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I ÜLDOSA 

§ 1 Visioon 

Head õpikeskkonda ja innovaatilisi lahendusi pakkuv gümnaasium, mis aitab noortel kujuneda 

mitmekülgselt haritud maailmakodanikeks. 

§ 2 Missioon 

Loome motiveeritud noortele arengut toetava keskkonna, mis arvestab iga noore vajadusi ja 

huve.  

§ 3 Kooli tegevuse eesmärgid ja põhiväärtused 

1. Kooli eesmärgid 

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi tegevuse eesmärgid on (vaata ka tabel 1): 

1) õpilased omandavad teadmised, oskused ja väärtushoiakud, mis võimaldavad jätkata 

õpiteed kõrgkoolis või kutseõppeasutuses; 

2) õpilased leiavad endale huvi- ja võimetekohase tegevusvaldkonna, millega siduda oma 

edasine haridustee; 

3) õpilased teadvustavad eesmärkide püstitamise vajalikkust ja suudavad oma eesmärke 

saavutada erinevates eluvaldkondades.  

Tabel 1. KJPG eesmärgid võtmevaldkondades.  

Võtmevaldkond Eesmärgid 

Eestvedamine ja 

juhtimine 
 Kooli töötajatest on moodustunud koostöömeeskond. 

 Juhtimine lahtub TQM-ist. 

Personal  Personal on kvalifitseeritud ja motiveeritud. 

 Vastuvõetud otsused on läbi kaalutud ja ellu viidud. 

 Iga töötaja vastutab talle usaldatud ülesannete tulemusliku täitmise 

eest. 

Ressurss  Eelarve kasutamine on säästlik ja lähtub kooli eesmärkide 

saavutamisest. 

 Õppekeskkond vastab seadustes sätestatud kriteeriumitele. 

Huvigrupid  Lapsevanem on informeeritud ja kaasatud. 

 Õpilasesindus on aktiivne. 

 Sõlmitud on partnerlussuhted ja toimub koostöö huvigruppidega kooli 

eesmärkide ellu viimiseks. 

Õppe- ja  Igal õpilasel on tema huvidest lähtuv õppekava. 
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kasvatustegevus  Andekate õpilastega töötatakse süsteemselt. 

2. Kooli põhiväärtused 

KJPG põhiväärtused: 

1. Õpilaskeskus – otsustamisel ja arendustegevuses lähtutakse eelkõige õpilase 

vajadustest. Tähtis on aus, avatud ja partnerit austav suhtlemisstiil. 

2. Hea haridus – oluline on kõigi osapoolte maksimaalne pingutus õpikeskkonna 

kujundamisel, õpetamisel ja õppimisel. 

3. Jätkusuutlikkus – õpilastele võimaldatakse kestvad teadmised ja laiapõhjaline 

haridus. Kõik organisatsiooni liikmed tegelevad pidevalt enesearendamisega. 

Need väärtused on kogu koolielu, -kultuuri ja õppekava aluseks. Õpilaskesksus, kvaliteetne 

haridus ja jätkusuutlikkus on väärtused, mida soovime kogeda igapäevases õppetöös, kuid mis 

on ka meie tegutsemise aluseks otsustamisel, planeerimisel ja hindamisel. 

Õpilaskesksuse aluseks on viisakas suhtlemine, mis tähendab eelkõige ausat, avatud ja partnerit 

austavat suhtlemisstiili. Kogu kommunikatsioon koolis on viisakas, aus, avatud ja 

suhtluspartnerit austav. Otsustamisel ja arendustegevuses lähtutakse eelkõige õpilase heaolust. 

Viisakas suhtlemine on aluseks tolerantsusele ja lugupidamise kasvule üksteise suhtes. Kooli 

töötajad on oma tegevuses diskreetsed, tolerantsed, suhtlemises avatud ja väärtustavad nii igaühe 

panust kui koostööd, olles pidevalt eeskujuks õpilastele. 

Hea haridus tähendab igaühe maksimaalset pingutust nii õppekeskkonna kujundamisel kui 

õppimisel. Õpetamisel kasutatakse parimaid kaasaegseid vahendeid ja efektiivseid metoodilisi 

võtteid. Õpetajad on kursis oma valdkonna didaktika uusimate suundadega. Nii õpetamisel kui 

õppimisel pingutatakse, et saavutada parimat tulemust oma võimeid arvestades. 

Jätkusuutlikkus on meie kooli õpilastele eelkõige kestvate teadmiste ja laiapõhjalise hariduse 

võimaldamine. Koolis saadav haridus tagab haridusastmetel edasiliikumiseks vajalikud oskused 

ja teadmised ning elukestvaks õppeks valmis hoiaku. Olulisi teadmisi ja tegevusi eristatakse 

ebaolulistest. Aega kui piiratud ressurssi hinnatakse. Õpilased ja õpetajad tegelevad pidevalt 

enesearendamisega. 

§ 4 KJPG ülesanded 

KJPG ülesanded on järgmised: 
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1) luua heal tasemel õpitingimused ja tasakaalustatud õppekava, et õpilased omandaksid 

teadmised, oskused ja väärtushoiakud, mis loovad eelduse, jätkamaks õpiteed kõrgkoolis 

või gümnaasiumijärgses kutseõppes; 

2) tagada, et teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ning 

arendamine toimuks kogu kooli õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning 

õpilase vahetu elukeskkonna ühistoime tulemusena; 

3) arendada  õpilases kodanikuoskusi, -aktiivsust ja –vastutust;  

4) arendada õpilase iseseisvust, et kooli lõpuks oleksn tal kujunenud oma maailmapilt ja 

adekvaatne enesehinnang, iseseisva õppimise oskus, soov ja oskused koostööks; 

5) õpilane on tuttav edasise haridustee võimalustega ning on teadlik enda võimekusest; 

6) seista eesti rahvuse ja rahvuslike distsipliinide säilimise ja arengu eest, seepärast 

pööratakse nii õppetegevuses kui ka väljaspool seda erilist tähelepanu eesti keele õppele; 

7) tagada õppemoodulite kaudu tingimused, mis võimaldavad õpilastel leida võimetekohane 

tegevusvaldkond või maksimaalselt arendada edasi enda huvisid ja leida valdkond 

millega siduda edasine haridustee; 

8) tagada õpilastele tervisekaitsenormidekohane päevakava, õppekorraldus ja –koormus 

ning toitlustamine; 

9) korraldada koolitervishoiuteenuse kättesaadavus; 

10) luua õpilastele tingimused kultuuri- ja sporditegevuseks; 

11)  luua koolitöötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste 

rakendamiseks ning täiendamiseks; 

12)  kasutada koolile eraldatud ressursse sihipäraselt ja mõistlikult õppe- ja kasvatustegevuse 

kvaliteedi tagamiseks; 

13)  teha kooli eesmärkide täitmisel koostööd õpilaste seaduslike esindajatega (edaspidi 

vanem), haridusosakonna, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitsespetsialistide, teiste 

koolide ning muude organisatsioonide ja isikutega nii Tartu linnas, Eestis kui ka 

rahvusvahelisel tasandil.  Õpilaste edasise haridustee kindlustamiseks kaasatakse 

väljaspool gümnaasiumi erinevaid partnereid, kes toetavad elukestvat õpet, 

innovaatilisust, kvaliteetset teadusharidust; 

14)  viia läbi töötajate tööalaseid koolitusi; 

15)  tagada koolipere vaimne ja füüsiline turvalisus ning tervise kaitse. 
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§ 5 KJPG-s kujundatavad pädevused 

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õppekava keskmeks on  üldpädevused, mis 

sisaldavad aine- ja valdkonnaüleseid pädevusi. Üldpädevused kujunevad kõikide õppeainete 

kaudu, tunni- ja koolivälises tegevuses. Nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse õpetajate ning 

kooli ja kodu ühistöös. 

Meie kooli lõpetaja 

1) käitub moraalselt, järgib üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid; 

2) vastutab oma valikute, otsustuste ja endale võetud kohustuste eest, austab teiste inimeste 

ja iseenda vabadust, on suveräänne isiksus; 

3) kasutab erinevaid õpistrateegiaid, oskab koostada uurimistööd ja seda esitleda, oskab olla 

meeskonna liige ja panustada ühiste eesmärkide saavutamisse; 

4) aitab teadlikult kaasa eesti rahvuse, keele, kultuuri ja Eesti riigi säilimisele ja arengule, 

mõistab eesti kultuuri Euroopa ja teiste rahvaste kultuuri kontekstis; mõistab, väärtustab 

ja austab oma ja teiste rahvaste kultuuritraditsioone; 

5) suudab hinnata oma taotlusi, arvestades oma võimeid ning võimalusi, oskab ette näha 

võimalikku edu ja ebaedu, on teadlik erinevatest töövaldkondadest, tööturu 

suundumustest; oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta, 

kavandab oma karjääri; 

6) kasutab korrektset ja väljendusrikast keelt, oskab argumenteeritult väidelda; 

7) mõtleb kriitiliselt ja loovalt, arendab ning hindab oma ja teiste ideid, põhjendab oma 

valikuid ning seisukohti; 

8) valdab vähemalt kahte võõrkeelt iseseisva keelekasutaja tasemel; 

9) kasutab matemaatilisi teadmisi ja meetodeid erinevates eluvaldkondades; 

10) evib väljakujunenud füüsikalist maailmapilti ning mõistab nüüdisaegse loodusteaduse 

olemust, teab globaalprobleeme, võtab kaasvastutuse nende lahendamise eest, väärtustab 

ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid; 

11) kasutab nüüdisaegset tehnoloogiat eesmärgipäraselt ja vastutustundega, hindab 

tehnoloogiliste rakenduste mõju igapäevaelule, tal on kaalutletud seisukohad tehnoloogia 

arengu ja selle kasutamisega seotud küsimustes; 

12) on kujundanud oma aktiivse kodanikupositsiooni, tunnetab end dialoogivõimelise 

ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja globaalses kontekstis, oskab konflikte vältida ja 

lahendada, käitub tolerantselt; 
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13) oskab väärtustada maailma ja rahvuskultuuri saavutusi; 

14) elab tervislikult, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ja füüsilist vormi. 

§ 6 Üldpädevused ja neid elluviivad tegevused 

Kultuuri- ja väärtuspädevus 

KJPG-s käsitletakse antud üldpädevust väärtuspädevusena.  

Väärtuspädevus, see on suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma 

ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega, 

väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt.  

Väärtuspädevuse kujundamisel keskendutakse järgmistele aspektidele: 

1) koolis toimub eesmärgistatud ja süsteemne väärtusarendus, mille aluseks on 

väärtuspõhine õppekava ja väärtuskasvatust toetav õpikeskkond; 

2) gümnaasiumi riikliku õppekava alusväärtused on kõigile kättesaadavad, neid järgitakse 

tegevuste kavandamisel ning erinevaid töövorme kasutades arutatakse õpilastega 

alusväärtuste üle; 

3) kool on deklareerinud oma põhiväärtuseid ja järgib neid; 

4) õpetajad viivad väärtuskasvatust ellu peamiselt igapäevase õppetegevuse, -meetodite 

valiku ja õppetööd toetavate ürituste kaudu, võimalusel kaastakse erinevaid partnereid; 

5) koolis keskendutakse igaühe loomingu, aja, individuaalse eripära ja põhiõiguste 

väärtustamisele õpikeskkonna ja –tegevuste kaudu; 

6) õppetegevuses keskendutakse selleks meetoditele, mis pakuvad analüüsi, koostöö, 

initsiatiivi ja dialoogi võimalusi; 

7) õpetajad arutlevad õpilastega päevakajaliste sündmuste või ühiskonnas ja maailmas 

esiplaanil olevate aktuaalsete küsimuste üle, seejuures õpetajad suunavad arutlust, et 

õpilased tutvuksid erinevate seisukohtadega ja kujundaksid isikliku seisukoha. 

Sotsiaalne pädevus 

Sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna 

ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi 
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ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha erinevates situatsioonides koostööd teiste 

inimestega; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel.  

Sotsiaalne pädevus saavutatakse õppeprotsessis erinevate meetodite kasutamisega, nagu 

rühmatöö, paaristöö, diskussioonid, simulatsioonid, rollimängud, esseede-, referaatide 

kirjutamine, esitlused, projektid. Sotsiaalne pädevus kajastub kõigis ainekavades. Suurem 

osakaal on sotsiaalainetel, mis annavad oskuse orienteeruda ühiskondlikus elus, ühiskonna 

tänapäeva ja mineviku nähtuste ja tendentside mõistmise. Sotsiaalainete õppimise kaudu 

realiseeritavad saavutatavad sotsiaalsed pädevused annavad oskuse toime tulla tänapäeva 

ühiskonnas, kasvatavad vastutustunnet ühiskonna ja kaaskodanike ees. Sotsiaalne pädevus annab 

võimaluse ennast edukalt teostada keeltes. Erinevate maade kultuurid ja sellest tulenevad 

käitumisreeglid ning ühiskonnas kehtivad tavad on olulised sotsiaalsete pädevuste rakendamisel. 

See nõuab kriitilist ja loomingulist mõtlemist. Sotsiaalset pädevust hinnatakse kõigis õppeainetes 

vastavalt ainekavadele.  

