süvendamiseks, kinnistamiseks ja   

liikumiseks järgmise keeleoskustaseme poole pakub kool õpilasele valikkursusi ning lisakursusi 

vastavalt kooli õppekavale. 

Õpetuses kasutatakse kommunikatiivse keeleõppe põhimõtteid ning aktiivõppemeetodeid. Rõhk on 

interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Rakendatakse jätkuvalt paaris- ja 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 on õpilasel võimalus võrrelda Eesti 

ja õpitava keele maa kultuuriruumi. Teemasid käsitledes peetakse silmas kursuse keeletaset, õpilase 

huve ning teemade päevakohasust. 

Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele 

struktuuri õpitakse kontekstis. 

Kultuuriteadlikkuse kujundamisel juhitakse õpilase tähelepanu emakeeles ja õpitavas võõrkeeles 

suhtlemise erinevustele ning neid erinevusi selgitavatele kultuurinähtustele. Õpilane peaks olema 

teadlik oma kohast ja vastutusest ühiskonnas ning suutma anda adekvaatseid hinnanguid. 

Õppes on jätkuvalt oluline õpioskuste arendamine, mis toetab edasisi võõrkeeleõpinguid ning paneb 

aluse elukestvale õppele. 
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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 

ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja meediatekste. Kasutatakse mitmekesiseid ülesandeid, mis eeldavad 

loovat lähenemist. Keeletasemele vastava sõnavara omandamiseks ning keerukamate 

keelekonstruktsioonide kasutamiseks ja kinnistamiseks kasutab õpetaja ülesandeid, kus õpilane saab 

rakendada suhtlemisoskust, kasutades erinevaid keeleregistreid (nt suhtlemine ametiasutuses, 

tööintervjuul, olmesfääris). 

Õpetaja suunab õpilasi kõrvutama ja analüüsima erinevate keelte sarnasusi ja erinevusi, nägema 

keeltevahelisi seoseid ning jälgima oma keelekasutust. 

Õpetaja planeerib koos õpilasega 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). 

 

Õpitulemused 

B1-keeleoskustasemega keel 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal; 

2) saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega; 

3) kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt oma 

seisukohti ja 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 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. 
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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 seletavat sõnaraamatut, 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. 

 

AINEVALDKONNA AINEKAVAD 

 

INGLISE KEEL 

 

Õppekorraldus 

10. klassis – 4 kursust (140 tundi aastas) 

11. klassis – 4 kursust (140 tundi aastas) 

12. klassis – 4 kursust (140 tundi aastas) 

 

Õppesisu 

10. klass - 140 tundi 

 

EESTI JA MAAILM:  

1. Inglise keelt kõnelevate maade geograafia, ajalugu, pealinn, elustiil, rahvuslikud stereotüübid.  

2. Eesti geograafia, ajalugu, pealinn, elustiil , rahvuslik stereotüüp 

3. Turism, reisimine, puhkuse korraldamine, majutus,  

4. Transport ja selle kasutamine 

 

KULTUUR JA LOOMING:  

1. Televisioon, vägivald TV-s,  

2. Reklaam ja selle roll. 

 

KESKKOND JA TEHNOLOOGIA: 

1. Kodu ja kodukoht Avinurme, 

2. Maa ja linn, urbaniseerumine, liiklus, 

3. Globaalprobleemid, 
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4. looduskaitse,  

5. sotsiaalsed probleemid. 

 

HARIDUS JA TÖÖ:  

1.Õppimine - lugemisstrateegiad, kuulamisstrateegiad, kirjutamise planeerimine, grammatilised 

terminid. 

2.Pere ja kasvatus - abielu ja perekond, rollid perekonnas, suhted perekonnas.  

3. Töösuhted  

4. Ankeedi täitmine, ametlik ja isiklik kiri, CV, tööavaldus 

5. Tööintervjuu. 

 

INIMENE JA ÜHISKOND:  

1. Inimeste välimus ja iseloom,  

2. Minu eripära ja võimed, mina isiksusena teiste seas,  

3. Inimestevahelised suhted. 

 

11. klass - 140 tundi 

 

EESTI JA MAAILM: 

1. Vaatamisväärsused Eestis ja mujal maailmas 

2. Ekstreempuhkuse võimalusi  

3. Eesti valitsemiskord, majandus, kultuuritavad, rahvusvahelised suhted. 

 

KULTUUR JA LOOMING:  

1. Kino, teater, inimesed filmis ja teatris ja kunstis,  

2. Muusika, kontserdid, muusikainstrumendid, heliloojad, 

3. Teadlased, leiutajad; tähtsaimad leiutised 

4. Jutu, muistendi ja kirjandi kirjutamine 

 

KESKKOND JA TEHNOLOOGIA:  

1. Loodus ja looduskaitse, loodusrikkused, kliima, 

2. Loodussäästlik eluviis 

3. Vesi 

 

HARIDUS JA TÖÖ:  

1. Haridussüsteem ja õppimisvõimalused Eestis ja õpitava keele maades, koolikord. 

 

INIMENE JA ÜHISKOND: 

1. Keha ja tervis, tervislik eluviis, toitumine,  

2. Vigastused ja esmaabi 

3. Inimestevahelised suhted 

4. Eesmärgid ja unistused, eeskujud 
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5. Erinevad eluetapid 

6. Õigused ja kohustused 

7. Sport ja vabaaja tegevused 

8. Raha ja tarbimine 

9. Kuritegevus 

10. Massimeedia 

 

12. klass - 175 tundi 

 

EESTI JA MAAILM:  

1. Valitsemiskord, seadusandlus ja parlament,  

2. Usuline vabadus, 

3. Rahvusvahelised suhted 

4. USA, Canada, Austraalia, New Zealand, Iirimaa. Valitsemiskord, kultuur, rahvusvahelised 

suhted. 

 

KULTUUR JA LOOMING:  

1. Filmižanrid 

2. Tegelikkus või fiktsioon 

3. TV- tõsielu show 

4. Meelelahutus 

 

KESKKOND JA TEHNOLOOGIA:  

1. Sotsiaalne heaolu, riigitoetused,  

2. Töö ja tööpuudus, 

3. Teaduse- ja tehnoloogia saavutused ning nende rakendamine igapäevaelus 

4. Teabekeskkond – infootsing ja –vahetus, 

5. Kliima ja kliimamuutused 

 

HARIDUS JA TÖÖ:  

1. Eksami kirjutamis-, kuulamis- , lugemisosa, keelestruktuuride osa ja kõnelemisosa tehnikad 

2. Iseõppimine, mälu treenimine 

3. Haridussüsteem Eestis 

4. Edasiõppimisvõimalused Eestis ja välismaal 

5. Tööotsimine 

 

INIMENE JA ÜHISKOND:  

1. Tarbimine, loodussäästlik eluviis  

2. Tervislik toitumine ja eluviis 

3. Lootused, ambitsioonid 

4. Ekstreemsport 

5. Väärtushinnangud, risk 
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6. Vaated elule ja ühiskonnale 

7. Kuritöö ja karistus 

 

Keelestruktuurid  

 

10. klass 

Tegusõna: tegusõna tüübid, aktiivi ajavormid ja nende kasutus (16 ajavormi), ebareeglipärased 

verbi vormid, aegade ühildumine kaudses kõnes, Present Perfect või Past Simple, tuleviku 

väljendamine (Fur. S., Fut. Progr., Fut. Perf. Progr., Pres. Simple, going to, Pres. Progr.). 

Küsimuste moodustamine, modaalverbid can, could, must, may, might, should, have to etc. + 

infinitiiv ja nende kasutus, passiivi ajavormid ja nende kasutus (10 ajavormi). 

● Artikkel: artikkel geograafiliste nimedega ja pärisnimedega. 

● Määrsõna: määrsõna koht lauses, määrsõnade võrdlemine. 

● Lühendid: üldlevinud lühendid. 

● Õigekiri: lühivormid., sõnade kokku- ja lahkukirjutamise põhijuhud 

● Nimisõna: liigid, üld- ja pärisnimede kasutamine, omastav kääne, kahekordne omastav Kääne, 

nimisõnade mitmus, loendatavad ja loendamatud nimisõnad, liitnimisõnad 

● Arvsõna: kuupäevad, lihtmurrud, kümnendmurrud 

● Eessõna: fraasid, mis nõuavad enda järel teatud eessõna. 

● Omadussõna: liitomadussõnad, täiend- ja öeldistäiteline omadussõna, sõnajärg mitme täiendsõna 

puhul, võrdlusvormid, eritüvelised võrdlusastmed, piiritlevad ja astmelised omadussõnad. 

● Lauseõpetus: fraaside ja lausete ühendamine 

● Sidesõna: siduvad sidesõnad, vastandavad sidesõnad, põhjuslik sidesõna, järelduslikud 

sidesõnad, põhjusmääruslauseid alustavad sidesõnad, viisimääruslauseid alustavad sidesõnad, 

tagajärjemääruslauseid alustavad sidesõnad, mööndusmääruslauseid alustavad sidesõnad. 

● Sõnatuletus: omadus-, tegu- ja nimisõnade tuletus ees- ja järelliidete abil. 

● Asesõna: siduvad asesõnad. 

 

11. klass 

● Artikkel: artikli kasutamine abstraktsete nimisõnadega, ainenimedega, artikli puudumine, erandid. 

● Tegusõna: passiivi ajavormide kasutamine, oleviku ja mineviku kesksõna, konstruktsioonid: 

sihitis kesksõnaga ja iseseisev kesksõnaline tarind, tingimuslaused (0, I,II,III), ajamääruslaused; 

tegevusnimi ja konstruktsioonid - sihitis infinitiiviga, for-tarind infinitiiviga, modaalverbid -  

modaalverbid can, could, may, might, must /have to, mustn't, ought to, shall, should, will, would, 

need, needn't, used to + infinitiiv vs.bBe used to+-ing ja nende kasutus. 

● Nimisõna: abstraktsed nimisõnad, ainsuse ja mitmuse kasutamise erijuhud all, every, whole, 

none. 

● Õigekiri: kirjavahemärgid, koma kasutamise põhijuhud. 

● Omadussõna: kesksõnalised omadussõnad. 

● Asesõna: umbmäärased asesõnad, umbisikulised asesõnad; both…an, neither…nor, either…or. 

● Sidesõna: ajamääruslauseid alustavad sidesõnad, alus-, sihitis- ja öeldistäitelauseid alustavad 

sidesõnad 
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● Eessõna: ajamäärustes esinevad eessõnad, kohamäärustes esinevad eessõnad, nimi- ja 

omadussõnad, mis nõuavad enda järel teatud eessõna (phrasal verbs) 

● Lauseõpetus: kõrvallaused, rõhutavad sõnad ja kontruktsioonid 

12. klass 

● Tegusõna: aeg ja aspect, sõnade järjekord kaudses küsimuses; ebareaalsed tingimuslaused, 

segatüübid, teised moodused tingimuse väljendamiseks; tuleviku väljendamine, ajamääruslaused 

kõneviisid; tegusõna mittepöördelised vormid infinitiiv vs. gerundium, gerundium tegusõnade ja 

eessõnade järel, aluse ja sihitisena. 

● Määrsõna: määrsõna liigid, funktsioonid, struktuur, mitmetähenduslikud määrsõnad, kahe 

erineva vormiga määrsõnad, omadussõnadega, eessõnadega, partiklitega, sidesõnadega vormilt 

ühtelangevad määrsõnad; so, such, enough, too, määrsõna asetus lauses. 

● Omadussõna: omastavad ja näitavad omadussõnad 

● Sõnatuletus: sõnade liitmine, ees- ja tagaliited. 

● Õigekiri: liidetega vormid; sõnade poolitamine. 

● Lauseõpetus: it ja there lause algul; teksti seostamine tervikuks (cohesion, discourse makers); 

idioomid keeles. 

● omadussõnad, mis nõuavad enda ees teatud eessõna by car, for sale, at last jt; nimi-, omadus- ja 

tegusõnad, mis nõuavad enda järel teatud eessõna advice on, afraid of, belong to. 

● Arvsõna: aritmeetilised põhitehted, erinevad mõõtühikud. 

. 

Kasutatav kirjandus 

Õpikuteks on: 

10. klassis 

Margarita Hanschmidt, Merike Saar - All the World’s a Puzzle 1 

11. klassis 

R. Acklam, A. Crace – Going for Gold 

Margarita Hanschmidt, Merike Saar - All the World’s a Puzzle 2 

12. klassis 

J. Newbrook, J.Wilson, R. Acklam – New first certificate Gold  

Margarita Hanschmidt, Merike Saar - All the World’s a Puzzle 3 

Focus On Year 12 

Õpetaja valib lisaõppematerjale oma vabal valikul lähtudes seatud eesmärkidest. Kasutatakse 

videomaterjale, ajakirjandust, internetti ning mitmeid erinevaid sarju välismaal kirjastatud 

õpikutest. 
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SAKSA KEEL 

 

Võõrkeelte, sh saksa keele ainekava haakub emakeele ja kirjanduse, matemaatika, loodus-, sotsiaal- 

ja kunstiainete, tehnoloogia ja kehalise kasvatuse ainekavadega.  

Kõige enam toetub saksa keele omandamine emakeelele, kuna emakeel on lapse arengus üheks 

olulisemaks teguriks. Lisaks ühistele õppe- ja kasvatuseesmärkidele kattuvad emakeele ja saksa 

keele õpetamisel ka paljud teemavaldkonnad.  

Loodusainetest on saksa keele õppes kõige rohkem kokkupuudet loodusõpetuse, bioloogia ja 

geograafia ainekavadega. Loodusteaduslik pädevus teostub läbi mitmete teemavaldkondade, nt 

käitumine looduses; loodus ja looduskaitse; keskkonnasõbralik ja -säästlik käitumine; elu linnas ja 

maal, tervislikud eluviisid jne.  

Sotsiaalainetega seostub saksa keel läbi erinevate teemavaldkondade käsitlemise, nt ajaloo puhul on 

käsitletavad alateemad Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; õpitavat keelt kõnelevate riikide 

sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad sündmused, saavutused ja nendega seotud 

nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast ning inimeseõpetuse puhul nt viisakas käitumine; võimed, 

tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suhted, viisakusreeglid, koostöö ja teistega arvestamine 

jne.  

Tehnoloogiaoskus areneb läbi arvuti kasutamise; arvuti on võõrkeeltes erinevate tööde teostamise 

vahend, suhtlemisvahend ja informatsiooni otsimise vahend.  

Kõige vähem puutub saksa keel kokku matemaatika ja kehakultuuriga, siiski suhtluspädevuse 

raames tuleb osata võõrkeeles öelda arvude nimetusi (nt vanus, kellaajad, sünniaeg jne), erinevaid 

jooniseid ja graafikuid interpreteerida, samuti käsitletakse teemade raames tervisliku eluviisi 

(tervislik toimutmine, hügieen) ja spordiga seonduvat.  

 

Keeleteadmised  

10. KLASS  

Nimisõna: soo määramine, mitmuse moodustamise tüübid, nimisõnade käändkonnad, ainult 

ainsuses või mitmuses kasutatavad nimisõnad.  

Tegusõna: käskiv kõneviis (moodustamine ja kasutamine), ajavormid (Präsens Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futur)- kasutamine;  

Artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine, artikli kasutamine üldnimedega, 

ainenimedega, abstraktsete nimisõnadega, geograafiliste ja isikunimedega;  

Asesõna: isikuliste ja omastavate asesõnade käänamine (Nominativ, Akkusativ, Dativ) ja 

kasutamine, umbmäärased asesõnad;  

Omadussõna: omadussõna öeldistäite ja täiendina, võrdlusastmed, als ja wie kasutamine, 

omadussõna käänamine, substantiveerimine;  

Arvsõnad ja mõõtühikud  

 

11. KLASS  

Asesõna: näitavate ja siduvate asesõnade käänamine ja kasutamine. Umbisikuline asesõna es 

kindlates väljendites;  
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Tegusõna: reeglipäraste ja ebareeglipäraste tegusõnade põhivormid, modaaltegusõnade tähendus ja 

kasutamine infinitiiviga ja põhiverbina; infinitiivi kasutamine partikliga zu ja ilma; 

infinitiivkonstruktsioonid um… zu, ohne… zu,haben… zu, sein… zu;  

konjunktiivi aktiivi vormide moodustamine, konjunktiivi kasutamine soovide ja võimalikkuse 

väljendamiseks, irreaalsetes, tingimus- ja võrdluslausetes;  

passiiv: Vorgangspassiv, Zustandspassiv, von ja durch kasutamine; kesksõnad Partizip I ja Partizip 

II;  

tegusõnade rektsioon  

 

12. KLASS  

Nimisõna: mitmuse moodustamise tüübid, ainsuses ja mitmuse kasutatavad nimisõnad, nimisõna 

käändkonnad  

Eessõna: eessõnad daativi ja akusatiiviga; eessõnad daativiga, eessõnad akusatiiviga, eessõnad 

genitiiviga  

Määrsõna: koha- aja- viisi- hulga- ja põhjusmäärsõnad, määrsõnade võrdlusastmed  

Lauseõpetus: lihtlause, jaatavad ja eitavad küsilaused, lauseliikmed, lausemudelid pöördelise vormi 

asukoha järgi- verb esimesel, teisel ja viimasel kohal; liitlause: rindlause ja rinnastavad ning 

alistavad sidesõnad; modaalsed abisõnad  

Sõnatuletus: liitsõnade moodustamine, nimisõnade järelliited, omadussõnade järelliited, nimi- ja 

omadussõnade eesliited, tegusõnade lahutatavad või lahutamatud eesliited  

Õigekiri: suur ja väike algustäht, punkt, koma, küsi- ja hüüumärk lause lõpus, koma loetelus ja 

lihtlauses  

Artikkel-umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine, artikli kasutamine üldnimedega, 

ainenimedega, abstraktsete nimisõnadega, geograafiliste ja isikunimedega.  

10. klass 

Tundide arv – 70 tundi õppeaastas (2 kursust)  

 

Õppesisu  

 

1. Eesti ja maailm  

Eesti riik ja rahvas:  

1) geograafiline asend ja kliima;  

2) rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid;  

3) mitmekultuuriline ühiskond. 

Eesti keel ja eesti meel:  

1) kultuuritraditsioonid;  

2) kodukoha lugu. 

 

2. Kultuur ja looming  

Kultuur kui looming:  

1) looming: kirjandus, kujutav kunst  
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2) rahva ajalooline kultuurimälu;  

Kultuuritraditsioonid ja tavad:  

1) rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad ja kõnekäänud kui rahvatarkuse  

varamu;  

2) erinevate rahvaste kultuuritraditsioone, tavasid ja uskumusi. 

 

3. Keskkond ja tehnoloogia  

Geograafiline keskkond:  

1) keskkonna ja inimese suhted, keskkonnateadlikkus: looduslik tasakaal, puutumatu  

loodus; tööstus ja kultuur, kaitsealad; saasteallikad;  

2) loodusliku tasakaalu kadumisest tingitud ohud keskkonnale ja inimestele; kliima ja  

kliimamuutused;  

3) keskkonna jätkusuutlik areng.  

Elukeskkond:  

1) elutingimused erineva kliima ja rahvastusega aladel;  

3) säästlik eluviis;  

4) sotsiaalne miljöö: põhirahvusest koosnev või mitmekeelne ja -kultuuriline ühiskond;  

lähinaabrid.  

Tehnoloogia:  

1) teaduse- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus;  

2) teabekeskkond: infootsing ja -vahetus;  

3)keeletehnoloogilisi rakendusi igapäevaelus: elektroonsed sõnastikud, keeleõppematerjalid, 

arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne;  

 

4. Haridus ja töö  

Pere ja kasvatus:  

1) perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest hoolimine;  

2) kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak jne.  

Haridus:  

1) riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused;  

2) kohustuslik kooliharidus, iseõppimine;  

3) koolikeskkond ja -traditsioonid; noorteorganisatsioonid;  

4) edasiõppimisvõimalusi Eestis ja välismaal; 

5) elukestev õpe.  

Tööelu:  

1) teadlik eneseteostus; elukutsevaliku võimalusi ja karjääri planeerimine;  

2) tööotsimine: eluloo (CV) koostamine, tööleping, töövestlus;  

3) töö kui toimetulekuallikas; raha teenimine (nt sissetulekud ja väljaminekud, hinnad);  

tööpuudus;  

4) vastutustundlik suhtumine oma töösse; hoolivus enese ja teiste suhtes;  

5) suhted töökollektiivis; meeldiv ja sundimatu miljöö, motiveeritud töötaja;  

6) vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks; 
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5. Inimene ja ühiskond  

Inimene kui looduse osa:  

1) eluring: sünd, elu ja surm;  

2) tasakaal inimese ja looduse vahel (loodushoidlik eluviis, aukartus looduse ees);  

Inimene kui indiviid:  

1) inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine;  

2) iga inimese kordumatu eripära;  

4) inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed; sotsiaalsed;  

5) erinevad inimesed ja rahvad (keele- ja kultuurierinevused, käitumistavad, kõlblusnormid).  

Inimestevaheline suhtlus:  

1) suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeel (sõnavalik, žestid, miimika jne);  

2) meedia kui suhtluskanal ja -vahend.  

Ühiskond kui eluavalduste kogum:  

1) majanduselu: tõusud ja mõõnad, heaoluühiskond;  

2) sotsiaalsfäär, elatustase, heategevus; 

 

11. klass 

Tundide arv- 70 tundi õppeaastas (2 kursust)  

 

Õppesisu  

 

1. Eesti ja maailm  

Eesti riik ja rahvas:  

1) omariiklus ja kodanikuks olemine, riigikaitse;  

2) geograafiline asend ja kliima;  

3) rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid;  

4) mitmekultuuriline ühiskond.  

Eesti keel ja eesti meel:  

1) rahvuslik identiteet;  

2) kultuuritraditsioonid;  

3) kodukoha lugu. 

 

2. Kultuur ja looming  

Kultuur kui looming:  

1) looming: kirjandus, kujutav kunst, helilooming, arhitektuur, tarbekunst, käsitöö jne;  

2) rahva ajalooline kultuurimälu;  

3) loova mõtte arendamine kogemuse kaudu  

Kultuuritraditsioonid ja tavad:  

1) rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad, kõnekäänud kui rahvatarkuse varamu; 

2) erinevate rahvaste kultuuritraditsioonid, tavad ja uskumused 
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3. Keskkond ja tehnoloogia  

Geograafiline keskkond:  

1) keskkonna ja inimese suhted, keskkonnateadlikkus: looduslik tasakaal, puutumatu  

loodus; tööstus- ja kultuurmaastikud, kaitsealad; saasteallikad;  

2) loodusliku tasakaalu kadumisest tingitud ohud keskkonnale ja inimestele; kliima ja  

kliimamuutused;  

3) keskkonna jätkusuutlik areng  

Elukeskkond:  

1) sotsiaalsete hüvede olemasolu ja nende kättesaadavus (nt arstiabi, pensionid, riiklikud  

toetused ja fondid, abirahad, soodustused puudega inimestele);  

2) säästlik eluviis  

Tehnoloogia:  

1) teadus- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus;  

2) teabekeskkond: infootsing ja -vahetus;  

3)keeletehnoloogilisi rakendusi igapäevaelus: elektroonsed sõnastikud, keeleõppematerjalid,  

arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne;  

 

4. Haridus ja töö  

Pere ja kasvatus:  

1) perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest hoolimine;  

2) kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak  

jne.  

Haridus:  

1) riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused;  

2) kohustuslik kooliharidus, iseõppimine;  

3) koolikeskkond ja -traditsioonid; noorteorganisatsioonid;  

4) edasiõppimisvõimalusi Eestis ja välismaal;  

5) elukestev õpe.  

Tööelu:  

1) teadlik eneseteostus; elukutsevaliku võimalusi ja karjääri planeerimine;  

2) tööotsimine: eluloo koostamine, tööleping, töövestlus;  

3) töö kui toimetulekuallikas; raha teenimine (nt sissetulekud ja väljaminekud, hinnad);  

tööpuudus;  

4) vastutustundlik suhtumine oma töösse; hoolivus enese ja teiste suhtes;  

5) töötaja ja tööandja õigused ning vastutus, ametiühingud, katseaeg, osalise või täisajaga töö,  

puhkus;  

6) suhted töökollektiivis; meeldiv ja sundimatu miljöö, motiveeritud töötaja;  

7) vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks;  

8) puudega inimeste töö. 
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5. Inimene ja ühiskond  

Inimene kui looduse osa:  

1) eluring: sünd, elu ja surm;  

2) tasakaal inimese ja looduse vahel (nt loodushoidlik eluviis, aukartus looduse ees);  

3) elulaad ehk olemise viis (nt loodus- ja inimsõbralik, tervislik). 

Inimene kui indiviid:  

1) inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine;  

2) väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale;  

3) inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed; sotsiaalsed;  

Inimeste suhtlus:  

1) suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeel (nt sõnavalik, žestid, miimika);  

2) meedia kui suhtluskanal ja -vahend.  

Ühiskond kui eluavalduste kogum:  

1) majanduselu: tõusud ja mõõnad, heaoluühiskond;  

2) sotsiaalsfäär, elatustase, heategevus;  

3) ebaterved eluviisid 

 

12. klass 

 Tundide arv- 70 tundi õppeaastas (2 kursust)  

 

Õppesisu  

 

1. Eesti ja maailm  

Eesti riik ja rahvas:  

1) omariiklus ja kodanikuks olemine  

2) geograafiline asend ja kliima;  

3) rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid  

Eesti keel ja eesti meel:  

1) kultuuritraditsioonid;  

2) kodukoha lugu.  

Eesti ja teised riigid:  

1) Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriik: ELi liikmesriigid, ELi töökorraldus;  

2) Eesti koht maailmas: rahvusvaheline koostöö. 

 

2. Kultuur ja looming  

Kultuur kui looming:  

1) looming: kirjandus, kujutav kunst, helilooming, arhitektuur, tarbekunst, käsitöö jne;  

2) rahva ajalooline kultuurimälu;  

3) loova mõtte arendamine kogemuse kaudu.  

Kultuuritraditsioonid ja tavad:  

1) rahvapärimused, vanasõnad, kõnekäänud kui rahvatarkuse varamu;  

2) erinevate rahvaste kultuuritraditsioonid, tavad ja uskumused. 
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3. Keskkond ja tehnoloogia  

Geograafiline keskkond:  

1) keskkonna ja inimese suhted, keskkonnateadlikkus: looduslik tasakaal, kaitsealad; saasteallikad;  

2) loodusliku tasakaalu kadumisest tingitud ohud keskkonnale ja inimestele; kliima ja  

kliimamuutused  

Elukeskkond:  

1) sotsiaalsete hüvede olemasolu ja nende kättesaadavus (nt arstiabi, pensionid, riiklikud  

toetused ja fondid, abirahad, soodustused puudega inimestele);  

2) säästlik eluviis;  

3) sotsiaalne miljöö: põhirahvusest koosnev või mitmekeelne ja -kultuuriline ühiskond;  

lähinaabrid.  

Tehnoloogia:  

1) teadus- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus;  

2) teabekeskkond: infootsing ja -vahetus;  

3)keeletehnoloogilisi rakendusi igapäevaelus: elektroonsed sõnastikud, keeleõppematerjalid,  

arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne  

 

4. Haridus ja töö  

Pere ja kasvatus:  

1) perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest hoolimine;  

2) kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak  

jne.  

Haridus:  

1) kohustuslik kooliharidus, iseõppimine;  

2) edasiõppimisvõimalusi Eestis ja välismaal;  

3) elukestev õpe.  

Tööelu:  

1) teadlik eneseteostus; elukutsevaliku võimalusi ja karjääri planeerimine;  

2) tööotsimine: eluloo koostamine, tööleping, töövestlus;  

3) töö kui toimetulekuallikas; raha teenimine (nt sissetulekud ja väljaminekud, hinnad);  

tööpuudus;  

4) vastutustundlik suhtumine oma töösse; hoolivus enese ja teiste suhtes;  

5) töötaja ja tööandja õigused ning vastutus, osalise või täisajaga töö, puhkus;  

6) suhted töökollektiivis; meeldiv ja sundimatu miljöö, motiveeritud töötaja;  

7) vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks; 

 

5. Inimene ja ühiskond  

Inimene kui indiviid:  

1) inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine;  

2) iga inimese kordumatu eripära;  

3) väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale;  
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4) inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed; sotsiaalsed;  

5) erinevad inimesed ja rahvad (nt keele- ja kultuurierinevused, käitumistavad, kõlblusnormid).  

Inimeste suhtlus:  

1) suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeel (nt sõnavalik, žestid, miimika);  

2) meedia kui suhtluskanal ja -vahend.  

Ühiskond kui eluavalduste kogum:  

1) majanduselu: tõusud ja mõõnad, heaoluühiskond;  

2) ebaterved eluviisid 

 

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 

ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja meediatekste. Kasutatakse mitmekesiseid ülesandeid, mis eeldavad 

loovat lähenemist. Keeletasemele vastava sõnavara omandamiseks ning keerukamate 

keelekonstruktsioonide kasutamiseks ja kinnistamiseks kasutab õpetaja ülesandeid, kus õpilane saab 

rakendada suhtlemisoskust, kasutades erinevaid keeleregistreid (nt suhtlemine ametiasutuses, 

tööintervjuul, olmesfääris).  

Õpetaja suunab õpilasi kõrvutama ja analüüsima erinevate keelte sarnasusi ja erinevusi, nägema 

keeltevahelisi seoseid ning jälgima oma keelekasutust. Õpetaja planeerib koos õpilasega tööd, et 

saavutada eesmärgiks seatud keeleoskustase. Iseseisvate tööharjumuste kõrval kinnistuvad paaris- ja 

meeskonnatöö oskused.  

Õppetegevuse meetodid on järgmised:  

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,  

 

Õppematerjalidena kasutatakse Hartmut Aufderstrasse , Heiko Bock u.a. „Themen aktuell“2 õpikut, 

töövihikut ja kassetti; Anna Szablyar, Agnes Einhorn u.a. „Deutsch mit Grips“2 õpikut töövihikut ja 

kassetti; Michaela Perlmann-Palme u.a.“ Themen neu. Zertifikatsband“ õpikut, töövihikut ja 

kassetti; Kuulamisharjutuste kassetti „Humboldt 13, dritter Stock“; E. Liiv „Test- und 

Übungsbuch“; E. Vihman“Wiederholen wir Grammatik. Gr. Übungen für Klassen 7-12“ õpetaja 

valitud lisamaterjali (töölehed, autentne materjal – kirjad, postkaardid, ajalehed, ajakirjad, laulud, 

interneti veebileheküljed, filmilõigud), pildi- ja sõnakaardid, ristsõnad, mõistatused  

 

 



38 

 

Hindamine  

Õppimist toetab kujundav hindamine, igal õppeperioodil antakse õppijale tagasisidet kas sõnalise 

hinnangu või hinde vormis. Tunnustatakse ka tulemuse saavutamiseks tehtud jõupingutusi. Vigu 

käsitletakse normaalse keeleõppe osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning 

võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida. Õpetaja hinnangute kõrval kasutatakse õppes 

enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid, võttes vajaduse korral abiks nt Euroopa keelemapi.  

Hindamine toimub Avinurme Gümnaasiumi hindamisjuhendi järgi, kusjuures arvestatakse õpilase 

isiksust ning tema individuaalset edasiminekut antud õppeaines.  

Gümnaasiumiastmes hinnatakse kursuste kaupa. Hinnatakse teadmisi, loovat tegevust, teadmiste ja 

oskuste rakendamist praktilises töös, arvestatakse iseseisvust, loogilist mõtlemist, ilumeelt, täpsust 

ja korralikkust.  

Hindeid pannakse suuliste vastuste, tunnitöö, koduste tööde, tunnikontrollide, testi (teema või 

grammatika osa lõpetamisel); loomingulise töö eest.  

Loovülesandeid hinnates tunnustatakse lahenduste erinevusi ja väärtustatakse õpilaste isikupära. 

Seda toetatakse tööde esitlemisel tunnis. Õpilaste mõtlemisvõime arenemist näitab tema suutlikkust 

oma tähelepanekuid, ideid, otsuseid ning lahendusi suuliselt ja kirjalikult väljendada.  

 

Osaoskuste hindamine  

Rääkimine  

Hindamisel võetakse arvesse soravust, õiget intonatsiooni, õiget hääldust, õiget sõnarõhku ning 

sõnavara.  

Kirjutamine  

Hindamisel võetakse arvesse õigekeelsuse ja sõnavara ulatust, kirjalikku eneseväljendust, kirja 

sidusust, vormistust.  