Sotsiaalse pädevuse kujundamisel keskendutakse allpool välja toodud aspektidele. 

1. Vastutustunnet kujundame kokkulepete sõlmimise ja kokkulepetest kinnipidamise 

jälgimise teel. Kokkulepete saavutamine tähendab osapoolte ärakuulamist ja üksteisega 

arvestamist (selle mõistmist, kas kokkulepet on võimalik täita) ning kõigi osapoolte 

kokkuleppega nõustumist. Oluline roll selle juures on õpetajatel kohases suhtlemises ja 

nende kannatlikkusel asju läbi rääkida ning järjekindluses kokkulepetest kinnipidamist 

jälgida. 

2. Demokraatlikku mõtteviisi kujundame igapäevase õppe -ja kasvatusprotsessi korralduse 

kaudu. Õppeprotsessi kavandamine on avalik, st õpilased peavad kursuse alguses teadma, 

mida õpitakse, millised on oodatavad õpitulemused, kuidas toimub hindamine ning 

millised on hindamiskriteeriumid. Kõik muutused õppeprotsessi käigus arutatakse 

õpilastega läbi. Välistatud on ootamatud kokkuvõtvad hindamised. 

3. Õpilasi käsitame õppeprotsessis partneritena, õpetajad võtavad kursuse lõpus neilt 

tagasisidet õppeprotsessi läbiviimise kohta. Kehtestatud reeglite järgimisel näitavad 

õpetajad õpilastele ise eeskuju. Ei saa nõuda, et õpilane täidaks reeglit, mida õpetaja ise 

ei täida.  

4. Tähtsustame õpilaste koostööoskuste arendamist. Kui õpetaja viib tunnis läbi rühmatöö, 

siis pärast seda analüüsitakse ka meeskonnatöö oskusi. 
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Enesemääratluspädevus 

Enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; 

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

seonduvatele ning inimsuhetes tekkivatele probleemidele. 

Enesemääratluspädevuse kujundamise aluseks on moodulite valik. Õpilane tunneb oma tugevaid 

külgi, oma huvisid ja sellest lähtuvalt koostab oma gümnaasiumi õppekava. Suurt tuge pädevuse 

kujunemisele annab uurimusliku või praktilise töö teema valimine ja töö koostamine.  

Enesemääratluspädevuse kujundamisel keskendutakse järgmistele aspektidele: 

1) kujundava hindamise raames kasutame kõigis õppeainetes õpilase enesehindamist, mille 

käigus õpilased õpivad määratlema enda tugevaid ja nõrku külgi ning kavandama 

parendustegevusi;  

2) õpilastega läbiviidavad arenguvestlused põhinevad õpilaste eneseanalüüsil ja seal 

analüüsitakse õpilase enesemääratluspädevuse arengut; 

3) õpetajad annavad õpilastele tagasisidet õpilaste tugevuste ja nõrkuste kohta;  

4) erinevates õppeainetes kujundame õpilase eesmärkide püstitamise oskust; 

5) enesemääratluspädevuse kujunemist toetavad klassijuhatajad, psühholoog, huvi- ja 

noorsootöö koordinaator ning kõikide ainete õpetajad. 

Õpipädevus 

Õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; 

planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja - 

strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja 

oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust. 

Õpipädevuse kujundamisel õpetame kõigis õppeainetes nii funktsionaalset lugemisoskust kui  ka 

kirjutamisoskust. Igas õppeaines töötame välja meetodid erinevate infokandjatega 

toimetulekuks, et arendada analüüsivat infotarbijat. Erinevate õppeainete raames korraldame 

õppekäike, ekskursioone jms., innustame õpilasi osalema konkurssidel, viktoriinidel, 

spordivõistlustel  jm. Arendame iseseisvat mõtlemist ning häälestame õpilasi elukestvale õppele. 

Samuti õpetame ainetundide ja klassiväliste ürituste kaudu rakendama praktikasse teoreetilisi 

teadmisi ning arendame jooniste, graafikute, diagrammide interpreteerimisoskust. Õpetame 

infokirjaoskust, mis on funktsionaalse kirjaoskuse alaliik. Õpilane õpib ära tundma talle 
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vajalikku infot, määratleb selle asukoha, hindab ja kasutab seda. Gümnaasiumi lõpuklassis 

tegeleme süvendatult edasiõppimise ja kutsevaliku teemadega.  

Suhtluspädevus 

Suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja 

suhtluspartnereid, esitada ja põhjendada oma seisukohti; lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste 

ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; 

väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt. 

Suhtluspädevuse arendamiseks erinevates õppeainetes 

1) suurendame suuliste vastuste osatähtsust; 

2) nõuame korrektset keelekasutust koolis; 

3) julgustame õpilasi oma ideid leidma ja neid kaitsma; 

4) harjutame ja selgitame erinevatest tekstidest arusaamist; 

5) seostame õpitut eluliste näidetega; 

6) analüüsime töödes tehtud vigu; 

7) parandame õigekirjavigu kõikides ainetes; 

8) suuname õpilasi lugema erialast väärtkirjandust. 

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogialane pädevus 

KJPG-s käsitleme antud pädevust matemaatikapädevusena. See on suutlikkus kasutada 

matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis 

elu- ja tegevusvaldkondades. Matemaatikapädevuse arendamiseks 

1) rõhutame matemaatika tähtsust kõigis õppeainetes, näitame matemaatikapädevuse 

vajalikkust  erinevate õppeainetes; 

2) tekitame huvi matemaatika vastu erinevate õppemeetoditega (õuesõpe, õppekäigud, 

ülesanded reaalsete, elust võetud andmetega), arendame suutlikkust hinnata kriitiliselt 

vastust ning oskust planeerida ülesannete  reaalset ja ratsionaalset lahenduskäiku; 

3) harjutame graafiliselt väljendatud andmete lugemist, statistiliste andmete rakendust 

probleemülesannete püstitamisel-lahendamisel; 

4) arendame ühiskonnas toimuvate sotsiaalsete-kultuuriliste protsesside statistilise 

kirjeldamise oskust probleemülesannete kaudu; 

5) kasutame vastavaid IT võimalusi (programme) ülesannete modelleerimisel ja 

lahendamisel. 
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Ettevõtlikkuspädevus 

Ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus luua ideid ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja 

oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; 

seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada 

tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.  

Ettevõtlikkuspädevuse arengut toetavad tegevused on järgmised: 

1) arenguvestluste läbiviimine; 

2) õpilasesinduse aktiivne kaasamine koolielu juhtimisse; 

3) õpilasfirmade töö; 

4) projektitööd; 

5) uurimus ja praktilised tööd; 

6) ürituste korraldamine; 

7) õpilase algatuste toetamine. 

Õpilastele antakse ettevõtlikkuspädevuse arendamiseks läbiviidavate tegevuste kaudu võimalus 

õppida  

1) planeerimist; 

2) eesmärkide püstitamist, nende elluviimist; 

3) oskust näha probleeme ja leida võimalusi nende lahendamiseks; 

4) eneseanalüüsi (SWOT meetodil); 

5) vastutama endale võetud ülesannete eest; 

6) näitama üles aktiivsust, omaalgatust; 

7) julgema riskida innovaatiliste ideedega; 

8) paindlikku reageerimist muutustele; 

9) austama ja aktsepteerima kaasõpilaste tegemisi, innustama koostööle. 

Digipädevus 

Digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuva 

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, multimeediumite loomisel ja kasutamisel; kasutada 

probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates 

digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, 
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isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja 

väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus. 

KJPG-s arendatakse õpilaste digipädevust integreeritud ja lõimitud õpiprotsesside abil 

aineteüleselt. Õppekava täitmiseks peavad õpilased gümnaasiumi lõpuks valdama info otsimise 

erinevaid meetodeid, filtreerimist, hindama infot kriitiliselt ja seda sobivas kontekstis tõlgendada 

ning kasutada. Kasutades digitehnikat suudab gümnaasiumi lõpetaja luua digimaterjale, hallata 

digimaterjalide kogusid, mõistab varundamise olulisust ning turvariskide olemust. 

Õppeinfosüsteemide kasutamine arendab õpilastes distsiplineeritud infotöötaja kompetentse, kus 

nii päevaplaanide kui ka pikemaajaliste projektide koostamistel on olulisel kohal  digivahenditel 

põhinevad kommunikatsiooni, informatsiooni töötlemise, ülesannete saamise ja delegeerimise 

ning tööprotsesside jälgimise funktsionaalsused. Kasutatavad IKT tehnikad on kirjeldatud ainete 

kavades. 

§ 7 Õppimise käsitus  

KJPG õppimise käsituse põhiseisukohad: 

1. Õppimist käsitatakse õpilase aktiivse ja sihipärase tegevusena, mis on suunatud tajutava 

informatsiooni mõtestamisele ja tõlgendamisele vastastikuses toimes teiste õpilaste, 

õpetajate, vanemate ja üldisema elukeskkonnaga, toetudes juba olemasolevatele 

teadmisstruktuuridele. Õppe- ja kasvatustegevuses lastakse õpilastel seada oma sihid, õppida 

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

töömeetodeid katsetades neile sobivaim õpistiil. 

2. Õppimine on elukestev. Elukestva õppimisega seondub eluhõlmav mõtteviis, mille järgi 

inimesed õpivad pidevalt erinevates keskkondades ja kool on vaid üks õpikontekst paljude 

hulgas. 

3. Õppimine on õppijas toimuv muutus, mida õpetaja saab vaid kaudselt kontrollida. 

4. Õppimises on kesksel kohal õpilaste aktiivne teadmiste konstrueerimise protsess. Selleks 

tuleb gümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevusega luua õppekeskkond, mis soodustab 

iseseisvat õppimist, sealhulgas vajalike õpioskuste kujunemist. Inimeste initsiatiiv, 

ettevõtlikkus ja paindlikkus on muutunud keskseks elus toimetuleku seisukohalt. Seega on 

tähtsaim õppimise õppimine ja vastutuse võtmine õppimise eest. 

5. Gümnaasiumi õppekava on väljundipõhine õppekava, kus keskne rõhuasetus on õppijate 

poolt õppimise kaudu omandatavate õpitulemuste omandamisel õppeprotsessi lõpuks. 
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Õpetamine konkreetsemalt ja õpikeskkond üldisemalt täidavad selles protsessis õppimist 

toetavat rolli. 

Väljundipõhise õppekava põhjendatus 

1. Eesmärkide seadmine muudab õppeprotsessi loogilisemaks ja paremini hinnatavamaks. 

Hindamist saab paremini kavandada, kui kavandatud õpitulemused on fikseeritud ja kõigile 

teada. Kuna õpitulemused on sisulised ja mitmekülgsed, muutub ka hindamine sisulisemaks 

– „mida kui palju“ pole enam nii oluline kui „kuidas sa seda mõistad ja kasutad“. 

2. Väljundipõhine lähenemine rõhutab, et õppimine jääb poolikuks, kui õppija ei saa protsessi 

käigus tagasisidet – kujundav hindamine on väga tähtis. 

3. Sõnastatud õpitulemused võimaldavad õpetajal keskenduda õppeprotsessis  

õpetamismeetoditele, mis aitavad jõuda soovitud tulemusteni. Õpitulemuste sõnastamine 

aitab täpsustada ka õppesisu omandamise määra, taset ja konteksti. 

4. Õppijad on motiveeritumad, kui nad mõistavad koolis toimuvat ja see on nende jaoks 

relevantne ning nad saavad aktiivselt oma õppimist edendada. Oluline eesmärk on, et 

õppijad seostaksid senisest paremini õpitut oma eluga. 

§ 8 KJPG õpikeskkond 

Õpikeskkonnana mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna 

kooslust, milles õpilased arenevad ja õpivad. 

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

Õppekoormus vastab õpilase jõuvarudele, kuna iga õpilane saab kujundada oma õppekava 

vastavalt oma huvidele ja võimetele. 

Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel osaleb kogu koolipere. Õpikeskkond toetab 

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

kooli vaimsust ning arendab edasi koolipere traditsioone. 

Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel 

1) loome vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning 

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

õpetuse ja kasvatusega seotud osaliste vahel; 

2) kohtleme kõiki õpilasi eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdõiguslikult, austades nende 

eneseväärikust ning isikupära; 
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3) jagame asjakohaselt ja selgelt otsustusõigust ja vastutust; 

4) märkame ja tunnustame kõigi õpilaste pingutusi ja õpiedu; hoidume õpilaste 

sildistamisest ja nende eneseusu vähendamisest; 

5) ennetame õpilastevahelist vägivalda ja kiusamist; 

6) oleme avatud vabale arvamusvahetusele, sealhulgas kriitikale; 

7) loome õpilastele võimalusi näidata initsiatiivi, osaleda otsustamises ning tegutseda nii 

üksi kui ka koos kaaslastega; 

8) loome õhkkonna, mis rajaneb inimeste usalduslikel suhetel, sõbralikkusel, tolerantsusel 

ja heatahtlikkusel, mida iseloomustab abivalmidus ning üksteise toetamine õpi- ja 

eluraskuste korral; 

9) korraldame koolielu inimõigusi ja demokraatiat austava ühiskonna mudelina, mida 

iseloomustavad kooliperes jagatud ja püsivad alusväärtused ning heade ideede ja 

positiivsete uuenduste toetamine; 

10) korraldame koolielu, lähtudes rahvusliku, rassilise ja soolise võrdõiguslikkuse 

põhimõtetest; 

11) korraldame õpet ka väljaspool kooli ruume (õppekäigud, õppereisid, praktikad ning õpe 

virtuaalses õppekeskkonnas). 

Füüsilist keskkonda kujundades jälgime, et 

1) kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus ning kujundus on õppe seisukohast otstarbekas; 

2) õppes on võimalik kasutada internetiühendusega arvutit ja esitlustehnikat ning õpilastel on 

võimalus kasutada raamatukogu; 

3) kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus on turvaline ning vastab tervisekaitse- ja 

ohutusnõuetele; 

4) ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega; 

5) kasutatakse eakohast ning individuaalsele eripärale kohandatavat õppevara, sealhulgas 

nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja -

vahendeid; 

6) on olemas kehalise tegevuse ja tervislike eluviiside edendamise võimalused nii koolitundides 

kui ka tunniväliselt. 

Päevakavas arvestame, et iga kursuse maht on 35 neljakümne viie minutilist õppetundi. Ajaline 

maht kaetakse 75-minutiliste tundidega (ühes kursuses on 21 tundi).  
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§ 9 Kohustuslike kursuste tunnijaotusplaan  

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium on üldhariduskool, mis pakub võimalust omandada 

gümnaasiumiharidus õpilase enda kujundatud õppekava alusel.  

Eesmärgiks on, et iga õpilane saaks koostada õppekava, mis vastab tema huvidele ja vajadustele. 

Kohustuslikud ained (tabel 2) on gümnaasiumi õppekavas sellises mahus, mis võimaldavad 

sooritada edukalt riigieksamid, valikained on 6-kursuselistes moodulites (v.a. saksa keel ja 

kultuur), nii et õpilane saaks süvendatult õppida aineid, mille vastu on tal huvi, või laiendada 

oma teadmisi uutes valdkondades.  

Tabel 2. Kohustuslike kursuste tunnijaotusplaan  

Aine G1 G2 G3 Kokku 

Eesti keel 3 2 3 8 

Kirjandus 2 2 2 6 

B2 võõrkeel 4 4 4 12 

B1 võõrkeel 3 3 x 6 

Matemaatika 5   

15 Kitsas matemaatika või  5 5 

Lai matemaatika  5 5 

Bioloogia 1 1 2 4 

Geograafia 2 1 x 3 

Keemia 1 2 x 3 

Füüsika 2 2 1 5 

Ajalugu 2 2 2 6 

Ühiskonnaõpetus x x 2 2 

Inimeseõpetus 1 x x 1 

Muusika 1 1 1 3 

Kunst x 1 1 2 

Kehaline kasvatus 2 2 1 5 

Uurimustöö/praktiline töö x x 1 1 

Uurimistöö alused x 1 x 1 

Kohustuslikud kursused kokku 
29 29 25 83 

 

Moodul on käsitletav ühe õppeainena. Lisaks on üksikud, moodulitevälised valikained, mis 

võivad õpilastele huvi pakkuda. Mitmeid kursusi viime läbi koostööpartneritega ning kasutame 

regulaarselt välislektoreid Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist, Eesti Maaülikoolist, Tartu Ülikoolist, 

Tallinna Tehnikaülikoolist, Tartu Kolledżista Justiitsministeeriumi Vanglateenistusest, Politsei- 

ja Piirivalveametist, Päästeametist, Tartu Kunstikoolist, Tartu Maakohtust, Deutsches 

Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz keskusest, Eesti Rahva Muuseumist jm. 
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§ 10 Moodulite kursuste tunnijaotusplaan  

Valikkursused on koondatud teemade kaupa pakettidesse ehk moodulitesse (tabel 3). Üks 

moodul koosneb kuuest kursusest, mis selgitavad põhjalikumalt ühte valdkonda. Mooduli 

valikuga muutuvad paketis olevad kursused õpilasele kohustuslikult läbitavaks. Kursused on 

jagatud võrdselt kolme aasta peale. Meedia ja filmikunsti-, spordimooduli ning mooduli 

„Loodus, keskkond ja mina“ osaks on ka praktika. Moodulite ja valikkursuste õpe korraldatakse 

vähemalt 16 soovija olemasolul. 

Tabel 3. Moodulite tunnijaotusplaan 

Moodul Kursuse nimetus G1 G2 G3  

Disain 

Ruumikujundus  1 x x 

Joonestamine  1 x x 

3D modelleerimine x 1 x 

Värvi- ja kompositsiooniõpetus x 1 x 

Keraamika/Fotograafia x x 1 

Disaini alused x x 1 

Kokku 6 

Edukas arutleja 

Lavaline esinemine 1 x x 

Loogika 1 x x 

Tekstiloome x 1 x 

Filosoofia alused x 1 x 

Teksti tõlgendamine  x x 1 

Kirjandus ja film x x 1 

Kokku 6 

Ettevõtlikkus ja 

ettevõtlus 

Ettevõtjad ja ettevõtlus 0,4 0,4 0,2 

Projektikirjutamise ABC 1 x x 

Kogukonna praktika x 1 x 

Kuidas saada rikkaks? x 1 x 

Ärieetika x x 1 

Enesemüümise kunst x x 1 

Kokku 6 

Hispaania keel 
Tase A1 2 2 2 

Kokku 6 

Inglise keel muutuvas 

maailmas 

Kirjandusest filmiks 1 x x 

Briti kultuur  1 x x 

Amerikanistika x 1 x 

Suuline eneseväljendus x 1 x 

Inglise ärikeel x x 1 

Laiendatud inglise keel (C1) x x 1 

Kokku 6 

Juriidika  

Inimene ja õigus 1 x x 

Äriõiguse alused x 1 x 

Tsiviilõiguse ja avaliku õiguse alused 1 x x 

Kriminaalõiguse alused x 1 x 
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Intellektuaalne omand x x 1 

Õigusfilosoofia x x 1 

Kokku 6 

Kultuur ja filosoofia  

Sissejuhatus eetikasse 1 x x 

Kultuur ja mõtlemine x 1 x 

Loomingulise mõtlemise alused 1 x x 

Inimene ja mõtlemine x 1 x 

Maailmareligioonid I x x 1 

Maailmareligioonid II x x 1 

Kokku 6 

Loodus, keskkond ja 

mina 

Eesti loodus I 1 x x 

Eesti loodus II x 1 x 

Keskkonnatehnoloogia 1 x x 

Geoinformaatika x 1 x 

Praktika 0,5 0,5 x 

Keskkonnabioloogia ja ökoloogia x x 1 

Kokku 6 

Majandus 

Majandus- ja ettvõtlusõpe 2 x x 

Õpilasfirmad x 2 x 

Isiklik rahandus x x 1 

Globaliseeriv maailm ja rahvusvaheline 

majandus 
x x 1 

Kokku 6 

Meedia ja filmikunst 

Sissejuhatus meediasse ja filmikunsti 1 x x 

Televisioon ja audiovisuaalne meedia 1 x x 

Trükikirjandus ja reklaam x x 1 

Film ja audiovisuaalne meedia x 1  

Meedia- ja filmipraktika  1  

Meedia- ja filmipraktika  x x 1 

Kokku 6 

Poliitika 

Politoloogia alused ja klassikalised teooriad  1 x x 

Filosoofia  1 x x 

Maailma religioonid x 2 x 

Kaasaegne ühiskond x x 1 

Kaasaegsed poliittehnoloogiad x x 1 

Kokku 6 

Psühholoogia 

Psühholoogia alused 1 x x 

Suhtlemispsühholoogia 1 x x 

Isiksuse psühholoogia x 1 x 

Bioloogiline psühholoogia x 1 x 

Sotsiaalpsühholoogia x x 1 

Patopsühholoogia x x 1 

Kokku 6 

Prantsuse keel 
Tase A1  2 2 2 

Kokku 6 

Riigikaitse ja 

julgeolek 

Vanglateenistus 1 x x 

Riigikaitse I x 1 x 

Riigikaitse II x 1 x 
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Abipolitseiniku õpe x x 1 

Vabatahtliku päästja õpe x x 1 

Paikuse laager x x 1 

Kokku 6 

Saksa keel ja kultuur 

Saksamaa käsitlemine filmides x 1 x 

Jugend debarttiert international x 1 x 

Ettevalmistus DSD I eksamiks x 1 x 

Ettevalmistus DSD II eksamiks x x 2 

Kokku 5   

Sport 

Jõutreeningute erinevad variandid ja 

pallimängud 
1 x x 

Pallimängud 1 x 1 

Spordilaager 0,5 0,5 x 

Spordiõpetus x 1 x 

Kickpoks ja enesekaitse x 1 x 

Kokku 6 

Teadus 

Elemendid meis ja meie ümber 1 x x 

Füüsika ja ühiskond 1 x x 

Keemiliste protsesside seaduspärasused x 1 x 

Loogika x 1 x 

Elutegevuseks olulised protsessid x x 1 

Füüsika ja tehnika x x 1 

Kokku 6 

Tehnika 

3D modelleerimine 1 x x 

Elektroonika 1 x x 

Robootika x 1 x 

Programmeerimise alused x 1 x 

Arvutigraafika x x 1 

Säästev tehnoloogia (TTÜ) x x 1 

Kokku 6 

Tervishoid 

Tervisteadlikkus ehk sissejuhatav kursus 

tervishoiu valdkonda  (TTK) 
x x 1 

Eneseabi ja alternatiivmeditsiin 1 x x 

Esmaabi ja eneseabi (TTK) x 1 x 

Anatoomia ja füsioloogia x 1 x 

Rakendusbioloogia x x 1 

Elupäästev esmaabi (Tartu kiirabi) x x 1 

Kokku 6 

Vene keel 

edasijõudnutele 

Kaasaegne Venemaa 1 x x 

Praktiline vene keel / ortograafia x 1 x 

Venemaa kultuuripärand 1 x x 

Vene kirjandus ja teoste ekraniseering x 1 x 

Ettevalmistus  B1 tasemeeksamiks x x 1 

Ettevalmistus  B2 tasemeeksamiks x x 1 

Kokku 6 

3D modelleerimine 

3D tegelaskuju modelleerimine 2 x x 

Arvutimängu keskkonna kujundamine x 2 x 

3D animatsioon x x 2 
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§ 11 Valikainete tunnijaotusplaan 

 

FKoolis õpetatakse soovijatele valikaineid, mis on peamiselt soovituslik läbida 12. klassis välja 

arvatud noortekoor, kus saab osaleda iga gümnaasiumiklassi õpilane. 

Tabel 4. Valikainete tunnijaotusplaan  

Valikaine  Kursuse nimetus G1 G2 G3  

Noortekoor 

Noortekoor I 1 x x 

Noortekoor II 1 x x 

Noortekoor III x 1 x 

Noortekoor IV x 1 x 

Noortekoor V x x 1 

Noortekoor VI x x 1 

Kokku 6 

Karjääriõpe Karjääriplaneerimine ja ettevõtlikkus x x 1 

Loogika Loogika x x 1 

Maailma religioonid Maailma religioonid x x 1 

Avalik esinemine Avalik esinemine x x 1 

Eetika Elu eetika x 1 1 

Tsivilisatsioonid väljaspool 

Euroopat 

Tsivilisatsioonid väljaspool 

Euroopat 
1   

Euroopa maade ja Ameerika 

Ühendriikide ajalugu 

Euroopa maade ja Ameerika 

Ühendriikide ajalugu 
1   

Euroopa maade ja Ameerika 

Ühendriikide ajalugu 
Keskajast uusaega 1   

 

Kokku 6 

Maailma ajalugu 

Ideed, mis muutsid maailma 1   

Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat 1   

Maailma religioonid I  1  

Muuseumipraktika  1  

Euroopa maade ja USA ajalugu   1 

Põhjamaade ajalugu   1 

Kokku 6 

IT-moodul 

Programmeerimine 1   

Tarkvara arendus 1   

Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine  1  

Tarkvara analüüs ja testimine  1  

Digiteenused   1 

Digilahenduse arendusprojekt 0,2 0,4 0,4 

Kokku 6 
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§ 12 Läbivad teemad KJPG õppekavas  

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

vahendiks ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on aineülesed 

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

toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakendada. Läbivate teemade 

õpe realiseerub eelkõige 

1) õppekeskkonna korralduses – kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õppekeskkonna 

kujundamisel arvestatakse läbivate teemade sisu ja eesmärke; 

2) aineõppes – läbivatest teemadest lähtudes tuuakse aineõppesse sobivad teemakäsitlused, 

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

projekte. Õppeainete roll läbiva teema õppes on lähtuvalt õppeaine taotlustest ja 

õppesisust erinev, olenevalt sellest, kui tihe on ainevaldkonna seos läbiva teemaga. 