Kuulamine  

Hindamisel võetakse arvesse teate mõistmist kompleksselt, erinevate inimeste kõnest arusaamist, 

selgesti väljendatud ja varjatud informatsiooni eristamist  

Lugemine  

Hindamisel võetakse arvesse lugemisoskuse soravust, hääldust, intonatsiooni, selgust. Olulisel 

kohal hindamise juures on loetu mõistmine.  
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VENE KEEL 

 

Aine õpetamise eesmärgid 

Õpilane 

1. huvitub võõrkeelte õppimisest ja on võimeline enesetäiendamiseks vene keeles; 

2. kasutab, täiendab ja arendab omandatud õpiviise' ja võtteid; 

3. omandab lugemisvilumuse, oskab ja mõistab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

sõnaraamatuid; 

4. julgeb ja oskab suhelda vene keeles; 

5. suudab aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest; 

6. oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires; 

7. tunneb vene keelele ja kultuurile omaseid käitumist ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes ja 

kirjas; 

8. tunneb huvi vene kultuuri ja kirjanduse vastu; 

9. suudab omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada. 

Gümnaasiumi lõpetaja on suuteline 

1. suhtlema riiklikus õppekavas ettenähtud teemadel nii kõnes kui kirjas; 

2. mõistma video' ja audiomaterjali; 

3. leidma tekstist vajalikku infot, peaideed; 

4. tegema kokkuvõtteid loetu põhjal; 

5. tuletama sõnu ja moodustama lauseid; 

6. lugema ja mõistma silte, juhiseid, kirjeldusi; 

7. aru saama ja kasutama vajadusel vanasõnu ja kõnekäände; 

8. koostama ja esitama küsimusi; 

9. koostama ja esitama dialooge; 

10. jutustama teksti; 

11. kirjutama esseed (kirjandit); 
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Õpitulemused 

Õpilane oskab 

1. suhelda riiklikus õppekavas ettenähtud teemadel; 

2. tervitada ja pöörduda; 

3. paluda selgitust; 

4. alustada teemat, anda edasi teiste poolt öeldut, anda juhiseid; 

5. vestelda ilmast ja tervisest; 

6. öelda komplimente, esitada kutset, väljendada tänu ja kaastunnet, vaimustust ja kahtlust; 

7. ettepanekut teha ja sellest keelduda; 

8. teha kokkuvõtteid loetud teksti põhjal; 

9. leida tekstist peaideed; 

10. leida tekstist talle vajalikku infot ja kirjutama kokkuvõtet; 

11. kasutada teksti mõistmiseks jooniseid ja pealkirju; 

12. jutustada teksti; 

13. sõnatuletust; 

14. lausemoodustust; 

15. kasutada tegusõnu, arvsõnu (põhi ja järgarve), asesõnu, sidesõnu; 

16. kasutada kõnes omadussõnu (võrdlusastmed) ja nimisõnu (ka pärisnimed) koos eessõnadega ja 

ilma; 

17. kasutada sünonüüme ja antonüüme; 

18. lugeda ja mõista silte, hinnakirju, juhiseid, kirjeldusi; 

19. lugeda ja mõista ilukirjanduslikke tekste, artikleid, vanasõnu ja kõnekäände; 

20. kasutada sõnaraamatuid ja teatmeteoseid; 

21. rahvusvaheliste sõnade tähendusi; 

22. anda nõu, avaldada nõusolekut; 

23. täita teste, ankeete; 

24. koostada ja esitada dialoogi; 

25. koostada ja esitada küsimusi; 

26. vestelda telefoniga; 

27. kirjutada lihtsaid isiklikke teateid ja kirju, õnnitlusi; 
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28. mõista video' ja audiomaterjali; 

29. kirjutada CV; 

30. teadma vene keele etiketi elemente ja oskama neid kasutada. 

 

Õppesisu 

1. MINA: mina isiksusena teiste seas, eripära, võimed, eelistused, tugevused ja nõrkused. 

2. PEREKOND JA KODU: abielu ja perekond, rollid perekonnas, õigused ja kohustused, kodu ja 

kasvatus, perekonna eelarve. 

3. SÕBRAD: sõpruskonnavälised suhted; sotsiaalsed probleemid. 

4. KESKKOND, EESTI, MAAILM: loodus ja looduskaitse, loodusrikkused, kliima, maa ja linn, 

urbaniseerumine; Eesti valitsemiskord, majandus, kultuuritavad, rahvusvahelised suhted. 

5. ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: valitsemiskord, kultuur, rahvusvahelised suhted. 

6. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: tervislikud eluviisid, toitumine, suhtlemine teeninduses, 

abiandmine õnnetuses. 

7. ÕPPIMINE JA TÖÖ: haridussüsteem ja õppimisvõimalused Eestis ja õpitava keele maades, 

õpioskused ja eksamitehnikad; töö ja tööpuudus, tehnika areng. 

8. HARRASTUSED JA KULTUUR: spordialad, looming, kultuuritegelased, reklaam ja selle roll, 

infoühiskond ja selle probleemid. 

 

KEELETEADMISED 

1. nimisõna: eessõna + nimisõna käändeline vorm; pärisnimede käänamine (у Пяйви, с Андресом); 

2. omadussõna: ühildumine nimisõnadega soos, arvus, käändes; võrdlusastmed. Omadussõna 

öeldistäitena; 

3. arvsõnad ja mõõtühikud: arvsõnade käänamine; aasta, kaugus, pindala. Järgarvude ühildumine 

nimisõnadega soos, käändes ja arvus; 

4. asesõna: asesõnade käänamine; 

5. tegusõna: sihilised ja sihitud tegusõnad. Liikumisverbid везти/возить, вести/водить eesliidetega 

ja ilma. Tegusõnade ajavormid. Tähenduslikult lähedaste tegusõnade rektsioon (nt понимать – что? 

разбираться – в чем?). Tingiv kõneviis. Enamkasutatavad tegusõnavormid (говорящий, 

видевший, читаемый, проигранный; думая, заметив, написана); 

6. eessõna: несмотря на …, за (за какой срок?), в связи с …, из-за, в течение, между, с …по, 

с …до, от … до. Eessõnade sünonüümika; 

7. sidesõnad: и, да, но; так как, потому что, если, ни …, ни; а также и; как … так и; не …, а; не 
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только …, но и …; 

8. lausemoodustus: ühilduv ja mitteühilduv täiend, üte, liitöeldis ja kesksõna lihtlauses; liitlause 

(rind' ja põimlause), kõrvallause (alus', sihitis' ja määruslause); 

9. sõnatuletus: liitsõnade moodustamine; liited, tunnused; 

10. õigekiri: käänd' ja pöörsõnade lõpud. Eesliidete ja eessõnade õigekiri. Enamkasutatavate arv- ja 

asesõnade õigekiri. Pärisnimede translitereerimine (Пеэтер, Сааремаа, Эльва, Египет, Отепяэ); 

11. praktiline stilistika ja keelendid: sünonüümid, antonüümid, viited; subjektiivse hinnangu 

andmise keelelised vahendid; suhtumist, eesmärki, seisundit väljendavad keelendid; kõne, 

teadusliku, publitsistika ja ametikeele stilistilised iseärasused; isikulised ja umbisikulised tarindid 

(ученые доказали, что…; учеными доказано, что…); enamkasutatavad ühiskondlik poliitilised, 

üldteaduslikud, meditsiini, spordi, psühholoogia, sotsioloogia ja loodusterminid. 

Kasutatav õppekirjandus ja –vahendid 

L.L.Vohmina,I.A.Osipova 

„ Russkii klass“ B tase ,kirjastus Zlatoust,Sankt-Peterburg,õpik ,  tv js CD ( „ Русский класс»  

„ Testõ A2-B2“ ,Kirjastus Zlatoust RKI rahvusvahelised testid. 

I.G. Gubijeva,V.A.Jatselenko„ 50 russkih tekstov“ Moskva,2010 

Ja lisamaterjalidena: 

• METSA, A. Твой собеседник. Tallinn: Koolibri, 1997. 

• METSA, A. Твой собеседник. Tallinn: Koolibri, 2001. 

 

VENE KEEL, 10. kl 

Maht 2 tundi nädalas ( 2 kursust ) 

Õppesisu. 

1. Elukeskkond. Linnas ja maal  

2. Pere. Suhted ,probleemid, Sugupuu. Tähtpäevad 

3. Loodus ja keskkond. Baikali järv ja looduskaitse 

4. Karjäär ja töö .Elukutsed. CV 

5. Vaba aeg. Arvuti . Huviklubid 

7. Keeleteadmised: käänete süsteemi kordamine ,keeruliste sidesõnade kasutamine liitlauses, 

kesksõna muutumine ajas, tegusõna aeg, aspekt ,liikumisverbid eesliidetega ,enesekohased 

tegusõnad, omadussõnade võrdlusastmed. Käskiv kõneviis 

6. Vene kirjandus- A.S. Puškin, J. M. Lermontov ,A. P. Tšehhov vastavalt kirjanduse tunnis läbitud 
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teostele ka samadest teostest vene keeles katkendite lugemine, tõlkimine või filmi vaatamine 

Õpitulemused 10 kl lõpus: vastavalt keeleõppe tasemetabelitele A2 ,B1.1 ja B 1.2 tasemele õpitud 

teemade raames. 

 

VENE KEEL, 11. klass 

Maht: 2 tundi nädalas ( 2 kursust ) 

Õppesisu:  

1. Vaba aeg. Muusika . Vene POP-muusika, festivalid. 

2. Eneseteostus. 

3. Armastus ja suhted 

4. Karjäär või abielu. Vene pulmatraditsioonid 

5. Armastusest kirjanduses. 

6. F. Dostojevski vastavalt kirjanduse tunnis läbitud teose st vene keeles katkendi lugemine 

7..Keeleteadmised: Käänete süsteem, rõhk eessõnade kasutamisel ,tegusõna eesliited liikumisverb 

eesliidetega, eitavad konstruktsioonid lauses. 

Õpitulemused : 11. kl lõpus vastavalt üldosas toodud tabelile õpitud teemade piires B 1.2 ja B 2.1 

tase. 

 

VENE KEEL, 12. klass 

Maht: 2 tundi nädalas ( 2 kursust ) 

Õppesisu:  

1. Inimene ja suhted.  

2. Karjäär ja kutsevalik . Ülikool või kutseharidus. 

3. Tähtpäevad . Vene Jõulud ja uus aasta .Vastlad vene moodi . Kombed ja uskumused. 

4. Töövestlus, ametlik kiri . 

5. Välimus ja riietus, mood 

6. Sõprus . 

7. Keeleteadmise: Otsene ja kaudne kõne. Keerulisemate sidesõnade kasutamine liitlauses. 

Tegusõnad eesliidetega, aspekti moodustamise reeglid . 
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AINEVALDKOND „MATEMAATIKA” 

 

AINEVALDKONNA ÜLDALUSED 

 

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 kommunikatsiooni vahendite 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. 

Ainevaldkonna raames õpetatakse Avinurme Gümnaasiumis laia matemaatikat. 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. Laia matemaatika 14 kohustuslikku kursust on: 
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Avaldised ja arvuhulgad; Võrrandid ja võrrandisüsteemid; Võrratused. Trigonomeetria I; 

Trigonomeetria II; Vektor tasandil. Joone võrrand; Tõenäosus, statistika; Funktsioonid. Arvjadad; 

Eksponent- ja logaritmfunktsioon; Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni piirväärtus ja 

tuletis; Tuletise rakendused; Integraal. Planimeetria; Sirge ja tasand ruumis; Stereomeetria; 

Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine. Lisaks 14 kohustusliku kursusele on 15. 

kursus kordamiskursus riigieksamiks.  

 

Ainevaldkonna kirjeldus 

Laias matemaatikas käsitletakse mõisteid ja meetodeid, mida on vaja matemaatikateaduse 

olemusest arusaamiseks. Selleks vajalik keskkond luuakse matemaatika mõistete, sümbolite, 

omaduste ja seoste, reeglite ja protseduuride käsitlemise ning intuitsioonil ja loogilisel arutelul 

põhinevate mõttekäikude esitamise kaudu. Matemaatika annab õppijale vahendid ja oskused 

rakendada teistes õppeainetes vajalikke matemaatilisi meetodeid. Õpilased, keda matemaatika 

rohkem huvitab, võivad kasutada valikainete õpiaega, üleriigilisi süvaõppevorme ja individuaalõpet.  

 

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.  
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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. 

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. 

 

AINEVALDKONNA AINEKAVAD 

 

I kursus „Avaldised ja arvuhulgad” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul 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; 
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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 lõpul 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 ning nendeks taanduvad võrrandid. Üht absoluutväärtust sisaldav võrrand. 

Võrrandisüsteemid. Kahe- ja kolmerealine determinant. Tekstülesanded. 

 

III kursus „Võrratused. Trigonomeetria I” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul 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; 
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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 lõpul 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; tuletab siinuse, koosinuse ja tangensi 

vahelisi seoseid; 

4) tuletab ja teab mõningate nurkade 0°, 30°, 45º, 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, lahendades erinevate eluvaldkondade ülesandeid. 

Õppesisu 

Nurga mõiste üldistamine. Nurga kraadi- ja radiaanmõõt. Mis tahes nurga trigonomeetrilised 

funktsioonid. Nurkade 0°, 30°, 45º, 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. 
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Trigonomeetrilised avaldised. Ringjoone kaare pikkus, ringi sektori pindala. Kolmnurga pindala 

valemid. Siinus- ja koosinusteoreem. Kolmnurga lahendamine. Rakendusülesanded. 

 

V kursus „Vektor tasandil. Joone võrrand” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul 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) tuletab ja 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 lõpul õpilane: 

1) eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust ning selgitab sündmuse tõenäosuse mõistet, liike 

ja omadusi; 
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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, andmete süstematiseerimise ja statistilise otsustuse 

usaldatavuse tähendust; 

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 andmestiku ja analüüsib seda arvutil 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 arvutiga (soovitatavalt koostöös mõne teise õppeainega). 

 

VII kursus „Funktsioonid. Arvjadad” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul 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, 
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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=xa (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= 3 x, 

y=x–2, y = |x| graafikud ja omadused. Liitfunktsioon. Pöördfunktsioon. 

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 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 lõpul 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; 

5) kirjeldab logaritmfunktsiooni ja selle omadusi; 

6) joonestab eksponent- ja logaritmfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikult funktsioonide 

omadusi; 

7) lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid ning -võrratusi; 

8) kasutab eksponent- ja logaritmfunktsioone reaalse elu nähtusi modelleerides ning uurides. 
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9) oskab leida eksponent- ja logaritmfunktsiooni pöördfunktsiooni. 

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. Eksponent- ja 

logaritmvõrrand, nende lahendamine. Rakendusülesandeid eksponent- ja logaritmvõrrandite kohta. 

Eksponent- ja logaritmvõrratus. 

 

IX kursus „ Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) selgitab funktsiooni perioodilisuse mõistet ning siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni mõistet; 

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) tuletab funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletise leidmise eeskirjad ning rakendab 

neid; 

6) esitab liitfunktsiooni lihtsamate funktsioonide kaudu. 

Õppesisu 

Funktsiooni perioodilisus. Siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni graafik ning omadused. 

Mõisted arcsin m, arccos m, arctan m. Lihtsamad trigonomeetrilised võrrandid. 

Funktsiooni 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. Liitfunktsiooni tuletis. Funktsiooni teine tuletis. 

Trigonomeetriliste funktsioonide tuletised. Eksponent- ja logaritmfunktsiooni tuletis. Tuletiste tabel. 
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X kursus „Tuletise rakendused” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi; 

2) selgitab funktsiooni kasvamise ja kahanemise seost funktsiooni tuletise märgiga, funktsiooni 

ekstreemumi mõistet ning ekstreemumi leidmise eeskirja; 

3) leiab funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikud, ekstreemumid; funktsiooni graafiku 

kumerus- ja nõgususvahemikud ning käänupunkti; 

4) uurib funktsiooni täielikult ja skitseerib funktsiooni omaduste põhjal graafiku; 

5) leiab funktsiooni suurima ja vähima väärtuse etteantud lõigul; 

6) lahendab rakenduslikke ekstreemumülesandeid (sh majandussisuga). 

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 lõpul õpilane: 

1) selgitab algfunktsiooni mõistet ning leiab lihtsamate funktsioonide määramata integraale 

põhiintegraalide tabeli, integraali omaduste ja muutuja vahetuse 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 arvutiga geomeetriliste kujundite omadusi ning kujutab vastavaid kujundeid 

joonisel; 

5) selgitab kolmnurkade kongruentsuse ja sarnasuse tunnuseid, sarnaste hulknurkade omadusi ning 

kujundite ümbermõõdu ja ruumala arvutamist; 

6) lahendab planimeetria arvutusülesandeid ja lihtsamaid tõestusülesandeid; 
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7) kasutab geomeetrilisi kujundeid kui mudeleid ümbritseva ruumi objektide uurimisel. 

Õppesisu 

Algfunktsiooni ja määramata integraali mõiste. Integraali omadused. Muutuja vahetus 

integreerimisel. Kõvertrapets, selle pindala piirväärtusena. Määratud integraal, Newtoni-Leibnizi 

valem. Integraali kasutamine tasandilise kujundi pindala, hulktahuka 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 lõpul õpilane: 

1) kirjeldab punkti koordinaate ruumis; 

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 ja kahe vektori vahelise nurga; 

5) määrab võrranditega antud kahe sirge, sirge ja tasandi, kahe tasandi vastastikuse asendi ning 

arvutab nurga nende vahel; 

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. 
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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 lõpul 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, 

koonus ja kera, nende pindala ja ruumala, kera segment, kiht, vöö ja sektor. Ülesanded hulktahukate 

ja pöördkehade kohta. Hulktahukate ja pöördkehade lõiked tasandiga. Rakendusülesanded. 

 

XIV kursus „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul 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 tasku- ja personaalarvutit ülesannete lahendamisel. 

Õppesisu 

Matemaatilise mudeli tähendus, nähtuse modelleerimise etapid, mudeli headuse ja rakendatavuse 

hindamine. Tekstülesannete (sh protsentülesannete) lahendamine võrrandite kui ülesannete 
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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 (tasku- ja 

personaalarvutid). 

 

XV kursus „Kordamine riigieksamiks” 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane:  

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 geomeetria-

ülesandeid 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).  

Õppesisu 

Avaldised ja arvuhulgad. Võrrandid. Võrratused. Trigonomeetria. Vektor. Joone võrrand. 

Funktsioonid. Jadad. Tuletis. Integraal. Sirge ja tasand ruumis. Pl  
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AINEVALDKOND „LOODUSAINED” 

AINEVALDKONNA ÜLDALUSED 

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.  

 

Ainevaldkonna õppeained ja maht 

Ainevaldkonna õppeained on bioloogia, geograafia, füüsika ja keemia. Õppeained jagunevad 

kohustuslikeks ning valikkursusteks.  
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Kohustuslikud kursused õppeaineti on järgmised:  

1) bioloogias 4 kursust: „Rakud“, „Organismid“, „Pärilikkus“, „Evolutsioon ja ökoloogia“; 

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” . 

 

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 esinevatest 

protsessidest, nende ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest. Rõhk on säästlikku ja 

jätkusuutlikku eluviisi, looduse ja kultuuri mitmekesisust, kodanikuaktiivsust väärtustavate 
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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.  

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.  

Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine  

Õpet kavandades ja korraldades:  

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.  
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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 õpetamisel kasutada klassi, kus on vähemalt üks arvuti kahe 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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AINEVALDKONNA AINEKAVAD 

FÜÜSIKA  AINEKAVA 

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. 

 

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 
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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. 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, 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.  

 

Õpitulemused 

Gümnaasiumi õpitulemuste rahuldavat taset näitavad alljärgnevad saavutused. 

Gümnaasiumi füüsikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1. kirjeldab, seletab ja ennustab loodusnähtusi ning nende tehnilisi rakendusi;  
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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. 

 

Hindamine  

Õpitulemusi hinnates lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa ja teiste hindamist 

reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste 

(esituste), kirjalike ja praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste 

ja oskuste vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste 

hinnangute ja numbriliste hinnetega. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, 

kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste kontrollimise 

vormid on mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Gümnaasiumi füüsikas jagunevad 

õpitulemused kahte valdkonda: 1) mõtlemistasandite arendamine füüsika kontekstis, 2) 

uurimuslikud ja otsuste langetamise oskused. Nende suhe hinde moodustumisel on eeldatavalt 70% 

ja 30%. Madalamat ja kõrgemat järku mõtlemistasandite arengu vahekord õpitulemuste hindamisel 

on ligikaudu 40% ja 60%. Probleemide lahendamisel hinnatavad üldised etapid on 1) probleemi 

määratlemine, 2) probleemi sisu avamine, 3) lahendusstrateegia leidmine, 4) strateegia rakendamine 

ning 5) tulemuste hindamine. Mitme samaväärse lahendiga probleemide (nt dilemmaprobleemide) 

puhul lisandub neile otsuse tegemine. Dilemmaprobleemide lahendust hinnates arvestatakse, mil 

määral on suudetud otsuse langetamisel arvestada eri osaliste argumente. 
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I kursus „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika“  

1. Füüsika meetod 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul 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 üldaktseptitavat e 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.  

Praktiline tegevus ja IKT kasutamine:  

1) Juhusliku loomuga nähtuse (palli põrke, heitkeha liikumise, kaldpinnalt libisemise vms) uurimine  

koos mõõtmistulemuste analüüsiga; 
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2) keha joonmõõtmete mõõtmine ja korrektse mõõtetulemuse esitamine; 

3) mõõtmisest ning andmetöötlusest mudelini jõudmine erinevate katsete põhjal 

2. Kulgliikumise kinemaatika 

2.1 Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) mõistab, et füüsikalised suurused pikkus ( ka teepikkus), ajavahemik (Δt) ja ajahetk  (t)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 aeglustuv sirgjooneline liikumine, 

ühtlaselt kiirenev 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       

10) analüüsib ühtlase ja ühtlaselt muutuva sirgjoonelise liikumise kiiruse ning teepikkuse 

graafikuud, 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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2.2 II kursus „Mehaanika“  

1. Dünaamika 

Õpitulemused  
Kursuse lõpul õpilane: 

 selgitab nähtuste vastastikmõju, gravitatsioon, hõõrdumine ja deformatsioon esinemist ning 

rakendumist looduses; täiendab etteantud joonist vektoritega, näidates kehale mõjuvaid 

jõude nii liikumisoleku püsimisel (v = const, a = 0) kui ka muutumisel (a = const ≠ 0);  

 oskab jõu komponentide kaudu leida resultantjõudu;  

 selgitab ja rakendab Newtoni seadusi ning seostab neid igapäevaelu nähtustega;  

 sõnastab impulsi jäävuse seaduse ja lahendab probleemülesandeid, kasutades seost  

   

 seostab reaktiivliikumist impulsi jäävuse seadusega; toob näiteid reaktiivliikumise kohta 

looduses ja rakenduste kohta tehnikas;  

 toob näiteid nähtuste kohta, kus impulsi muutumise kiirus on võrdne seda muutust 

põhjustava jõuga;  

 rakendab gravitatsiooniseadust  

 tunneb gravitatsioonivälja mõistet;  

 teab, et üldrelatiivsusteooria kirjeldab gravitatsioonilist vastastikmõju aegruumi 

kõverdumise kaudu;  

 kasutab mõisteid raskusjõud, keha kaal, toereaktsioon, rõhumisjõud ja rõhk 

probleemülesandeid lahendades ning rakendab seost     

 selgitab mõisteid hõõrdejõud ja elastsusjõud ning rakendab loodus- ja tehiskeskkonnas 

toimuvaid nähtusi selgitades seoseid    

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  

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. 
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Jäikustegur. Hõõrdejõud ja hõõrdetegur. Töö ja energia. Mehaaniline energia. Mehaanilise energia 

jäävuse seadus. Mehaanilise energia muundumine teisteks energia liikideks. Energia 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. 

Praktiline tegevus: 

1. tutvumine Newtoni seaduste olemusega;  

2. jäikusteguri määramine;  

3. liugehõõrdeteguri määramine;  

4. seisuhõõrde uurimine;  

5. tutvumine reaktiivliikumise ja jäävusseadustega  

2. Perioodilised liikumised 

Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 

1. seostab looduses ja tehnoloogias esinevad perioodilised nähtused ühtlase ja mitteühtlase 

tiirlemise ning pöörlemisega; 

2. kasutab ringliikumise kirjeldamisel õigesti 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 

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 seost 

14. toob nähtuste peegeldumine, murdumine, interferents ja difraktsioon näiteid loodusest ning 

tehnikast. 
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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, 

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.  

 

2.3. III kursus “Elektromagnetism“  

1. Elektriväli ja magnetväli 

Õpitulemused  
Kursuse lõpul 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           

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   ning Ampere'i jõu suuna etteantud punktis;  

12. rakendab probleeme lahendades Lorentzi jõu valemit                                          ning määrab 

Lorentzi jõu suunda; 

13. seletab pööriselektrivälja tekkimist magnetvoo muutumisel, rakendades induktsiooni 

elektromotoorjõu mõistet; 
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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 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.  

 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

1. elektrostaatika katsete tegemine;  

2. kahe vooluga juhtme magnetilise vastastikmõju uurimine;  

3. Ørstedi katsega tutvumine;  

4. elektromagnetilise induktsiooni uurimine;  

5. Lenzi reegli rakendamine;  

6. elektrimootori ja selle omaduste uurimine;  

7. tutvumine kondensaatorite ja induktiivpoolide tööga.  

 

2. Elektromagnetlained 

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 = λ f, 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 
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interferentsipildi saamisel;  

7. seostab polariseeritud valguse omadusi rakendustega looduses ja tehnikas;  

8. rakendab valguse murdumisseadust, kasutades seoseid  

       

9. kirjeldab valge valguse spektriks lahutumise võimalusi;  

10. võrdleb spektrite põhiliike;  

11. seletab valguse tekkimist aatomi energiatasemete skeemil ning rakendab probleeme 

lahendades valemit     

12. selgitab valguse korral dualismiprintsiipi ja selle seost atomistliku printsiibiga; 

13. eristab soojuskiirgust ja luminestsentsi ning seostab neid vastavate valgusallikatega. 

 

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. IV kursus „Energia“  

1. Elektrotehnika 

Õpitulemused  
Kursuse lõpul õpilane: 

 seletab elektrivoolu tekkemehhanismi mikrotasemel, rakendades seost  I = q n v S;  
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 kasutab probleemide lahendamisel seost;  

 rakendab probleemide lahendamisel Ohmi seadust vooluringi osa ja kogu vooluringi kohta;    

 rakendab probleeme lahendades järgmisi  elektrivoolu töö ja võimsuse avaldisi;  

 analüüsib metallide eritakistuse temperatuurisõltuvuse graafikut;  

 kirjeldab pooljuhi oma- ja lisandjuhtivust, sh elektron- ja aukjuhtivust;  

 selgitab pn-siirde olemust, sh päri- ja vastupingestamise korral, ning seostab seda 

valgusdioodi ja fotoelemendi toimimisega;  

 võrdleb vahelduv- ja alalisvoolu;  

 analüüsib vahelduvvoolu pinge ja voolutugevuse ajast sõltuvuse graafikut; 

 arvutab vahelduvvoolu võimsust aktiivtakisti korral, rakendades seost; 

 selgitab trafo toimimispõhimõtet ja rakendusi vahelduvvooluvõrgus ning elektrienergia 

ülekannetes;  

 arvutab kulutatava elektrienergia maksumust ning plaanib selle järgi uute elektriseadmete 

kasutuselevõttu; 

 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. 

 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

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.  

2. Termodünaamika, energeetika 

Õpitulemused  
Kursuse lõpul õpilane: 

1. tunneb mõistet siseenergia ning seletab soojusenergia erinevust teistest siseenergia liikidest;  

2. võrdleb Kelvini temperatuuriskaalat Celsiuse temperatuuriskaalaga ning kasutab seost; 
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3. nimetab mudeli ideaalgaas tunnuseid;  

4. kasutab probleeme lahendades seoseid;  

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 Q = Δ U + A;  

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 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 pöör 

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  
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2.5. V kursus "Mikro- ja megamaailma füüsika"  

1. Aine ehituse alused  

Õpitulemused  
Kursuse lõpul õpilane: 

1. kirjeldab aine olekuid mikromaailma tasandil; 

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;  

4. õhuniiskuse mõõtmine;  

5. pindpinevuse uurimine;  

6. seebivee omaduste uurimine.  

 

2. Mikromaailma füüsika  

Õpitulemused  
Kursuse lõpul õpilane: 

1. nimetab välis- ja sisefotoefekti olulisi tunnuseid;  

2. kasutab leiulaine mõistet mikromaailma nähtusi kirjeldades;  
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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   

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.  

 

3. Megamaailma füüsika  

Õpitulemused  
Kursuse lõpul 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.  

Kasutatav õppekirjandus 

E-õpikud:  

Indrek Peil Mehaanika 

Kalev Terkpea Henn Voolaid Elektromagnetism  

Indrek Peil Kalev Tarkpea Füüsikalise looduskäsitluse alused 

Jaan Paaver Mikro- ja megamaailma füüsika  

Madis Reeman Energia  

Paberkandjal õpikud 

Indrek Peil Füüsika  X kl Mehaanika 

Jaan Susi Lootus Lubi Füüsika X kl Soojusõpetus 

Kalev Tarkpea Füüsika XI kl Elekter ja magnetism 

Kalev Tarkpea Füüsika XI kl Elektromagnetism 

Henn Voolaid Füüsika XI kl Optika 

Henn Käämbre Füüsika XII kl Aatom. Molekul. Kristall 

Ain Ainsaar Füüsika XII kl Relatiivsusteooria. 

Tuumafüüsika. 

Elementaarosakeste füüsika 

Jaan Jaaniste Füüsika XII kl Kosmoloogia  

Gunnar Karu Nüüdisaegne füüsikaline maailmapilt1. 
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KEEMIA AINEKAVA 

KEEMIA I kursus. Keemia alused.  

Sissejuhatus 

Õppesisu 

1. Keemia kui teaduse kujunemine. 

2. Füüsikalised ja keemilised uurimismeetodid keemias. 

3. Keemiaga seotud karjäärivalikud. 

Õpitulemused: 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) omab ettekujutust keemia ajaloolisest arengust; 

2) eristab kvalitatiivset ja kvantitatiivset analüüsi, 

3) füüsikalisi ja keemilisi uurimismeetodeid. 

 

Aine ehitus 

Õppesisu:  

1. Tänapäevane ettekujutus aatomi ehitusest. 

2.  Informatsioon perioodilisustabelis ja selle tõlgendamine.  

3. Keemilise sideme liigid. Vesinikside. Molekulidevahelised jõud. 

4.  Ainete füüsikaliste omaduste sõltuvus aine ehituses 

Õpitulemused: 

 Kursuse lõpul 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 ja hindab keemiliste sidemete ja molekulide vastastiktoime (ka vesiniksideme) mõju 

ainete omadustele. 

 

    Miks ja kuidas toimuvad keemilised reaktsioonid 

Õppesisu: 

1. Keemilise reaktsiooni aktiveerimisenergia, aktiivsed põrked.  

2. Ekso- ja endotermilised reaktsioonid.  

3. Keemilise reaktsiooni kiirus, seda mõjutavad tegurid. 

4. Keemiline tasakaal ja selle nihkumine (Le Chatelier’ printsiibist tutvustavalt). 
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Õpitulemused 

Kursuse lõpul 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 vastavaid näiteid argielust ja tehnoloogiast. 

Lahustumisprotsess, keemilised reaktsioonid lahustes 

Õppesisu:  

1. Ainete lahustumisprotsess. 

2. Elektrolüüdid ja mitteelektrolüüdid; tugevad ja nõrgad elektrolüüdid. 

3. Hapete ja aluste protolüütiline teooria. 

4. Molaarne kontsentratsioon (tutvustavalt). 

5. Ioonidevahelised reaktsioonid lahustes, nende kulgemise tingimused. 

6. Keskkond hüdrolüüsuva soola lahuses, pH 

Õpitulemused: 

Kursuse lõpetaja 

1) kirjeldab lahuste teket (iooniliste ja kovalentsete ainete korral); 

2) eristab elektrolüüte ja mitteelektrolüüte, 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 ja põhjendab ainete vees lahustumisel lahuses tekkivat keskkonda 

 

Keemia II kursus „Anorgaanilised ained” 

Metallid. 