Näiteks õppekäigud, õppereisid, praktikad, ainenädalad, IKT-vahendite kasutamine, 

õppekava sidumine reaalse eluga, koolisisesed projektid; 

3) läbivatest teemadest lähtuvas või õppeaineid lõimivas loovtöös – õpilased võivad läbivast 

teemast lähtuda selle loovtöö valikul, mida tehakse kas iseseisvalt või rühmatööna; 

4) koos paikkonna asutuste ja ettevõtete, teiste õppe- ja kultuuriasutuste ning 

kodanikuühendustega klassivälist õppetegevust ja huviringide tegevust korraldades ning 

osaledes maakondlikes, üle-eestilistes ja rahvusvahelistes projektides; näiteks vilistlaste 

esinemised koolis, tähtpäevade tähistamine, ühinemine projektiga  „Tagasi kooli“. 

Läbivad teemad ja nende käsitlus õppetöös: 

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

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

ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke 

kutsevalikuid; 

2) keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, 

vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda 

ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu 

küsimustele; 

3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning 

vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise 
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põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end 

ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja 

arengusuundadele; 

4) kultuuriline identiteet – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes 

mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride 

muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga 

määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist 

mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis; 

5) teabekeskkond – taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja 

teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida 

selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi; 

6) tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja 

nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb 

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

7) tervis ja ohutus – taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja 

füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, 

käituma turvaliselt ning osalema tervist edendava keskkonna kujundamises; 

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

tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja 

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

võimaluste piires. 

§ 13 Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted 

Ülekoolilised ja koolidevahelised projektid kavandatakse juhtkonna, õpetajate ja õpilaste 

omavahelises koostöös. Projektijuhi, kes vastutab projekti läbiviimise eest, kinnitab direktor.  

§ 14 CertiLingua sertifikaat 

CertiLingua sertifikaat on Euroopas loodud globaliseerumise ja integratsiooni tõttu noortelt 

nõutava keeleoskuse ning kultuuriliste ja sotsiaalsete erisuste alaste teadmiste kasvu toetamiseks, 

et edukalt ellu viia oma isiklikku karjääri ja tulevikuplaane. 

CertiLingua sertifikaat tõendab kõrget võõrkeeleoskuse taset ja ka häid teadmisi, analüüsioskust 

ja võimet edukalt orienteeruda Euroopa kontekstis. Sertifikaadi omandamist saavad taotleda 
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silmapaistvate tulemustega õpilased, kelle jaoks on sertifikaat rahvusvaheliselt aktsepteeritud 

tunnustuseks nende väljapaistvast keeleoskusest ja rahvusvahelisel areenil tegutsemise 

kompetentsusest. 

Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministeerium on andnud KJPG-le akrediteeringu anda välja 

CertiLingua sertifikaati. 

Koolipoolsed tingimused sertifikaadi väljastamiseks 

KJPG-s täidab CertiLingua sertifikaadi väljaandmiseks alljärgnevaid tingimusi: 

1. B2 tasemel on koolis võimalik õppida inglise keelt, vene keelt, saksa keelt ja prantsuse keelt. 

Õpilane saab omandada B2 tasemel võõrkeele ka väljaspool kooli ja esitab kursuste läbimise 

kohta tõendi vastavalt KJPG õppekava kursuste ülekandmise korrale. 

2. Integreeritud keeleõpe toimub alljärgnevatel kursustel:  

1) Briti kultuur, 

2) Kirjandusest filmiks, 

3) Amerikanistika, 

4) Venemaa kultuuripärand, 

5) Vene kirjandus ja teoste ekraniseering, 

6) Kaasaegne Venemaa, 

7) Edukas suhtleja, 

8) Saksamaa käsitlemine filmides, 

9) Jugend departtiert International. 

3. Euroopa tasandil nõutavad teadmised. 

Meie lõpetajad 

1) mõistavad eesti kultuuri Euroopa ja teiste rahvaste kultuuri kontekstis; 

2) mõistavad, väärtustavad ja austavad oma ning teiste rahvaste kultuuritraditsioone;  

3) on kujundanud oma aktiivse kodanikupositsiooni ; 

4) tunnetavad end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja globaalses 

kontekstis; 
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5) oskavad konflikte vältida ja lahendada; 

6) käituvad tolerantselt; 

7) oskavad väärtustada maailma ja rahvuskultuuri saavutusi. 

Valdavad järgnevaid teemasid: 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. 

Euroopa / rahvusvahelisel tasandil nõutavad teadmised on selgelt määratletud õpitulemuste 

kaupa järgnevates ainekavades: ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia, võõrkeeled, kunstiajalugu, 

muusikaajalugu, majandus- ja ettevõtlusõpetus, juriidika.   

Eeldame, et CertiLingua sertifikaadi taotlejal on ühiskonnaõpetuse kursusehinded head või väga 

head. 

KJPG loob võimalused õpilastel osaleda face to face projektides (koostööprojektid, 

õpilasvahetus, isiklik initsiatiiv jms). KJPG-s kasutatakse õppetöös Europassi koostamist, 

keeleõppes Euroopa keelemappi. 

Europassi koostatakse karjääriõpetuses, kus selle koostamine on hindeline õpiülesanne. 

Kokkuvõtlikult käsitletakse Europassi ka ühiskonnaõpetuses, psühholoogias, vöörkeelte, 

juriidikatundides. 

Kasutatakse Euroopa keelemapi põhimõtteid – enesehindamine, eesmärkide püstitamine 

keeleõppes, portfoolio koostamine kõikide võõrkeelte tundides. Euroopa keeltemapp on Eestis 

mõeldud kasutamiseks põhikoolis ja seetõttu KJPG võõrkeelte õpetajad kasutavad sellest 

teatavaid osasid. 

Tingimused õpilasele CertiLingua sertifikaadi saamiseks 

CertiLingua kriteeriumid õpilasele: 

1. Kahe võõrkeele oskus vähemalt B2 või kõrgemal tasemel. Keeleoskuse tõestuseks on 

riigieksam, sertifikaat, Euroopa keelemapp. 

2. LAK-õppes (lõimitud aine- ja keeleõpe) osalemine 94 tundi gümnaasiumis või 187 tundi 

viimase 4 aasta jooksul. 

3. Interkultuurilised kompetentsid: teadmised kultuurilisest ja sotsiaalsest mitmekesisusest, 

oskus toime tulla interkultuurilises kontekstis, teadlikkus ja hoiakud. Õpilane peab olema 
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osalenud face to face projektis ja kirjutanud uurimistöö, milles kajastuvad Euroopa ja 

rahvusvahelised kompetentsid. Näiteks uurimistöös on näited EL-st. 

4. Õpilane, kes soovib saada CertiLingua sertifikaati, esitab avalduse kooli direktori nimele 

gümnaasiumi viimase õppeaasta 1. veebruariks. 

5. Koos avaldusega esitab ta õpimapi, milles sisaldub tõendusmaterjal CertiLingua 

kriteeriumite täitmise kohta. Kool kontrollib, kas õpilane on täitnud CertiLingua 

sertifikaadi tingimused, ning langetab otsuse sertifikaadi väljaandmise kohta.  

Positiivse otsuse korral saab õpilane koos lõputunnistusega CertiLingua sertifikaadi. 

§ 15 Õppe ja kasvatuse korraldus 

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

45-minutilist õppetundi ehk 21 75-minutilist õppetundi).  

2. Uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine toimub üldjuhul 12. klassi eksamiperioodil.  

3. Koolieksamid toimuvad üldjuhul 12. klassis. 

4. Õpilane valib lisaks kohustuslikele ainetele 22 mooduli hulgast vähemalt kaks endale 

sobivat moodulit. Igas moodulis on kuni 6 kursust, mis omakorda on jaotatud kolmele 

aastale. Moodulid koondavad mingit ühte valdkonda käsitlevaid kursusi. Juhul kui 

õpilane ei saa täis kohustuslike kursuste arvu, mis vajalik gümnaasiumi lõpetamiseks, on 

õpilasel valida 9 valikkursuse või üksikute moodulikursuste vahel. KJPG-s soodustatakse 

õppimist koolivälisel ajal ka teistes institutsioonides. Ülekandmise tingimuseks on, et 

õpilane esitab kooli dokumendid, mis tõestavad 35-tunnise kursuse läbimist (tunnistus, 

tõend, väljavõte õppekavast jms) koolivälise organisatsiooni juures. Vajadusel võib 

õppenõukogu paluda esitada täiendavaid dokumente. Kogu gümnaasiumi jooksul on 

võimalik kanda üle kuni 6 kursust, v.a individuaalõppe korral. 

5. Gümnaasiumis toimub õpe perioodõppe vormis. Õppeaastas on 5 õppeperioodi. 

Õppeperiood koosneb vähemalt seitsmest õppenädalast. Ühes õppeperioodis on õpilasel 

kuni kaheksa ainekursust. Ühe ainekursuse (21 tundi) nädalakoormus on üldjuhul 3 (üks 

tund kestab 75 minutit) õppetundi. Erandiks on üksikud ained (kursused), mille iseloom 

nõuab kursuse korraldamist aasta ringi. 

6. Õppe korraldamiseks, õpilaste vajaduste, huvide ja võimete realiseerimiseks kasutatakse 

ka Tartu kui ülikoolilinna ja laiahaardelise hariduskeskuse võimalusi ja tehakse koostööd 

teiste Tartu gümnaasiumite, kutseharidust pakkuvate koolide ning huvikoolidega.  
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7. Õppekorralduse ajakasutus toimub vastavalt direktori kinnitatud kooli päevakavale. 

Haridusliku erivajadusega õpilasele koostatud individuaalses õppekavas sätestatakse 

juhendatud õppeks ettenähtud ajakava, juhul kui see erineb kooli päevakavast.  

8. Lõimingu aluseks on kooli õppekavas esitatud kokkulepete järgimine õppekorralduse ja 

hindamispõhimõtete osas, õppekavas konkretiseeritud pädevuste ja õpetuse eesmärkide 

elluviimisel. Kursuste planeerimisel konkreetsesse perioodi püütakse arvestada 

võimalusega luua teemakeskseid tervikuid. 

9. Haridusliku erivajaduse korral, mis väljendub tugevas motivatsioonis, kõrgemates 

võimetes ja/või loomingulisuses, on õpilase arengu ja motivatsiooni toetamiseks 

vastavalt andekuse valdkonnale järgmised võimalused: 

1) valikkursused;  

2) TÜ teaduskoolis osalemine;  

3) osalemine koolisisestel, piirkondlikel, üleriigilistel ja rahvusvahelistel 

aineolümpiaadidel, ainevõistlustel, konkurssidel ja konverentsidel; 

4) uurimusliku või praktilise töö koostamine; 

5) osalemine huviringides, koorides, treeningutel; 

6) õppimine koolivälistes organisatsioonides ja 6 kursuse KJPG õppekavasse 

ülekandmine; 

7) rahvusvahelise tasemeeksamite sooritamine võõrkeeltes; 

8) kooli omaloominguõhtul korraldamine või osavõtt nendest; 

9) õpilasesinduse töös osalemine; 

10) kooli ürituste (peod, aktused, konverentsid) kavandamine ja läbiviimine; 

11) vahetusõpilasena välisriiki suundumine; 

12) ÕE liikmena õpilaste esindamine hoolekogus ja õppenõukogus; 

13) koolisisestes, piirkondlikes, üleriigilistes, riikidevahelistes projektides, 

konverentsidel ja töörühmades osalemine. 

§ 16 Individuaalne õppekava 

Individuaalse õppekava määramisel ja koostamisel lähtutakse „Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduses“ § 18 sätestatust ja „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 13 sätestatust.  

Sõltuvalt õpilase hariduslikust erivajadusest võib kool teha talle muudatusi või kohandusi 

õppeajas, õppe sisus, õppeprotsessis, õpikeskkonnas või taotletavates õpitulemustes. Kui 
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muudatuste või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või 

kahanemine võrreldes riikliku või kooli õppekavaga, määratakse õpilane individuaalsele õppele. 

Individuaalsel õppel oleva õpilase õpetamise aluseks on kooli õppekava ja kursuste ainekavad. 

Individuaalset õpet rakendatakse õppejuhi otsusel. 

Koolipoolset individuaalset õpet pakutakse õpilasele juhul, kui 

1) tema teadmised ainealased teadmised on silmapaistvamad kui klassikaaslastel;  

2) õpilane õpib paralleelselt kahes üldhariduskoolis; 

3) õppeprogrammi suhtes on põhjendatud erisoovid (näit. õppeperioodi keskel 

teistest koolidest või välismaalt õppima tulnud või sinna õppima suunduvad õpilased); 

4) tervislikel või muudel olulistel põhjustel ei ole võimalik läbida ettenähtud 

kursuseid õigeaegselt või teiste õpilastega samas tempos; 

5) on tekkinud vajadus õppeaja pikendamiseks tervisliku seisundi või muude oluliste 

põhjuste tõttu.  

§ 17 Hindamine 

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja 

tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel 

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

õppimise lahutamatu osa. Hindamise eesmärgid on: 

1) toetada õpilase arengut; 

2) anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta; 

3) innustada ja suunata õpilast eesmärgipäraselt õppima; 

4) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee 

valikul; 

5) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel; 

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

Eristav ja mitteeristav hindamine 

Hindamine viie palli süsteemis kohustuslikes ainetes: 
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1) hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui õpilase saavutatud õpitulemused vastavad ainekavas 

püstitatud eesmärkidele  täiel määral ja ületavad neid; 

2) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt ainekavas 

püstitatud eesmärkidele; 

3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad ainekavas püstitatud 

eesmärkidele, kuid esineb puudusi ja vigu; 

4) hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi; 

5) hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi ja areng 

puudub.  

Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse 

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

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

võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% 

ning hindega „1” 0–19%. 

KJPG kasutab valikkursuste hindamisel hinnanguid  „arvestatud” ja „mittearvestatud“, kui antud 

valikkursuse õpetaja ei otsusta teisiti. Hinde „arvestatud“ saab õpilane, kelle suulist vastust 

(esitust), kirjalikku tööd, praktilist tegevust või selle tulemust saab lugeda vähemalt piisavaks 

vastavalt õppekavas toodud õpitulemuste nõuetele. Hinde „mittearvestatud“ saab õpilane, kelle 

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

piisavaks vastavalt õppekavas toodud õpitulemuste nõuetele.  

UPTi kirjutamise ja UPT aluste kursuse hinnete kujunemine on kirjeldatud ainekavas. 

Kujundav hindamine KJPG-s 

KJPG-s on kasutusel kujundav hindamine, mis on õppe kestel toimuv hindamine, mille käigus 

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

tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse 

õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed (vaata tabel 5). 
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Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate 

saavutustega. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja 

vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase 

arengut. 

Tabel 5. Kujundava hindamise protsess toimub alljärgneva skeemi alusel. 

 Kuhu õppija läheb? Kus hetkel õppija on? Kuidas 

soovitut 

saavutada? 

Õpetaja Õppe-eesmärkide ja edu 

kriteeriumide selgitamine 

Efektiivse vestluse juhtimine 

ning teised meetodid, mis 

annavad teavet õppija 

hetketaseme kohta. 

Edasiviiva 

tagasiside 

andmine 

Kaasõpilane Õppe-eesmärkidest ja edu 

kriteeriumidest arusaamine 

ning kaaslastega jagamine 

(kaaslastele selgitamine) 

Kaaslased kui õpperessurss, üksteiselt 

õppimine ja üksteise õppimise toetamine 

 

Õppija Õppe eesmärkidest ja edu 

kriteeriumidest arusaamine 

ning nende omaksvõtmine 

Õppija aktiveerimine oma õppimise eest ise 

vastutust võtma (ennastjuhtiv iseõppija) 

Hinde kujunemine 

Hindamine koosneb jooksvast, arvestuslikust ja kokkuvõtvast hindamisest. 

Jooksva hindamise all mõistetakse väiksemahuliste tööde eest saadud hindeid.  

Arvestuslik hindamine on õppeperioodil toimuv oluliste õpiülesannete hindamine, mille 

eesmärgiks on anda tagasisidet õpilasele ja õpetajale õpitud materjali omandamise kohta. 

Arvestuslik hindamine võib toimuda ka jooksvate hinnete põhjal.  

Kokkuvõtvalt hinnatakse õpilasi gümnaasiumis kursuse lõpul. Kursusehinne kantakse 

päevikusse kursuse viimase tunni toimumise päevast kolme tööpäeva jooksul. Suuremahuliste 

kontrolltööde planeerimisel arvestab õpetaja kursuse lõpu kuupäeva ja hinde tähtajaks 

väljapanemise kohustusega. 

Kursusehinne kujuneb vastavalt aineõpetaja poolt kursuse algul kirjeldatud korrale. 

Kursusehinnetest kujuneb kooliastmehinne. Kooliastmehinde kujunemist kirjeldatakse 

ainekavades. Kooliastmehinne pannakse välja õppejuhi antud kuupäevaks. 

Kokkuvõtva hindamisena mõistetakse ka teadmiste ja oskuste tõendamist varasemate 

õpikogemuste arvestamise kaudu. KJPG-s arvestatakse õppekavavälist õppimist koolis õpetatava 

osana. Kursusehinde või hinnangu ülekandmise tingimuseks on, et õpilane esitab direktori 
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nimele avalduse ja dokumendid, mis tõestavad vähemalt 35-tunnise kursuse läbimist (tunnistus, 

tõend, väljavõte õppekavast jms) koolivälise organisatsiooni juures. 

Moodulite hindamine 

Moodulit käsitletakse ühe õppeainena. Üldjuhul hinnatakse mooduli kursuseid ühe 

kooliastmehindega v. a. majandusmoodulis. Mooduli kooliastmehinne kujuneb kõikide kursuste 

koondhindena. Arvestatud või vähemalt rahuldava kooliastmehinde saamiseks peab õpilane 

olema läbinud vähemalt rahuldavalt kõik kursused. Kui õpilane on koolivahetuse tõttu läbinud 

mooduli osaliselt, on tal vaja vähemalt neli kursust läbida mooduli arvestamiseks. Kui 

päevakavaliselt või individuaalsete erisuste tõttu ei saa õpilane läbida mõnda mooduli kursust, 

lahendatakse erijuhtumid õppejuhi poolt. 

Hinnetest ja hinnangutest teavitamine 

Kõik hinded ja hinnangud sisestatakse elektroonilisse päevikusse.  

Õpilasi ja vanemaid teavitatakse elektroonilise päeviku vahendusel. Kõik õpetajad kannavad 

tunnid päevikusse tunni toimumise päeval hiljemalt kella 18.00-ks. Kirjalike tööde hinded 

kantakse päevikusse 7 päeva jooksul ja kirjandi hinded 21 päeva jooksul peale töö toimumist. 

Kõik hinded sisestatakse elektroonilisse päevikusse vähemalt sama päeva õhtuks, mil hinne tehti 

õpilasele teatavaks. Järeltööde hinded kantakse elektroonilisse päevikusse hiljemalt 7 päeva 

jooksul. 

Kursuse alguses teeb õpetaja õpilastele teatavaks õppeaines oodatavad õpitulemused ning 

planeeritud olulised õpiülesanded (samuti nende täitmise aja ja vormi), mille täitmine on 

õpilastele kohustuslik. Haridusliku erivajadusega õpilast, kellele on koostatud individuaalne 

õppekava, hinnatakse vastavalt kooli õppekavale, kui individuaalses õppekavas ei ole sätestatud 

teisiti. 

Kui olulise õpiülesande hinne on „puudulik”, „nõrk” või „mittearvestatud“, antakse õpilasele 

võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks kokkulepitud ajal aineõpetajaga kokku 

lepitud tähtaja jooksul.  

Kui kokkuvõttev hinne on „puudulik”, „nõrk” või „mittearvestatud“, antakse õpilasele võimalus 

järelevastamiseks kokkuleppel aineõpetajaga. Kokkulepe on fikseeritud kirjalikku taasaesitamist 

võimaldavas vormis. 
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Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine (ka plagiaat), võib 

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

tulemust hinnata hindega „nõrk“. 

Tasemeeksami punktide teisendamine koolieksami hinneteks 

KJPG-s teisendatakse keele tasemeeksami tulemused koolieksami hindeks alljärgnevalt: 

1. Õppides C1/B2 tasemel võõrkeelt:  

 C1/B2 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega väga hea (hinne 5), 

 B1 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega hea (hinne „4“), 

 A2 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega rahuldav (hinne „3“). 

2. Õppides B1 tasemel võõrkeelt:  

 C1/B2 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega väga hea (hinne 5), 

 B1 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega väga hea (hinne „5“), 

 A2 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega hea (hinne „4“), 

 A1 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega rahuldav (hinne „3“). 

3.Õppides A2 tasemel võõrkeelt kolmanda võõrkeelena:  

 C1/B2 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega väga hea (hinne 5), 

 B1 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega väga hea (hinne „5“), 

 A2 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega väga hea (hinne „5“), 

 A1 tasemel sooritatud eksam hinnatakse tulemusega hea (hinne „4“). 

§ 18 Hinde vaidlustamine 

Õpilastel ja vanematel on õigus vaidlustada kooliastme ja koolieksami hinnet. Selleks pöördub 

vaidlustaja hinde teada saamisest kolme tööpäeva jooksul kooli direktori poole ja toob välja 

hinde vaidlustamise põhjused. Kooli direktor moodustab vajadusel komisjoni, kes vaatab läbi 

hinde vaidlustamise asjaolud ja langetab otsuse hinde kohta 10 päeva jooksul peale avalduse 

saabumist. 

Õpilasel on õigus vaidlustada olulise õppeülesande ja kursuse hinnet. Selleks pöördub õpilane 

õpetaja või õppejuhi poole, tuues välja vaidlustamise põhjused hiljemalt 5 tööpäeva jooksul 

hinde teada saamisest. Õpetaja selgitab õpilasele hindamise kriteeriume ja korda ning toob välja 

hinde kujunemise põhjendused.  
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Õppejuhi poole pöördumisel kuulab õppejuht ära eri poolte arvamused ja langetab otsuse hinde 

vaidlustamise kohta. 

§ 19 Koolieksamid 

Õpilane sooritab koolieksami üldjuhul 12. klassis.  

Koolieksami võib sooritada kõigis kohustuslikes õppeainetes, ja valikainetes, mida on 

gümnaasiumiastmes õpitud vähemalt 105 õppetundi va ühiskonnaõpetus, kus saab sooritada 

samuti koolieksami. Mooduliainetes on lubatud koolieksam sooritada vaid hispaania keeles, 

meedias ja psühholoogias. 

Koolieksam ajaloos või ühiskonnaõpetuses loetakse sooritatuks hindele „väga hea“, kui õpilane 

on osalenud vabariiklikul ajaloo või- ühiskonnaõpetuse olümpiaadil. 

Koolieksam bioloogias, keemias, geograafias ja füüsikas loetakse sooritatud hindele „väha hea“, 

kui õpilane on osalenud vabariiklikul bioloogia, füüsika, geograafia või keemia olümpiaadil. 

Täpsem koolieksamite kord sätestatakse direktori käskkirjaga. 

§ 20 Kooli nimekirjast kustutamine 

Kooli nimekirjast võib kustutada õpilase, 

1) kellel on õppeperioodi lõpus kolmes või enamas aines 50% kursusehinnetest „puudulikud“ 

või „nõrgad“;  

2) kellel on õppeaasta lõpus ühes aines (milles on rohkem kui üks kursus) kõik kursusehinded 

„puudulikud“ või „nõrgad“ või „mittearvestatud“; 

kooli nimekirjast kustutakse õpilane,  

3) kellel on õppeaasta lõpus kolmes või enamas aines 50% kursusehinnetest „puudulikud“ või 

„nõrgad“. 

4) kes on saanud õppeaasta jooksul kolm kirjalikku noomitust direktori käskkirjana; 

5) kes ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi lõpetamise tingimusi ja tema õppeaeg 

ei ole individuaalse õppekava kohaselt pikendatud. 

Ettepaneku direktorile õpilase nimekirjast kustutamiseks teeb klassijuhataja või õppejuht. 

§ 21 Gümnaasiumi lõpetamise korraldus 

Gümnaasiumi lõputunnistus väljastatakse õpilasele, 
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1) kelle kooliastmehinded on vähemalt rahuldavad või valikkursuste puhul rahuldavad või 

arvestatud;  

2) kes on sooritanud riigieksamid eesti keeles või gümnaasiumi riiklikus õppekavas 

sätestatud juhtudel eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles (inglise, 

prantsuse, vene või saksa keeles). Võõrkeele riigieksami võib haridus- ja teadusministri 

kehtestatud tingimustel ja korras asendada rahvusvaheliselt tunnustatud eksamiga samas 

keeles. Riigieksam on sooritatud, kui saavutatud on vähemalt üks protsent maksimaalsest 

tulemusest; 

3) kes on sooritanud vähemalt rahuldavale tulemusele gümnaasiumi koolieksami 12. 

klassis; 

4) kes on sooritanud rahuldavale tulemusele gümnaasiumi jooksul õpilasuurimuse või 

praktilise töö (õpilasuurimuse või praktilise töö kord on kinnitatud direktori käskkirjaga), 

välja arvatud kooli lõpetamisel eksternina. 

§ 22 Õpilasuurimuse või praktilise töö korraldus 

Õpilasuurimuse või praktilise töö sooritab iga gümnaasiumi õpilane vastavalt PGS § 31 p 6 lg 3-

le.  

Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamine, vormistamine ja kaitsmine toimub vastavalt 

direktori poolt kinnitatud korrale ja juhendile. 

Õpilasuurimus ja praktilise töö ettevalmistamine:  

1) igal õpilasuurimusel ja praktilisel tööl on kooli poolt kinnitatud juhendaja (välisjuhendaja 

kasutamisel on koolis vastutav kontaktisik); 

2) õpilasuurimuse ja praktilise töö ajakava igaks õppeaastaks kehtestab kooli direktor 

käskkirjaga.  

Õpilasuurimuse või praktilise töö hindamisel lähtutakse käesolevas dokumendis sätestatud 

hindamise korraldusest. 