Õppesisu 

1)  Ülevaade metallide iseloomulikest füüsikalistest ja keemilistest omadustest 

2)  Metallide keemilise aktiivsuse võrdlus; metallide pingerida 

3)  Metallid ja nende ühendid igapäevaelus ja looduses seotud redoksprotsessid: metallide saamine 

maagist, elektrolüüs,  korrosioon, keemilised vooluallikad  (reaktsioonivõrrandeid nõudmata) 

 Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1)  seostab õpitud metallide keemilisi omadusi vastava elemendi asukohaga perioodilisustabelis ja 
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pingereas, koostab vastavaid 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 ja      korrosioonimetalli-

deoksüdeerumisel;  

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 saagise ja lisanditega. 

 

Mittemetallid 

Õppesisu  

1) Ülevaade mittemetallide füüsikalistest ja keemilistest omadustest (olenevalt elemendi asukohast 

perioodilisustabelis). 

2) Metallide keemilise aktiivsuse võrdlus. 

3) Mõne mittemetalli ja tema ühendite käsitlus (vabal valikul, looduses ja/või tööstuses kulgevate 

protsesside näitel). 

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1)  seostab tuntumate mittemetallide ning nende tüüpühendite keemilisi omadusi vastava elemendi      

asukohaga perioodilisustabelis; 

2)  koostab õpitud mittemetallide ja nende ühendite iseloomulike reaktsioonide võrrandeid; 

kirjeldab  õpitud mittemetallide ja nende ühendite tähtsust looduses ja/või rakendamise võimalusi 

praktikas 

 

Keemia III kursus „Orgaanilised ained” 

Süsivesinikud ja nende derivaadid 

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 ja tööstuses (tutvustavalt).  

  



79 

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

kasutab erinevaid molekuli kujutamise viise (lihtsustatud struktuurivalem, tasapinnaline ehk 

klassikaline struktuurivalem, molekuli graafiline kujutis); 

kasutab süstemaatilise nomenklatuuri põhimõtteid alkaanide näitel; seostab süstemaatiliste 

nimetuste ees- või lõppliiteid õpitud aineklassidega, määrab molekuli struktuuri või nimetuse põhjal 

aineklassi; 

hindab molekuli struktuuri (vesiniksideme moodustamise võime) põhjal aine füüsikalisi omadusi 

(lahustuvust erinevates lahustites ja keemistemperatuuri); 

võrdleb küllastunud, küllastumata ja aromaatsete süsivesinike keemilisi omadusi, koostab 

lihtsamaid reaktsioonivõrrandeid alkaanide ja areenide halogeenimise ning alkeenide 

hüdrogeenimise ja hüdraatimise reaktsioonide kohta; 

kirjeldab olulisemate süsivesinike ja nende derivaatide omadusi, rakendusi argielus ja kasutamisega 

kaasnevaid ohtusid; 

kujutab alkeenist tekkivat polümeeri  

 

Orgaanilised ained meie ümber 

Õppesisu  

1) Aldehüüdid kui alkoholide oksüdeerumissaadused. 

2) Asendatud karboksüülhapped (aminohapped, hüdroksühapped ja karboksüülhapete 

funktsionaalderivaadid estrid,amiidid.) 

3)   Polükondensatsioon. 

4)   Orgaanilised ühendid elusorganismides: rasvad, sahhariidid, valgud. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1)   määrab molekuli struktuuri põhjal aine kuuluvuse aineklassi; 

2)   kirjeldab olulisemate karboksüülhapete omadusi ja tähtsust argielus ja looduses; 

3)   selgitab seost alkoholide, aldehüüdide ja karboksüülhapete vahel; 

4) võrdleb karboksüülhapete ja anorgaaniliste hapete keemilisi omadusi, koostab  vastavaid 

aktsioonivõrrandeid 

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. 
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Keemia valikkursus „Elementide keemia” 

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. 

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. 

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. 

Õpitulemused: 

Kursuse lõpetaja 

1) selgitab elektronvalemite põhjal 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; 

3) analüüsib osakestevahelise sideme tüübi ja 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. 
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BIOLOOGIA  AINEKAVA 

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.  

 

I KURSUS 

 

1. Bioloogia uurimisvaldkonnad 

 

Õppesisu 

Elu tunnused, elusa 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 igapäevaelu 

probleeme. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

Väikesemahulise uurimusliku töö tegemine, et saada ülevaadet loodusteaduslikust meetodist. 

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul 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 igapäevaelu probleemide 

lahendamisel; 

4) kavandab ja viib läbi eksperimente lähtuvalt loodusteaduslikust meetodist; 

5) analüüsib loodusteadusliku meetodi rakendamisega seotud tekste ning annab neile põhjendatud 
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hinnanguid; 

6) väärtustab loodusteaduslikku meetodit usaldusväärsete järelduste tegemisel. 

 

2. Organismide koostis 

 

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 – ehituslikud ning talitluslikud seosed. DNA ja RNA ehituse 

ning ülesannete võrdlus. Vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1. Eri organismide keemilise koostise võrdlemine, kasutades infoallikana internetimaterjale. 

2. Uurimuslik töö temperatuuri mõjust ensüümreaktsioonile. 

3. Praktiline töö DNA eraldamiseks ja selle omadustega tutvumiseks. 

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul 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. 

 

3. Rakk 

 

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 ehituslike ja talitluslike seoste uurimine arvutimudeli või praktilise tööga. 

2. Epiteel-, lihas-, side- ja närvikoe rakkude eristamine mikroskoobis ning nendel esinevate 

peamiste rakuosiste kirjeldamine. 

3. Uurimuslik töö keskkonnategurite mõjust rakumembraani talitlusele. 
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Õpitulemused 

Kursuse lõpul 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 

talitluslike seoste kohta. 

 

4. Rakkude mitmekesisus 

 

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. 

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) valdab mikroskopeerimise 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; 

8) hindab seente ja bakterite osa looduses ja inimtegevuses ning väärtustab neid eluslooduse oluliste 

osadena. 
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II kursus 

 

1. Organismide energiavajadus 

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 mõjutavatest teguritest. Fotosünteesi tähtsus taimedele, teistele 

organismidele ning biosfäärile. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1. Hingamise tulemuslikkust mõjutavate tegurite uurimine praktilise töö või arvutimudeliga. 

2. Fotosünteesi mõjutavate tegurite uurimine praktilise töö või arvutimudeliga. 

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib energiavajadust ja -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. 

 

2. Organismide areng 

 

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. Uurimuslik töö keskkonnategurite mõjust pärmseente kasvule. 

2. Kanamuna ehituse vaatlus. 
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Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

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. 

 

3. Inimese talitluse regulatsioon 

 

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, 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 arvutimudeliga. 

2. Uurimuslik töö välisärritajate mõjust reaktsiooniajale. 

3. Uurimuslik töö füüsilise koormuse mõjust organismi energiavajadusele (südame ja kopsude 

talitlusele). 

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul 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 ja humoraalse 

regulatsiooni osa kohta inimorganismi talitluste kooskõlastamises; 

7) selgitab vere püsiva koostise tagamise mehhanisme ja selle tähtsust; 
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8) kirjeldab inimese termoregulatsiooni mehhanisme ning nendevahelisi seoseid.  

 

 

III kursus 

 

1. Molekulaarbioloogilised põhiprotsessid 

 

Õppesisu 

Organismi tunnuste kujunemist mõjutavad tegurid. Molekulaarbioloogiliste 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. Molekulaarbioloogiliste põhiprotsesside uurimine arvutimudeliga. 

2. Geneetilise koodi rakenduste uurimine arvutimudeliga. 

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul 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 molekulaarbioloogiliste 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. 

 

2. Viirused ja bakterid 

 

Õppesisu 

DNA ja RNA viiruste ehituslik ja talitluslik 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, 

seadusandlikud, 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 praktilise töö või arvutimudeliga. 
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Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) selgitab viiruste ehitust ning toob näiteid inimesel esinevate viirushaiguste kohta; 

2) analüüsib viiruste tunnuseid, mis ühendavad neid elusa ja eluta loodusega; 

3) võrdleb viiruste ja bakterite levikut ja 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;  

7) lahendab dilemmaprobleeme geenitehnoloogilistest rakendustest, arvestades teaduslikke, 

majanduslikke, eetilisi seisukohti ning õigusakte; 

8) on omandanud ülevaate geneetika ja geenitehnoloogiaga seotud teadusharudest ning elukutsetest. 

 

 

3. Pärilikkus ja muutlikkus 

 

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 arvutimudeliga. 

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul 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. 
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IV kursus 

 

1. Bioevolutsioon 

 

Õppesisu 

Evolutsiooniidee täiustumise seos loodusteaduste arenguga. Darwini evolutsiooniteooria 

põhiseisukohad. Loodusteaduslikest 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. Perekond 

inimene, 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. 

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) selgitab Darwini evolutsioonikäsitlust; 

2) toob näiteid loodusteaduslike 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. 

 

2. Ökoloogia 

 

Õppesisu 

Abiootiliste ökoloogiliste tegurite mõju organismide elutegevusele. Ökoloogilise teguri toime 

graafiline iseloomustamine ning rakendamise võimalused. Biootiliste ökoloogiliste tegurite mõju 

organismide erinevates kooseluvormides. 

Ökosüsteemi struktuur ning selles esinevad vastastikused seosed. Toiduahela peamiste lülide – 

tootjate, tarbijate ja lagundajate – omavahelised toitumissuhted. Iseregulatsiooni kujunemine 

ökosüsteemis ning seda mõjutavad tegurid. Ökoloogilise tasakaalu muutuste seos populatsioonide 
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arvu ja arvukusega. Ökoloogilise püramiidi 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 arvutimudeliga. 

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) seostab abiootiliste tegurite toimet organismide elutegevusega; 

2) analüüsib abiootiliste ja biootiliste tegurite toime graafikuid ning toob rakenduslikke näiteid; 

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 ökoloogilise tasakaalu muutumisele ning suhtub vastutus-

tundlikult ja säästvalt looduskeskkonda; 

7) lahendab ökoloogilise püramiidi reegli ülesandeid; 

8) koostab ja analüüsib biosfääri läbiva energiavoo muutuste skemaatilisi jooniseid. 

 

3. Keskkonnakaitse 

 

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. Looduskaitse seadusandlus ja korraldus Eestis. Teaduslike, majanduslike, eetilismoraalsete 

seisukohtadega ning õigusaktidega arvestamine, lahendades keskkonnaalaseid dilemmaprobleeme 

ning langetades otsuseid. Kodanikuaktiivsusele tuginevad loodus- ja keskkonnakaitselised 

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. 

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul 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 
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näiteid; 

6) väärtustab loodus- ja keskkonnahoidu kui kuultuurinähtust; 

7) lahendab kohalikele näidetele tuginevaid keskkonnaalaseid dilemmaprobleeme, arvestades 

teaduslikke, majanduslikke, eetilisi seisukohti ja õigusakte; 

8) analüüsib kriitiliselt kodanikuaktiivsusele tuginevaid loodus- ja keskkonnakaitselisi suundumusi 

ja meetmeid ning kujundab isiklikke väärtushinnanguid. 
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GEOGRAAFIA AINEKAVA 

Õppeaine kirjeldus 

Geograafia kuulub integreeriva õppeainena nii loodus- kui ka sotsiaalteaduste valdkonda ning sellel 

on oluline osa õpilaste loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemisel. Gümnaasiumi 

geograafia tugineb põhikoolis omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning seostub tihedalt 

füüsikas, keemias, bioloogias, matemaatikas, ajaloos, ühiskonna- ja majandusõpetuses õpitavaga. 

Geograafias ning teistes loodus- ja sotsiaalainetes omandatud teadmised, oskused ja hoiakud 

toetavad sisemiselt motiveeritud elukestvat õppimist. 

Geograafiat õppides kujuneb õpilastel arusaam Maast kui süsteemist, looduses ja ühiskonnas 

esinevatest nähtustest ja protsessidest, nende ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest. Rõhk 

on keskkonna ja inimtegevuse vastastikustest seostest arusaamisel, et arendada õpilaste 

keskkonnateadlikkust ning soodustada jätkusuutliku arengu idee omaksvõtmist. Keskkonda 

käsitletakse kõige laiemas tähenduses, mis hõlmab nii loodus-, majandus-, sotsiaalse kui ka 

kultuurilise keskkonna. Geograafiat õppides kujunevad õpilaste säästlikku eluviisi ning looduslikku 

ja kultuurilist mitmekesisust väärtustavad hoiakud, mis aitavad kujundada aktiivset 

maailmakodanikku. 

Geograafial on tähtis roll õpilaste väärtushinnangute ja hoiakute kujunemises. Maailma looduse, 

rahvastiku ja kultuurigeograafia seostatud käsitlemine on aluseks mõistvale ning sallivale 

suhtumisele teiste maade ja rahvaste kultuurisse ning traditsioonidesse. 

Looduse ja ühiskonna seostatud arenguloo mõistmine on eelduseks tänapäevastest 

arenguprobleemidest arusaamisele ning tulevikusuundade kavandamisele. Globaliseeruvas 

maailmas toimetulekuks peab inimene järjest paremini tundma maailma eri piirkondi, nende 

majandust, kultuuri ja traditsioone. Geograafiaõpetus aitab kujundada 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 geoinfosüsteemid (GIS), 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 sisemise õpimotivatsiooni kujundamisele. Selle saavutamiseks 

kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, projektõpet, arutelu, 

ajurünnakuid, rollimänge, õppekäike jne. Õppes kasutatakse nüüdisaegseid tehnoloogilisi vahendeid 

ja IKT võimalusi. 

Uurimusliku õppega omandavad õpilased probleemide püstitamise, hüpoteeside sõnastamise, töö 

planeerimise, andmete kogumise, tulemuste töötlemise, tõlgendamise ja esitamise oskused. Olulisel 

kohal on teabeallikate, sh interneti kasutamise ning neis leiduva teabe kriitilise hindamise oskuse 

kujundamine. 
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GEOGRAAFIA I kursus. Rahvastik ja majandus (35 tundi) 

GEOGRAAFIA ARENG JA UURIMISMEETODID  

Õppesisu: Geograafia areng ja peamised uurimisvaldkonnad. Nüüdisaegsed uurimismeetodid 

geograafias. 

Põhimõisted: inim- ja loodusgeograafia, kaugseire, GIS, Eesti põhikaart, veebipõhised 

andmebaasid, kohateabeteenused 

Õpitulemused:  

Kursuse lõpetaja 

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 vajalike andmete kogumiseks; 

3) kasutab teabeallikaid, sh kaarte, info leidmiseks, seoste analüüsiks ning üldistuste ja 

järelduste tegemiseks; 

 4) analüüsib teabeallikate, sh kaartide järgi etteantud piirkonna loodusolusid, rahvastikku, 

majandust ning inimtegevuse võimalikke tagajärgi. 

 

ÜHISKONNA ARENG JA ÜLEILMASTUMINE  

Õppesisu: Riikide liigitamine arengutaseme ja maailmamajandusse antava panuse järgi. 

Arengutaseme mõõtmine. Eri arengutasemega riigid. Agraar-, tööstus- ja infoühiskonna 

rahvastik, majandus ning ruumiline korraldus. Üleilmastumine ja maailmamajanduse areng. 

Põhimõisted: agraar-, industriaal- ja infoühiskond, arengumaa ja arenenud riik, 

üleilmastumine, SKT, inimarengu indeks. 

Õpitulemused:  

Kursuse lõpetaja 

1) teab arengutaseme näitajaid ning riikide rühmitamist nende alusel; 

2) iseloomustab agraar-, industriaal- ja infoühiskonna rahvastikku, asustust, majandust ning 
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selle ruumilist korraldust; 

3) selgitab globaliseerumise eri aspekte, toob näiteid selle mõju kohta arenenud ja 

arengumaadele; 

4) võrdleb ja analüüsib teabeallikate põhjal riikide arengutaset ning riigisiseseid 

arenguerinevusi; 

5) on omandanud ülevaate maailma poliitilisest kaardist, nimetab ja näitab kaardil kõik Euroopa 

riigid ja pealinnad ning maailma suuremad riigid – Aasias: Türgi, Jaapan, Hiina, Venemaa, 

Mongoolia, India, Bangladesh, Indoneesia, Tai, Pakistan, Afganistan, Iraan, Iraak, Saudi 

Araabia, Iisrael; Ameerikas: Kanada, USA, Mehhiko, Brasiilia, Argentina, Tšiili, Peruu, 

Boliivia; Aafrikas: Egiptus, Liibüa, Alžeeria, Maroko, Sudaan, Tansaania, Kenya, Kongo DV, 

LAV; lisaks Austraalia, Uus-Meremaa. 

RAHVASTIK  

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 rännete liigitamine. 

Peamised rändevood maailmas. Rände tagajärjed.  

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. 



94 

 

9) väärtustab kultuurilist mitmekesisust, on salliv teiste rahvaste kommete, traditsioonide ja 

religiooni suhtes. 

ASUSTUS 

Õppesisu: Asustuse areng maailmas ning asulate paiknemist mõjutavad tegurid eri aegadel. Linnad 

ja maa-asulad arenenud ja arengumaades. Linnastumise kulg maailmas. Linnade sisestruktuur ning 

selle muutumine. Linnastumisega kaasnevad probleemid arenenud ja arengumaades. 

Linnakeskkond ja selle planeerimine. 

Põhimõisted: linnastumine, eeslinnastumine, ülelinnastumine, slumm, linna sisestruktuur, 

vastulinnastumine, taaslinnastumine, linnastu, megalopolis e. hiidlinn. 

Õpitulemused:  

Kursuse lõpetaja 

1) analüüsib temaatiliste kaartide ja statistiliste andmete 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 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; 
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7) on omandanud ülevaate maailma linnastunud piirkondadest, nimetab ning näitab kaardil maailma 

suuremaid linnu ja linnastuid. 

 

MUUTUSED MAAILMAMAJANDUSES 

Õppesisu: Tootmist mõjutavad tegurid ning muutused tootmise paigutuses. Rahvusvahelised 

firmad. Autotööstus. Turismi areng. Turismi roll riigi majanduses ja mõju keskkonnale. Transpordi 

areng ja mõju maailmamajandusele. Rahvusvaheline kaubandus 

Põhimõisted: majanduse struktuur, primaarne, sekundaarne, tertsiaarne sektor, võrgustikupõhine 

majandus, kõrgtehnoloogiline tootmine, teaduspark, rahvusvaheline firma, geograafiline tööjaotus, 

transpordigeograafiline asend. Fordism. Toyotism. 

Õpitulemused:  

Kursuse lõpetaja 

1) võrdleb linnu ning maa-asulaid arenenud ja arengumaades; 

2) analüüsib linnastumise kulgu ja erinevusi arenenud ja arengumaades; 

3) analüüsib etteantud info põhjal linna sisestruktuuri ning selle muutusi;  

4) toob näiteid arenenud ja arengumaade suurlinnade planeerimise ning sotsiaalsete ja 

keskkonnaprobleemide kohta; 

5) analüüsib kaardi ja muude teabeallikate põhjal etteantud riigi või piirkonna asustust; 

6) analüüsib etteantud info põhjal linna sisestruktuuri ning selle muutusi; 
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8) analüüsib tootmise paigutusnihkeid tänapäeval autotööstuse ja kergetööstuse näitel. 

 

GEOGRAAFIA II kursus. Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid (35 tundi) 

 

PÕLLUMAJANDUS JA KESKKONNAPROBLEEMID 

Õppesisu: Maailma toiduprobleemid. Põllumajanduse arengut mõjutavad tegurid. Põllumajanduse 

spetsialiseerumine. Põllumajandusliku tootmise tüübid. Põllumajanduslik tootmine eri loodusoludes 

ja arengutasemega riikides. Põllumajanduse mõju keskkonnale. Maailma kalandus ja vesiviljelus, 

maailmamere reostumine ning kalavarude vähenemine, Põhjavee kasutamisega seotud 

keskkonnaprobleemid 

Põhimõisted: vegetatsiooniperiood, haritav maa, põllumajanduse spetsialiseerumine, ekstensiivne 

ja intensiivne põllumajandus, omatarbeline ja kaubanduslik põllumajandus, ökoloogiline ehk 

mahepõllumajandus, muldade erosioon, sooldumine ja degradeerumine, niisutuspõllundus, 

alanduslehter, vesiviljelus. 

Õpitulemused:  

Kursuse lõpetaja 

1)analüüsib teabeallikate põhjal riigi majandusstruktuuri ja hõivet ning nende muutusi; 

2)analüüsib tootmise paigutusnihkeid tänapäeval kõrgtehnoloogilise tootmise näitel; 

3)analüüsib tööstusettevõtte tootmiskorraldust ja paigutusnihkeid autotööstuse näitel; 

4)toob näiteid tehnoloogia ja tootearenduse mõju kohta majanduse arengule; 

5)analüüsib etteantud teabeallikate järgi riigi turismimajandust, selle arengueeldusi, seoseid teiste 

majandusharudega, rolli maailmamajanduses ning mõju keskkonnale; 

6)analüüsib teabeallikate järgi riigi transpordigeograafilist asendit ja transpordi osa riigi 

majanduses; 

7) analüüsib maailmakaubanduse peamisi kaubavoogusid. 
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7) toob näiteid põllumajanduse ja vesiviljelusega kaasnevate keskkonnaprobleemide kohta arenenud 

ning vähem arenenud riikides.  

METSAMAJANDUS- JA TÖÖSTUS JA KESKKONNAPROBLEEMID 

Õppesisu: Metsade hävimine ja selle põhjused. Ekvatoriaalsed vihmametsad ja nende 

majandamine. Parasvöötme okasmetsad ja nende majandamine. Taim- ja muldkatte kujunemise 

tingimused okasmetsa ning vihmametsa vööndis. Metsade säästlik majandamine ja kaitse, eri tüüpi 

metsade levik, metsatööstus arenenud ja vähem arenenud riikides.  

Põhimõisted: metsatüüp, bioloogiline mitmekesisus, metsasus, puiduvaru, puidu juurdekasv, 

metsamajandus, jätkusuutlik ja säästev areng, metsatööstuse klaster. 

5) analüüsib parasvöötme okasmetsa kui ökosüsteemi ning iseloomustab metsamajandust ja 

Õpitulemused:  

Kursuse lõpetaja 

1) selgitab toiduprobleemide tekkepõhjusi maailma eri regioonides; 

2) teab mullaviljakuse vähenemist ja mulla hävimist põhjustavaid tegureid ning toob näiteid mulla 

kaitsmise võimaluste kohta; 

3) iseloomustab põllumajandust ja selle mõju keskkonnale eri loodusoludes ning arengutasemega 

riikides; 

4) analüüsib teabeallikate põhjal riigi põllumajanduse ja toiduainetööstuse arengu eeldusi ning 

arengut; 

5) on omandanud ülevaate tähtsamate kultuurtaimede (nisu, maisi, riisi, kohvi, tee, suhkruroo ja 

puuvilla) peamistest kasvatuspiirkondadest ning eksportijatest. 

6) selgitab põllumajanduse mõju muldadele ja põhjaveele;  

  

Õpitulemused:  

Kursuse lõpetaja 

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 majanduslikku tähtsust, nende majandamist ja keskkonnaprobleeme; 
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keskkonnaprobleeme okasmetsavööndis. 

 

ENERGIAMAJANDUS JA KESKKONNAPROBLEEMID 

Õppesisu: Maailma energiaprobleemid. Energiaressursid ja maailma energiamajandus. 

Nüüdisaegsed tehnoloogiad energiamajanduses. Energiamajandusega kaasnevad 

keskkonnaprobleemid. 

Põhimõisted: energiamajandus, taastuvad ja taastumatud energiaallikad, alternatiivenergia,  

fossiilsed kütused, biokütused, tuuma-, hüdro-, tuule-, päikese-, bio-, loodete, lainete ja 

geotermaalenergia, passiivmaja, energiakriis, energiajulgeolek, Kyoto protokoll, saastekvoot. 

8) analüüsib teabeallikate põhjal riigi energiaressursse ja nende kasutamist 

 

  

Õpitulemused:  

Kursuse lõpetaja 

1) analüüsib energiaprobleemide tekkepõhjusi ja võimalikke lahendusi ning väärtustab säästlikku 

energia kasutamist; 

2) selgitab energiaressursside kasutamisega kaasnevaid poliitilisi, majanduslikke ja 

keskkonnaprobleeme; 

3) analüüsib etteantud teabe järgi muutusi maailma energiamajanduses; 

4) nimetab maailma energiavarade (nafta, maagaasi, kivisöe) kaevandamise/ammutamise, 

töötlemise ja tarbimise tähtsamaid piirkondi; 

5) analüüsib hüdroelektrijaama rajamisega kaasnevaid sotsiaalmajanduslikke ja 

keskkonnaprobleeme ühe konkreetse näite põhjal;  

6) analüüsib tuumaenergia tootmisega kaasnevaid riske konkreetsete näidete põhjal. 

7) analüüsib alternatiivsete energiaallikate kasutamise võimalusi ning nende kasutamisega 

kaasnevaid probleeme; 
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GEOGRAAFIA III kursus. MAA KUI SÜSTEEM (35 tundi) 

SISSEJUHATUS 

Õppesisu: Maa kui süsteem. Maa teke ja areng. Geoloogiline ajaskaala. 

Põhimõisted: süsteem, avatud ja suletud süsteem. 

3) iseloomustab geoloogilise ajaskaala järgi üldjoontes Maa teket ja arengut. 

 

LITOSFÄÄR 

Õppesisu: Litosfääri koostis. Maa siseehitus, laamtektoonika. Laamade liikumine ja sellega seotud 

protsessid. Vulkanism. Maavärinad. 

Põhimõisted: mineraalid, kivimid, sette-, tard- ja moondekivimid, kivimiringe, maagid, mandriline 

ja ookeaniline maakoor, litosfäär, astenosfäär, vahevöö, sise- ja välistuum, ookeani keskahelik, 

süvik, kurdmäestik, vulkaaniline saar, kuum täpp, kontinentaalne rift, magma, laava, kiht- ja 

kilpvulkaan, aktiivne ja kustunud vulkaan, murrang, maavärina kolle, epitsenter, seismilised lained, 

tsunami. 

8) toob näiteid maavärinate ja vulkanismiga kaasnevate nähtuste ning nende mõju kohta 

keskkonnale ja majandustegevusele. 

 

Õpitulemused:  

Kursuse lõpetaja 

1) iseloomustab Maa sfääre kui süsteeme ning toob näiteid nendevaheliste seoste kohta; 

2) analüüsib Maa sfääride ja inimtegevuse vastastikust mõju; 

  

Õpitulemused:  

Kursuse lõpetaja 

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) võrdleb geoloogilisi protsesse laamade eemaldumise, sukeldumise, põrkumise, nihkumise ja 

kuuma täpi piirkonnas; 

5) iseloomustab teabeallikate järgi etteantud piirkonnas toimuvaid geoloogilisi protsesse, seostades 

neid laamade liikumisega; 

6) iseloomustab ja võrdleb teabeallikate järgi vulkaane, seostades nende paiknemist 

laamtektoonikaga ning vulkaani kuju ja purske iseloomu magma omadustega; 

7) teab maavärinate tekkepõhjusi ja esinemispiirkondi, seismiliste lainete liigitamist ning 

maavärinate tugevuse mõõtmist Richteri skaala järgi; 
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ATMOSFÄÄR 

Õppesisu: Atmosfääri tähtsus, koostis ja ehitus. Osoonikihi hõrenemine. Päikesekiirguse 

muutumine atmosfääris, kiirgusbilanss. Kasvuhooneefekt. Kliimat kujundavad tegurid. 

Päikesekiirguse jaotumine. Üldine õhuringlus. Temperatuuri ja sademete territoriaalsed erinevused. 

Õhumassid, soojad ja külmad frondid. Ilmakaart ja selle lugemine. 

Põhimõisted: atmosfäär, troposfäär, stratosfäär, osoonikiht, kiirgusbilanss, kasvuhoonegaas, 

kasvuhooneefekt, kliimat kujundavad astronoomilised tegurid, polaar- ja pöörijooned, üldine 

õhuringlus, õhumass, õhurõhk, tsüklon, antitsüklon, soe ja külm front, mussoon, passaat, 

läänetuuled, ilmaprognoos. 

 

HÜDROSFÄÄR 

Õppesisu: Vee jaotumine Maal ja veeringe. Maailmamere tähtsus. Maailmamere roll kliima 

kujunemises. Veetemperatuur ja soolsus maailmameres. Hoovused. Tõus ja mõõn. Rannaprotsessid. 

Erinevad rannikud. Liustikud, nende teke, levik ja tähtsus. 

Põhimõisted: maailmameri, tõus ja mõõn, šelf, rannik, rannanõlv, lainete kulutav ja kuhjav tegevus, 

rannavall, maasäär, mandri- ja mägiliustik. 

Õpitulemused:  

Kursuse lõpetaja 

1)iseloomustab üldjoontes atmosfääri koostist ja kirjeldab joonise järgi atmosfääri ehitust; 

2)selgitab joonise järgi Maa kiirgusbilanssi ning kasvuhooneefekti; 

3)teab kliimat kujundavaid tegureid, sh astronoomilisi tegureid; 

4)selgitab joonise põhjal üldist õhuringlust ning selle mõju konkreetse koha kliimale; 

5)analüüsib kliima mõju teistele looduskomponentidele ja inimtegevusele; 

6) iseloomustab ilmakaardi järgi ilma etteantud kohas, teab ilmaprognoosimise nüüdisaegseid 

võimalusi; 

7)iseloomustab temaatiliste kaartide ja kliimadiagrammi järgi etteantud koha kliimat ning seostab 

selle kliimat kujundavate tegurite mõjuga; 

8)toob näiteid inimtegevuse mõju kohta atmosfääri koostisele. 

9) analüüsib jooniste põhjal kliima lühi- ja pikemaajalist muutumist ning selgitab eri tegurite, sh 

astronoomiliste tegurite rolli kliimamuutustes.  
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9) selgitab liustike tegevust pinnamoe kujunemisel ning toob näiteid liustikutekkeliste 

pinnavormide kohta. 

 

BIOSFÄÄR 

Õppesisu: Kliima, taimestiku ja mullastiku seosed. Kivimite murenemine. Muld ja mulla teke. 

Mullatekketegurid. Mulla ehitus ja mulla omadused. Bioomid. 

Põhimõisted: bioom, ökosüsteem, aineringe, füüsikaline ja keemiline murenemine, murend, 

mullatekketegur, lähtekivim, mulla mineraalne osa, huumus, mineraliseerumine, mullahorisont, 

mullaprofiil, leetumine, sisse- ja väljauhtehorisont, gleistunud muld, leetmuld, mustmuld, 

ferraliitmuld, mulla veerežiim, muldade kamardumine. 

8) analüüsib looduse komponentide vahelisi seoseid ühe bioomi näitel. 

 

Õpitulemused:  

Kursuse lõpetaja 

1) teab vee jaotumist Maal ning iseloomustab veeringet ja veeringe lülisid Maa eri piirkondades; 

2) analüüsib kaardi ja jooniste järgi veetemperatuuri ning soolsuse regionaalseid erinevusi 

maailmameres; 

3) selgitab hoovuste teket ja liikumise seaduspära maailmameres ning nende rolli kliima 

kujunemises; 

4) selgitab tõusu ja mõõna teket ning mõju rannikutele; 

5) selgitab lainete kuhjavat ja kulutavat tegevust järsk- ja laugrannikutel ning toob näiteid 

inimtegevuse mõju kohta rannikutele; 

6) tunneb piltidel, joonistel ning kaartidel ära fjord-, skäär-, laguun-, järsk- ja laugranniku; 

7) teab liustike tekketingimusi, nende jaotamist mägi- ja mandriliustikeks ning liustike levikut; 

8) selgitab liustike tähtsust kliima kujunemises ja veeringes; 

  

Õpitulemused:  

Kursuse lõpetaja 

1) võrdleb keemilist ja füüsikalist murenemist, teab murenemise tähtsust looduses ning selle mõju 

inimtegevusele; 

2) iseloomustab mulla koostist, ehitust (mullaprofiili) ja kujunemist; 

3) iseloomustab joonise põhjal mullaprofiili ning selgitab mullas toimuvaid protsesse; 

4) selgitab bioomide tsonaalset levikut  

5) iseloomustab mullatekketingimusi ja -protsesse tundras, parasvöötme okas- ja lehtmetsas, 

rohtlas, kõrbes, savannis ning vihmametsas; 

6) tunneb joonistel ning piltidel ära leet-, must-, ferraliit- ja gleistunud mulla; 

7) analüüsib teabeallikate põhjal etteantud piirkonna kliima, mullastiku ja taimestiku seoseid. 
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AINEVALDKOND „SOTSIAALAINED” 

 

AINEVALDKONNA ÜLDALUSED 

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.  

Ainevaldkonna õppeained ja maht  

Ainevaldkonna õppeained on ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, geograafia (inimgeograafia) 

ja filosoofia. Õppeained jagunevad kohustuslikeks ning valikkursusteks. Sotsiaalainete valdkonna 

ainekavades esitatud taotletavate õpitulemuste ja õppesisu koostamisel on aluseks võetud 

kohustuslike kursuste arv kooliastmes. Kohustuslikud kursused õppeaineti on järgmised:  
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1) ajaloos 6 kursust: „Üldajalugu“, „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)“, „Eesti 

ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni)“, „Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel“, 

„Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel“, „Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu 

põhijooned: Eesti ja maailm“; 2  

2) inimeseõpetuses 1 kursus: „Perekonnaõpetus“;  

3) ühiskonnaõpetuses 2 kursust: „Ühiskonna areng ja demokraatia“, „Majandus ja 

maailmapoliitika“.  

Sotsiaalainete valikkursused on:  

1) ajaloos 2 kursust: „Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat“, 

„Üldajalugu – Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu“;  

2) inimeseõpetuses 1 kursus: „Psühholoogia“;  

3) ühiskonnaõpetuses 1 kursus: „Inimene ja õigus“.  

Sotsiaalainete valdkonda kuulub loodusainete valdkonnas kirjeldatud inimgeograafia 1 kohustuslik 

kursus „Rahvastik ja majandus“ ning 1 valikkursus „Globaliseeruv maailm“.  

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.  

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.  

Inimeseõpetuse üldeesmärk on arendada õpilaste sotsiaalseid toimetulekuoskusi ning aidata kaasa 

õpilaste isiksuslikule arengule, kujundada terviseteadlikkust, teadmisi soolisest võrdsusest ja 

sotsiaalses elus vajalikke oskusi ning üldinimlikke väärtusi.  

Ühiskonnaõpetuses omandavad õpilased sotsiaalse kirjaoskuse: teadmised, oskused, väärtused ja 

hoiakud ühiskonnas toimimiseks ning vastutustundlike otsuste tegemiseks. Õppeaine eesmärk on 
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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.  
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AINEVALDKONNA AINEKAVAD 

AJALUGU 

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;  

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. 

 

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.  
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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.  

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.  

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 9 

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.  
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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. 

 

I kursus „Üldajalugu“  

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;  
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6) näitab kaardil Kreeka linnriike ja hellenistliku kultuuri levikuala ning Rooma riigi laienemist; 

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

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

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

kodanik, senat, konsul, vabariik, keisririik, patriits, plebei, Piibel, Vana Testament, Uus Testament, 

Rooma õigus.  

Õppesisu  

Kreeka linnriigid: valitsemine, kodanikkond, eluolu. Sparta ja Ateena.  

Hellenid ja barbarid: hellenite kasvatus, haridus ja igapäevaelu.  

Kreeka kultuur: mütoloogia ja religioon. Homerose eeposed. Ajalookirjutuse algus. Kõnekunst. 

Teater.  

Filosoofia: Sokrates, Platon, Aristoteles. Olümpiamängud.  

Makedoonia tõus ja hellenism: Aleksander Suur.  

Rooma riigi teke. Rooma vabariik ja selle korraldus. Rooma tõus suurriigiks: armee. Caesar. 

Keisrivõimu kehtestamine: Augustus. Lääne-Rooma ja Ida-Rooma.  

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

suurlinn.  

Ehituskunst.  

Religioon: ristiusu teke ja levik ning tõus riigiusuks.  

Antiiktsivilisatsioonide saavutused ja tähtsus maailma ajaloos.  

 

Keskaeg  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

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

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

teabeallikaid;  

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

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

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

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

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

reformatsioon ja vastureformatsioon.  

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.  

 

II kursus „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)“  

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.  
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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 

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 
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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)“  

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.  

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.  
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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;  
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7) teab, kes olid Friedrich Reinhold Kreutzwald, Johann Voldemar Jannsen, Jakob Hurt, Carl Robert 

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

Õppesisu  

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

sajandil ja 20. sajandi algul.  

Talurahva vabanemine: pärisorjuse kaotamine Eestis. Talurahva omavalitsuse kujunemine. Talude 

päriseksostmine. Usuvahetusliikumine. Tööstuse areng. Erinevused Põhja- ja Lõuna-Eesti arengus.  

Ärkamisaeg: eelärkamisaeg. Estofiilid. Tartu ülikool 19. sajandil. 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“  

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.  
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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;  

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 15 

ajastu, vabadussõjalased;  

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

Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson, ning iseloomustab nende tegevust.  
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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, 

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 
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mõju inimeste elukäikudele. Pagulaskond.  

 

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, 
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Balti kett, interrinne, ERSP, Eesti Kongress.  

Õppesisu  

Majanduslikud ja poliitilised reformid NSVLis.  

NSVLi ja kommunistliku süsteemi lagunemine. Berliini müüri langemine. Külma sõja lõpp ja 17 

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.  

 

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;  



120 

 

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. 

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. 
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INIMESEÕPETUS 

 

KURSUS „PEREKONNAÕPETUS“ 

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. 

Perekonnaõpetuse kursus toetab eelkõige õpilaste enesemääratlus-, sotsiaalse ja väärtuspädevuse 

kujunemist. Teistest õppeainetest on kursus tihedalt seotud loodusainete, kirjanduse ja teiste 

sotsiaalvaldkonna ainetega. 

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. Samuti integreerib õppeaine 

sotsiaalainete õppimisel saadud teadmisi ja oskusi ning eelmistel kooliastmetel õpitut, 

süstematiseerides õpitut perekonnaelu kontekstis ühiskonnas. Perekonnaõpetuses rõhutatakse 

inimeseõpetuse praktilist ja rakenduslikku kallakut. Õppetegevused on aine eesmärkidest lähtuvalt 

õpilase jaoks mõistetavad ja tähenduslikud ning toetavad arusaama õpitava vajalikkusest. Kogu 

ainekäsitlus on võimalikult elulähedane. 

Õppe-metoodiliselt on tähtsad kolm valdkonda: 

1) mitmekesised õppemeetodid, sh aktiivõppemeetodid (arutelud, rollimängud, rühmatööd, 

paaristööd, projektitööd, uurimistööd, juhtumianalüüsid, ajurünnakud jne) ning praktilised 

ülesanded (vaatlused, intervjuud jne); 

2) individuaalne ja kollektiivne õpe; 

3) õppe sidumine koolivälise eluga ( projektitööd, uurimistööd, kohtumised erinevate inimestega 

jne), tagades aine seotuse igapäevaeluga. 
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Õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid on metoodiliselt mitmekesised, luues võimalused 

nii individuaalseks kui ka kollektiivseks õppeks ning sidudes selle igapäevaeluga. 

Perekonnaõpetuses õpitakse teatud teemasid ülevaate korras ja teatud teemasid sügavuti. Teemasid 

käsitletakse nii üksteisele järgnevatena kui ka integreerituna, et saavutada oskuste-, teadmiste- ja 

väärtustepõhised õpitulemused. 

Õppetegevus 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega; 

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub kursuse ulatuses 

ühtlaselt; 

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja 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, aitavad õpitut süvitsi mõista ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi 

ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, asutused, muuseumid, näitused; 

7) kasutatakse mitmekesiseid õppemeetodeid ja moodle-õppekeskkonda, sh aktiivõpet: arutelud, 

diskussioonid, juhtumianalüüsid, paaristööd, projektõpe, rollimängud, rühmatööd, väitlused, 

õpimapi ja uurimistöö koostamine, praktilised ja uurimistööd (nt töölehtede täitmine, loovtööde 

kirjutamine, infootsingud teabeallikatest) jne; 

8) arvestatakse õpilaste võimeid ja suutlikkust ja kohalikku eripära ning 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. 

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; 
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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 positiivsed 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, säilimise ja arendamise nimel ning on 

valmis olema pere ja peret ümbritseva sotsiaalse võrgustiku liige. 

 

Kursuse õpitulemused ja õppesisu teemade kaupa 

1. PEREKOND 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) kirjeldab perekonna ja peresuhete muutumist aegade vältel; 

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 

Õpilane: 

1) kirjeldab püsisuhte loomist ja säilimist mõjutavaid tegureid ning tähtsustab positiivseid tundeid 

ja negatiivsete tunnetega toimetulekut turvalise püsisuhte alusena; 

2) mõistab püsisuhtest tulenevat vastutust ning kirjeldab toimetulekuviise lähisuhete lõppemise 

korral; 

3) kirjeldab armastuse olemust, võttes aluseks armastuse liigituse; 



124 

 

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

seksuaalkäitumise põhimõtteid inimsuhetes; 

5) kirjeldab, kuidas mõjutavad ühiskond ja kultuur suhtumist seksuaalsusesse ning 

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 

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 

Õpitulemused 

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; 
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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 

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 tähtusust 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 

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; 
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8) teadvustab lahkumineku ja lahutuse põhjusi ning tagajärgi; 

9) teadvustab leina olemust ning leinast ülesaamise võimalusi; 

10) väärtustab perekondlike suhete säilimist ja perekonda. 

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 ÕIGUSAKTID 

Õpitulemused 

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 reguleerivad seadusi. 

Õppesisu 

Pere eelarve ja materiaalsed ressursid peres.  

Abielu ja laste elu reguleerivad seadused. 

 

8. PEREKOND INIMESE ELUS 

Õpitulemused 

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. 
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ÜHISKONNAÕPETUS 

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 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.  

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 
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sotsialiseerumist ning ühiskondliku kompetentsuse kujunemist, hõlmab ainekava mitmekesiseid 

teemasid inimõigustest autoriõiguste ja tarbijakaitseni. 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 

karjäärivalikuteks ja aktiivseks osaluseks majanduselus. Selleks:  

1) õpitakse tundma nüüdisaegse turumajanduse seaduspärasusi ja protsesse; käsitletakse rahvusliku 



129 

 

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. 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 
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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.  

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.  

 

I kursus „Ühiskonna areng ja demokraatia“  

Ühiskond ja selle areng  

Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) kirjeldab nüüdisühiskonda, selle struktuuri ning toimimispõhimõtteid, ühiskonnaelu valdkondi ja 
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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. 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;  
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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. 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.  
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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“  

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;  

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.  
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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 

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.  
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AINEVALDKOND „KUNSTIAINED” 

 

AINEVALDKONNA ÜLDALUSED 

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.  

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 
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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.  

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 mõjutavad õpilaste 

väärtushinnanguid ja käitumist. Üldpädevuste kujunemisel on tähtis koht kooli ja kodu koostööl.  

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 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;  
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8) leitakse tunnivälise loometegevuse võimalusi (koorilaul, solistid, ansamblid, orkestrid, näituste 

kavandamine, töötoad jm).  

Õppetegevuse korraldamiseks on oluline planeerida õpilaste aktiivset loovtegevust. Praktiliste tööde 

ainestik 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.  

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 kooliüritustel, kooli edukat esindamist kunsti- ja muusikaprojektides, -võistlustel ning 

konkurssidel võib arvestada õppe osana kokkuvõtval hindamisel.  
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AINEVALDKONNA AINEKAVAD 

 

MUUSIKAÕPETUS 

Gümnaasiumi muusikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) väärtustab muusikat kui olulist osa inimkonna kultuurist; teadvustab ennast rahvuskultuuri 

kandjana; 

2) osaleb muusikaelus ning kujundab valmisoleku elukestvaks muusikaharrastuseks; 

3) mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja 

muusikahariduslikku tähendust; 

4) rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja oskusi; 

5) valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust; 

6) rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses; 

7) oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada ning selle üle arutleda; 

8) teadvustab ja järgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ja kohustusi; kasutab 

nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid 

 

Õppeaine ajaline maht: 

10 klass-35 tundi (1 kursus)  

11.kklass-35 tundi (1 kursus) 

12.klass-35 tundi (1 kursus) 

 

Õppeaine kirjeldus 

Õppeaine koostisosad on: 

1) musitseerimine ja omalooming; 

2) muusika kuulamine ja muusikalugu; 

3) õppekäigud. 

Muusika õpetamisega gümnaasiumiastmes taotletakse tasakaalustatud isiksuse eetilis-esteetiliste 

väärtushinnangute kujundamist ning tunde- ja mõttemaailma rikastamist. Olulisel kohal on 

musitseerimine: õpilase isikliku suhte teadvustamine ja süvendamine muusikaga – laulmise ja 

pillimänguga, omaloominguliste katsetuste julgustamine ning toetamine põhikoolis omandatud 

muusikalist kirjaoskust rakendades. Eriliselt tähtsustatakse ja teadvustatakse ühislaulmist ning 

koorilaulu kui rahvuslikku kultuuritraditsiooni. Erinevate ajastute muusika kuulamise kaudu 
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kujundatakse teadlikku ja kriitiliselt mõtlevat muusikakuulajat ning kontserdikülastajat. Muusikat 

kuulates ja muusikaloos tutvustatakse eri ajastute väljendusvahendeid, stiile, heliloojaid ja 

interpreete ning arutletakse nende üle. Kontserdielu elavdamise seisukohalt on otstarbekas koostöö 

kohaliku muusikakooliga, samuti külalisesinejate kutsumine kooli ja oma õpilastele 

esinemisvõimaluste pakkumine. Õpilaste silmaringi avardavad ja muusikalist maitset kujundavad 

õppekäigud kontsertidele, teatritesse ning muusikaga seotud paikadesse: muuseumidesse, 

stuudiotesse, kõrgkoolidesse jms. 

 

Gümnaasiumi õpitulemused ja -tegevused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) on omandanud valmisoleku muusikaliseks tegevuseks; osaleb võimaluse korral koolikooris ja/või 

erinevates vokaal-instrumentaalkoosseisudes ja kohalikus muusikaelus; 

2) rakendab oma võimeid ja oskusi muusikalistes tegevustes, kasutades omandatud 

muusikateoreetilisi teadmisi; oskab kuulata ja arvestada kaaslasi; 

3) on omandanud ülevaate erinevate ajastute üldkultuurilisest taustast ning oskab luua seoseid 

nende ajastute muusikakultuuriga; 

4) teab kuulatud muusikanäidete põhjal erinevate ajastute põhilisi tunnusjooni, olulisemaid žanreid 

ja vorme ja oskab neid omavahel võrrelda; 

5) väljendab kuuldud muusika kohta oma arvamust ning võrdleb, analüüsib ja argumenteerib, 

toetudes teadmistele ning muusika oskussõnavarale; 

6) oskab leida muusikaalast infot erinevatest teabeallikatest; oskab koostada referaate, kirjutada 

esseesid, kontserdiarvustusi, uurimistöid muusikast, kasutades nüüdisaegseid infotehnoloogia 

võimalusi; 

7) on tutvunud autorikaitse seadustega ning teadvustab intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi 

ja kohustusi; 

8) on laulupeo traditsiooni austaja ja edasikandja laulja, tantsija, pillimängija või muusikateadliku 

publikuna; väärtustab ühislaulmist kui rahvuslikku kultuuritraditsiooni. 

 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega; 

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 

ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda; 
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3) võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), 

et toetada õpilase kujunemist aktiivseks ning iseseisvaks õppijaks, kes arvestab 

kaaslasi ning väärtustab koostööd; 

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, arvestades sealjuures õpilaste individuaalsust; 

5) rakendatakse nii traditsioonilisi kui ka tänapäevaseid infotehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) laiendatakse õpikeskkonda: õppekäigud kontsertidele, teatritesse, muuseumidesse, 

stuudiotesse, muusikakoolidesse, looduskeskkonda, näitustele, raamatukogudesse jne; 

7) kasutatakse mitmekesist ja tänapäevast õppemetoodikat; 

8) leitakse võimalusi tunniväliste muusikaringide tegevuseks (solistid, ansamblid, orkestrid 

jm); 

9) arvestatakse võimaluse korral õpilaste valikutega/ettepanekutega õppetöö kavandamisel 

ning kaasatakse õpilasi erinevate ürituste korraldamisel. 

 

Gümnaasiumi õppetegevused on: 

1) ühe- ja mitmehäälne laulmine; 

2) vokaalsete võimete kujundamine; 

3) muusika kuulamine, vestlused/arutelu ja kirjalikud tööd muusikast; 

4) teadmiste ja muusikalise kirjaoskuse rakendamine musitseerimisel ja muusika kuulamisel; 

5) iseseisva muusikalise eneseväljenduse ja esinemisoskuse toetamine ning soodustamine; 

6) pillimängu rakendamine musitseerides; 

7) õppekäigud (sh virtuaalsed). 

Gümnaasiumis pööratakse tähelepanu individuaalsete oskuste arendamisele, isikupärase mõtlemise 

süvendamisele ning õpilaste sotsiaalsete oskuste rakendamisele muusikalistes tegevustes, kasutades 

mitmekesiseid õppevorme ning -meetodeid. Klassitunnis lauldakse nii ühe- kui ka mitmehäälselt 

(ühislaul), kooris kolme- või neljahäälselt. Rakendatakse põhikoolis õpitud pillimänguoskusi (Orffi 

instrumentaarium, plokkflööt, 6-keelne 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 erinevaid multimeedia vahendeid. Muusikat kuulates tähtsustub kuuldud 

muusika põhjal oma arvamuse väljendamine ning selle argumenteeritud põhjendamine nii suuliselt 

kui ka kirjalikult, toetudes teadmistele ja muusika oskussõnavarale. Nii muusikatunnis kui ka 
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klassi- ja koolivälises tegevuses (koorid, solistid, erinevad pillikoosseisud jm) kujundatakse õpilaste 

isikupärast esinemisoskust ja ettevõtlikkust tegevusi planeerides ning korraldades. Silmaringi ja 

teadmiste avardamiseks käiakse kontsertidel, muusikaetendustel ja õppekäikudel, mida võimaluse 

korral seostatakse kursuse teemadega. 

 

Õpitulemused ja õpisisu kursuste kaupa 

I kursus „Muusika I”( 10.klass) 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) on teadlik oma muusikalistest võimetest ning oskustest laulmises, pillimängus ja omaloomingus; 

2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda keskaja, renessansi, baroki ja klassitsismi muusikat ning 

oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 

3) väljendab oma arvamust muusikast ja analüüsib külastatud muusikaüritusi (võimaluse korral 

siduda muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast sõnavara. 

Õppesisu 

Musitseerimine (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 väljendusvahendid. Muusika roll vanadel kultuurrahvastel ja 

tänapäeva ühiskonnas. 

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. 

Klassitsism. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Sonaaditsükkel, 

keelpillikvartett, sümfoonia, instrumentaalkontsert, reekviem, klassikaline sümfooniaorkester, 

ooperi areng. 
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Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Monteverdi, Händel, J. S. Bach, Vivaldi, Haydn, 

Mozart, Beethoven jt. 

Õppekäigud 

1. Muusikaürituse külastamine vähemalt kord kursuse vältel ning asjakohase arvamuse avaldamine 

muusikalist oskussõnavara kasutades. 

2. Õppekäigud muusikaga seotud paikadesse (kontserdid, muusikalavastused, kõrgkoolid, stuudiod, 

muuseumid, raamatukogud jne) vähemalt kord kursuse vältel. 

 

II kursus „Muusika II”( 11.klass) 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) arendab oma muusikalisi võimeid laulmises, pillimängus ja omaloomingus; 

2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda romantismiajastu muusikat varasemate ajastute muusikaga 

ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 

3) oskab leida Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid; 

4) on tutvunud eesti pärimusmuusikaga muusikanäidete varal; 

5) väljendab oma arvamust ja analüüsib külastatud muusikaüritusi (võimaluse korral siduda 

muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast sõnavara. 

Õppesisu 

Musitseerimine (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. 

Pärimusmuusika. Folkloor, regilaulu liigid, rahvapillid, rahvatantsud, uuem rahvalaul, uuemad 

laulumängud. 

Eesti professionaalse muusikakultuuri kujunemine. Muusikaelu Eestis enne rahvuslikku 

ärkamisaega. Laulupidude traditsiooni kujunemine. Esimesed eesti professionaalsed heliloojad ja 

muusikud, esimesed sümfoonilised ja vokaal-sümfoonilised suurteosed eesti muusikas. Rahvusliku 
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helikeele kujunemine koorimuusikas, instrumentaalmuusikas ning lavamuusikas. 

Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Schubert, Chopin, Liszt, Berlioz, Verdi, Wagner, 

Tšaikovski, Sibelius, Grieg, R. Strauss jt. 

Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Kunileid, Saebelmann, Hermann, Härma, Türnpu, 

Lüdig, Tobias, Saar, Kreek, Eller, Aav, Tubin jt. 

Muusikanäited eesti pärimusmuusikast. 

Õppekäigud 

1. Muusikaürituse külastamine vähemalt kord kursuse vältel ning põhjendatud arvamuse 

avaldamine. 

2. Õppekäigud muusikaga seotud paikadesse (kontserdid, muusikalavastused, kõrgkoolid, stuudiod, 

muuseumid, raamatukogud jne) vähemalt kord kursuse vältel. 

 

III kursus „Muusika III” (12.klass) 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) süvendab oma muusikalisi võimeid laulmises, pillimängus ja omaloomingus; 

2) on tutvunud muusikanäidete varal džässmuusika väljendusvahenditega ja eesti džässi 

peamiste traditsioonidega ning oskab oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 

3) on tutvunud muusikanäidete varal rokk- ja popmuusika väljendusvahenditega ning oskab 

oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 

4) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21. sajandi eesti ja lääne muusikastiile; 

5) väljendab oma arvamust ja analüüsib külastatud muusikaüritusi (võimaluse korral siduda 

muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast sõnavara. 

Õppesisu 

Musitseerimine (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. 
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Muusika kuulamine ja muusikalugu 

Muusika 20. ja 21. sajandil. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. 

Massikultuur ja kõrgkultuur. Impressionism, ekspressionism, neoklassitsism. Ülevaade 20. sajandi 

II poole muusikastiilidest ja -suundadest. 

Eesti muusika pärast Teist maailmasõda 

Muusikaelu Eestis pärast Teist maailmasõda. 20. sajandi II poole muusikasuundade peegeldused 

eesti koori- ja instrumentaalmuusikas. Uued suunad 21. sajandil. 

Džässmuusika. Džässmuusika kultuurilooline taust ja väljendusvahendid. Sümfooniline džäss. 

Džässmuusika traditsioonid Eestis ja mujal maailmas. 

Pop- ja rokkmuusika. Pop- ja rokkmuusika kultuurilooline taust ja väljendusvahendid, areng ja 

tänapäev, muusikaelu ja muusikatööstuse nüüdisaegsed suunad. 

Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Debussy, Ravel, Stravinski, Schönberg, Orff, 

Britten, Prokofjev, Šostakovitš, Messiaen, Cage, Boulez, Reich, Glass, Gershwin jt. 

Muusikanäited džäss-, rokk- ja popmuusikast. 

Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Ernesaks, A. Kapp, Tormis, Mägi, Tamberg, Rääts, 

Sumera, Kangro, Sisask, Pärt, Tüür, Tulve jt. 

Õppekäigud. 

1. Muusikaürituse külastamine vähemalt kord kursuse vältel ning põhjendatud arvamuse 

avaldamine. 

2. Õppekäigud muusikaga seotud paikadesse (kontserdid, muusikalavastused, kõrgkoolid, stuudiod, 

muuseumid, raamatukogud jne) vähemalt kord kursuse vältel 
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KUNSTIÕPETUS 

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. 

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 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.  

  



146 

 

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, 

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. 

 

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 eeskujuks võetud arhitektuur kui 

kunsti alustala. Arhitektuuri näidete varal põhjendatakse kunsti arenemist ja muutumist. Peamiste 

faktide ja näidete abil luuakse seosed ühiskondlike põhjuste, kunsti ja ajastu mõtteviisi vahel. 

Erialase sõnavara omandamine. 

Vanimad kõrgkultuurid. Esiaja kujutised. Mesopotaamia. Egiptus.  

Antiikaja kunst. Vana-Kreeka. Vana-Rooma. 
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Keskaja kunst. Varakristlus ja Bütsants. Romaanika. Gootika. Kunst ja religioon.  

Renessanss. Kunst Itaalias ja põhja pool Alpe. Inimesekeskse maailmapildi kujunemine. Kunst ja 

teadus. Trükikunsti leiutamine.  

Barokk. Baroki suunad ja rokokoo. Õukonnakunstist argielu kujutamiseni.  

18. ja 19. sajandi kunst. Klassitsism. Antiikpärandi mõju ja valgustusajastu ideed. Vaimu ja võimu 

arhitektuur. Romantism. Realism. 

Modernistlik arhitektuur ja disain. Muutused arhitektuuris ja disainis 20. ja 21. sajandil. 

Funktsionalism. Ehitatud keskkonna arengusuunad seoses ühiskonna, tehnoloogia ning inimese 

mõtteviiside muutumisega. Disain ja inimsõbralik elukeskkond: innovatsioon, targad materjalid, 

keskkonnateadlikkus.  

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 arutletakse kunstiteoste väljendusvahendite, loomise 

eesmärkide, tähenduse ja sotsiaalse rolli üle. Kunsti nähtusi võrdlevad teemad: a) 

perspektiivikasutus, keskkonna ja ruumi kujutamise viisid; b) lugude ja sümbolite ringlus läbi 

sajandite; c) muuseumi sünd, tuntumad galeriid ja muuseumid.  

Loomingulised ja uurimisprojektid, õppekäigud. Loomingulised projektid mõtestavad, kinnistavad 

ja laiendavad õpitut. Projektid ning õppekäigud on seotud erinevate õpikeskkondadega: ateljee, 

loodus- ja linnakeskkond, muuseum, näitus, virtuaalkeskkond. Oluline on isiklik vaatenurk, 

käsitletavate teemade endast ja nüüdisajast lähtuv tõlgendamine. Loovtööde tegemisel valitakse 

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.  

 

II 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.  

Kunst moderniseeruval ajastul. 19. sajandi lõpu kunst: impressionism, 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. 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. 



148 

 

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 paljus 21. sajandi kunstis: teadus,innovatsioon, ökoloogia, identiteet, soolisus, eetika 

jne. Rahvusvahelised nüüdiskunsti näitused ja kunsti globaliseerumine.  

Keskkond. Visuaalne meedia. Disaini valdkonnad (tootedisain, mood, graafilne disain jne). 

Disainiprotsess – probeemilahendus. Meediakeskkond ja visuaalne kommunikatsioon. 

Kultuuripärandi kaitse. Autoriõigus. Kunsti, arhitektuuri ja disainiga seotud elukutsed.  

Nüüdiskunsti nähtusi võrdlevad teemad: 1. Inimese kujutamise viisid: idealiseeritud, realistlik, 

stiliseeritud; 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.  

Loomingulised ja uurimisprojektid, õppekäigud. Loomingulised projektid mõtestavad, kinnistavad 

ja laiendavad õpitut. Oluline on isiklik vaatenurk, käsitletavate teemade endast ja nüüdisajast lähtuv 

tõlgendamine. Loovtööde tegemisel valitakse 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.  

Hindamine  

Õpitulemusi hinnates lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosas ja teiste hindamist 

reguleerivates õigusaktides esitatud hindamise käsitlusest. Hindamise eesmärk on anda õpilasele 

motiveerivat tagasisidet, arendada eneseanalüüsi oskust ning toetada tema visuaalse väljendusviisi 

leidmist ja arendamist. Hindamisobjekt on nii tööprotsess kui ka lõpptulemus (loovtööde 

arendamise eksperimendid ja valminud teos, visuaalne väljendusoskus ja aruteludes osalemine, 

kunstiteose analüüs ja uurimistööd jne). Õpilane võib aktiivselt osaleda hindamises nii oma arengu 

teadliku jälgimise (nt õpimapp, portfoolio) kui ka oma valikute ja arvamuste põhjendamise kaudu.  

Ülesannete laadi valides ja hindamisaspekte kindlaks määrates väärtustatakse oskust leida 

asjakohast infot, seda tõlgendada ja järeldusi teha. Kirjalike ülesandeid hinnates arvestatakse 

eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.  
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AINEVALDKOND „KEHALINE KASVATUS” 

 

AINEVALDKONNA ÜLDALUSED 

Kehalise kasvatuse õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada õpilastes kehakultuuripädevus, 

st väärtustada kehalist aktiivsust ja tervislikku eluviisi elustiili osana; hinnata objektiivselt kehalise 

vormisoleku taset ja kasutada sobivaid vahendeid ning meetodeid kehaliste võimete arendamiseks; 

harrastada sobivat spordiala või liikumisviisi; väärtustada koostööd sportides/liikudes ning teadmisi 

Eesti ja maailma spordisündmustest.  

Kehalise kasvatuse õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpetaja:  

1) väärtustab elu ning mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust inimese tervisele ja tunneb rõõmu 

liikumisest/sportimisest; 

2) valdab teadmisi, oskusi ja kogemust liikumise/tervisespordi iseseisvaks harrastamiseks sise- ja 

välistingimustes; 

3) liigub/spordib reeglistikku ning ohutus- ja hügieeninõudeid järgides; teab, kuidas käituda 

sportimisel tekkida võivates ohuolukordades; 

4) hindab objektiivselt oma kehaliste võimete taset ning kasutab sobivaid vahendeid ja 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) valdab teadmisi kehakultuuri arenguloost Eestis ja maailmas ning mõistab kehakultuuri osa 

tänapäeva ühiskonnas; 

9) on kursis kaitseväeteenistuseks vajaliku füüsilise ettevalmistuse korraga. 

 

Õppeaine maht  

Kehalist kasvatust õpetatakse viie kohustusliku ja 1 valikkursusena. Kohustuslikud kursused 

hõlmavad võimlemist, kergejõustikku, sportmänge (korv-, võrk- ja jalgpalli), ujumist, tantsulist 

liikumist, orienteerumist ning suusatamist. Valikkursuseks on „Kehalised võimed ja 

liikumisoskused“. Kursuste läbimisega valmistatakse õpilasi ette ainevaldkonna pädevuste 

kujundamise kõrval ka kaitseväe füüsilise ettevalmistuse katse läbimiseks (eeskätt noormehed 

nende individuaalset arengut toetades, neiud nende soovi korral). Spordialadega tutvumise maht 

kursustel mingi spordiala käsitlemiseks määratakse kindlaks õpetaja töökavas.  
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Ainevaldkonna kirjeldus  

Kehaline kasvatus toetab gümnaasiumi õpilast oma tervist väärtustava, kehaliselt aktiivse eluviisi 

kujunemisel. Kehalise kasvatuse tundides omandatud teadmised, oskused ja kogemused 

võimaldavad õpilasel regulaarset liikumist/sportimist teadlikult kasutada oma tervise 

tugevdamiseks. Koolis kujunenud arusaam kehakultuurist ühiskonna kultuuri osana soodustab 

õpilastes spordi- ja kultuurisündmuste jälgimise ning neis osalemise huvi tekkimist. Kehalise 

kasvatuse õppekorraldus toetab õpilase individuaalset kehalist, kõlbelist, sotsiaalset ja esteetilist 

arengut. Gümnaasiumi kehalises kasvatuses süvendatakse ning täiendatakse põhikoolis omandatud 

teadmisi ja oskusi. Õppesisu konkretiseerimisel ning õppemeetodite ja -vormide valikul lähtutakse 

vajadusest juhtida õpilast tema elukestva liikumisharrastuse kujunemisel ning luuakse valmidus 

jälgida oma kehalise vormisoleku taset ja oskus seda arendada. Teadmisi liikumisest/spordist, sh 

spordiajaloost, liikumiskultuurist, liikumisharrastuse kavandamisest, enesekontrollist jms, 

edastatakse praktilistes tundides tegevuse käigus/ teooriatundides ja õpilasi iseseisvale (sh 

tunnivälisele) õppele suunates. Kehalise kasvatuse tundides üldfüüsilise ettevalmistuse käigus 

saadud teadmised kaitseväeteenistuseks/ eluks vajalikust füüsilise ettevalmistuse tasemest on NATO 

testi sooritamine noormeestel ning Avinurme Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajate poolt välja 

töötatud üldfüüsilise seisundi hindamise testid neidudel. Testide sooritamine annab noormeestele ja 

neidudele teadmise selle kohta, mil määral peab ta arendama oma kehalist võimekust. Õppesisu 

käsitluse valib aineõpetaja arvestusega, et kirjeldatud õpitulemused, ainevaldkonna ja üldpädevused 

oleksid saavutatud. Valikkursusega süvendatakse õpilaste teadmisi ja oskusi ning arendatakse nende 

kehalisi võimeid. Avinurme Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilastel on mistahes klassis  osaleda 

lisaks kehalise kasvatuse kursustele kergejõustiku või pallimängude tasuta treeningutel kooli 

spordihoones või spordiplatsidel.  