Õpilasuurimuste ja praktiliste tööde kaitsmine toimub üldjuhul 12. klassis. Kui õpilasuurimust 

või praktilist tööd ei ole tähtajaks sooritatud, tööd ei ole lubatud kaitsmisele või on hinnatud 

puuduliku hindega, antakse õpilasele võimalus korduvaks õpilasuurimuse või praktilise töö 

ettevalmistamiseks ja kaitsmiseks järelkaitsmise raames.  
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§ 23 Õpilase teavitamine ja nõustamine, karjääriteenuste korraldus 

Gümnaasium tagab õpilasele võimaluse saada õppekorralduse kohta infot ja nõuandeid. 

Õppekorralduse info on kättesaadav kooli kodulehelt ning kooli töötajate käest. Koolis töötab 

õpilaste nõustamise ja karjääriteenuste tutvustamisega tegelev psühholoog. Õpilaste 

konsulteerimine ja sealhulgas karjääriteenuste tutvustamine toimub klassijuhataja, psühholoogi, 

õppejuhi ja teiste spetsialistide omavahelises koostöös nii õpilaste jaoks individuaalselt kui 

grupitöö vormis. Valikainena on õpilastel võimalik läbida karjääriplaneerimise kursus. 

§ 24 Õpetaja koostöö ja töö planeerimise põhimõtted 

Õpetajate omavahelise koostöö väljundiks on ühise õppekava ja töökavade koostamine. Koolis 

toimuvad õpilasüritused, mille aluseks on erinevate ainevaldkonna õpetajate koostöö. Õpetaja 

töökava aluseks on kursuse ainekava. Ainekavas näitab õpetaja ära aine eesmärgid ning aines ja 

kursustel läbitava õppesisu ja õpilase õpitulemused. Töökava sisaldab saavutatavaid õpitulemusi 

ja nende kontrollimise mehhanisme, kasutatavaid metoodikaid ja hindamist. 

§ 25 Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 

Kooli õppekava uuendatakse ja täiendatakse pidevalt. Kooli õppekava uuendused ja täiendused 

kinnitatakse üks kord õppeaastas.  
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II AINEKAVAD 

§ 26 Keele ja kirjanduse valdkond 

Keele ja kirjanduse valdkonna üldalused 

1.1. Keele- ja kirjanduspädevused  

Keele- ja kirjanduspädevused on gümnaasiumi lõpuks õpilasel ainevaldkonnas saavutatavad 

õpitulemused.  

Gümnaasiumi lõpetaja on saavutanud järgnevad õpitulemused: 

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 väliskirjanduse olulisemaid autoreid ja kirjandusteoseid, seostab neid 

ajajärgu ja kultuurikontekstiga; 

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

peamisi kujundeid; 

9) analüüsib ja tõlgendab eri liiki kirjandusteoseid. 

1.2. Keele ja kirjanduse õppeained ja maht  

Keele ja kirjanduse õppeaineid on kaks: eesti keel ja kirjandus, mis koosnevad kokku 13 

põhikursusest ja 1 valikkursusest, mis toetab riigieksamiks ettevalmistust. 

Tabel 6. Keele ja kirjanduse kursused  

Kursuse nimetus 10. klass 11. klass 12. klass 

Eesti keel 

Praktiline eesti keel I    1 x x 

Praktiline eesti keel II   x 1 x 



37 

 

Praktiline eesti keel III x x 1 

Meedia ja mõjutamine x 1 x 

Teksti keel ja stiil x x 1 

Keel ja ühiskond  1 x x 

Eesti keele täiendkursus 1 x x 

Eesti keele üldkursus  x x 1 

Kirjandus 

Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine  1 x x 

Kirjandus antiigist 19. sajandini 1 x x 

Kirjanduse põhiliigid ja –žanrid x 1 x 

20. sajandi kirjandus x 1 x 

Uuem kirjandus x x 1 

Kirjandus ja ühiskond  x x 1 

Kokku 5 4 5 

1.3. Keele ja kirjanduse ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming  

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

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

keele hea valdamine on eduka õppimise eeldus kõigis õppeaineis. 

Keele ja kirjanduse õppeainete kaudu kujundatakse keele- ja kirjanduspädevuse ning 

kommunikatiivsete oskuste arengu kõrval ka gümnasisti identiteedi ja enesetunnetuse 

kujunemist ning kultuurilist ja sotsiaalset arengut.  

1.4. Keele ja kirjanduse ainevaldkonnas üldpädevuste kujundamise võimalusi 

Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete õppimise kaudu kujundatakse õpilastes kõiki riiklikus 

õppekavas kirjeldatud üldpädevusi. Üldpädevusi kujundatakse erinevate tekstide lugemise, 

reflekteerimise ja koostamise kaudu ning selleks on nii mitmesuguseid koostöövorme (nt ühised 

arutelud, esitlused, rühmatööd, projektid) kui ka individuaalse töö võimalusi (nt uurimistöö 

koostamine). Üldpädevuste saavutatus kajastub tekstiloomes, esitlustes ning arutlustes. 

Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – teadmiste, oskuste, 

väärtushinnangute ning käitumise kujundamisel on kandev roll õpetajal, kes loob soodsa 

õpikeskkonna ja aluse õpetaja ning õpilaste tulemuslikuks koostööks.  

Üldpädevusi kujundatakse ainevaldkonnas järgmistelt: 

1) kultuuri- ja väärtuspädevus: nii keele- kui ka kirjandusõpetuses rõhutatakse vaimseid 

väärtusi: emakeele eripära, arenguloo ja kasutusvaldkondade tundmist, suhtumist 

kirjandusse kui kunstiloomingusse ning kirjanikusse kui loojasse. Keelt ja kirjandust 

õpetades kujundatakse õpilase kõlbelisi väärtusi, sotsiaalseid hoiakuid ning 
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tõekspidamisi, suhtumist oma ja teiste rahvaste kirjandusse ning kultuuripärandisse 

laiemalt; 

2) sotsiaalne ja kodanikupädevus: keele- ja kirjandustundides kasutatavas paaris- ning 

rühmatöös kujundatakse koostööoskust, julgustatakse oma arvamust avaldama, 

kaaslaste ideid tunnustama ja teisi arvestama ning ühiseid seisukohti otsima. Eri laadi 

ülesannete kaudu kujundatakse oskust eetiliselt ja olusid arvestades suhelda nii 

suuliselt kui ka kirjalikult, nii vahetult kui ka internetikeskkonnas;  

3) enesemääratluspädevus: tekstide üle arutledes toetatakse õpilase minapildi 

kujunemist, õpiolukordades luuakse võimalused suhestuda käsitletavate teemadega, 

loovülesannete kaudu tuuakse esile õpilase isikupära ja andelaad ning avardatakse 

maailmapilti; 

4) õpipädevus: keele- ja kirjandustundides arendatakse kuulamis- ja lugemisoskust, eri 

liiki tekstide mõistmist, fakti ja arvamuse eristamist, eri allikatest teabe hankimist ja 

selle kriitilist kasutamist, eri liiki tekstide koostamist ning oma arvamuse 

kujundamist ja sõnastamist;  

5) suhtluspädevus: keele- ja kirjandustundides kujundatakse suulise ja kirjaliku suhtluse 

oskusi, suhtluspartneri arvestamist ning sobiva käitumisviisi valikut, oma 

seisukohtade esitamise ja põhjendamise oskust. Õppimise ja õppetekstide kaudu 

kujundatakse arutlemise, väitlemise ning nüüdisaegse kirjaliku suhtlemise aluseid;  

6) matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus: teabetekstide põhjal 

arendatakse oskust lugeda teabegraafikat või muul viisil visuaalselt esitatud infot, 

leida arvandmeid, õpitakse leitud infot analüüsima, sõnalise teabega seostama ning 

tõlgendama. Vanemates tekstides kasutatud mõõtühikute teisendamise kaudu 

edendatakse arvutusoskust. Õpitakse eristama teaduslikku teavet ilukirjandus- ja 

aimeteabest. Õpitakse kasutama tehnoloogilisi abivahendeid tekste luues, 

korrigeerides ning esitades;  

7) ettevõtlikkuspädevus: ettevõtlikkuse ning vastutustunde kujunemist toetatakse nii 

meedia- ja kirjandustekstidest kui ka õpilaste igapäevaelust lähtuvate eakohaste 

probleemide arutamise, seisukohavõtu ja lahenduste otsimisega nii keele- ja 

kirjandustundides kui ka loovtöödes. Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist soodustab 

õpilaste osalemine projektides, mis eeldavad õpilaste omaalgatust ja aktiivsust ning 

keele- ja kirjandusteadmiste rakendamist ning täiendamist eri allikaist.  



39 

 

8) digipädevus: suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat, toimetulekuks kiiresti 

muutuva ühiskonnas nii õppimises, kodanikuna tegutsedes kui kogukondades 

suheldes; leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja 

usaldusväärsust; osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumite 

loomisel ja kasutamisel; kasutada probleemilahenduseks sobilikke 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. 

1.5. Keele ja kirjanduse lõiming teiste ainevaldkondadega  

Hea keeleoskus loob eeldused kõigi õppeainete edukaks omandamiseks ning toimetulekuks  

isiklikus ja avalikus elus. Kõik õppeained arendavad keelekasutuse põhipädevusi: sõnavara 

mõistmist ja kasutusoskust, teksti mõistmist ja tekstiloomet, pädevust suuliselt ja kirjalikult 

suhelda. Seega kujuneb õpilaste funktsionaalne ja kriitiline kirjaoskus välja mitte üksnes eesti 

keele, vaid kõigi õppeainete õppetegevuse tulemusel.  

Väliskirjanduse autorite ja teostega tutvumine võib äratada huvi võõrkeelte õppimise vastu, 

õpitavas võõrkeeles kirjutatud teoste lugemine ja arutamine võib teadlikul suunamisel äratada 

huvi õpitava keele maa, selle kultuuri ja kirjanduse originaalkeeles lugemise vastu. 

Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs mõjutab maailmapildi kujunemist, ajaloosündmuste ja 

arengu mõistmist, ühiskonnaelus ja inimsuhetes orienteerumist ja  toetavad sotsiaalainete õpet. 

Kirjandusõpetuse taotlus suunata õpilasi erinevate ajastute kirjandusteoseis käsitletud probleeme 

tänapäevaelu ja inimestega seostama soodustab kindlasti õpilaste sotsiaalse pädevuse 

kujunemist. Erinevate tekstidega töötades ning arutluste ja väitluste kaudu arendatakse 

arutlusoskust ning info hankimise, tõlgendamise ja kasutamise oskust.  

Loodusalased tekstid  õppekirjanduses ja ilukirjanduses aitavad kaasa looduse tundmaõppimisele 

ja väärtustamisele. Loodusluule lugemine ja esitamine, sellega seotud esteetilis-emotsionaalsed 

elamused, samuti kirjandusteose looduskirjelduse kui kunstilise kujundi analüüs, selle tähenduse 

mõistmine teose kontekstis ergastab tähelepanu looduse ilule ja väärtustab loodust kui 

esteetiliste elamuste allikat. Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainetes kinnistatakse 

kohanimede ning loodusnähtuste ja -objektide nimetuste õigekirja. Arvsõnade õigekirja 

õppimine toetab korrektse matemaatilise kirjaoskuse arendamist. 
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Kunstiainete (kunsti- ja muusikaõpetus) õpetamine toetab eeskätt kirjanduse kui kunstiaine 

õppimist. Kirjandusteose analüüs soodustab arusaamist kunstilisest kujundist kui kunstiainete  

üldmõistest ja mis tahes kunstiteosest kui kunstiliste kujundite süsteemist. 

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

eeldused kõigi õppeainete edukaks omandamiseks ning toimetulekuks isiklikus ja avalikus elus. 

Samaaegu arendavad kõik õppeained keelekasutuse põhipädevusi: sõnavara mõistmist ja 

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

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

kõigi õppeainete õppimise tulemusel. Kuigi keeleoskust arendatakse järjekindlalt ja teadlikult 

keele- ja kirjandustundides, on vaja pidevat koostööd teiste aineteõpetajatega. 

Loovtegevuste kaudu kujundatakse tervist väärtustavat eluhoiakut, väitlustes propageeritakse 

tervislikke eluviise ning dramatiseeringutes ja rollimängudes kogetakse erinevaid olukordi. 

Sportlaste elulugude kaudu puututakse kokku üldinimlike kõlbeliste väärtuste, sotsiaalsete 

hoiakute ja tõekspidamistega.  

1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi keeles ja kirjanduses 

Erinevate õppetegevuste kaudu suunatakse õpilasi väärtustama elukestvat õpet kui elustiili ning 

mõtestama karjääri planeerimist kui jätkuvat otsuste tegemise protsessi.  

Õppetegevus võimaldab vahetult kokku puutuda töömaailmaga, nt ettevõtte külastusi, õpilastele 

tutvustatakse ainevaldkonnaga seotud ameteid, erialasid ja edasiõppimisvõimalusi. Õppetegevus 

võimaldab õpilasel süvendada teadmisi hariduse ja töömaailma vahelistest seostest. Arendatakse 

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

arengu vajadustest tulenevat infot edasiõppimise võimaluste kohta ja koostada karjääriplaan. 