 

AINEVALDKONNA AINEKAVAD 

 

I KURSUS 

Õppesisu.  

Teadmised liikumisest ja spordist. Kergejõustik. Sportmängud (jalgpall, võrkpall, korvpall). 

Võimlemine. Tantsuline liikumine.  

Ujumine. Suusatamine. 

Õpitulemused. 

Kursuse lõpul õpilane: 

selgitab kehalise aktiivsuse mõju organismile ja kehalisest koormusest tingitud muutusi organismis; 

oskab valida endale iseseisvaks harrastamiseks sobiva liikumis- ja/või spordiala kasutades seda 

ohutult oma kehalise vormisoleku parandamiseks ning töövõime tõstmiseks; 

oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid;  

oskab kavandada iseseisvat treeningut; 

omab ülevaadet õpitud spordi ja liikumisalade ajaloost ja tähtsamatest võistlustest Eestis ning 

maailmas, nimetab tuntumaid sportlasi; 
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tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid võistlusmäärusi ja omab ülevaadet 

kohtunikutegevusest. 

Kergejõustikus õpilane: 

sooritab kiirjooksu stardikäsklustega; 

läbib järjest joostes 3000 meetrit; 

teab kergejõustiku erinevate spordialade tehnilisi aluseid. 

Võimlemises: 

sooritab õpitud elementidest harjutused akrobaatikas, kangil (P) ja aeroobikas  

harjutuskombinatsiooni (T) muusika saatel; 

julgestab ja abistab kaasõpilasi harjutuste sooritamisel. 

Tantsulises liikumises: 

kasutab eneseväljenduseks erinevaid tantsustiile ja tantsutehnikaid; 

hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku harrastust. 

Sportmängudes: 

mängib võistlusmääruste kohaselt korvpalli, võrkpalli(T), jalgpalli(P); 

sooritab sportmängudes kooli koostatud kontrollharjutuse põhikoolis ja  

gümnaasiumis õpitud tehnika elementidest. 

Suusatamises: 

läbib 5 km distantsi (T) või 10 km distantsi (P); kasutab erinevaid suusatehnikaid sõltuvalt 

maastikust; 

oskab hooldada suusavarustust. 

Ujumises: 

on teadlik organismi karastamise võtetest; 

valdab kaht ujumisstiili. 

 

 

II KURSUS 

Õppesisu.  

Teadmised liikumisest ja spordist. Kergejõustik Sportmängud (jalgpall, võrkpall, korvpall). 

Võimlemine. Tantsuline liikumine. Ujumine. Suusatamine . 

Õpitulemused. 

Kursuse lõpul õpilane: 

selgitab kehalise aktiivsuse mõju organismile ja kehalisest koormusest tingitud muutusi organismis; 

oskab valida endale iseseisvaks harrastamiseks sobiva liikumis- ja/või spordiala kasutades seda 

ohutult oma kehalise vormisoleku parandamiseks ning töövõime tõstmiseks; 

oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid;  

oskab kavandada iseseisvat treeningut; 

omab ülevaadet õpitud spordi-ja liikumisalade ajaloost ja tähtsamatest võistlustest Eestis ning 

maailmas, nimetab tuntumaid sportlasi; 

tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid võistlusmäärusi ja omab ülevaadet 

kohtunikutegevusest. 
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Kergejõustikus õpilane: 

sooritab kiirjooksu stardikäsklustega; 

läbib järjest joostes 3000 meetrit; 

teab kergejõustiku erinevate spordialade tehnilisi aluseid. 

Võimlemises: 

sooritab õpitud elementidest harjutused akrobaatikas, kangil (P) ja aeroobikas 

harjutuskombinatsiooni (T)muusika saatel; 

julgestab ja abistab kaasõpilasi harjutuste sooritamisel. 

Tantsulises liikumises: 

kasutab eneseväljenduseks erinevaid tantsustiile ja tantsutehnikaid; 

hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku harrastust. 

Sportmängudes: 

mängib võistlusmääruste kohaselt korvpalli, võrkpalli (T), jalgpalli (P); 

sooritab sportmängudes kooli koostatud kontrollharjutuse põhikoolis ja gümnaasiumis õpitud 

tehnika elementidest. 

Suusatamises: 

läbib 5 km distantsi (T) või 10 km distantsi (P); 

kasutab erinevaid suusatehnikaid sõltuvalt maastikust; 

oskab hooldada suusavarustust. 

Ujumises: 

on teadlik organismi karastamise võtetest; valdab kaht ujumisstiili. läbib 100m (T) ja 300m (P) 

distantsi vabalt valitud ujumisstiilis. 

 

III KURSUS 

Õppesisu.  

Teadmised liikumisest ja spordist. Kergejõustik Sportmängud (jalgpall, võrkpall, korvpall). 

Võimlemine. Tantsuline liikumine. Ujumine. Suusatamine . 

Õpitulemused. 

Kursuse lõpul õpilane: 

selgitab kehalise aktiivsuse mõju organismile ja kehalisest koormusest tingitud muutusi organismis; 

oskab valida endale iseseisvaks harrastamiseks sobiva liikumis- ja/või spordiala kasutades seda 

ohutult oma kehalise vormisoleku parandamiseks ning töövõime tõstmiseks; 

oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid;  

oskab kavandada iseseisvat treeningut; 

omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloost ja tähtsamatest võistlustest Eestis ning 

maailmas, nimetab tuntumaid sportlasi; 

tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid võistlusmäärusi ja omab ülevaadet 

kohtunikutegevusest. 

Kergejõustikus õpilane: 

sooritab kiirjooksu stardikäsklustega; 

läbib järjest joostes 3000 meetrit; 

teab kergejõustiku erinevate spordialade tehnilisi aluseid. 
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Võimlemises: 

sooritab õpitud elementidest harjutused akrobaatikas, kangil (P) ja aeroobikas 

harjutuskombinatsiooni (T)muusika saatel; 

julgestab ja abistab kaasõpilasi harjutuste sooritamisel. 

Tantsulises liikumises: 

kasutab eneseväljenduseks erinevaid tantsustiile, 

Hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku harrastust. 

Sportmängudes: 

mängib võistlusmääruste kohaselt korvpalli, võrkpalli, jalgpalli (P); 

sooritab sportmängudes kooli koostatud kontrollharjutuse põhikoolis ja gümnaasiumis õpitud 

tehnika elementidest. 

Suusatamises: 

läbib 5 km distantsi (T) või 10 km distantsi (P); 

kasutab erinevaid suusatehnikaid sõltuvalt maastikust; oskab hooldada suusavarustust. 

Ujumises: 

on teadlik organismi karastamise võtetest; 

valdab kaht ujumisstiili. Suudab ujuda järjest vabalt valitud ujumisstiilis 100m (T) ja 300m (P). 

 

IV KURSUS 

Õppesisu.  

Teadmised liikumisest ja spordist. Kergejõustik Sportmängud (jalgpall, võrkpall, korvpall). 

Võimlemine. Tantsuline liikumine. Ujumine. Suusatamine . 

Õpitulemused. 

Kursuse lõpul õpilane: 

selgitab kehalise aktiivsuse mõju organismile ja kehalisest koormusest tingitud muutusi organismis; 

oskab valida endale iseseisvaks harrastamiseks sobiva liikumis- ja/või spordiala kasutades seda 

ohutult oma kehalise vormisoleku parandamiseks ning töövõime tõstmiseks; 

oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid;  

oskab kavandada iseseisvat treeningut; 

omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloost ja tähtsamatest võistlustest Eestis ning 

maailmas, nimetab tuntumaid sportlasi; 

tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid võistlusmäärusi ja omab ülevaadet 

kohtunikutegevusest. 

Kergejõustikus õpilane: 

sooritab kiirjooksu stardikäsklustega; 

läbib järjest joostes 3000 meetrit; 

teab kergejõustiku erinevate spordialade tehnilisi aluseid. 

Võimlemises: 

sooritab õpitud elementidest harjutused akrobaatikas, kangil (P) ja aeroobikas 

harjutuskombinatsiooni (T)muusika saatel; julgestab ja abistab kaasõpilasi harjutuste sooritamisel. 

Tantsulises liikumises: 

kasutab eneseväljenduseks erinevaid tantsustiile ja tantsutehnikaid; 
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hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku harrastust. 

Sportmängudes: 

mängib võistlusmääruste kohaselt korvpalli, võrkpalli (T), jalgpalli (P); 

sooritab sportmängudes kooli koostatud kontrollharjutuse põhikoolis ja  

gümnaasiumis õpitud tehnika elementidest. 

Suusatamises: 

läbib 5 km distantsi (T) või 10 km (P) distantsi, 

kasutab erinevaid suusatehnikaid sõltuvalt maastikust; 

oskab hooldada suusavarustust. 

Ujumises: 

on teadlik organismi karastamise võtetest; 

valdab kaht ujumisstiili. Suudab ujuda järjest vabalt valitud ujumisstiilis 100m (T) ja 300m (P). 

 

V KURSUS 

Õppesisu.  

Teadmised liikumisest ja spordist. Kergejõustik Sportmängud (jalgpall, võrkpall, korvpall). 

Võimlemine. Tantsuline liikumine. Ujumine. Suusatamine . 

Õpitulemused. 

Kursuse lõpul õpilane: 

selgitab kehalise aktiivsuse mõju organismile ja kehalisest koormusest tingitud muutusi organismis; 

oskab valida endale iseseisvaks harrastamiseks sobiva liikumis- ja/või spordiala kasutades seda 

ohutult oma kehalise vormisoleku parandamiseks ning töövõime tõstmiseks; 

oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid;  

oskab kavandada iseseisvat treeningut; 

omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloost ja tähtsamatest võistlustest Eestis ning 

maailmas, nimetab tuntumaid sportlasi; 

tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid võistlusmäärusi ja omab ülevaadet 

kohtunikutegevusest. 

Kergejõustikus õpilane: 

sooritab kiirjooksu stardikäsklustega; 

läbib järjest joostes 3000 meetrit; 

teab kergejõustiku erinevate spordialade tehnilisi aluseid. 

Võimlemises: 

sooritab õpitud elementidest harjutused akrobaatikas, kangil (P) ja aeroobikas 

harjutuskombinatsiooni (T)muusika saatel; 

julgestab ja abistab kaasõpilasi harjutuste sooritamisel. 

Tantsulises liikumises: 

kasutab eneseväljenduseks erinevaid tantsustiile ja tantsutehnikaid; 

hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku harrastust. 

Sportmängudes: 

mängib võistlusmääruste kohaselt korvpalli, võrkpalli (T), jalgpalli (P); 

sooritab sportmängudes kooli koostatud kontrollharjutuse põhikoolis ja gümnaasiumis õpitud 
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tehnika elementidest. 

Suusatamises: 

läbib 5 km distantsi (T) või 10 km distantsi (P); 

kasutab erinevaid suusatehnikaid sõltuvalt maastikust; 

oskab hooldada suusavarustust. 

Ujumises: 

on teadlik organismi karastamise võtetest; valdab kaht ujumisstiili. Suudab ujuda järjest vabalt 

valitud ujumisstiilis 100m (T) ja 300m (P). 

 

 

VI KURSUS 

Õppesisu.  

Teadmised liikumisest ja spordist. Kergejõustik Sportmängud (jalgpall, võrkpall, korvpall). 

Võimlemine. Tantsuline liikumine. Ujumine. Suusatamine . 

Õpitulemused. 

Kursuse lõpul õpilane: 

selgitab kehalise aktiivsuse mõju organismile ja kehalisest koormusest tingitud muutusi organismis; 

oskab valida endale iseseisvaks harrastamiseks sobiva liikumis- ja/või spordiala  

kasutades seda ohutult oma kehalise vormisoleku parandamiseks ning töövõime  

tõstmiseks; 

oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid;  

oskab kavandada iseseisvat treeningut; 

omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloost ja tähtsamatest võistlustest Eestis ning 

maailmas, nimetab tuntumaid sportlasi; 

tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid võistlusmäärusi ja omab ülevaadet 

kohtunikutegevusest. 

Kergejõustikus õpilane: 

sooritab kiirjooksu stardikäsklustega; 

läbib järjest joostes 3000 meetrit; 

teab kergejõustiku erinevate spordialade tehnilisi aluseid. 

Võimlemises: 

sooritab õpitud elementidest harjutused akrobaatikas, kangil (P) ja aeroobikas 

harjutuskombinatsiooni (T)muusika saatel; 

julgestab ja abistab kaasõpilasi harjutuste sooritamisel. 

Tantsulises liikumises: 

kasutab eneseväljenduseks erinevaid tantsustiile ja tantsutehnikaid; 

hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku harrastust. 

Sportmängudes: 

mängib võistlusmääruste kohaselt korvpalli, võrkpalli (T), jalgpalli (P); 

sooritab sportmängudes kooli koostatud kontrollharjutuse põhikoolis ja gümnaasiumis õpitud 

tehnika elementidest. 
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Suusatamises: 

läbib 5 km distantsi (T) või 10 km distantsi (P); 

kasutab erinevaid suusatehnikaid sõltuvalt maastikust; 

oskab hooldada suusavarustust. 

Ujumises: 

on teadlik organismi karastamise võtetest; valdab kaht ujumisstiili. Suudab ujuda järjest vabalt 

valitud ujumisstiilis 100m (T) ja 300m (P). 
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VALIKKURSUS „UURIMISTÖÖ ALUSED” 

 

Valikainega „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 praktilise või 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 praktilist või uurimistööd; 

8) esitab, hindab ja põhjendab praktilise või uurimistöö tulemusi. 

 

Valikaine lühikirjeldus 

Valikaine annab algteadmised teadusliku praktilise ja uurimistöö olemusest, meetoditest, etappidest, 

struktuurist, vormistamisest ning kaitsmisest. Kursuse maht on 35 tundi.  

Kursuse jooksul osaleb õpilane: 

a) akadeemilistel loengutel, mis käsitlevad uurimis- ja praktilise töö olemust ja koostamise etappe; 

b) praktilistes harjutustundides, kus käsitletakse ja õpitakse töö vormistust, viitamist, tööd 

andmebaasidega ning avalikku esinemist;  

c) seminarides, mille eesmärgiks on leida isikliku uurimis- või praktilise töö teema ning asuda antud 

tööd koostama; 

d) gümnaasiumiastme uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmisel, kus on ülesandeks analüüsida kahte 

kaitsmisettekannet. 

6 ainetundi on ettenähtud õpilasele tööks isikliku uurimistöö või praktilise töö uurimiskavaga, mille 

esitamine on üheks kursuse lõpetamise tingimuseks. 

 

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) tunneb praktilise ja uurimistöö koostamise metoodikat; 

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 praktiliseks või 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) oskab vormistada praktilise või uurimistöö teaduslikule tööle esitatud nõuete ning praktilise ja 

uurimistöö juhendi järgi; 

8) oskab esitada ja kaitsta oma uurimistulemusi nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
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9) oskab anda konstruktiivset tagasisidet kaasõpilase praktilise või uurimistöö kohta. 

 

Õppesisu  

Praktilise töö ja uurimistöö olemus. Kvantitatiivne ja kvalitatiivne uurimus. Praktilise ja 

uurimistöö eesmärgid ja tunnused. Mõistete defineerimine.  

Praktilises töös ja uurimistöös kasutatavad meetodid. Meetodite liigid ja valik. 

Valmisandmestikud (ametlik statistika, statistilised andmebaasid, arhiivimaterjalid, uurijate 

varasemad materjalid, muud dokumendikogud). Andmekogumismeetodid (vaatlus, eksperiment, 

mõõtmine, intervjuu, ankeet- küsitlus, päevikumeetod, hinnanguskaala jne). Andmetöötlusmeetodid 

(keskmiste arvutamine, korrelatsioon jne). Analüüsimeetodid (võrdlemine, reastamine, analüüs, 

süntees, üldistamine).  

Praktilise töö ja 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. 

Praktilise töö ja uurimistöö struktuur. Tiitelleht. Sisukord. Sissejuhatus. Põhiosa (peatükid ja 

alapeatükid). Kokkuvõte. Kasutatud materjalid. Lisad. Retsensioon.  

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.  

 

Õppetegevus  

Valikainet õpetades korraldatakse järgmisi õppetegevusi:  

1) auditoorsed loengud ja töö veebipõhises õpikeskkonnas (VIKO) teoreetiliste algteadmiste 

omandamiseks; 

2) individuaalne juhendamine; 

3) praktilise või uurimistöö teema valik ja piiritlemine; 

4) praktilise või uurimistöö eesmärgi ja hüpoteesi (võimaluse korral), uurimisküsimuse 

sõnastamine, uurimisülesannete ja probleemi püstitamine ning meetodite valik; 

5) praktilise või 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) praktilise või uurimistöö vormistamine arvutil juhendi järgi; 

11) retsensiooni koostamine; 
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12) ettevalmistus praktilise või uurimistöö avalikuks tutvustamiseks ning kaitsmiseks; 

13) avalik esinemine. 

 

Hindamine  

Hindamisel arvestatakse loengutest, harjutustundidest ja seminaridest osavõttu iseseisvat tööd.   

Kursuse lõpetamise eeldused:   

 Kõikide koduste tööde esitamine vähemalt hindele „rahuldav“. 

 Kursuse kõikide kohustuslike ülesannete täitmine. 

 Osalemine gümnaasiumiastme õpilaste praktiliste ja uurimistööde kaitsmisel ning kahe 

kaitsmisettekande kirjalik analüüsimine. 

 Uurimiskava esitamine kirjaliku mapina või meili teel hiljemalt 10 päeva enne kursuse 

lõppu. Uurimiskavas on koostatava töö: 

a) tiitelleht; 

b) sissejuhatus, kus on kirjas teema valiku põhjendus, töö eesmärk, uurimisküsimused/ 

hüpotees(id); 

c) esimene peatükk (koos viidete ja allikate nimekirjaga); 

d) nimekiri allikatest, mida veel kavatsetakse kasutada; 

         e) töö edasine ajagraafik arvestusega, et töö on valmis hiljemalt järgneva õppeaasta aprilliks. 
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VALIKKURSUS „PSÜHHOLOOGIA” 

 

Gümnaasiumi psühholoogia valikkursuse eesmärkideks on toetada tervikliku, iseseisva ja teisi 

arvestava inimese kujunemist, taotledes, et õpilane omandab teadmisi psühholoogia põhiliste 

seaduspärasuste ja nende uurimise kohta ning mõistab nende rakendamise võimalusi igapäevaelus, 

väärtustades neid. 

Õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) mõistab inimese taju, tähelepanu, mälu, õppimise, mõtlemise, emotsioonide, motivatsiooni, 

isiksuse, vaimsete võimete ja sotsiaalsete protsesside põhilisi seaduspärasusi ning tunneb neid enda 

ja teiste käitumises; 

2) teab psühholoogias kasutatavaid põhilisi uurimismeetodeid ning eristab teaduslikku teadmist 

tavateadmisest; 

3) tunneb igapäevaelus kasutusel olevaid psühholoogiaga seotud mõisteid ja kontseptsioone; 

4) oskab rakendada psühholoogia seaduspärasusi enda õppimise analüüsimisel ja õpioskuste 

arendamisel; 

5) mõistab inimeste erinevuste päritolu ja individuaalsust ning väärtustab individuaalseid ja 

kultuurilisi erinevusi; 

6) analüüsib põhiliste sotsiaalsete protsesside mõju inimese käitumisele igapäevaelus; 

7) mõistab ja kirjeldab psühholoogiateadmiste rakendamise võimalusi igapäevaelus. 

Õppetegevus 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega; 

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub kursuse ulatuses 

ühtlaselt; 

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja 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, aitavad õpitut süvitsi mõista ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi 

ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) laiendatakse õpikeskkonda: sotsiaal-kultuuriline keskkond, arvutiklass, labor, asutused, 
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muuseumid, näitused jne; 

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: arutelud, diskussioonid, juhtumianalüüsid, 

paaristööd, projektõpe, rollimängud, rühmatööd, väitlused, õpimapi ja uurimistöö koostamine, 

praktilised ja uurimistööd (nt töölehtede täitmine, loovtööde kirjutamine, infootsingud 

teabeallikatest) jne; 

8) arvestatakse õpilaste ja kohalikku eripära ning ühiskonnas toimuvaid muutusi, millele loob aluse 

õppesisu esitus kohustuslike ning süvendavate ja laiendavate teemade kaudu;  

9) arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid; 

10) võimaldatakse siduda õpet koolivälise eluga ning ainekäsitlus on võimalikult õpilaskeskne. 

Kursuse lühikirjeldus 

Põhikooli vältel on õpilastel eelkõige inimeseõpetuse erinevate kursuste raames olnud võimalik 

omandada igapäevaelus toimetulekuks vajalikke teadmisi psühholoogiast. Kursus „Psühholoogia” 

keskendub üldpsühholoogiale ning loob terviku, mõtestades seni omandatut kõrgemal tasemel, 

kusjuures rõhk on olulistel uurimustel ja katsetel, millega psühholoogilised teadmised on saadud. 

Kursuse läbimisel kujuneb õpilasel arusaam psühholoogiast teadusena, mis aitab mõista inimese 

olemust tervikuna ning seda, kuidas ta koos teistega tegutseb. 

Kursus toetab eelkõige õpilaste enesemääratlus-, sotsiaalse ja õpipädevuse kujunemist. 

Õppetegevuse valikul lähtutakse inimeseõpetuse üldisest eesmärgist, et toetada õpilase isiksuse 

arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist. 

Õppetegevused on aine eesmärkidest lähtuvalt õpilase jaoks mõistetavad ja tähenduslikud ning 

toetavad arusaama õpitava vajalikkusest. Kogu ainekäsitlus on võimalikult elulähedane. Kursuse 

õppesisu käsitletakse psühholoogiaalaste teadmiste allikatest ning nende teadmiste igapäevaelus 

rakendamise võimalustest lähtudes. 

Arvestades õpilase vanuseastet, on olulised kolm valdkonda: 

1) avar metoodiline repertuaar, sealhulgas aktiivõppemeetodid ( arutelud, rollimängud, rühmatööd, 

paaristööd, juhtumianalüüsid, ajurünnakud jne) ning praktilised ülesanded ( katsed, vaatlused, 

intervjuud jne), mis võimaldavad õpilastel ise avastada ja oma kogemusele tuginedes uurida 

psühholoogia olulisemaid seaduspärasusi ning mõista teoreetilisi teadmisi; 

2) individuaalne ja kollektiivne õpe; 

3) õppe sidumine koolivälise eluga ( projektitööd, uurimistööd, kohtumised erinevate inimestega 

jne). 

Teistest õppeainetest on kursus tihedalt seotud loodusvaldkonna ja teiste sotsiaalvaldkonna 

ainetega. 
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Kursuse õpitulemused ja õppesisu teemade kaupa 

 

1. PSÜHHOLOOGIATEADUS 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) kirjeldab teadusliku psühholoogia ja argipsühholoogia erinevusi; 

2) eristab psühholoogia põhilisi harusid ning mõistab seoseid teiste teadustega; 

3) teab psühholoogia põhilisi uurimismeetodeid (kirjeldavad, korrelatiivsed, eksperimentaalsed) 

ning toob näiteid psühholoogia teaduslike uurimuste kohta; 

4) väärtustab psühholoogiliste nähtuste seletamisel teaduslikku käsitlust. 

Õppesisu 

Psühholoogia kui teadus. Teaduslik psühholoogia ja argipsühholoogia.  

Psühholoogia uurimismeetodid. 

Psühholoogia harud ja seos teiste teadustega. 

 

2. TUNNETUSE JA TEGEVUSE BIOLOOGILINE ALUS 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) kirjeldab inimese perifeerse ja kesknärvisüsteemi ehitust ning talitlust; 

2) kirjeldab närviraku ehitust ja talitlust; 

3) selgitab meelelise tunnetuse olemust ja liigitab aistinguid, tuues näiteid igapäevaelust. 

Õppesisu 

Inimese närvisüsteem: perifeerne ja kesknärvisüsteem.  

Närviraku ehitus ja talitlus.  

Meeleelundid ja aistingud. 

 

3. TEADVUSE SEISUNDID 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1)kirjeldab teadvuse seisundeid ning teab teadvuse seisundite tahtliku esilekutsumisega 
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kaasnevaid probleeme; 

2) teab une üldisi seaduspärasusi ning oskab kirjeldada unehäirete mõju inimese psüühikale; 

3) analüüsib kriitiliselt omaenda uneharjumusi; 

4) selgitab uimastite mõju inimese kesknärvisüsteemile ning sõltuvuse väljakujunemist; 

5) leiab alternatiive uimastite tarvitamisele ning väärtustab tervislikku uimastivaba eluviisi.  

Õppesisu 

Teadvus. Teadvuse seisundid: uni ja unenäod, sensoorne deprivatsioon, hüpnoos, meditatsioon, 

uimastite tarbimisest tingitud seisundid. 

Unehäired. Unenäod ja probleemide lahendamine. 

Sõltuvuse väljakujunemine. 

 

4. TAJU JA TÄHELEPANU 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) selgitab taju ülesandeid ja tajukujundite tekkimist lähtuvalt taju omadustest; 

2) teab, kuidas võivad taju omadused (piirid, kujunemise aeg, kestus, püsivus, ruumiline ja ajaline 

vastasmõju) mõjutada tajukujundi tekkimist; 

3) kirjeldab ja toob näiteid tajuliikide (sügavus-, liikumis- ja ruumitaju) kohta; 

4) eristab tahtlikku ja tahtmatut tähelepanu ning kirjeldab nende mõju oma õpitegevusele. 

Õppesisu 

Taju ja selle omadused. Tajukujundi tekkimine.  

Tajuliigid: sügavus-, liikumis-, ruumitaju. 

Tahtlik ja tahtmatu tähelepanu. 

 

5. MÄLU 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) kirjeldab töömälu ja pikaajalist mälu ning toob näiteid nende olemasolu kohta, toetudes 

teaduslikule käsitlusele; 

2) kirjeldab ja toob isiklikest kogemustest näiteid episoodilise, semantilise ja protseduurilise mälu 

kohta; 
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3) kirjeldab tähelepanu, infotöötluse sügavuse ja info kokkupakkimise mõju informatsiooni 

salvestamisele mälus; 

4) teab unustamise põhjusi ning kirjeldab meenutamise tõhusamaks muutmise teid õpitegevustes. 

Õppesisu 

Mälu. Töömälu ja pikaajaline mälu. Episoodiline, semantiline ja protseduuriline mälu. 

Mäluprotsessid: salvestamine, meenutamine, unustamine. 

 

6. ÕPPIMINE 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

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

2) teab ja kirjeldab erinevaid õppimise viise: harjumine, tingimine, sotsiaalne õppimine, teadmiste 

konstrueerimine; 

3) toob näiteid õppimise viiside rakendumise kohta õpitegevustes ning oskab analüüsida oma 

õpitegevusi. 

Õppesisu 

Õppimine, teadmised ja oskused.  

Õppimise viisid: harjumine, tingimine, sotsiaalne õppimine, teadmiste konstrueerimine. 

 

7. MÕTLEMINE 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) eristab ja kirjeldab mõtlemise elemente (kujundeid, mõisteid ja skeeme) ning selgitab keele ja 

mõtlemise seoseid; 

2) teab probleemide lahendamise etappe ja takistusi probleemide lahendamisel, tuues näiteid 

protsessi kirjelduse ja takistuste kohta; 

3) kirjeldab teadmiste ja kogemuste mõju probleemide lahendamisele ning loovale mõtlemisele 

ning toob isiklikust kogemusest näiteid selle kohta; 

4) kirjeldab õppeülesandeid, läbides probleemi lahendamise etappe ja takistusi õppeülesande 

käigus, ning analüüsib probleemilahendust tagasivaateliselt. 
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Õppesisu 

Mõtlemine. Mõtlemise elemendid: kujundid, mõisted, skeemid. 

Keel ja mõtlemine. 

Probleemide lahendamine ja loov mõtlemine. 

 

8.  EMOTSIOONID JA MOTIVATSIOON 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab, mis on emotsioon ja millised on põhiemotsioonid, ning kirjeldab, kuidas emotsioonid 

väljenduvad füsioloogiliselt, tunnetuslikult ja käitumises; 

2) väärtustab emotsioonide väljendusviise, mis ei kahjusta ennast ega teisi, ning demonstreerib neid 

õpisituatsioonis; 

3) selgitab vajaduste, väärtuste, eesmärkide ja motivatsiooni seoseid; 

4) demonstreerib õpisituatsioonis oskust seada lühi- ja pikaajalisi eesmärke ning planeerida nende 

saavutamiseks vajalikke tegevusi; 

5) selgitab ja toob näiteid bioloogilise ja kultuurilise motivatsiooni avaldumisvormide kohta;  

6) kirjeldab inimese saavutusvajaduse rahuldamise võimalusi erinevates tegevusvaldkondades. 

Õppesisu 

Emotsioon. Emotsiooni komponendid. Põhiemotsioonid ja emotsioonide väljendamine. 

Vajadused, eesmärgid ja motivatsioon. Bioloogiline ja kultuuriline motivatsioon. Saavutusvajadus. 

Väärtuste ja vajaduste seos. Tunnustamine. 

 

9. INDIVIDUAALSED ERINEVUSED 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) kirjeldab isiksuse viiefaktorilist käsitlust, tuues selle kohta näiteid; 

2) selgitab pärilikkuse ja keskkonna osa isiksuseomaduste kujunemises; 

3) teab isiksuseomaduste mõõtmise põhilisi meetodeid psühholoogias; 

4) toob näiteid üld- ja erivõimekuse väljendumise ning rakendamise võimaluste kohta inimestel; 

5) selgitab intelligentsuskoefitsiendi tähendust; 
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6) mõistab normi ja hälbivuse suhtelisust ning väärtustab inimeste erinevusi. 

Õppesisu 

Isiksus, isiksuseomadused. Isiksuse bioloogilised alused.  

Vaimsed võimed: üldvõimekus ja erivõimekused.  

IQ. Individuaalsed erinevused, norm ja hälbivus. 

 

10. STRESS, SELLEGA TOIMETULEK 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) oskab kirjeldada stressi ja stressi mudeleid; 

2) teab abisaamisvõimalusi probleemide lahendamisel; oskab kasutada abi 

konfliktsituatsioonide ja isiklike probleemide lahendamisel. 

Õppesisu 

Stress ja toimetulek. Stressi mudelid. 

Probleemidega toimetulek, abisaamisvõimalused. 

 

11. PSÜHHOLOOGIA RAKENDUSED 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) selgitab psühholoogi tööd eri valdkondades ning teadvustab eetilisi printsiipe psühholoogias; 

2) mõistab psühholoogiateadmiste olulisust ning väärtuslikkust enda ja teiste käitumise seletamisel. 

Õppesisu 

Psühholoogi elukutse ja psühholoogia rakendused.  

Psühholoogiateadmiste rakendamine igapäevaelus. 
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VALIKÕPPEAINE „MEEDIAÕPETUS” 

 

Valikkursuste raames tutvutakse meedia mõiste ja meedia ajalooga. Õpilased saavad põhjaliku 

ülevaate erinevatest meediažanritest: õpivad selgeks nende tunnused, loevad erinevat liiki artikleid 

ning õpivad analüüsima loetud tekste erinevatest aspektidest. Õpilased kirjutavad ka ise erinevat 

liiki ajakirjanduslikke tekste. Selleks, et saada meediapädevaks, tutvustatakse erinevat liiki tekstide 

eesmärke, loomulikustamise, ideoloogia ja diskursuse mõistet. Harjutatakse oma arvamuse 

avaldamist ja selle põhjendamist, vaadeldakse, kuidas mõjutab meedia ühiskonnaliikmete arvamuse 

kujundamist. Omandatakse põhilised tekstianalüüsi võtted, mida ka praktiseeritakse erinevate 

aktuaalsete tekstide analüüsimisel. Õpilased viivad ennast kurssi meediaeetika olemuse ja 

ajakirjanduseetikakoodeksiga. Audiovisuaalse meedia õpetusega antakse tervikpilt audiovisuaalse 

meediaga seotud põhitõdedest, kujundatakse pädevused meedias orienteerumiseks. Kasvatatakse 

kriitilist meediatarbijat, kes ei lase ennast manipuleerida, kel on vajadus ja harjumus endale 

meediast vajalikku teavet hankida ning kes oskab end väljendada mõne õpitud audiovisuaalse 

meediumi vahendusel. Ainevaldkond arendab loovust ja süsteemset mõtlemist, õpilane oskab 

püstitada eesmärke, võtta vastutust ideede elluviimisel ning rakendab meeskonnatöö põhimõtteid.  

Õppe- ja kasvatuseesmärgid: 

1. Õpilane suudab hinnata ühiskonnas aktuaalseid teemasid ja inimeste käitumist üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast. 

2. Õpilane suudab ennast teostada meedia valdkonnas. 

3. Õpilane oskab teha koostööd erinevates situatsioonides; oskab seada eesmärke, koostada nende 

põhjal plaane, et neid saavutada. 

4. Õpilane teab ja järgib ühiskondlikke norme ja väärtusi. 

5. Õpilane aktsepteerib inimesi ja nende väärtushinnangute erinevusi ning oskab neid suhtlemisel 

arvestada. 

6. Õpilane oskab ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada, arvestades suhtlusolukordi ja 

väärtustades õigekeelsust. 

7. Õpilane oskab oma seisukohti esitada ja põhjendada. 

8. Õpilane oskab kirjutada eri liiki tekste, väärtustades head stiili ja õigekeelsust. 

9. Õpilane oskab kasutada uuenevat digitehnoloogiat. 

10. Õpilane on meediapädev. 

11. Õpilane tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri liike tekste lugeda, analüüsida ja koostada. 

12. Õpilane kasutab audiovisuaalse meedia võimalusi enda väljendamiseks ja hindab kriitiliselt neis 
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sisalduvat infot. 

13. Õpilane planeerib ja teostab praktilisi loovtöid, töötleb kogutud andmeid, tõlgendab ja esitab 

need. 

Üldpädevuste kujundamise võimalusi 

Meediakursustel kujundatakse avatud ja kriitilist suhtumist erinevatesse meediažanritesse. 

Ainevaldkonna kaudu kujundatakse õpilastes kõiki riiklikus õppekavas kirjeldatud üldpädevusi. 

Seda tehakse erinevate meediatekstide lugemise, nende üle arutlemise, reflekteerimise ja 

kirjutamise kaudu ning kasutades mitmesuguseid koostöövorme (ühisarutelud, projektid, 

individuaal- ja rühmatööd jne). Samuti kujundavad üldpädevusi erinevate audiovisuaalsete tööde ja 

teoste loomine, tagasiside nendele. Saavutatud üldpädevused kajastuvad tekstiloomes, esitlustes, 

arutlustes, erinevates digitaalsete vahenditega loodud audiovisuaalsetes töödes. Oluline roll 

ainevaldkonnas on digipädevusel - suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks 

kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui kogukondades suheldes; 

leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda 

digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada 

probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates 

digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, 

isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid 

nagu igapäevaelus. 

Ainevaldkonna lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega 

Meediaõpetus on kergesti lõimitav kõigi teiste õppeainetega, kuna see moodustab loomuliku osa 

tänapäevasest õpikeskkonnast. Meediaõpetuses omandatud oskusi ja teadmisi saavad õpilased 

kasutada kõikides teistes kooliastme õppeainetes (analüüsi, audioesitluste, videomontaaži, 

arvamusloo jms koostamine). Õpilased oskavad kriitiliselt hinnata erinevate ainete allikmaterjale, 

teha järeldusi ning nii ennast kui ka teisi reflekteerida. 
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MEEDIAÕPETUSE AINEKAVAD KURSUSTE KAUPA 

 

 

Meedia I (Trükimeedia) 

 

 

 

Õpitulemused 

 

 

Õppesisu ja -tegevus 

Meedia ajalugu 

 teab meedia 

kujunemise erinevaid 

etappe; 

 oskab iseloomustada 

trükikirjanduse ja 

meedia ajalugu; 

 teab Eesti ajaloo 

tuntumaid ajalehti ja 

oskab neid 

iseloomustada; 

Meedia ajalugu  

Materjali läbitöötamine. 

Digiteeritud ajakirjanduse andmebaasid Internetis. 

Tutvumine vanade ajalehtedega. 

Ajatelje koostamine. 

 

Meedia olemus 

 oskab nimetada 

meedia funktsioone; 

 oskab iseloomustada 

Eesti meediasüsteemi; 

 hindab meedia rolli 

ühiskonnas ja enda 

elus; 

 teab, mis on meedia 

olemus; 

Meedia olemus 

Meedia funktsiooni, olemuse seletamine ja sõnastamine. 

Enda ja ühiskonna analüüsimine. 

Meediasüsteemi analüüs. 

 

Trükimeedia olemus 

 teab, mis rubriikidest 

ajalehed koosnevad; 

 oskab võrrelda 

erinevate väljaannete 

rubriike; 

 teab erinevate 

väljaannete eesmärke; 

 teab, mis eesmärk on 

erineval 

pildimaterjalil; 

Trükimeedia olemus 

Ajalehtede ülesehituse analüüs, sarnasuste ja erinevuste leidmine. 

Pildilise materjali osatähtsuse analüüs, piltide eesmärkide 

analüüs. 
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 oskab võrrelda 

paberväljaannete 

rubriike 

internetiväljaannete 

omadega; 

Trükimeedia žanrid 

 teab erinevaid 

meediažanre (uudis, 

intervjuu, reportaaž, 

arvamuslugu, 

olemuslugu, arvustus, 

juhtkiri) ja oskab neid 

iseloomustada; 

 oskab kirjutada tekste 

erinevates 

meediažanrites; 

 oskab pealkirjastada 

tekste; 

 oskab määrata teksti 

žanrilisust ja seda 

põhjendada; 

 oskab leida tekstist 

vajalikku 

informatsiooni, 

vastata küsimustele, 

teksti põhjal 

probleeme 

analüüsida; 

 teab, mis on reklaam; 

 teab peamiseid 

reklaamides 

kasutatavaid 

mõjutamise võtteid 

ning oskab neid 

reklaamidest leida 

ning ise kasutada; 

Trükimeedia žanrid 

Žanri määramine, iseloomulike tunnuste väljatoomine. 

Erinevates žanrites kirjutamine. 

Teksti pealkirjade analüüs ja pealkirjastamine. 

Tunnuse alusel žanri põhjendamine. 

Tekstide lugemine, nende põhjal küsimustele vastamine. 

Erinevate loovülesannete täitmine. 

Reklaami kui žanri selgitus, näitlikustamine. 

Reklaamide analüüs. 

Reklaami koostamine. 
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Meedia II (Audiomeedia)  

 

Õpitulemused 

 

 

Õppesisu ja -tegevus 

Audiomeedia ajalugu  

 

 teab raadioringhäälingu 

ajalugu; 

 teab Eestis 

eksisteerinud 

raadiokanaleid; 

Audiomeedia ajalugu  

Raadioringhäälingu ajalugu maailmas ja Eestis. 

Materjali läbitöötamine. 

Tutvumine ERR-i arhiivimaterjalidega. 

Mõistekaardi koostamine. 

  

Audiomeedia olemus ja 

žanrid 

 

 teab erinevaid Eesti 

raadiokanaleid; 

 teab erinevaid 

raadiojaamade žanre ja 

oskab neid võrrelda; 

 oskab analüüsida 

erinevate 

raadiojaamade olemust; 

 mõistab avalik-

õigusliku ja 

eraringhäälingu 

erinevusi; 

 teab erinevate 

raadiosaadete žanrilist 

olemust ja tunneb need 

ära; 

Audiomeedia olemus ja žanrid 

 

Raadiomaastik Eestis. 

Rahvusringhäälingu ja eraringhäälingu mõiste ja olemus. 

Raadioprogrammide võrdlemine. 

Raadiosaadete žanrid – nende olemus, võrdlus, iseloomulikud 

tunnused. 

 

 

 

 

Loovtööd 

 

 oskab koostada 

kuuldemängu; 

 oskab teha erinevas 

žanris raadiosaateid 

(uudis, intervjuu, 

autorisaade vms);  

 oskab kasutada 

audiotöötluseks 

vajalikku tarkvara. 

Loovtööd 

 

Kuuldemängu koostamine, kaasõpilaste tööde analüüsimine. 

Erižanrilise raadiosaadete koostamine. 

Audiotöötlustarkvaraga tutvumine, selle kasutamine. 
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Meedia III (Animatsioon)  

 

Õpitulemused 

 

 

Õppesisu ja -tegevus 

Animatsiooni ajalugu 

 

 oskab välja tuua 

erinevaid 

animatsiooni 

arenguetappe; 

 

Animatsiooni ajalugu  

 

Teab ja oskab kirjeldada animatsiooni arenguetappe (optilised 

mänguasjad, esimesed animafilmid, arvutianimatsioonid). 

Animatsiooni mõisted. 

Animafilmi liigid 

 

 teab ja kirjeldab 

erinevaid 

tasapinnalise 

animatsiooni liike  

 teab ja kirjeldab 

erinevaid ruumilise 

animatsiooni liike; 

 oskab kirjeldada 

arvutianimatsiooni; 

Animafilmi liigid  

 

Esemeline animatsioon, lamenukufilm, liivaanimatsioon, 

joonisfilm. 

Plastiliinianimatsioon, Nukufilm, piksillatsioon, aegvõte, 

arvutianimatsioon. 

Lamenukk, ruumiline lamenukk, plastiliinist lamenukk.  

 

 

 

 

Animatsiooni loomine  

 

 oskab planeerida enda 

tegevust ideest 

lõpptulemuseni;  

 oskab kirjutada 

animafilmi 

stsenaariumi;  

 oskab koostada 

arvutianimatsiooni;  

 loob enda animafilmi 

(mõnes õpitud 

tehnikas); 

 oskab kasutada 

programme, millega 

saab monteerida ning 

helindada 

animafilme. 

Animatsiooni loomine 

 

Animafilmi valmistusperioodid. 

Idee leidmine, stsenaariumi kirjutamine, piltstsenaariumi 

tegemine, tegelaste valmistamine. 

Valgus, paigutus, kaader, võte, kaadrik, võtteplatsi valmistamine. 

Kattuvad tegevused, vahemaa, tagasipõrkumine, pausid, staatika.  

Heli, heliefektid, pausid, helindamine, pilditöötlus, montaaž, 

tiitrid. 
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Meedia IV (Video ja film)  

Õpitulemused Õppetegevus ja -sisu 

Filmimine ja videotöötlus 

 

 teab erinevaid 

videoformaate; 

 oskab kasutada ja 

seadistada 

videokaamerat; 

 mõistab valguse 

olulisust 

videosalvestuse 

juures; 

 oskab salvestada 

videokaadreid 

arvestades 

kompositsiooni ja 

valgusolusid; 

 oskab läbi viia ja 

salvestada 

videointervjuud; 

 oskab analüüsida ja 

töödelda salvestatud 

videomaterjali; 

 teab peamisi 

videomontaaži 

põhitõdesid; 

Filmimine ja videotöötlus 

 

Videofailide formaadid. Kaamera kasutamise põhivõtted. 

Visuaalse sõnumi vormistamine. Kaadrikompositsioon. 

Valgus ja valgustamise olemus. Filmimine erinevates 

valgustingimustes. 

Valguse roll vaataja emotsiaalsuse mõjutajana. 

Muusika ja helikujunduse võimalused vaataja emotsioonide 

mõjutamisel. 

Videointervjuu. Küsitlemistehnika. 

Montaaži põhialused ja tehnilised võtted. 

Videomaterjali toimetamine, monteerimine. 

Filmikunst 

 

 eristab vaadatavate 

filmide žanre; 

 teab erinevate 

filmižanrite näiteid 

Eestist ja välismaalt; 

 oskab filmiloomingus 

ja telepildis märgata 

kaamera liikumise 

võtteid; 

Filmikunst 

 

Erinevas žanris ja erinevat päritolu filmikatkendite vaatamine ja 

nende analüüsimine. 

Ideekavandi ja stsenaariumi vormistamine, filmimine, filmitud 

materjali toimetamine ja monteerimine. 

Enda ja kaaslaste tööde reflekteerimine. 
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 oskab sõnastada 

filmiideed; 

 teab, miks ja kuidas 

vormistada 

ideekavandit, 

piltstsenaariumi ja 

režiiplaani; 

 oskab kavandatud 

plaani alusel video 

filmida ning seda 

tarkvaraprogrammiga 

töödelda ning kokku 

monteerida; 

 oskab analüüsida 

valminud videot. 
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VALIKÕPPEAINE „RIIGIKAITSE” 

 

Riigikaitse hõlmab 70 tunni raames kahte kursust: 1. kursus: teooria (35 tundi) 2. kursus: 

praktika/välilaager (35 tundi – 3 päeva)  

 

Aineõpetuse üldised funktsioonid ja ülesanded  

Riigikaitseõpetuse peamine eesmärk on õpilastes valmiduse kujundamine vajadusel oma kodumaad 

kaitsta. Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad teadlikuks oma kohustustest ja 

õigustest, lähtudes Põhiseadusest ja kaitseväeteenistuse seadusest, ning ettekujutuse ajateenistusest.  

 

Õppe-eesmärgid gümnaasiumis  

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilane:  

• omandaks positiivse hoiaku ja valmisoleku vajadusel Eestit kaitsta;  

• omandaks ülevaate Eesti sõjaajaloost;  

• ekskursioon Eesti sõjaajaloo muuseumisse;  

• tunneks Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhialuseid ning riigikaitse ülesehitust;  

• omandaks algteadised ajateenistusest ning reservteenistusest;  

• omandaks ülevaate kaitseväeteenistust reguleerivatest seadusesätetest;  

• tunneks sõjaväelist rivikorda;  

• omandaks praktilise kogemuse laskeasjanduses;  

• omandaks algteadmised topograafiast ja oskaks orienteeruda maastikul;  

• tunneks esmaabi võtteid ja elustamise põhimõtteid;  

• tunneks keskkonnakaitse põhimõtteid kaitsejõududes.  

 

Õppetegevus  

Riigikaitseõpetus on jaotatud kahte suurde ossa. Esimeses osas omandavad õpilased teadmisi ja 

oskuseid loengu- ning harjutustundides. Teise osa moodustab praktiline harjutamine ja oskuste 

omandamine välilaagris.  

 

Õppesisu ja õpitulemused teemade kaupa 

teema õppesisu õpitulemused 

Sissejuhatus 

Riigikaitseõpetusse 

Sõda, riik, lojaalsuskõver  Teab nimetada sõdade 

põhjuseid;  

oskab defineerida mõistet 

„sõda“ . 

Eesti sõjaajalugu Ekskursioon Eesti sõjaajaloo 

muuseumisse, Eesti sõjaajaloo mõiste, 

muistne Eesti, sõjad Eestimaa pinnal ja 

eestlased neis sõdades 

Teab muistsete eestlaste 

lahinguformatsioonide 

ülesehitust; eestlaste kaasatust 

erinevatesse sõjalistesse 
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konfliktidesse Eesti- ja 

Liivimaal . 

Tänapäeva sõjad ja 

kriisid 

Kriiside ja konfliktide põhjused. 

Relvakonfliktide tüübid. Konflikti faasid.  

Teab nimetada relvakonfliktide 

tekkeallikaid, tunneb 

rahvusvahelise julgeoleku 

olukorda 20.sajandil 

Riigikaitse eesmärk ja 

üldine korraldus 

Riigikaitse eesmärk. Riigikaitse 

demokraatlik juhtimine. 

Teab riigikaitse üldist eesmärki, 

demokraatliku juhtimist ning 

tegutsemist hädaolukorras. 

Eesti julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika  

Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitika alused 

ja eesmärgid. Rahvusvaheline koostöö ja 

Eesti julgeolek. Eesti lõimumine 

NATOga. Kollektiivse kaitse põhimõte. 

Kaitsepoliitika põhisuunad, lõimumine 

rahvusvaheliste organisatsioonidega. 

Kodanikuõpetus Kaitsejõudude struktuur 

ja ülesanded Kaitsejõudude juhtimine ja 

ülesehitus. Kaitseväe väeliigid. Kaitseliit. 

Kaitseväe ülesehitus ja juhtimine. 

Oskab nimetada kaitseväe 

väeliike ja erinevaid väeosasid. 

Kaitseväeteenistus ja 

kaitseväedistsipliin 

Õppekäik 1.jalaväepataljoni Tapale. 

Kutsealuse arvele võtmine. 

Tegevteenistuseks kõlblikkuse 

määramine. Ajapikendus. Vaide 

esitamine. Ajateenistus. Kaitseväeline 

haridus ja väljaõpe. Asendusteenistus. 

Teenistus reservis. 

Teab kutsealuse arvelevõtmise, 

ajapikenduse ja vaide esitamise 

korda; kaitseväelise hariduse ja 

väljaõppe üldist korraldust. 

Riviõpe Riviõppe tähtsus, riviline juhtimine, 

riviõppe põhimõisted, rivi liigid ja võtted.  

Teab erinevaid riviliike; oskab  

sooritada üksikvõitleja 

rivivõtteid. 

Laskeasjandus ja 

relvaõpe 

Relvade tutvustus. Relva käsitsemine, 

ballistika. Laskeasendid. Lasketehnika. 

Ohutusnõuded. Laskeharjutus sport 

relvast ja püstolist.  

Teab ohutusehnilisi nõudeid, 

lasu etappe, relvaosasid. Oskab 

relva lahti võtta ja kokku panna, 

laadida ja tühjaks laadida, 

sooritada relva ohutustehnilist 

kontrolli OT test ja relva 

kirjalik ja praktiline test. 

Topograafia ja 

orienteerumine 

Topograafiline kaart, ristkoordinaadid, 

asimuut ja direktsiooninurk. Mis on 

topograafiline kaart; asimuut; 

 Oskab lugeda ristkoorinaate, 

tingmärke, määrata enda 

asukohta kaardil, orienteeruda 
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direktsiooninurk.  kaardi abil. 

 Esmaabi Ellujäämisõpetus, elustamise ABC,  

esmaabi erinevate õnnetuste korral. 

Teab kuidas tegutseda 

õnnetuspaigal. Oskab anda 

esmast esmaabi. 

Keskkonnakaitse 

kaitsejõududes 

Keskkonnakasvatus kaitsejõududes  

Praktika 

Välilaager(35 tundi) 

Teoreetiliste teadmiste rakendamine 

praktikas.  Laskmine käsitulirelvadest, 

telgi püstitamine, varjealuse ehitamine, 

Riviõpe, toidu valmistamine, 

orienteerumine. 

Oskab rakendada 1.kursusel 

omandatud teadmisi praktikas.  

Oskab lasta erinevatest 

käsitulirelvadest, püstitada 

telki, ehitada varjealust, süüdata 

lõket, hooldada varustust. 

 

Õpitulemused  

1. Teab sõjanduse arengu põhijooni 

2. Oskab nimetada Eesti ja Euroopa sõjaajaloo olulisemaid sündmusi ja inimesi 

3. Teab Eesti peamisi julgeolekuriske 

4. Tunneb kaitseväe ja kaitseliidu ülesehitust 

5. Tunneb ära kaitseväe vormiriietuse, auastmeid ja eraldusmärgid 

6. On omandanud ettekujutuse ajateenistusest, ajateenijate kohustustest ja õigustest ning kaitseväe 

distsipliinist 

7. Oskab rivivõtteid ja tunneb käsklusi 

8. Tunneb erinevaid relvi, ohutustehnikat nendega ümberkäimisel, teab laskmise põhialuseid 

9. Teab orienteerumise põhialuseid ja oskab neid praktikas kasutada 

10. Teab elupäästva ja jätkuva esmaabi võtteid ning oskab neid kasutada 

11. Tunneb massihävitusrelva põhitüüpe, kasutamise eesmärke ja tagajärgi ning kaitset nende eest 

12. Teab ja kirjeldab riigikaitselise tegevusega kaasnevat mõju keskkonnale.  
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VALIKÕPPEAINE „MAJANDUS- JA 
ETTEVÕTLUSÕPETUS” 

 

 Majandus- ja ettevõtlusõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) teab majanduse olulisemaid mõisteid ja põhimõtteid ning rakendab majandusalaseid teadmisi 

üksikisikuna ning perekonna- ja tööelus;  

2) teab oma õigusi ja kohustusi kui kodanik, töötaja, tarbija ja ettevõtja;  

3) teab üksikisiku, ettevõtte, riigi ja rahvusvahelise majanduse põhimõtteid ning saab aru nende 

tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus;  

4) omab ülevaadet ja kogemusi erinevatest elukutsetest ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;  

5) mõistab ettevõtlust kui karjäärivalikut ja oma võimalusi ettevõtjana tegutsemiseks;  

6) analüüsib ettevõtete, riikide ja maailmamajanduse kujunemist ning toimimist, mõistab 

üksikisiku, ettevõtete ja riikide vastutust globaalprobleemide lahendamisel;  

7) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades säästva arengu põhimõtteid;  

8) arendab loovust ja süsteemset mõtlemist; oskab püstitada eesmärke, võtta vastutust ideede 

elluviimisel ning rakendab meeskonnatöö võtteid;  

9) kasutab erinevaid teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot, planeerib ja viib läbi 

uurimuslikke töid, töötleb kogutud andmeid, tõlgendab ja esitab neid. 

 

Õppeaine kirjeldus  

Majandus- ja ettevõtlusõpetuse õppimise eesmärgiks on omandada arusaamine ühiskonnas 

toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning nende vastastikustest seostest nii üksiksiku, ettevõtte, 

riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil. Seejuures arendatakse õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda 

väärtustavat ning säästvat eluhoiakut, probleemide lahendamise ja uurimise oskusi.  

Kõik majandussüsteemid kasutavad oma tegevuseks erinevaid ressursse. Maailmas valitsev nappus 

sunnib riike, ettevõtteid ja inimesi tegema väga erinevaid valikuid ja otsuseid. Majandus- ja 

ettevõtlusõpetus aitavad paremini mõista inimese ja keskkonna vastastikuseid seoseid ning 

langetada õiglasemaid otsuseid. Õppides nägema keskkonna, inimese ja majanduselu vastastikuseid 

suhteid, näevad õpilased ka säästva eluviisi vajadust. Õpilased saavad teavet erinevate elukutsete, 

elukutsetele esitatavate nõuete ja õppimisvõimaluste kohta, õpivad koostama elulookirjeldust ning 

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.  

Majandus- ja ettevõtlusõpetusel on tihe integratsioon teiste õppeainetega, tuginedes matemaatika-, 

geograafia- ja ajalooteadmistele ning toetades ühiskonna- ja inimeseõpetuse õppimist. Õpilasfirma 

rakendamiseks on õpetaja läbinud eelnevalt koolituse.  
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Hindamine  

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest ja koolis 

kehtestatud hindamise alustest. 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.  

Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpilane teab, mida ja millal 

hinnatakse, 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.  

Majandusõppe kursus lõpeb kokkuvõtva hindamisega, mis hõlmab kogu kursuse materjali. 

Ettevõtluskursus lõpeb kas lõputesti, õpilasfirma tegevusaruande või äriplaani esitamise ja 

kaitsmisega.  

 

I Kursus „Majandusõpetus”  

 

1. Majanduse olemus  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) mõistab, kuidas nappus sunnib inimesi valima ressursside vahel ja kaaluma alternatiivkulusid;  

2) analüüsib, kuidas erinevad majandussüsteemid lahendavad põhilisi majandusprobleeme. 

Õppesisu  

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.  

 

2. Nõudmine, pakkumine, hind  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) iseloomustab nõudmise ja pakkumine koosmõju tasakaaluhinna kujundamisel; saab aru 
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pakkumise ja nõudluse joonistest; hindab nõudluselastsuse mõju nõutavale kogusele;  

2) selgitab defitsiidi ja ülepakkumise majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi.  

Õppesisu  

Nõudlus, pakkumine, tasakaaluhind, nõudluselastsus, hinnamõju.  

Pakkumise ja nõudluse tabelid ja graafikud. Nõudlust ja pakkumist mõjutavad tegurid. Defitsiit ja 

ülepakkumine.  

 

3. Inimene kui omanik, tootja, töötaja ja tarbija  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) tunneb kodumajapidamiste ressursside ja isiklike oskuste tähtsust toimetuleku eeldusena;  

2) analüüsib tööjõu iseärasusi sõltuvalt tegevusalast ja ametikohast;  

3) oskab vormistada nõuetekohaselt elulookirjeldust ja töökohataotlust.  

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. Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Ettevõtlus. 

Ettevõtte õiguslikud vormid Eestis.  

 

4. Raha ja finantsmajandus  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) tunneb Eesti rahasüsteemi iseärasusi ja arutleb Eesti rahanduspoliitika üle;  

2) analüüsib kommertspankade rolli maksete teostajana ja vahendajana raharingluses, hoiuste ja 

laenude tähtsust pankade bilansis;  

3) teab keskpanga ülesandeid raharingluse korraldajana, valuutareservi hoidjana ja järelevalve 

teostajana kommertspankade üle;  

4) tunneb kindlustuse olemust ja kindlustuse pakutavaid teenuseid;  

5) teab inflatsiooni ja deflatsiooni põhjusi ning arutleb nende tagajärgede üle;  

6) analüüsib tarbijahinnaindeksi kujunemist ja selle muutusi seoses hindade ja palkade 

muutumisega;  

7) tunneb tähtsamate väärtpaberite (võlakirjade ja aktsiate) olemust ning erinevust, selgitab 

väärtpaberituru tegevust ja tähtsust riigi majanduses.  

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.  
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5. Valitsuse osa majanduses  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) toob näiteid valitsuse poolt pakutavate hüvede kohta;  

2) tunneb valitsuse reguleerivat ja suunavat rolli majandusringluses ja hüvede ümberjagamisel;  

3) analüüsib valitsuse majanduspoliitikat majandusliku stabiilsuse, riigikaitse ja sotsiaalse 

turvalisuse tagamisel;  

4) arutleb riigieelarve moodustamise, maksupoliitika ja tulude ümberjaotamise üle.  

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.  

 

6. Rahvusvaheline majandus  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) analüüsib kaubanduse rolli nii riigi kui ka rahvusvahelises majanduses;  

2) selgitab suhtelist ja absoluutset eelist;  

3) tunneb raha vahetusväärtuse mõju riigi ekspordile ja impordile;  

4) tunneb maailma regioonide majandusliku arengu iseärasusi ja erinevusi;  

5) 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;  

6) teab spetsialiseerumise ja globaliseerumise mõisteid, toob nende kohta näiteid 

maailmamajandusest;  

7) teab mitmesuguseid kaubanduspiiranguid: tollimaks, kvoodid, tollivälised kaubandustõkked, 

dumping ja analüüsib kaubanduspiirangute mõju üksiktarbijale ja ettevõtetele nii koduriigis kui ka 

teistes riikides.  

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. Euroopa Liit ja vabakaubandus. Kaubanduspiiranguid: 

tollimaks, kvoodid, tollivälised kaubandustõkked, dumping. Eesti sise- ja välismajandus, 

arengusuunad. Nüüdisaegsed suunad maailma majanduses. Regioonide majandusliku arengu 

iseärasused ja erinevused. Tööpuuduse kasv, tulude ebavõrdne jaotus ja elanikkonna kihistumine, 

ressursside ammendumine.  
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II Kursus „Ettevõtlusõpetus”  

 

1. Turumajandus  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) teab, et turumajanduses määrab turg toodetava toodangu ja kasum motiveerib ettevõtlust;  

2) tunneb erinevate ressursside kasutamise vajalikkust ettevõtte tegutsemisel ning kapitali ja 

investeerimise tähtsust.  

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.  

 

2. Ettevõtlus  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) teab ettevõtja kohustusi, riske ja tasusid;  

2) analüüsib ettevõtte põhilisi kohustusi oma töötajate, klientide, aktsionäride ja kohaliku ühiskonna 

ees;  

3) mõistab ettevõtlust kui elatise teenimise võimalust.  

Õppesisu  

Ettevõtlikkus, ettevõtjate roll majanduses. Ettevõtja, ettevõte. Ettevõtja kohustused, riskid, kasum. 

Ettevõtjate strateegiad. Ettevõtte õiguslikud vormid. FIE, osaühing, aktsiaselts. Ettevõtja karjäär. 

„Äriseadustik”.  

 

3. Ettevõtte alustamine  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul oskab õpilane koostada lihtsamat äriplaani oma äriidee teostamiseks. Koostab 

äriplaani õpilasfirmale rühmatööna.  

Õppesisu  

Oma ettevõttega alustamine. Äriidee, äriplaan. Toode ja teenus. Algkapital, investeerimine. 

Väärtpaberid. Tootlikkus, kvaliteet. Püsi- ja muutuvkulud. Nüüdisaegse tehnoloogia ning 

ressursside efektiivse ja keskkonnasäästliku kasutamise mõju tootlikkusele.  

4. Ettevõtte raamatupidamine  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul tunneb õpilane raamatupidamise aluseid ja oskab pidada lihtsat majandusarvestust, 

teeb vahet püsi- ja muutuvkulude vahel.  

Õppesisu  

Bilanss. Kasumiaruanne. Aktiva, passiva, kasum, kahjum, amortisatsioon. Põhivara, käibevara, 

kohustused. Üksikisiku ja ettevõtte tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, töötuskindlustusmakse.  
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5. Juhtimine  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul oskab õpilane kasutada ajurünnaku tehnikat juhtimisprobleemidele lahenduste 

pakkumisel.  

Õppesisu  

Eesmärkide püstitamine, planeerimine. Meeskonnatöö, tööjaotus, motiveerimine, kontrollimine. 

Ajakasutus.  

 

6. Tööjõud  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) oskab hinnata enda võimeid ja vastutust, töötades ühel ametikohal õpilasfirmas;  

2) oskab vormistada elulookirjeldust ja töökohataotlust.  

Õppesisu  

Tööjõud ja tööhõive. Tööturg. Palgad. Töötaja, juhi ja alluva rollid. Töölevõtu vestlus, CV 

koostamine. Töösuhteid reguleerivad õigusaktid.  

 

7. Konkurents ettevõtluses  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul tunneb õpilane konkurentsiliike ning konkurentsi positiivseid ja negatiivseid mõjusid. 

Koostab konkurentsianalüüsi.  

Õppesisu  

Konkurentsi vormid. Konkurentsi positiivne ja negatiivne mõju tootmisele ja tarbijale. Litsents, 

patent, kasulik mudel, tööstusdisaini lahend ja autoriõigus.  

 

 

8. Turundus  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) oskab püstitada tootmise ja müügi eesmärke;  

2) tunneb turunduse mõistet ja rolli ettevõtte tegevuses;  

3) oskab hinnata ja võrrelda turustruktuure ja strateegiaid, teha reklaami ja müüa tooteid;  

4) koostab turundusplaani.  

Õppesisu  

Põhiülesanded. Toode, hind. Hinnakujundus. Müügistrateegiad. Turundussuhtlus ja müügikoht. 

Reklaam, reklaami koostamine. Ostja ja müüja rollid.  

 

9. Ärieetika  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) oskab tuua selliste eetiliste äriotsuste näiteid, mis mõjutavad ühiskonda;  

2) hindab seoseid väärtuste ja käitumiste vahel.  
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Õppesisu  

Vastutus tarbija, ühiskonna ja ettevõtte omanike ees. Sotsiaalne ettevõtlus.  

 

III kursus Majanduspraktikum  

 

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) oskab õpitud majanduslikke teadmisi rakendada praktikas  

2) oskab analüüsida oma tugevusi ja nõrkuseid  

3) oskab selgitada nii suuliselt kui kirjalikult oma ideid, kaitsta oma mõtteid ja argumenteerida; 

oskab ideid „maha müüa“  

4) saab aru, kuidas ettevõtlikkus aitab oma ideid teoks teha  

Põhiline õppesisu  

1) Majanduspraktikumi teema valib iga õpilane kas üksi või oma grupiga lähtuvalt oma huvidest 

2) Majanduspraktikumi teema valitakse kursuse esimeses osas; praktikumi võib hakata koheselt ette 

valmistama ja läbi viima  

3) Majanduspraktikumi teoreetiline tugi tuleb õppetööst, mis tuletab meelde ja täpsustab eelnevate 

kursuste käigus õpitut ning seostab seda majanduspraktikumi teemadega  

4) Praktikumi läbiviimisel on oluline ajaline kriteerium- kursuse lõpul peab õpilane olema valmis 

oma tegevust tutvustama kaasõpilastele, analüüsima (esmaseid) tulemusi ning leidma õpimomendid 

oma tegevusest  

5) praktikumi idee ebaõnnestumine ei tähenda praktikumi ebaõnnestumist. Sel juhul peab õpilane 

analüüsima oma tegevuses võetud riske, leidma õpimomendid ja arutlema, mida oleks saanud teisiti 

teha.  