Erinevad õppetegevused, sh õpilaste iseseisvad tööd, võimaldavad õpilasel seostada huvisid ja 

võimeid ainealaste teadmiste ja oskustega ning mõista, et hobid ja harrastused hoiavad elu ja 

karjääri tasakaalus. Rollimängude ja erinevate tekstide käsitlemise, arutelude ning loovtööde 

kaudu arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, suutlikkust oma arvamust kujundada ja 

väljendada ning probleeme lahendada. Õpe võimaldab õpilasel kujundada eneseanalüüsiks 

vajalikku sõnavara, et analüüsida oma huve ja võimeid, nii ainealaseid kui ka üldoskusi ja 

teadmisi, sh oskust koostada õpingutele ja tulevikus tööle kandideerimiseks vajalikke 

dokumente.  

Ainevaldkonna õppeainete kaudu taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, 

keskkonnateadlikuks, vastutustundlikuks ning tervist ja turvalisust väärtustavaks inimeseks.  
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Eri liiki tekstide käsitluse kaudu hakkavad õpilased märkama ühiskonnas probleeme ja otsima 

neile lahendusi.  

Ilukirjandust ning kultuuriteemalisi tekste lugedes ja analüüsides, nende üle arutledes ning nende 

põhjal kirjutades kujundatakse õpilaste kõlbelisi omadusi, väärtusnorme ja hoiakuid. Oma keele 

ja kirjanduse väärtustamise kaudu õpitakse lugu pidama endast ning rahvast, teiste rahvaste 

tekstide toel kujundatakse arusaam kultuuride erinevustest, ent ka tõdemusinimkonna 

kultuurilisest ühisosast.  

Oskusi kasutada teabekeskkonna vahendeid kujundatakse praktilises tegevuses, mis hõlmab eri 

allikatest (sh internetist) teabe hankimist, selle kriitilist hindamist ning kasutamist nii 

õppeteemakohaste teadmiste suurendamiseks kui ka tekstiloomes.  

Õpiülesannete lahendamiseks kasutatakse infoühiskonna võimalusi, õpilasi suunatakse otsima 

alternatiivseid lahendusi 

1.7. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine  

Õppetegevust eesti keele ainekursustes kavandades arvestatakse, et lõpetaja oleks omandanud 

eesti keele. Eesti keele oskus tähendab eesti kirjakeele valdamist keele nelja osaoskuse 

(lugemine, kirjutamine, kõnelemine ja kuulamine) valdkonnas.  

Lugemisoskust arendatakse erinevate valdkondade tekstide lugemise, nende sisu analüüsimise ja 

kriitilise hindamise teel. Õpetuses jälgitakse, et käsitletavate tekstide raskusaste kasvaks 

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

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

on sõnavara laiendamine, selleks omandatakse kogu aineõppes süstemaatiliselt uusi sõnu (vähem 

tuntud sõnu, võõrsõnu, piltlikke väljendeid). Lugemispädevuse tähtis komponent on oskus leida 

niihästi trükitud kui ka elektroonilistest allikatest vajalikke tekste ning neist omakorda vajalikku 

teavet. Lugemisoskuse arendamise avaram eesmärk on kriitilise teabekasutaja ja esteetilisi 

väärtusi mõistva isiksuse kujundamine.  

Kirjutamisoskust arendatakse erineva eesmärgi ja ülesehitusega tekstide loomise kaudu. Valdav 

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

põhikoolist. Kirjutamisoskuse arendamise ülesanne on saavutada neid tekste luues meisterlikkus. 

Oluline on oskus kirjutada teksti alustekstide põhjal, samuti oskus siduda oma tekstiga teistest 

tekstidest saadud teavet, viidata, tsiteerida ja refereerida. Kirjutamispädevuse vältimatu eeldus ja 

komponent on hea ja toimiv õigekirjaoskus. Seetõttu kinnistatakse ning arendatakse 

kirjutamisülesannete kaudu pidevalt õigekirjaoskust.  
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Kõnelemisoskuse arendamise keskne ülesanne on täiustada võimet valida suhtlusolukorrast ja 

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

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

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

harjutatakse rollimängudes. Kõnelemisoskuse tähtis komponent on argumenteerimisoskus, 

võime oma seisukohti esitada ja kaitsta, kasutades nii ratsionaalseid, emotsionaalseid kui ka 

eetilisi põhjendusi. Argumenteerimisoskust arendatakse arutelude, diskussioonide ning ümarlaua 

vormis.  

Kuulamisoskuse arendamise eesmärgid on vestluspartneri suhtluseesmärgi mõistmine, veenmise 

ja manipuleerimise äratundmine ning suulises vormis esitatud teabe ja aimetekstide mõtte 

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

Kuulamisoskuse arendamiseks võib kasutada aruteludest või loengutest kokkuvõtete tegemist 

ning poliitiliste kõnede analüüsi.  

Õppetegevust kirjanduse ainekursustes kavandades arvestatakse kirjanduse õppe-eesmärkide ja 

õpitulemustega. Nende põhjal on kirjandustunni õppetegevused seotud ilukirjanduse ja 

kultuuriteemaliste teabetekstide, sh esseistika lugemise, analüüsi ja tõlgendamisega, ent ka 

suulise ning kirjaliku eneseväljendusega. Lugeja- ja tekstikeskse kirjandusõpetusega asetub 

esikohale lugemine ning sellega seotud tegevused, tagaplaanile jääb kirjanduslugu. 

Kirjandustunnis kasutatakse eri kirjandusteaduslikke meetodeid lähilugemisest võrdlev-

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

ja praktilises tegevuses kasutada.  

Kirjandusega tegelemise meetodid:  

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

filosoofiaga;  

2) vaadelda kirjandusteost kui kirjaniku elu peegeldust ja edasiarendust;  

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

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

5) tekstiruume, uurida süžee ja faabula seoseid, narratiivsust jm;  

6) mõtestada lahti väite võtmesõnu; sõnastada oma arvamust või küsimusi, 

7) argumenteerida; leida olulist ja seostada seda varem loetuga, struktureerida teavet 

ning  

8) edastada seda graafiliselt;  
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9) võrrelda ja vastandada teavet, tuua esile ühiseid ning eriomaseid jooni;  

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

motiivides, üksiksõnades ja fraasides;  

11) leida arhitekstuaalseid seoseid süžeedes, tegelastüüpides, motiivides ning 

väljendites;  

12) teisendada teksti teise žanrisse;  

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

14) võrrelda ilukirjanduse väljendusvahendeid filmi- ja teatrikunsti võtetega;  

15) tegelda kunstiteose poeetikaga, uurida oma lugemisoskust, -eelistusi ja 

lugejaajalugu, erinevaid lugejarühmi ning lugemismudeleid.  

Kirjandusõpetuse eesmärke aitavad saavutada kirjandusteoste motiividel loodud või 

kirjanduslugu tutvustavate mängu- ja tõsielufilmide vaatamine, helisalvestiste kuulamine, samuti 

teatris ja muuseumis käimine ning nende tegevustega seotud ülesanded.  

Ilukirjandustekstide kõrval loetakse kirjandustunnis ka kirjandusõpet toetavaid metatekste. See 

süvendab oskust kasutada erinevaid teabevahendeid ja kujundab kriitilist suhtumist 

internetiallikaisse 

Esseistikat või kirjanduskriitikat lugedes, seda kirjandusteose analüüsil kasutades kasvab oskus 

korrektselt tsiteerida ja refereerida, kujuneb arusaam autoriõigusest ning plagiaadist. Eakohaselt 

valitud kirjanduskriitika lugemine toetab tööd tervikteostega, pakkudes isikust, ajastust, 

kultuurist vm lähtuvaid eri tõlgendusvõimalusi, õpetades ühtlasi tekstisse kriitiliselt suhtuma. 

Õpetlik on otsida teavet teose probleemide, ideede, tegevusaja ja -kohtade jms kohta; leida teksti 

põhiidee ning seostada seda oma elu- ja lugemiskogemusega; esile tõsta ja ümber sõnastada 

olulisi mõtteid; teha loetust kokkuvõte või esitada teavet teises vormis; sõnastada poolt- ja 

vastuargumente; esitada teksti kohta küsimusi või neile vastata; analüüsida teksti põhjal 

koostatud väiteid 

Tekstipoeetilise käsitluse korral on soovitatav tekstide ühiseid ja eriomaseid jooni sedastav 

võrdlusmeetod. Kirjandustunnis käsitletut aitab kinnistada õpitu suuline ja kirjalik rakendamine. 

Selleks võib kirjutada analüüse, arutlusi ja loovtöid ning kasutada suulise eneseväljenduse 

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

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

Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätteist ja KJPG 

hindamisjuhendist. Keeles ja kirjanduses on hindamise valdkonnad erinevad (vaata ka tabel 7). 

Tabel 7. Keele ja kirjanduse ainete hindamise valdkonnad 

Aine 

Eesti keeles hinnatakse:  Kirjanduses hinnatakse:  

korrektset suulist ja kirjalikku keelekasutust teoste lugemist, tõlgendamist ja analüüsi 

eri liiki suuliste ja kirjalike tekstide mõistmist 

ning kriitilist analüüsi 

eri liiki tekstide loomise ja esitamise oskust 

Argumenteerimisoskust argumenteerimisoskust 

Tekstiloomeoskust eesti ja maailmakirjanduse peamiste 

arengusuundade tundmist 

teabeallikate kasutamise oskust ilukirjandusliku keelekasutuse eripära 

mõistmist ja valdamist.  

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

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

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

praktilise eesti keele kursuse õpieesmärkidele suunatud tegevusi hinnata ja arvestada praktilise 

eesti keele kursuse osalise sooritusena.  

1.8.1. Keele ja kirjanduse hindamisjuhend 

Keele ja kirjanduse hindamisel lähtutakse ainevaldkonnale omastest erisustest, mis on 

kirjeldatud käesolevas punktis. 

Kõik kirjalikud tööd on puhtalt ja korrektselt vormistatud (pealkiri, nimi, klass, kuupäev, 

äärejoone arvestamine). Käekirja tõttu ebaselged kohad ja valed  tähekujud loetakse veaks 

(aluseks nõuded riigieksamile). Kui mis tahes oluline töö on kursuse  jooksul ilma mõjuva 

põhjuseta sooritamata, võib õpetaja kursusehinnet langetada. Kirjalike tööde hindamisel 

lähtutakse riiklikust hindamisjuhendist, kui ei ole välja toodud teisiti. 

Etteütluse teksti ortogrammide hulga määrab aineõpetaja vastavalt klassi tasemele. Hinde 

panekul lähtub aineõpetaja eelkõige kontrollitava teema ortogrammidest (vaata tabel 8 ja 9).  

Tabel 8.  Etteütluste sõnade arv klasside lõikes 

Klass 10. klass 11. klass 12. klass 

Sõnade arv etteütluses 100-160 110-180 120-220 

 

Tabel 9. Etteütluse vigade arv ja hinne 

Hinne 5 4 3 2 1 

Vigade arv 0-2 3-6 7-9 10-15 16 ja 
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gümnaasiumi 

etteütluses 

enam 

Kirjandite ja suuremahuliste kirjalike tööde hindamisel lähtub aineõpetaja riigieksamitöö 

parandamise juhendist. Aineõpetaja võib õpilase motiveerimiseks alandada iga hinde nõutavat 

punktisummat 5 protsendi võrra. 

Kontrolltööd, tunnikontrollid, teose sisukontrollid jm punktisüsteemis hinnatavad tööd 

hinnatakse vastavalt KJPG üldisele hindamisjuhendile. Töö koostab aineõpetaja vastavalt klassi 

tasemele lähtuvalt kontrollitavast teemast. Protsendisüsteemi arvestatakse ka pikema loova töö 

hindamisel.  

Kõnede ja esitluste hindamine toimub vastavalt tabelis 10 toodule. 

Tabel 10. Kõnede ja esitluste hindaminu eesti keele tundides 

Hindamise 

alused  
Suurepärane  Hea  Vajab arendamist  

Häälekasutus: 

tempo 

(kiire/aeglane); 

tugevus 

(kõva/vaikne); 

artikulatsioon  

Rääkijat on meeldiv 

kuulata, kasutab pause ja 

rõhke kõne 

rütmistamiseks. Hääl 

kõlab loomulikult, 

väljendus on selge.  

Kõne on selge, 

esitus pisut 

monotoonne.  

Kõne monotoonne, hääl 

liiga vaikne, tempo liiga 

kiire või liiga aeglane; 

pikad mõtlemispausid, 

kasutab verbaalseid 

täiendeid.  

Ülesehitus, 

argumentatsioon  

Kõne/esitluse ülesehitus 

on korras, st tekst on 

liigendatud tervik, 

ülesehitus on loogiline ja 

sidus.  

Ülesehitus on 

jälgitav, mõtted 

on esitatud 

selgelt.  

Kõne ülesehitus on 

ebaloogiline. Mõtted on 

kohati seosetud. Sõnumit 

on raske mõista.  

Mulje: 

entusiasm, siirus, 

originaalsus  

Kõnelejal on hea kontakt 

publikuga, esineja usub 

oma sõnumisse, paneb 

end kuulama. Esitus on 

loov ja teemakäsitlus 

isikupärane.  

Kõneleja usub 

oma sõnumisse, 

on esinemiseks 

hästi ette 

valmistunud, 

püüab luua sidet 

publikuga.  

Kõneleja on ette 

valmistunud, kuid ei esine 

enesekindlalt. Peab pigem 

monoloogi kui dialoogi. 