6) majanduspraktikum eeldab, et selles on olemas eesmärk, meeskond, püstitatud ülesanded, 

tegevusplaan (äriplaani mudelil) 

 

Teoreetilise osa teemad  

1. Majanduse põhimõisted 

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) tunneb ja teab põhilisi mõisteid majanduses  

2) oskab tuua näiteid igapäevasest majanduselust, leida seoseid enda majandusliku käitumisega  

3) saab aru nõudluse ja pakkumise koosmõjust, turu tasakaalust ja hinnamõjust  

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. Nõudlus, pakkumine, tasakaaluhind, 

nõudluselastsus, hinnamõju. Pakkumise ja nõudluse tabelid ja graafikud. Nõudlust ja pakkumist 

mõjutavad tegurid. Defitsiit ja ülepakkumine  
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2. Tarbimine.  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) oskab analüüsida enda käitumist tarbijana; teab tarbija õiguseid  

2) oskab kriitiliselt suhtuda „tarbimislõksudesse“ ja analüüsida nende olemust  
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Õppesisu  

Tarbimine. Tarbija, säästlik tarbimine, tarbijakaitse. Tarbimisharjumused. Reklaam. 

Tarbimismängud.  

 

3. Töötamine. Tööturg. Tööandja roll.  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) tunneb kodumajapidamiste ressursside ja isiklike oskuste tähtsust toimetuleku eeldusena;  

2) analüüsib tööjõu iseärasusi sõltuvalt tegevusalast ja ametikohast;  

3) oskab vormistada nõuetekohaselt elulookirjeldust ja töökohataotlust.  

4) teab, kuidas käituda töövestlusel  

5) on teadlik tänapäevastest infootsingutest taustakontrollis ning oskab hoolt kanda ka oma 

virtuaalse profiili eest  

Õppesisu  

Töötamine. Tööturg. Tööandja.  

Oskused ja võimed. Tööjõud ja tööhõive.  

Tööturg. Palgad. Maksud ja maksed. Töötaja, juhi ja alluva rollid. Töövestlus, CV koostamine. 

Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Virtuaalne profiil.  

 

4. Raha, pangandus.  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) tunneb Eesti rahasüsteemi iseärasusi ja arutleb Eesti rahanduspoliitika üle;  

2) analüüsib kommertspankade rolli maksete teostajana ja vahendajana raharingluses, hoiuste  

ja laenude tähtsust pankade bilansis;  

3) teab keskpanga ülesandeid raharingluse korraldajana, valuutareservi hoidjana ja  

järelevalve teostajana kommertspankade üle;  

4) tunneb kindlustuse olemust ja kindlustuse pakutavaid teenuseid;  

5) teab inflatsiooni ja deflatsiooni põhjusi ning arutleb nende tagajärgede üle;  

6) analüüsib tarbijahinnaindeksi kujunemist ja selle muutusi seoses hindade ja palkade  

muutumisega;  

7) tunneb tähtsamate väärtpaberite (võlakirjade ja aktsiate) olemust ning erinevust, selgitab  

väärtpaberituru tegevust ja tähtsust riigi majanduses.  

Õppesisu  

Raha ja finantsmajandus. 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.  
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5. Mittetulundustegevus ja ettevõtlus  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) teab ettevõtja kohustusi, riske ja tasusid;  

2) analüüsib ettevõtte põhilisi kohustusi oma töötajate, klientide, aktsionäride ja kohaliku  

ühiskonna ees;  

3) mõistab ettevõtlust kui elatise teenimise võimalust.  

4) teab oma võimalusi mittetulundusühingut tegevuste algatamisel ja ettevõtte loomisel 

5) on teadlik raamatupidamismõistetest ja nende sisust  

6) on teadlik ettevõtjatele ja mittetulundusühendustele sobivatest toetustest ja taotlemise 

tingimustest  

Õppesisu  

Ettevõtlus. Sotsiaalne ettevõtlus. Ettevõtlikkus, ettevõtjate roll majanduses. Ettevõtja, ettevõte. 

Ettevõtja kohustused, riskid, kasum. Ettevõtjate strateegiad. Ettevõtte õiguslikud vormid. FIE, 

osaühing, aktsiaselts. Ettevõtja karjäär. „Äriseadustik“, raamatupidamine. Fondid. Projekt. 

Taotlemine.  

 



188 

 

VALIKKURSUS „INFORMAATIKA” 

 

Õppemaht 

1 kursus ( 35 tundi) 10.klassis. 

Õppesisu 

Tekstitöötlusprogrammide kasutamine. Teksti sisestamine, parandamine, teisaldamine ja 

kopeerimine, tekstilõikude asendamine, tekstide ühendamine, objektide kasutamine (tabelid, 

joonised, diagrammid, pildid jms). Tekstide kujundamine - lõigu seadistused, lehekülje seadistused, 

sektsioonid. Praktilise töö ja uurimistöö koostamisele esitatavad nõuded. Praktilise töö või 

uurimistöö vormistamine, uuringute andmete töötlemine ja analüüs.  

Erinevate andmebaaside kasutamine informatsiooni otsimiseks. Otsingumootorid (näit. 

www.google.com, www.neti.ee, www.ee/www). Otsingustrateegiad. Päringutulemuste salvestamine 

ning töötlemine sobivate programmidega.  

Tabelarvutusprogrammid (näit. MS Excel, Libre Office, Open Office jt). Erinevat liiki 

funktsioonide kasutamine. Tabelandmete sorteerimine. Filtrite kasutamine. Tabeli ja töölehe 

kaitsmine.  

Virtuaalsed töökeskkonnad (näit. Moodle, My Cloud jt). 

Graafikaprogrammid. Erinevad graafika liigid - vektorgraafika ja bitmapgraafika. Graafilise info 

töötlemise erivõtted. Salvestamine erinevates vormingutes. 

Küljendusprogramm. Erinevate kujundusega publikatsioonide ja materjalide koostamine. Ajaleht. 

Reklaam.  

Õpitulemused 

Gümnaasiumiastmes kasutatakse informaatikatunde peaasjalikult põhikoolis omandatud pädevuste 

süvendamiseks.  

Gümnaasiumilõpetaja peab oskama:  

 vormistada uurimistööd ja -projekti, neid esitleda, valides esitluseks sobiva meetodi; 

 kasutada arvutit õppimis- ja töövahendina ning oma töötulemuste esitlusvahendina; 

 tundma kasutatud tarkvara; rakendama nimetatud tarkvara uurimis- või praktilise töö 

kirjaliku osa vormistamisel ning loovate ülesannete lahendamiseks. 

http://www.google.com/
http://www.neti.ee/
http://www.ee/www
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VALIKÕPPEAINE „TÖÖ- JA TEHNOLOOGIA” 

 

Õppemaht ja aine kirjeldus 

Valikõppeaine hõlmab kahe kursuse ( 70 tundi) raames peamiselt puidutehnoloogiat. 

Puidutehnoloogia õpetamisel gümnaasiumis taotletakse, et õpilasel kujuneksid iseseisvaks eluks 

vajalikud teadmised ja oskused. Kursuste jooksul pööratakse põhitähelepanu tööriistade ja seadmete 

käsitlemise oskusele ning suunatakse õpilasi kasutama materjale loovalt ja keskkonnasäästlikult.  

Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Töö- ja tehnoloogia õpetamisel gümnaasiumis taotletakse, et õpilane: 

a) omandab lihtsa puidutöö oskused;  

b) tunneb puitmaterjale ja nende kasutamise võimalusi;  

c) omandab oskused valmistada käsitsi lihtsamaid puittooteid või neid renoveerida; 

d) kasutab tööriistu sihipäraselt ning tunneb töötamisel ohutustehnikat; 

e) omandab oskusi töötada elektriliste käsitööriistade ja -puidutöötlemispinkidega ning omandab 

ohutud töövõtted;  

f) oskab takseerida materjali ning kasutab materjali säästlikult;  

g) arendab tarbija- ja keskkonnateadlikkust.  

 

Õppetegevus  

Töö- ja tehnoloogia kursuste raames omandavad õpilased teadmisi elektrilistest käsitööriistadest, 

puidutöötlemispinkidest, ohututest töövõtetest ning samuti ka materjali takseerimist ning säästlikku 

kasutamist. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse teoreetiline osa seostatakse praktilise tegevusega. 

Õppetöökojas töötades järgitakse üldkehtivaid töö- ja tuleohutusnõudeid. Hindamisel arvestatakse 

teoreetiliste teadmiste omandamist ning praktilist tööd õppetöökojas (ohutustehnika, töövahendite 

sihipärane ja õigete võtete kasutamine, materjali säästlik kasutamine jne). Kursused lõppevad 

praktiliste projektitöödega, mida tutvustatakse ja kaitstakse avalikult.  

 

Õppesisu 

PUIT KUI MATERJAL. Mets ja puuliigid. Puit kui looduslik ja inimsõbralik materjal. Kodumaised 

puiduliigid. Liikide eristamine: kuusk, mänd, kask, haab,lepp. Puit kui tarbematerjal. Puidu 

omadused. Puidu niiskus ja kuivatamine. Puiduhaigused. Puidukahjustused.  

TÖÖKESKKOND JA SELLE OHUTUS. Puidutöökoda, sisekord ja ohutusnõuded. Peamised ohud 

töös puitmaterjalidega. Puidutööriistad. Tööriistade kasutamise reeglid. Ohutusnõuded. Tuleohutus 

puidu töötlemisel. Puidujäätmete käitlemine. Ergonoomilised töövõtted Töökoha organiseerimine 

tööks puitmaterjalidega.  

PUIDUTÖÖ JA VIIMISTLEMINE. Joonistamine. Lihtsa tööjoonise lugemine. Mõõtühikud. 

Pikkuse, pindala ja ruumala mõiste. Arvutamise põhimõtted. Töövõtted puidu käsitsitöötlemisel. 

Puidu masintöötlemine. Toorikute ettevalmistamine. Rakised. Juhised rakiste valmistamiseks. 

Freespink. Ohutu kasutamine /töövõtted. Erinevate freeside kasutusala. Puitpinna viimistlemine. 

Valmistoodete viimistlemine. Viimistlusvõtted.  

PUITTOODETE VALMISTAMINE. Töö kavandamine. Tööjaotus ja tegevuse planeerimine. Töö 
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teostamine. Puidust mänguasjad, iluasjad ja tarbeasjad.  

ENESETEOSTUS LOOMETÖÖ KAUDU. Puidutöö loominguline olemus. Näitus kui 

suhtlemisvorm (näituse külastus). Näituse ülespanek ja kujundamine. Oma loomingu esitlemine. 

Puittoodete kasutamine kodu ja töökeskkonna kujundamisel.  

 

Õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja:  

- teab ja tunneb kodumaal kasvavaid puid ja puitmaterjale; 

- teab ja tunneb puidu omadusi; puidu haigusi ja kahjustusi; 

- teab ja tunneb ohutusnõudeid puiduga töötamisel; 

- teab ja tunneb puidutööriistu ja nende kvaliteedinõudeid; 

- teab ja tunneb seoseid tööriistade kvaliteedi ja toote kvaliteedi vahel; 

- teab ja tunneb töövõtteid puitmaterjalidega töötamisel; 

- teab ja tunneb puittoodete viimistlemise võtteid; 

- oskab kasutada ergonoomilisi tööasendeid; 

- oskab kasutada põhilisi puidu käsitööriistu; 

- oskab valmistada võimetekohaselt mõnd lihtsamat puittoodet; 

- mõistab iseenda osaluse olulisust tehnoloogilistes protsessides tulevikus ja vastutust nende eetilise 

kujundamise eest; 

- kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid, teab nende seadete üldist tööpõhimõtet 

ning ohutut käsitsemist; 

- omab teadmisi tööriistadest ja tunnet ohutustehnikat tööriistadega töötamisel; 

- kasutab tööriistu sihipäraselt; 

- tunneb puidutöötlemispinkide ehitust ja tööpõhimõtet ning omandab ohutud töövõtted; 

- oskab konstrueerida ja kasutada abivahendeid (rakised); 

- kasutab materjali säästlikult; 

- kalkuleerib materjalide maksumuse ja planeerib majanduskulusid; 

- tegutseb keskkonnasäästlikult ja tunneb tarbija õigusi ning kohustusi; 

- kasutab ainealast kirjandust ja tunneb ainealast terminoloogiat; 

- oskab töötada meeskonnas, mõistab ja arvestab kaaslaste võimeid ning tunnustab neid; 

- organiseerib paindlikult ühistööd, planeerib ajakava ja oskab jaotada tööülesandeid; 

- teeb ülesandeid täites aktiivselt koostööd kaasõpilastega; 

- suhtleb töö asjus vajaduse korral õpetaja ja vajalike kooliväliste spetsialistidega, et saada vajalikku 

infot, seda analüüsida, kriitiliselt hinnata ja tõlgendada; 

- valmistab üksi või koostöös teistega ülesandele või projektile lahenduse; 

- väärtustab töö tegemist, sh selle uurimist ja omandatud tagasisidet. 
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VALIKÕPPEAINE „AUTOÕPETUS” 

  ESMAÕPPE ALGASTE AINEKAARDID 

1.1. Teooriaõpe 

T 1.1. Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 1. moodulisse. 

Teema  maht kaks õppetundi 

Aine läbimise 
eeltingimused 

Ei ole 

Aine lühikirjeldus Antakse ülevaade juhiloa saamise tingimustest ja korrast, juhikoolituse 

  eesmärkidest ja koolitajaõppekavast, õppetöö korraldusest ja 
õppetööd reguleerivatest  dokumentidest. Seatakse koolitusele ühised 
eesmärgid. 

Aine Luua eeldused ülevaate saamiseks  juhiloa saamise tingimustest ja 

üldeesmärgid korrast, õppetöö korraldusest, sisust ja mahust. Luua eeldused 
olukorrale, kus juhi ettevalmistamise   määruses seatud juhi koolituse 
eesmärgid  ja õpilase juhilubade saamisega ning juhi koolitusega 
seotud eesmärgid langeksid võimalikult palju kokku. 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

* teab juhiloa saamise tingimusi ja korda; 

* teab õppetöö korraldust; 

* teab õppetööd reguleerivaid õigusakte ja dokumente; 

* on omaks võtnud  juhi ettevalmistamise määruses seatud juhi  

koolituse eesmärgid. 

Iseseisva töö sisu Õppetööd reguleerivate õigusaktide ja dokumentidega tutvumine 

Soovituslik 
 Liiklusseadus ja määrused, mis kehtestavad vajalikud nõuded 

kirjandus 

T 1.2. Iseseisvaks õppimiseks juhendamine 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 1. moodulisse. 

Teema maht Kaks õppetundi 

 
 

 

Aine läbimise 
Läbitakse pärast tundi ”Ülevaade õppetöö korraldusest ja 
eesmärkidest”. 

eeltingimused 

Aine Lisaks kohustuslikele teooriatundidele ja sõidutundidele on kursuse 

lühikirjeldus raames palju iseseisvat tööd. Aine raames täpsustatakse iseseisva töö 
sisu ja mahtu. Aidatakse õpilasel koostada individuaalne õppeplaan – 
õppetöö ajaline jaotus, iseseisev töö, õppimine juhendajaga jms. 
Rõhutatakse õpilase aktiivset rolli õppetöös ja vajadust võtta vastutus 
oma õppimise eest. 
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Aine läbimise 
üldeesmärgid 

Luua eeldused vastutuse võtmiseks oma õppimise eest ja aidata 
õpilasel koostada individuaalne õppeplaan. 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

* on valmis vastutama oma õppimise eest; 

* on koostanud individuaalse õppeplaani; 

* teab kuidas autokool iseseisvat õppimist toetab ja kellelt vajadusel 

abi saab. 

Iseseisva töö sisu Tutvumine kirjandusega 

Kohustuslik 
Liiklusseadus 2011,  "Kommenteeritud liikluseeskiri",  Lauri Koger 

kirjandus 

    

T 1.3. Liiklus kui süsteem 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava  esmaõppe algaste teooriaõppe 1. moodulisse. 

Teema maht Kuus õppetundi 

  

Aine läbimise 
eeltingimused 

Läbitud  teooriaõppe moodul 1 ained ” Ülevaade õppetöö korraldusest 
ja eesmärkidest” ning  ” Iseseisvaks õppimiseks juhendamine”. 

Aine Liiklus koosneb mitmest osast – tee, liikleja, sõiduk, seadusandlus – 

lühikirjeldus moodustades süsteemi.  Süsteemi erinevad osad on vastasmõjus – 
muutused ühes kutsuvad esile ka muutused teistes.  Antakse ülevaade 
olulisemast süsteemi erinevate osade kohta – terminind, liiklusalane 
seadusandlus, sõiduk, liikluskorraldusvahendid jms. 

Aine üldeesmärgid Luua eeldused mõistmaks liiklust kui süsteemi. 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

* teab liiklussüsteemi erinevate osadega seotud terminoloogiat; 

* teab  liikluskorraldusega seotud põhimõtteid; 

 

* mõistab liiklust kui süsteemi ja enda rolli selle süsteemi osana; teab 
liikluse positiivset ja negatiivset mõju inimese elule ja tervisele. 
 

Iseseisva töö sisu Töö kirjandusega 

Kohustuslik Töö õpetaja poolt koostatud õppematerjaliga ja Liiklusseadusega 

kirjandus Õpetaja poolt koostatud õppematerjal. Liiklusseaduse paragrahvid: 1; 
2;3; 4; 5; 6; 7; 8; 14. Liiklusmärgid, püstmärgised ja teekattemärgised. 

    
T 1.4. Ohutu liiklemise põhimõtted 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava  esmaõppe algaste teooriaõppe 1. moodulisse. 

Teema maht Kolm õppetundi 

  

Aine läbimise 
eeltingimused 

Läbitud ained ” Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest” ja 
"Iseseisvaks õppimiseks juhendamine”.  
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Aine  

Võimalikke ettetulevaid liiklusolukordi on väga palju ja neid ükshaaval 
 

lühikirjeldus selgeks õppida ei ole võimalik.  Aine raames analüüsitakse 
tüüpilisemaid liiklusolukordi ja arutletakse, millised on juhi võimalused 
tagada ohutus nendes olukordades.  Sõnastatakse ühiselt ohutu 
liiklemise põhimõtted. 

  Omandatakse piki- ja külgvahe ning sõidukiiruse valikuga ja 
märguannete kasutamisega seotud reeglid. 

Aine 
Luua eeldused isiklike ohutu liiklemise põhimõtete väljatöötamiseks. 

üldeesmärgid 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

 

 *  mõistab, et peamised ohutu liiklemise põhimõtted on õigete 
tähelepanekute tegemine, oludele vastava sõidukiiruse valik, 
õigeaegsed ja piisavad märguanded, ohutu piki- ja külgvahe hoidmine, 
liiklusreeglitest kinnipidamine ja  teiste liiklejatega arvestamine; 
 

* teab piki- ja külgvahe ning sõidukiiruse valikuga seotud reegleid; 

* teab märguandeid ja nende kasutamisega seotud reegleid; 

*on välja töötanud isiklikud ohutu liiklemise põhimõtted. 

Iseseisva töö sisu Töö õpetaja poolt koostatud õppematerjaliga ja Liiklus seadusega. 

    

Kohustuslik   

kirjandus Õpetaja poolt koostatud õppematerjal, Liiklusseaduse paragrahvid: 
18;33; 39; 46; 47; 48; 49; 50. 

    

T 1.5. Teiste liiklejatega arvestamine 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 1. moodulisse. 

Teema maht Neli tundi 

 

  
 

Aine läbimise Läbitud ained ” Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest” ja ” 

eeltingimused Iseseisvaks õppimiseks juhendamine”. 

Aine lühikirjeldus Liiklejate käitumises on vanusest, kogemusest, kasutatavast sõidukist 
jms tulenevaid erisusi. Neid erisusi teades oskab juht teiste liiklejatega 
paremini arvestada. Ühe liikleja poolt tehtud viga ei vii vältimatult 
õnnetuseni kui teine pool teab mida ette võtta õnnetuse 
ärahoidmiseks. Arutletakse selle üle, milliseid liiklejate rühmi on, 
millised on nende käitumise eripärad ja kuidas iga liikleja saab neid 
eripärasid teades ohutuse tagada. 

Aine 
Luua eeldused teiste liiklejatega arevestava käitumise kujunemiseks. 

üldeesmärgid 



194 

 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

*teab, et liikluses osaleb erinevaid liiklejate rühmi; 

* teab erinevate liiklejate rühmade käitumise eripärasid; 

* teab erinevate liiklejarühmade ja sõidukiliikidega  (nt vähem 

  kaitstud liiklejate, suurte sõidukite, eritalituse sõidukite jt) seotud 

ohtu suurendavaid tegureid; 

* omab valmidust liikluses ohutuse tagamiseks arvestama 
eripäradega, mis on seotud erinevate liiklejarühmade ja 
sõidukiliikidega; 

* mõistab teiste liiklejatega ja sõitjatega arvestamise tähtsust; 

 

*on motiveeritud arvestama teiste liiklejate ja sõitjatega, eelkõige vähem 
kaitstud liiklejatega ja tagama oma käitumisega nende ohutuse. 
 

Kohustuslik Õpetaja poolt koostatud õppematerjal ja Liiklusseaduse paragrahvid: 

kirjandus 16; 17; 33; 35; 36; 37; 49; 68. 

    

T 1.6. Sõiduki turvalisus 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 1. moodulisse. 

Teema maht Kaks õppetundi 

  

Aine läbimise Läbitud ained ” Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest” ja ” 

eeltingimused Iseseisvaks õppimiseks juhendamine”. 

Aine Autotööstus areneb väga kiiresti. Sõidukite tootjad pööravad järjest 

lühikirjeldus  

suuremat rõhku sõidukite turvalisusele. Tehnikasaavutusi saavad juht ja 
sõitjad enda ohutuse suurendamiseks kasutada teades  sõidukis oleva 
turvavarustuse tööpõhimõtet ning kuidas turvavarustust õigesti 
kasutada. 
 

Aine üldeesmärgid Luua eeldused turvavarustuse õigeks kasutamiseks vajalike teadmiste 
ja oskuste kujunemiseks ja motivatsiooni suurenemiseks kasutada 
turvavarustust. 

Õpiväljundid  

Pärast koolitust õpilane: 
 

* mõistab auto kasutaja juhendiga tutvumise olulisust; 

* teab peamisi tänapäeva sõidukites kasutuses olevaid aktiivse ja 
passiivse turvalisuse elemente ja nende tööpõhimõtet (turvavöö 
kinnitamine ja istumisasendi reguleerimine, kaassõitja turvavarustuse 
kinnitamine, pagasi õige paigutus ja kinnitamine); 

  * teab turvavarustuse vale kasutamisega või mittekasutamisega 



195 

 

seotud ohte ja on enam motiveeritud turvavarustust kasutama; 

*  teab nõudeid sõitjate ja veoste veole ja turvavarustuse 

kasutamisele; 

*   teab sõidukist väljumisel ja sellesse sisenemisel vajalikke 
ettevaatusabinõusid; 

* teab nõudeid kasutatava mootorsõiduki tehnoseisundile; teab 
keskkonnaga seonduvaid nõudeid sõiduki kasutamisel; teab 
kasutatava sõiduki lisa- ja mugavusseadmete mõju liiklusohutusele ja 
sõiduki juhitavusele. 

Iseseisva töö sisu Materjalidega tutvumine 

Kohustuslik Erinevad kirjalikud ja audiovisuaalsed materjalid turvavarustuse ja 
selle õige kasutamise kohta. Õppejõu poolt koostatud õppematerjal ja 
Liiklusseaduse paragrahvid: 30; 33; 34; 73. 
30; 33; 34; 73. 

kirjandus 

    

T 1.7. Inimene sõidukijuhina 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 1. moodulisse. 

Teema maht Kaks tundi 

  

Aine läbimise Läbitud ained ” Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest” ja ” 

eeltingimused Iseseisvaks õppimiseks juhendamine”. 

Aine Inimestena oleme erinevad.  Erinevused võivad olla tingitud 

lühikirjeldus kaasasündinud teguritest (sugu, isiksuse omadused, impulsiivsus, 
kognitiivsed funktsioonid), elu jooksul välja kujunevatest teguritest 
(vanus, kogemused, hoiakud, väärtused, motiivid, iseloom jms) ning 
kiiresti muutuvatest asjaoludest (väsimus, tervislik seisund, 
emotsioonid, joove jms).  Arutletakse selle üle, kuidas nendest 
teguritest tulenevat negatiivsed mõju juhi käitumisele saab vältida. 

Aine Luua eeldused mõistmaks erineva liikluskäitumise põhjuseid, saada 

üldeesmärgid  

teadlikuks enda isikuga seotud liikluskäitumist mõjutavatest tugevatest 
ja nõrkadest külgedest.  Luua eeldused strateegiate väljatöötamiseks 
neid kahjulikke mõjusid vähendada. 
 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

*teab inimeste erineva liikluskäitumise põhjuseid; 

* teab kuidas sõidu motiivid, sõiduteekonna ja aja planeerimine, 
sotsiaalne surve, juhi seisund ja teadlikus enda juhtimisvõimest 
(sealhulgas liigne enesekindlus, oma võimekuse tõestamise soov) 
mõjutavad juhi käitumist; 

*   teab enda isiksuseomadustest, hoiakutest ja elustiilist tulenevaid 

võimalikke riske liikluskäitumisele; 
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*   on enda jaoks välja töötanud strateegiad isiksusega ja tervisliku 
seisundiga seotud liikluskäitumist mõjutavatest asjaoludest tulenevate 
kahjulike mõjude vältimiseks; 

*  on rohkem motiveeritud väärtustama ohutust ja keskkonna 
säästlikkust, elu üldistes eesmärkides ja käitumises. 

Iseseisva töö sisu Töö materjalidega 

Kohustuslik 
L. Koger ja H.Kullerkupp, Liiklusõpik. 

kirjandus 

    
  II MOODUL, 25 tundi 

T 2.1. Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava  esmaõppe algaste teooriaõppe 2. moodulisse. 

Teema maht Neli tundi 

  

Aine läbimise 
Läbitud teooriaõppe 1. moodul. 

eeltingimused 

Aine Üheks ohutu liiklemise eelduseks on valida teel otse sõites ja 
manöövri 

lühikirjeldus sooritamisel õige asukoht.  Omandatakse sõidu alustamise ja sõiduki 
asukoha valikuga seonduvad reeglid. Arutletakse, kuidas tagada sõidu 
alustamisel ohutus, milliseid ettevalmistusi tuleb sõiduks teha, millised 
on tee erinevad osad ja nende otstarbed; mille järgi ära tunda eraldi 
rada ühissõidukile, kergliiklejatele jms; kui sõiduradasid on mitu, siis 
milline rada valida; kuidas saab juht õige paiknemisega teel riske 
vältida. 

  Analüüsitakse sõiduki asukohaga sõites  seotud liiklusõnnetuste tekke 

põhjuseid ja kuidas neid  oleks saanud ära hoida. 

Aine Luua eeldused sõitmisel õige asukoha valikuks vajalike teadmiste 

üldeesmärgid kujunemiseks ja motivatsiooni suurenemiseks sõidu planeerimisega 
riske vältida ning keskkonda säästa. 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

 

* teab kuidas sõitu ohutult alustada; 
 

* teab tee erinevaid osi ja nende otstarvet; 

* teab sõiduki asukoha valikuga seotud reegleid; 

* teab kuidas valida asukohta teel riski vältimise ja keskkonna 
säästmise eesmärgil; 

* on rohkem motiveeritud oma sõitu riski vältimise ja keskkonna 
säästmise eesmärgil planeerima. 

Iseseisva töö sisu Töö kohustusliku kirjandusega 

Kohustuslik Õpetaja poolt koostatud õppematerjal ja Liiklusseaduse paragrahvid: 



197 

 

kirjandus 17; 39; 45; 48; 49; 64; 88; 90. 

    

T 2.2. Sõidujärjekord sõites 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 2. moodulisse. 

Teema maht Kaheksa tundi 

  

Aine läbimise 
Läbitud teooriaõppe 1. moodul. 

eeltingimused 

Aine Üheks ohutu liiklemise eelduseks on õige sõidujärjekorra määramine 

lühikirjeldus teede lõikumisalade ja teega külgnevate alade ületamisel.  
Omandatakse teede ristumis- ja lõikumisaladel ning 
raudteeülesõidukohtadel ja õuelade, parklate, jalgrattateede, teega 
külgnevate alade, raudtee, trammitee jms ületamisel sõidujärjekorra 
määramisega seotud reeglid.  Analüüsitakse teede ristumis- ja 
lõikumisaladel ja teega külgnevate aladel ning 
raudteeülesõidukohtadel sõiduga seotud liiklusõnnetuste tekke 
põhjuseid ja kuidas neid oleks saanud ära hoida. 

Aine Luua eeldused ristmike ja teega külgnevate alade ületamisel õige 
sõidujärjekorra määramiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ja 
motivatsiooni suurenemiseks ristmikel sõites võimalikke ohte vältida.  üldeesmärgid 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

* oskab rakendada probleemülesannete lahendamisel teede ristumis- 
ja lõikumisaladel ja teega külgnevate aladel ning 
raudteeülesõidukohtadel sõidujärjekorra määramisega seotud 
liiklusreegleid; 

 * omab ülevaadet teede lõikumisalade ning raudteeülesõidukoha 
ületamisega seotud riskidest ja nende vältimise võimalustest; 

*  on rohkem motiveeritud teede lõikumisalade ja teega külgnevate 
alade ning raudteeülesõidukoha ületamisega seotud võimalikke ohte 
vältima. 

Iseseisva töö sisu Kohustuslik kirjandus, iseseisev töö liiklustestidega. Õpetaja poolt 
koostatud õppematerjal ja Liiklusseaduse paragrahvid: 
17; 18; 19; 35; 37; 56; 57; 58; 59; 60. 

Kohustuslik 
Liiklusseadus, Liiklustestid 

kirjandus 

    
    

T 2.3. Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 2. moodulisse. 

Teema maht   

Neli tundi 
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Aine läbimise 
Läbitud teooriaõppe 1. moodul. 

eeltingimused 

Aine Omandatakse asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimisega 

lühikirjeldus 
seonduvad reeglid.  Asulavälisel teel ja kiirteel sõiduki juhtimine erineb 
asulas sõidust peamiselt sõidukiiruse poolest. Suurema sõidukiirusega 
kaasneb oht õnnetuse korral rohkem viga saada; midagi olulist võib 
tähele panemata jääda; kui ohtu märgatakse, siis on vähem aega õige 
otsuse vastuvõtmiseks ja tegutsemiseks. Lubatud sõidukiirust 
ületatakse siin ka rohkem - sõit tundub ohutum, sõidukiiruse hüpnoos 
jms. Kuid ka väljaspool asulat ja kiirteel saab ohutult sõita – valides 
oludele vastava sõidukiiruse ja hoides enda ümber tegutsemiseks 
piisavalt ruumi. Analüüsitakse asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis 
sõiduki juhtimisega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas 
oleks saanud neid ära hoida. 

    

Aine üldeesmärgid Luua eeldused asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimiseks 
ja 

  ohtude vältimiseks vajalike teadmiste kujunemiseks. Luua eeldused 
motivatsiooni suurenemiseks järgida ka asulavälisel teel ja kiirteel 
sõites sõidukiirusele kehtestatud piiranguid ning hoida ohutut piki- ja 
külgvahet. 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

* teab asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimisega 

seotud reegleid; 

* teab sõiduki juhtimise eripära asulavälisel teel ja kiirteel võrreldes 
sõiduki juhtimisega asulas; 

* omab ülevaadet asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki 
juhtimisega seotud riskidest ja nende vältimise võimalustest; 

  * on rohkem motiveeritud järgima asulavälisel teel ja kiirteel sõidukit 
juhtides sõidukiirusele kehtestatud piiranguid ning hoidma ohutut piki- 
ja külgvahet. 

Iseseisva töö sisu Tutvumine seadusandlike aktidega 

Kohustuslik Õpetaja poolt koostatud õppematerjal ja Liiklusseaduse paragrahvid: 
15; 50; 66; 67. kirjandus 

    

T 2.4. Sõiduki peatamine ja sõidu lõpetamine 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 2. moodulisse. 

Teema maht kuus tundi 

  

Aine läbimise 
Läbitud teooriaõppe 1. moodul. 

eeltingimused 
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Aine lühikirjeldus 
Peatumine ja parkimine ning hädapeatamine peavad toimuma selliselt, 
et muud liiklust ei takistata. Omandatakse peatumise ja parkimise ning 
hädapeatumisega seotud reeglid. Lahendatakse peatumise ja 
parkimisega ning hädapeatamisega seotud probleemülesandeid. 
Analüüsitakse peatumise ja parkimise ning hädapeatamisega seotud 
liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid  ära hoida. 

Aine Luua eeldused peatumiseks ja parkimiseks ning hädapeatamiseks 

üldeesmärgid vajalike teadmiste kujunemiseks ning motivatsiooni suurendamiseks 
peatumise ja parkimisega ning hädapeatamisega seotud reeglite 
järgimiseks. 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

*  teab ja oskab probleemülesandeid lahendades kasutada parkimise 
ja peatumisega ning hädapeatamisega seotud liiklusreegleid; 

 *  teab kuidas parklas ja parkimismajas ohutult ja teisi liiklejaid 

arvestavalt käituda; 

*   on rohkem motiveeritud peatumise ja parkimisega ning 

hädapeatamisega seotud reegleid järgima. 

 *  teab kuidas väljaspool asulat peatuda ja parkida. 

Iseseisva töö sisu Kohustuslike materjalide lugemine, liiklustestide lahendamine 

Kohustuslik Õpetaja poolt koostatud õppematerjal ja Liiklusseaduse paragrahvid: 

kirjandus 20; 21; 61; 64. 

    

    

T 2.5. Käitumine liiklusõnnetuse korral 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava  esmaõppe algaste teooriaõppe 2. moodulisse. 

Teema maht kolm tundi 

  

Aine läbimise 
Ei ole 

eeltingimused 

Aine Liiklusõnnetus on riskiolukord, kuhu  ükski juht ei taha sattuda. Kui aga 

lühikirjeldus  

liiklusõnnetus siiski juhtub, eeldab see juhilt kindlate reeglite järgi 
käitumist. Omandatakse liiklusõnnetuse korral käitumisega seotud 
reeglid. Lahendatakse liiklusõnnetuse korral käitumisega seotud 
probleemülesandeid. Analüüsitakse liiklusõnnetuse korral vale 
käitumise tagajärgi ohutuse ja liikluskindlustusseaduse seisukohast. 
 

Aine Luua eeldused liiklusõnnetuse korral õige ja ohutu käitumise jaoks 

üldeesmärgid vajalike teadmiste kujunemiseks. 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

* teab kuidas liiklusõnnetuse korral õigesti käituda; 
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* teab liiklusõnnetuse korral vale käitumise tagajärgi. 

Iseseisva töö sisu Töö kohustusliku kirjandusega 

Kohustuslik Õpetaja poolt koostatud õppematerjal, Liiklusseaduse paragrahvid: 
168 

kirjandus kuni 171 ja Liikluskindlustuse seadus. 

  3 MOODUL 9tundi 

T 3.1. Möödasõit, möödumine ja ümberpõige 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 3. moodulisse. 

Teema maht kolm tundi 

  

Aine läbimise 
Läbitud teooriaõppe 1. ja 2. moodul. 

eeltingimused 

Aine Omandatakse möödasõidu, möödumisega ning ümberpõikega seotud 

lühikirjeldus reeglid. Arutletakse selle üle, milliseid ohte võib möödasõidul ette tulla 
ja 

  kuidas neid ohte vältida. Analüüsitakse möödasõidu, möödumise ja 

ümberpõikega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid 
oleks saanud ära hoida. 

Aine 
Luua eeldused ohutuks möödasõiduks, möödumiseks ja ümberpõikeks 

üldeesmärgid vajalike teadmiste  kujunemiseks ning motivatsiooni suurendamiseks 

  kaaluda hoolega möödasõiduvajadust. 

Õpiväljundid  

Pärast koolitust õpilane: 
 

* teab ohutuks möödasõiduks vajalikke eeldusi; 

* teab kuidas ohutult mööda sõita, mööduda ja ümber põigata; 

* teab kuidas käituda möödasõidetava rollis; 

*on rohkem motiveeritud kaaluma möödasõidu vajadust ohutuse 
tagamise eesmärgil. 

Iseseisva töö sisu Kohustusliku kirjandusega tutvumine 

Kohustuslik kirjandus Õpetaja poolt koosatud õppematerjal ja Liiklusseaduse paragrahvid: 
51,52,53,54,55 

    

    

T 3.2. Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 3. moodulisse. 

Teema maht   

Kaks tundi 

Aine läbimise 
Läbitud teooriaõppe 1.  ja 2. moodul. 

eeltingimused 
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Aine lühikirjeldus Sõitu planeerides on võimalik teekonnaga seotud ohte vältida – 
marsruudi ja aja valik, sõiduki ettevalmistus sõiduks, vajaminev 
varustus, vajalikud puhkepausid, juhi seisund jms. 

    
Aine üldeesmärgid  

Luua eeldused arusaama kujunemiseks,  et sõitudega seonduvat 
aegsasti planeerides saab mõjutada sõidu ohutust. Luua eeldused 
motivatsiooni suurendamiseks sõiduga seonduvat riski vältimise ja 
keskkonna säästmise eesmärgil planeerida. 

 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

*  teab, milliseid ettevalmistusi tuleks enne pikemat või lühemat sõitu 
teha; 

 *  mõistab, et sõitu planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja 
säästlikkust; 

* on rohkem motiveeritud sõiduga seonduvat planeerima; 

* teab, et sõitu kavandades tuleb hinnata ja arvesse võtta tegureid, mis 
võivad avaldada mõju tema käitumisele juhina (nt elustiil, sõidu 
motiivid, sotsiaalne pinge, joove, uimastid, väsimus, halb nägemine 
jms). 

Iseseisva töö sisu Töö õpetaja poolt koostatud õppematerjaliga. Info hankimine 
sõiduteekonna planeerimiseks www.mnt.ee 

Kohustuslik 
Õpetaja poolt koostatud õppematerjal. Veebilehekülg: www.mnt.ee 

kirjandus 

    

T 3.3. Keskkonda säästev auto kasutamine 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 3. moodulisse. 

Teema maht Kaks tundi 

Aine läbimise 
Läbitud teooriaõppe 1.  ja 2. moodul. 

eeltingimused 

Aine Auto kasutamisega kaasneb kahju keskkonnale. Kuidas saab seda 

lühikirjeldus kahjulikku mõju vähendada? Sõiduviisi valikuga, sõidu planeerimisega, 
auto korralise hooldamisega, eelsoojendi kasutamisega, auto valikuga 
ostes jms. Arutletakse vajadustest lähtuvalt võimaluste üle säästa ja 
milliseid meetmeid keegi on nõus keskkonna säästmiseks tarvitusele 
võtma. 

Aine Luua eeldused auto säästlikuks kasutamiseks vajalike teadmiste 

üldeesmärgid kujunemiseks. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks autot 
kasutades keskkonda säästa. Luua eeldused enesehinnanguks – kui 
motiveeritud keegi on autot keskkonda säästvalt kasutama. 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 
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*  teab kuidas auto kasutamine keskkonnale mõjub ja kuidas seda 
kahjulikku mõju saab vähendada; 
 

* oskab leida auto kasutaja juhendist teavet keskkonna säästmise 

kohta; 

* teab kuidas jälgida kütuse kulu; 

* on rohkem motiveeritud autot kasutades keskkonda säästma; 

* mõistab, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis. 

Iseseisva töö sisu Töö õpetaja poolt koostatud õppematerjaliga ja Liiklusseadusega. Auto 
kasutusjuhendist info hankimine keskkonna säästmiseks. 

Kohustuslik Õpetaja poolt koostatud õppematerjal. Sõiduauto kasutusjuhend. 

kirjandus Liiklusseaduse paragrahv 13. 

    

T 3.4. Sõitmine rasketes tee- ja ilmastikuoludes 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste teooriaõppe 3. moodulisse. 

Teema maht Üks tund 

  

Aine läbimise 
Läbitud teooriaõppe 1. ja 2. moodul. 

eeltingimused 

Aine lühikirjeldus Rasked tee- ja ilmastikuolud põhjustavad tee ja rattavahelise 
haardumise 

  või nähtavuse halvenemise. Kuidas sellistes rasketes oludes ohutult 
sõidukit juhtida? Selleks, et juht saaks sõita ohutult (suudaks säilitada 
tee ja ratta vahelise haardumise, oskaks valida oludele vastava 
sõidukiiruse ja õige pikivahe), peab ta arvestama asjaoluga, et 
sõidukile mõjuvad jõud, mis võivad töötada vastupidiselt juhi soovile. 
Mõistes sõidukile mõjuvaid jõude ja kuidas juht oma käitumisega saab 
neid jõudusid muuta, saab sõites neid arvestada. Arutletakse 
järgmistel teemadel: peatamisteekond = 

  reageerimisteekond + pidurdusteekond; reageerimisaeg, 
pidurdusteekonna sõltuvus sõidukiirusest, haardumisest ja massist, 
tsentrifugaaljõud, inerts, kineetiline energia, jääkkiirus, kokkupõrkel 
vallanduvad jõud jms. 

Aine Luua eeldused  rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõitmiseks vajalike 

üldeesmärgid teadmiste kujunemiseks. Luua eeldused rasketes tee- ja 
ilmastikuoludes sõitmisega seotud ohtude mõistmiseks ja teadmiste 
kujunemiseks kuidas neid ohte vältida. 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

  * teab sõidukile mõjuvate jõudude olemust ja oskab neid oma sõidus 

 

arvestada; 
 

*  teab rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõiduki juhtimisega seotud ohte 
ja kuidas neid ohte on oma käitumisega võimalik vältida. 
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Iseseisva töö sisu Töö õpetaja poolt koostatud õppematerjaliga. 

Kohustuslik 
Õpetaja poolt koostatud õppematerjal. 

kirjandus 

    
    
1.2. Sõiduõpe 

    

S 1.1. Juhi tööasend ja turvavarustus 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste sõiduõppe 1. moodulisse. 

Moodul 1 ja 2 Vähemalt 16 kohustuslikku sõidutundi.  

maht kokku   

Kohustuslike 
Vähemalt 0,5 sõidutundi. 

sõidutundide arv 

Aine läbimise 
eeltingimused 

Läbitud  teooriaõppe moodul 1 ained ”Ülevaade õppetöö korraldusest 
ja eesmärkidest” ning  ”Iseseisvaks õppimiseks juhendamine”. 

Aine Koolitus viiakse läbi kus muud liiklust ei häirita ega ohustata, muuks 

lühikirjeldus liikluseks suletud alal, õppesõiduväljakul, turvahallis ja/ või selleks 
kohandatud simulaatoril. Omandatakse sõiduks valmistumiseks 
vajalikud oskused – juhi tööasendi reguleerimine, oskus aidata sõitjatel 
turvavarustus kinnitada, oskus kontrollida sõiduki  vastavust 
tehnonõuetele, oskus aru saada, millal sõiduki kasutamine on ohtlik. 

Aine Luuakse eeldused enne sõidu alustamist enda ja teiste liiklejate 
ohutuse 

üldeesmärgid tagamiseks vajalike oskuste kujunemiseks. Luuakse eeldused 
motivatsiooni suurendamiseks kasutada turvavarustust ja nõuda 
turvavarustuse kasutamist sõitjatelt . 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

 

* oskab teostada sõiduki sõidueelset kontrolli, kasutades mh sõiduki 
käsiraamatut; 
 

* oskab reguleerida tööasendi ja tahavaatepeeglid juhile sobivaks; 
oskab ise kasutada sõiduki turvavarustust ja aidata kaassõitjatel 
kinnitada turvavarustust; selgitada turvavarustuse kasutamise 
vajalikkust; 

 

* oskab kasutada sõidukile paigaldatud lisa- ja mugavusseadmeid; teab 
juhi valest tööasendist ja turvavarustuse valest kasutamisest tulenevaid 
ohte; 
 

* on rohkem motiveeritud kasutama turvavarustust ja nõudma 

turvavarustuse kasutamist sõitjatelt. 

Iseseisva töö sisu Vajadusel juhendaja kaasamine õpitu kinnistamiseks. Määratakse 
sõiduõppe individuaalprogrammis. 
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S 1.2. Sõiduki käsitsemine 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste sõiduõppe 1. moodulisse. 

Moodul 1  ja 2 Vähemalt 16 kohustuslikku sõidutundi. Kohustuslike sõidutundide 
jaotus 

maht kokku moodulite 1 ja 2 raames määratakse koolitaja õppekavas.  Vajadusel 

  sõidutundide kogumaht määratakse sõiduõppe individuaalses 
õppekavas. 

Kohustuslike 

Vähemalt 3 sõidutund. 

sõidutundide arv 

Aine läbimise 
Läbitud sõiduõppe moodul 1 aine ”Juhi tööasend ja turvavarustus“. 

eeltingimused 

Aine Koolitus viiakse läbi liikluseks suletud alal, õppesõiduväljakul ja/või 

lühikirjeldus selleks kohandatud simulaatoril. Harjutatakse mootori käivitamist, 
sõiduki juhtimisseadmete käsitsemist, manööverdamist, märgu 
andmist, sujuvat liikumist, sõidu  lõpetamist, pidurdamist jms. 
Harjutamist jätkatakse kuni saavutatakse ohutu ja keskkonda säästev 
sõiduki käsitsemise vilumus tasemel, mis on vajalik sõidu õpingute 
alustamiseks vähese liiklusega teel. 

Aine Luuakse eeldused ohutu ja keskkonda säästva sõiduki käsistemis 
oskuste 

üldeesmärgid kujunemiseks, mis on vajalikud sõiduõppe jätkamiseks vähese 
liiklusega teedel. Õpilane oskab paigalt võtta, sõidukit sujuvalt ja 
äkkpidurdamisega peatada ning sõidurada vahetada 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

*   oskab käsitseda sõidukit ohutult ja keskkonda säästvalt tasemel, 
mis võimaldab jätkata sõidu õppimist vähese liiklusega teedel; 

*   teab sõiduki vale käsitsemisega seonduvaid ohte ja mõju 

keskkonnale; 

*  omab realistlikku arusaama isiklikest, sõiduki käsitsemisega seotud 
tugevatest ja nõrkadest külgedest; 

* tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki käsitsemisega 
ning oskab oma käitumises nendega arvestada; 

* on motiveeritud sõidukit ohutult ja keskkonda säästvalt käsitsema. 

Iseseisva töö sisu Vajadusel juhendaja kaasamine õpitu kinnistamiseks. Määratakse 
sõiduõppe individuaalprogrammis. 

    

S 2.1. Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teedel 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste sõiduõppe 2. moodulisse. 
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Moodul 1  ja 2 Vähemalt 16 kohustuslikku sõidutundi. Kohustuslike sõidutundide 
jaotus 

maht kokku moodulite 1 ja 2 raames määratakse koolitaja õppekavas. Vajadusel 

  sõidutundide kogumaht määratakse sõiduõppe individuaalses 
õppekavas. 

Kohustuslike 
Kolm sõidutundi. 

sõidutundide arv 

Aine läbimise 
Läbitud  sõiduõppe moodul 1 ained. 

eeltingimused 

Aine Viimistletakse sõiduki ohutu ja keskkonda säästva käsitsemise 
vilumust 

lühikirjeldus 
tasemeni, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks erinevates 
liiklussituatsioonides. Harjutatakse liikluses osalemiseks vajalikke 
oskusi vastavalt regiooni eripärale: tähelepanu suunamist liikluses 
olulisele, ohutu liiklemise põhimõtete kohaldamist, teiste liiklejatega 
arvestamist, õige asukoha valikut teel; teede lõikumisaladele, teega 
külgnevatele aladele, raudteeülesõidukohale  lähenemist ja nende 
ületamist; sõidujärjekorra reeglite kohaldamist; peatumist ja parkimist, 
manöövrite sooritamist jms.  Juhitakse tähelepanu liikluses 
osalemisega seotud ohtudele ja nende vältimise võimalustele. 

Aine 
Luuakse eeldused liikluses osalemiseks vajalike oskuste kujunemiseks 

üldeesmärgid tasemeni, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates 

liiklussituatsioonides. Luuakse eeldused valmiduse kujunemiseks võtta 
juhina vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest. Luuakse eeldused 
realistlikku arusaama kujunemiseks isiklikest, vähese liiklusega teedel 
sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Suurendada 
järjest rohkem õpilase vastutust oma õppimise eest 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

* oskab käsitseda sõidukit ohutult ja keskkonda säästvalt viisil, mis on 
vajalik sõidu õppimise alustamiseks erinevates liiklussituatsioonides; 

 

omab vajalikke oskusi liiklemiseks vähese liiklusega teel; 
 

oskab peatuda ja parkida teel; 

teab vähese liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte 
oma käitumisega vältida; 

*mõistab, et juhil kui suurema ohu allika valdajal, tuleb võtta 

vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest; 

 *  omab realistlikku arusaama isiklikest, vähese liiklusega teedel 

sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest; 
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*   tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki juhtimisega 
vähese liiklusega teedel, ning oskab oma käitumises nendega 
arvestada. 

Iseseisva töö sisu Vajadusel juhendaja kaasamine õpitu kinnistamiseks. Määratakse 
sõiduõppe individuaalprogrammis. 

    

S 2.2. Sõiduki juhtimine erinevates liiklussituatsioonides 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste sõiduõppe 2. moodulisse. 

Moodul 1  ja 2 Vähemalt 16 kohustuslikku sõidutundi. Kohustuslike sõidutundide 
jaotus 

maht kokku moodulite 1 ja 2 raames määratakse koolitaja õppekavas.  Vajadusel 

  sõidutundide kogumaht määratakse sõiduõppe individuaalses 
õppekavas. 

Kohustuslike 
Kaheksa tundi 

sõidutundide arv 

Aine läbimise 
Läbitud  sõiduõppe moodul 1 ained ja moodul 2 aine ”Sõiduki juhtimine 

eeltingimused vähese liiklusega teedel”. 

Aine Koolitus viiakse läbi keerulisema ja tihedama liiklusega teedel. 

lühikirjeldus 
Viimistletakse sõiduki ohutu ja keskkonda säästva käsitsemise 
vilumust tasemeni, mis on vajalik sõiduõppe jätkamiseks 3. moodulis. 
Harjutatakse liikluses osalemiseks vajalikke oskusi  vastavalt Eestimaa 
regiooni eripärale: tähelepanu suunamist liikluses olulisele, ohutu 
liiklemise põhimõtete kohaldamist, teiste liiklejatega arvestamist, õige 
asukoha valikut teel; teede lõikumisaladele, teega külgnevatele 
aladele, raudteeülesõidukohale  lähenemist ja nende ületamist; 
sõidujärjekorra reeglite kohaldamist; peatumist ja parkimist, 
manöövrite sooritamist jms. Juhitakse tähelepanu liikluses 
osalemisega seotud ohtudele ja nende vältimise võimalustele. 

Aine Luuakse eeldused liikluses osalemiseks vajalike oskuste kujunemiseks 

üldeesmärgid tasemeni, mis on vajalik sõidu õppimise alustamiseks 3. moodulis. 
Suurendada järjest rohkem õpilase vastutus oma õppimise eest. Luua 
eeldused realistliku arusaama kujunemiseks erinevates 
liiklussituatsioonides osalemisega seotud tugevatest ja nõrkadest 
külgedest 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

* oskab käsitseda sõidukit ohutult ja keskkonda säästvalt viisil, mis on 
vajalik sõidu õppimise alustamiseks 3. moodulis; 

* omab erinevates liiklussituatsioonides toimetulekuks vajalikke oskusi  
teel; 

 * teab erineva liiklusega teel sõiduga seotud ohte ja oskab neid ohte 
oma käitumisega vältida; 
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*  mõistab, et juhil kui suurema ohu allika valdajal, tuleb võtta 

 vastutus enda ja teiste elu ning tervise eest; 

*  omab realistlikku arusaama isiklikest, erineva liiklusega teel 

sõitmisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest; 

 

* tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki juhtimisega 
erineva liiklusega teedel ning oskab oma käitumises nendega 
arvestada; 
 

* on võimeline hindama võimaliku liiklusohtliku olukorra tõsidust 

ja reageerima kohaselt; 

 *  on võimeline liiklusoludega arvestades sõidukit juhtima antud 
teelõigul lubatud suurima sõidukiirusega. 

Iseseisva töö sisu Vajadusel juhendaja kaasamine õpitu kinnistamiseks. Määratakse 
sõiduõppe individuaalprogrammis. 

    

S 3.1. Möödasõit, möödumine ja ümberpõige 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste sõiduõppe 3. moodulisse. 

Moodul 3 maht Vähemalt 4 kohustuslikku sõidutundi. Kohustuslike sõidutundide jaotus 

mooduli  raames määratakse koolitaja õppekavas.  Vajadusel 

sõidutundide kogumaht määratakse sõiduõppe individuaalses 
õppekavas. 

Kohustuslike 
Kaks tundi 

sõidutundide arv 

Aine läbimise 
Läbitud  sõiduõppe moodul 1 ained ja moodul 2 ained. 

eeltingimused 

Aine Aine raames väljaspool asulat läbiviidavas sõidutunnis rakendatakse 
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lühikirjeldus 
teooriaõppes omandatud  teadmisi pärisuunas ja vastassuunas 
möödasõidu, möödumise ja võimalusel ka ümberpõike kohta – 
ohutuks möödasõiduks vajalike eelduste olemasolu hindamine, 
käitumine möödasõitja ja möödasõidetava rollis, ohu ilmnemisel 
möödasõidu katkestamine jms. Aine raames viiakse läbi sõidutund 
teelõigul , kus möödasõidu, möödumise ja ümberpõike õpetamisega 
teisi liiklejaid oluliselt ei häirita. Tavaliikluses on õppesõidukiga 
keeruline leida võimalust möödasõidu õpetamiseks – pole sõidukeid, 
kellest mööda sõita. Seepärast viiakse sõidutund läbi 2-3 
õppesõidukiga. Jäädes sõitma 10-20 km/h väiksema sõidukiirusega 
kui on suurim lubatud sõidukiirus ja/või oludele vastav sõidukiirus  
konkreetsel teelõigul, saab kordamööda pakkuda üksteisele võimalust 
mööda sõita.  Kui koolil on ainult üks õppesõiduk, siis teiseks sõidukiks 
võib olla ka mõni muu, õppesõidukiks mitte kohandatud harjutuse 
läbiviimist abistav sõiduk, kuid oma sõidutunni juhib iga õpilane 
õppesõidukiga. Sõidutunni käigus juhib iga õpilane vähemalt ühe 
sõidutunni. Sellel ajal kui üks õpilastest sõidab, 

  jälgivad teised tema sõitu. Reflekteeritakse nähtu ja kogetu üle – kas 

möödasõit oli ohutu, kuidas minul läks võrreldes teistega, mis läks 
hästi, mida võiks teha teist moodi, kas pikivahe enne ja pärast 
möödasõitu oli piisav, kas manööver tehti õigesti  jms. Sõidutundi juhib 
õpetaja suunavate küsimustega, kasutades nn arengutreeningu 
meetodit. Sõiduõpe  on võimalik läbida selleks kohandatud 
simulaatoril. 

Aine Luua eeldused ohutuks möödasõiduks, möödumiseks ja ümberpõikeks 

üldeesmärgid ning väljaspool asulat peatumiseks ja parkimiseks  vajalike oskuste 
kujunemiseks. Suurendada järjest rohkem õpilase vastutus oma 
õppimise eest. Luua eeldused realistliku arusaama kujunemiseks 
isiklikest, möödasõidu, möödumise, ümberpõike, peatumise ja 
parkimisega väljaspool asulat seotud tugevatest ja nõrkadest 
külgedest. 

Õpiväljundid  

Pärast koolitust õpilane: 
 

* oskab hinnata ohutuks möödasõiduks vajalike eelduste olemasolu; 

* mõistab, et möödasõit ei ole kohustuslik manööver; 

* oskab ohutult mööda sõita nii päri- kui ka vastassuuna vööndi 

kaudu; 

*oskab käituda möödasõidetava rollis; 

* oskab peatuda ja parkida väljaspool asulat; 

*omab realistlikku arusaama isiklikest, möödasõidu, möödumise, 
ümberpõike, peatumise ja parkimisega väljaspool asulat seotud 
tugevatest ja nõrkadest külgedest. 

Iseseisva töö sisu Vajadusel juhendaja kaasamine õpitu kinnistamiseks. Määratakse 
sõiduõppe individuaalprogrammis. 
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S 3.2. Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste sõiduõppe 3. moodulisse. 

Moodul 3 maht Vähemalt  4 kohustuslikku sõidutundi. Kohustuslike sõidutundide 
jaotus 

mooduli  raames määratakse koolitaja õppekavas.  Vajadusel 

sõidutundide kogumaht määratakse sõiduõppe individuaalses 
õppekavas. 

Kohustuslike 
Üks tund 

sõidutundide arv 

Aine läbimise 
Läbitud sõiduõppe 1.  ja 2. moodul. 

eeltingimused 

Aine Õpilane planeerib sõidu punktist A punkti B ja sõidab sihtpunkti plaani 

lühikirjeldus kohaselt. Sõitu planeerides kasutatakse navigeerimisseadet ja/või 
kaarti . Planeeritud teekonnal sõites on oluline pöörata tähelepanu  
sõiduraja valikule riski vältimise eesmärgil  ja  harjutada sõitu 
juhatusmärkide järgi. Soovitav kasutada selle teema läbimisel 
rühmaõpet. Iga õpilane peab juhtima ühe sõidutunni. 

Aine Luua eeldused arusaama kujunemiseks,  et sõitudega seonduvat 
aegsasti 

üldeesmärgid planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust. Luua 
eeldused motivatsiooni suurendamiseks sõiduga seonduvat 
planeerida. 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

* oskab nii asulas kui ka väljaspool asulat sõitu planeerida ja koostatud 
plaani järgi sõita; 

* mõistab, et sõitu planeerides on võimalik mõjutada sõidu ohutust 

  ja säästlikkust; 

* on rohkem motiveeritud sõitu riski vältimise ja keskkonna säästmise  
eesmärgil planeerima. 

* sõiduteekonda kavandades hindab ja võtab arvesse tegureid, mis 
võivad avaldada mõju tema käitumisele juhina, näiteks elustiil, sõidu 
motiivid, sotsiaalne pinge, joove, uimastid, väsimus, halb nägemine; 

Iseseisva töö sisu Vajadusel juhendaja kaasamine õpitu kinnistamiseks. Määratakse 
sõiduõppe individuaalprogrammis. 

  

    

S 3.3. Keskkonda säästev sõiduki juhtimine 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava esmaõppe algaste sõiduõppe 3. moodulisse. 

Moodul 3 maht Vähemalt  4 kohustuslikku sõidutundi. Kohustuslike sõidutundide 
jaotus 

mooduli  raames määratakse koolitaja õppekavas.  Vajadusel 
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sõidutundide kogumaht määratakse sõiduõppe individuaalses 
õppekavas. 

Aine läbimise 
Läbitud sõiduõppe 1. ja 2. moodul. 

eeltingimused 

Kohustuslike 
Üks tund 

sõidutundide arv 

Aine Autojuhi peamised võimalused sõites keskkonda säästa  on:  teha 

lühikirjeldus  

tähelepanekuid piisavalt kaugelt, hoida piisavat piki- ja külgvahet , 
planeerida sõitu eesmärgiga võimaluse korral mitte seisma jääda, 
kasutada antud olukorras võimalikult kõrget käiku, kiirendada reipalt. 
Rõhutatakse, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis. Sõidu ajal 
mõõdetakse keskmist ja hetkelist kütuse kulu. 
 

Aine Luua eeldused keskkonda säästva sõiduviisi kujunemiseks. Luua 
eeldused 

üldeesmärgid realistliku arusaama kujunemiseks isiklikest, säästliku sõiduviisiga 
seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest. Toetada plaani koostamist 
tegevuste kohta, mida harjutada esmase juhiloa omamise ajal, 
süvendamaks oskusi sõita keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi 
liiklejaid arvestavalt. 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

*oskab juhtida sõidukit keskkonda säästvalt; 

*mõistab, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis, milles ei ole 

midagi keerulist; 

* on rohkem motiveeritud  juhtima sõidukit keskkonda säästvalt, riske 
vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt; 

* omab realistlikku arusaama isiklikest, säästliku sõiduviisiga seotud 
tugevatest ja nõrkadest külgedest; 

* on teinud plaani, mida harjutada esmase juhiloa omamise ajal, 
süvendamaks oskusi sõita keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi 
liiklejaid arvestavalt. 

Iseseisva töö sisu Vajadusel juhendaja kaasamine õpitu kinnistamiseks. Määratakse 
sõiduõppe individuaalprogrammis. 

    

    
  2.  JUHI ESMAÕPPE PIMEDA AJA  KOOLITUSE AINEKAARDID 

2.1.Teooriaõpe   

PT Pimeda ajal sõiduki juhtimine 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava teooriaõppe juhi esmaõppe pimeda aja 
koolitusse. 

Koolituse maht Kaks tundi 
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Aine läbimise Läbitud teooriaõppe 1., 2. ja 3  moodul. Kui algastme koolitus läbiti 
ajal, 

eeltingimused mil pole pimeda aega, siis tuleb pimeda aja koolitus läbida esimesel 
võimalusel peale esmaõppe algaste läbimist ning enne lõppastme 
koolituse algust. 

Aine Pimeda ajal sõites tuleb osata valida sõidukiirus, mis võimaldab 
sõiduki 

lühikirjeldus peatada nähtavuse piires. Omandatakse tulede kasutamisega seotud 
reeglid. Näidatakse nähtavust erinevate tuledega vastutuleva 
sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda 
sõites;  millised on juhi võimalused erineva sõidukiiruse puhul ohu 
märkamisel tegutseda; kuidas muuta teel seisev sõiduk  ja sõiduki 
ümber toimetavad inimesed teistele liiklejatele nähtavaks. 

Aine Luua eeldused tulede õigeks  kasutamiseks vajalike teadmiste 

üldeesmärgid kujunemiseks ja mõistmaks pimeda ajal sõitmisega seonduvaid ohte 
ning kuidas juht saab neid ohte oma käitumisega vältida. 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

* teab, kuidas tulesid nähtavuse parandamiseks õigesti kasutada 
vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes 
ja/või mööda sõites, peatudes ja parkides ning hädapeatuse korral; 

* mõistab, et  pimeda ajal on nähtavus palju halvem kui valge ajal 
vaatamata tulede õigele kasutamisele ning teab, et seda puudujääki 
saab kompenseerida sõidukiiruse vähendamisega; 

*  omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega 
ning õige piki- ja külgvahega. 

Iseseisva töö sisu Töö õpetaja poolt koostatud õppematerjal 

Kohustuslik 
Õpetaja poolt koostatud õppematerjal 

kirjandus 

    
  2.2.Sõiduõpe 

    

PS Pimeda ajal sõiduki juhtimine 

Koht õppekavas Aine kuulub õppekava sõiduõppe juhi esmaõppe pimeda aja 
koolitusse. 

Koolituse maht Vähemalt 1 kohustuslikku sõidutundi. 

Kohustuslike 

Üks tund 
sõidutundide arv 

Aine läbimise Läbitud  sõiduõppe 1., 2. ja 3 moodul. Kui algastme koolitus läbiti ajal, 

eeltingimused mil pole pimeda aega, siis tuleb pimeda aja koolitus läbida esimesel 
võimalusel peale esmaõppe algaste läbimist ning enne lõppastme 
koolituse algust. 
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Aine Koolitus viiakse läbi teeliikluseks suletud alal või õppesõiduväljakul. 

lühikirjeldus Õppesõidu läbiviimise koht peab olema valgustamata ja piisava 
pikkusega minimaalselt 250 meetrit. Harjutatakse teooriaõppes 
”Pimeda ajal sõiduki juhtimine”  õpitut – tulede õiget kasutamist, 
oludele vastava 

  sõidukiiruse valikut, tähelepanu suunamist jms. Sõiduõpe  on võimalik 

läbida selleks kohandatud simulaatoril. 

Aine Luua eeldused pimeda ajal sõiduki juhtimiseks vajalike oskuste 

üldeesmärgid kujunemiseks ja pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud ohtude 
mõistmiseks. Luua eeldused realistliku arusaama kujunemiseks 
isiklikest, pimeda ajal sõiduki juhtimisega  seotud tugevatest ja 
nõrkadest külgedest. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks 
juhtida sõidukit pimeda ajal oludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- 
ja külgvahega. 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

* oskab tulede õige kasutamisega parandada juhi nähtavust  ja oma 
sõiduki teistele paremini märgatavaks teha; 

*mõistab oludele vastava sõidukiiruse valiku vajadust; 

* teab pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud ohte; 

* oskab oma käitumisega vähendada pimeda ajal sõiduki 

juhtimisega seotud riske; 

*   teab isiklikke, pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud, tugevaid ja 

nõrku külgi; 

  * tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud sõiduki juhtimisega 
pimeda ajal ning oskab oma käitumises nendega arvestada. 

 

 