Silmside publikuga on 

kasin.  

Näitliku 

lisamaterjali 

kasutamine 

(lisapunktid)  

Kasutab esinemise 

ilmestamiseks erinevaid 

vahendeid (tabelid, 

graafikuid). 

Näitmaterjalide kvaliteet 

on hea.  

Kasutab näitlikku 

lisamaterjali  

Kasutatud lisamaterjal ei 

toeta sõnumit, kvaliteet 

kõikuv.  

Kursushinde võib aineõpetaja välja panna jooksvate hinnete alusel. Kui õpetaja on eelnevalt 

õpilasi teavitanud, võib mõnd hinnet, nt kontrolltööd, proovieksamit vmt pidada teistest 

kaalukamaks. Jooksvatest hinnetest võib välja panna ka ühe arvestusliku hinde, mis on 
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võrdväärne teiste sama kursuse arvestuslike hinnetega. Kursuse lõpus võib õpetaja korraldada 

kursuse lõputöö, mille teemadest on õpilasi enne teavitatud. 

Kursuse lõpus võib õpetaja korraldada kursuse lõputöö, mille teemadest on õpilasi enne 

teavitatud ja  mille positiivsele hindele sooritamine on kohustuslik. 

Kooliastmehinne pannakse välja kõikide kursususte koondhindena. Õpetaja lähtub hindamisel 

õpilase individuaalsest võimekusest, sooritusest ja arengust õppetöö käigus. 

Kooliastmehinde paneb välja aineõpetaja  kõikide kursuste koondhindena tingimusel, et ühelgi 

õppeaastatest ei ole ei eesti keele ega kirjanduse kursustest hinnatud hindega 1 või 2 rohkem kui  

50 %. Olulisemad on  12. klassis saadud kursusehindeid.  

Kursusehindeid „1“ ja „2“ on kokkuleppel aineõpetajaga võimalus järele vastata. 

1.9. Füüsiline õpikeskkond  

Õppetöö toimub valdavalt klassis, kus saab mööblit sobivalt ümber paigutada rühmatööks ja 

ümarlauavestlusteks ning vajaduse korral arvutiklassis, kooli raamatukogus ja väljaspool kooli. 

Õpilased kasutavad kooliraamatukogu õppekirjandust, klassiruumis on kasutada 

õigekeelsussõnaraamatud ja võõrsõnastikud, tekstikogumikud, kirjandusteosed ning 

audiovisuaalvahendid, õppes kasutatakse tänapäevaseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial 

põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid, sh netisõnaraamatuid.  

2. Keele ja kirjanduse valdkonna ainekavad 

2.1. Eesti keele ainekava 

2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi lõpuks taotletavad õppe- ja kasvatuse eesmärgid eesti keeles: 

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

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

kriitiliselt keele muutumise tendentse ja nüüdisolukorda; 

3) õpilane tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb 

eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt; 
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4) õpilane tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri liiki tekste lugeda, analüüsida ja 

koostada; 

5) õpilane rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka loojana; 

6) õpilane arendab loovat ja kriitilist mõtlemist; 

7) õpilane valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid. 

2.1.2. Õppeaine kirjeldus 

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

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

ning anda neile baasteadmistega võrdses mahus praktilisi oskusi.  

Õppeaines käsitletakse põhjalikult keele ülesandeid ühiskonnas: kuidas keel toimib 

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

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

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

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

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

kui infovahetussüsteemist ning kesksest identiteedi väljendajast. Süstemaatiline ülevaade 

antakse meediast ja mõjutamisest. Käsitletakse reaalsuse konstrueerimist meedia vahendusel 

ning kuidas ja mis keelevahenditega luuakse samast nähtusest erinevaid käsitlusi. Sellega seoses 

selgitatakse ajakirjanduseetikat. Käsitletakse reklaami ning selle mõjutamisvõtteid, elektroonilist 

meediat ja selles tekkinud uusi suhtlusvõimalusi ning nendega seotud ohte ja 

manipuleerimisvõimalusi. Meediaõpetusega kujundatakse kriitilist meediatarbijat.  

Süvendatult vaadeldakse teksti keele ja stiili küsimusi. Käsitletakse erinevate tekstiliikide 

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

kirjutamise komponente ja nõudeid eri tekstiliikide keelele.  

Süstemaatiline ülevaade antakse põhilistest stiilivigadest.  

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

Lugemisoskuse arendamise avaram eesmärk on kujundada kriitilist teabekasutajat. 

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 
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vestluspartnerit ja esinejat, tunda suulistes meediakanalites ära faktiinfo ja arvamus ning 

mõjutamine ja manipuleerimine; olla valmis esitama täpsustavaid küsimusi ning vastuväiteid. 

2.1.3. Gümnaasiumi lõpetaja eesti keele õpitulemused: 

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

sobivalt ning üldkirjakeele normide järgi; 

2) valib suhtluskanaleid ning väljendusvahendeid sobivalt, lähtudes funktsionaalsetest, 

eetilistest ja esteetilistest kaalutlustest; 

3) oskab oma tekstide loomiseks leida, kriitiliselt hinnata ja kasutada eri laadi teabe 

allikaid; 

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

suulisi ja kirjalikke tekste; 

5) kõneleb ja kirjutab asjakohastele tekstidele reageerides ning nendele toetudes; 

6) analüüsib ja hindab kriitiliselt meedia- jm avalikke tekste ning tunneb tekstide 

mõjutusvahendid; 

7) oskab oma keelekasutuse parandamiseks kasutada keeleinfo allikaid. 

2.1.4. Eesti keele kursuste õpitulemused ja sisu 

Keel ja ühiskond  

Õpitulemused 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) mõistab keele rolli, funktsioone ja tähendust ühiskonnas; 

2) teab eesti keele erijooni teiste keeltega võrreldes; 

3) mõistab allkeelte (oskuskeel, ilukirjanduskeel) ja keele varieerumise olemust; 

4) tunneb suulise ja kirjaliku keele norme ning etiketti; 

5) oskab eakohasel tasemel analüüsida ajastuomaseid keelenähtusi (arvutisuhtluse keel,  

släng…). 

Õppesisu 

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

kujundamine. 

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

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

3. Eesti keel ja teised keeled. Eri tüüpi keeled. Eesti keele eripära teiste keelte kõrval. 
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4. Häälikusüsteem,  

1) astmevaheldus; 

2) muutevormistik; 

5. lausetüübid ja sõnajärg; 

6. täis- ja osaalus, täis- ja osasihitis, täis- ja osaöeldistäide  lauseehituses; 

7. eesti sõnamoodustuse erijooni. 

8. Eesti keel võrdluses soome keele ja teiste soome-ugri keeltega; Euroopa ja maailma 

keeled (valikuliselt). Keelekontaktid. Saksa, vene, inglise ja soome keele mõju eesti  

keelele. Keelevarieerumine ja muutumine. 

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

Kirjakeele norm. Keeleline etikett. Keelekasutuse valdkonnad ja sotsiaalrühmade 

erikeeled. Släng. Aktsent. 

10. Eesti mitmekultuurilise ja mitmekeelse maana. Keeleline tolerantsus. Eesti keelepoliitika.  

11. Eesti keele kasutusvaldkonnad ja arendus: keeletehnoloogia, terminoloogia ja oskuskeel, 

ilukirjandus, tõlkekultuur.  

12. Eesti keele staatus ja tulevik 

Praktiline eesti keel I  

Õpitulemused 

Kursuse lõpetamisel 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 elektroonilise infootsingu võimalusi ning kasutab neis leiduvat 

infot oma tekstides; 

5) oskab kasutada elektroonilisi ja paberkandjal sõnaraamatuid; 

6) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust. 

Õppesisu 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad: kirjanduskursustega haakuvad teemad, 

õppekava läbivad teemad, kursusega „Keel ja ühiskond“ seostuvad teemad 

Kõnelemine: suuline esinemine ja suhtlus eri tüüpi olukordades, argumenteerimine, veenmine; 

emotsionaalsus, toon. 
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Kirjutamine: tarbetekstid: elulugu, avaldus, seletuskiri, taotlus, kaebus, kiri ja e-kiri, plangid 

ning vormid; arvamustekstid, arvamustekstide ülesehituse põhimõtted, arvamustekstide 

koostamine ühiskonna- ja õpilaselu teemadel, referaadi ja kokkuvõtte kirjutamine, õigekirja ja 

õigekeelsusküsimuste kordamine vajaduse põhjal. 

Lugemine: seotud ja sidumata tekstide (nimestike, graafikute, tabelite jm) mõistmine, tekstide 

otsing veebist ja raamatukogust; info otsing elektroonilisest ja paberil tekstist, süstemaatiline 

sõnavaraarendus (nt harvem sõnavara, mõistesuhted, sõnamoodustus, käsitletavate teemadega 

seotud erisõnavara; sõnavara omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine). 

Kuulamine: erinevate keelevariantide sotsiaalse tähenduse mõistmine, teksti suhtlustähenduse ja 

eesmärgi mõistmine eri toimingutes, suhtluspartneri mõistmine dialoogis. 

Praktiline eesti keel II  

Õpitulemused 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) annab paindlikult ja olukorra järgi edasi oma tundeid, mõtteid ja hinnanguid niihästi 

isiklikus, avalikus kui ka ametlikus suhtluses, nii suuliselt, kirjalikult kui ka 

elektrooniliselt; 

2) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning suudab kaitsta oma seisukohti eakohastes 

aruteludes koolis; 

3) suudab kaasa mõelda avalikule esinemisele ning esitada ettekandjale küsimusi; 

4) suudab eri liiki meediatekste kriitiliselt hinnata ning eri allikatest pärineva info ja 

arutluskäikude põhjal tasakaalustatud kokkuvõtet teha; 

5) suudab kirjutada arvamuslugu, retsensiooni ja pressiteadet ning koostada koosoleku 

memo ja tegevuskava; 

6) suudab mitme aimeallika põhjal kirjutada referatiivset teksti, vältides plagiaati; 

7) on arendanud oma elektroonilise infootsingu oskust ning suudab kasutada paindlikke 

infootsingu strateegiaid; 

8) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust. 

Õppesisu 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad: kursusega „Meedia ja mõjutamine” 

seostuvad teemad, kirjanduskursustega haakuvad teemad, õppekava läbivad teemad. 

Kõnelemine: suuline suhtlus olukorrast ja vestluspartnerist lähtuvalt, sama sõnumi edastamine 

erinevate keelevahenditega, keelelise väljenduse paindlikkus, otsesem ja kaudsem väljendumine; 
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ratsionaalsete, emotsionaalsete ja eetiliste argumentide kasutamine ning veenmine ja 

mõjutamine. 

Kirjutamine: tarbekirjade koostamine: juhend, koosoleku memo, tegevuskava; mitme allika 

põhjal kokkuvõtte ja referaadi kirjutamine; ajakirjanduslike tekstide koostamine: arvamuslugu, 

retsensioon, pressiteade; veebitekstide koostamine: blogi, podcast; vajaduse korral 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 paindlike elektrooniliste otsingustrateegiate 

kasutamine; süstemaatiline sõnavaraarendus (üldkasutatavate võõrsõnade, ilukirjanduskeele 

sõnavara, käsitletavate teemadega seotud terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline 

kasutamine). 

Kuulamine: ratsionaalsete, eetiliste ja emotsionaalsete argumentide eristamine suulises tekstis, 

kallutatuse ja manipuleerimise äratundmine. 

Meedia ja mõjutamine   

Õpitulemused 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) tunneb meediakanaleid, trükimeedia, raadio, televisiooni ja elektroonilise meedia erijooni 

ning olulisi tekstiliike; 

2) teab tekstide üldtunnuseid ning eri tekstide vastuvõtu iseärasusi; 

3) on teadlik meediateksti vastuvõtu eripärast ja selle põhjustest; 

4) on omandanud tekstianalüüsi põhivõtted; analüüsib verbaalset teksti visuaalses ja 

audiovisuaalses kontekstis; 

5) tajub teksti autori eesmärke ning motiive; leiab viiteid ja vihjeid teistele tekstidele, 

tõlgendab teksti seostuvate tekstide kontekstis; 

6) eristab fakti arvamusest ning usaldusväärset infot küsitavast; 

7) tunneb meediatekstis ära argumendid ja põhilised mõjutamisvõtted; 

8) analüüsib kriitiliselt reklaami ning arutleb reklaami ja mainekujunduse teemadel; 

9) oskab väljendada oma seisukohta loetu ja kuuldu kohta ning valida selleks sobivaid 

keelevahendeid. 

Õppesisu 

Teksti üldtunnused: sobivus suhtlusolukorda, üldine sidusus ja sisuosade seostamine; keeleline 

loovus ja õigekeelsus.  
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Tekstide tõlgendamine, retseptsiooni erinevuse põhjused: teadmised, isiklik kogemus, 

kultuuritaust. Teksti adressaat ja vastuvõetavus. 

Tekstide liigitamine ja analüüs. 

Olulisemad meediatekstide žanrid (uudis, reportaaž, intervjuu, arvamus).  

Meediatekstide seostamine: viited ja vihjed, vahendamise ulatus ja eesmärgid. Keel info ja 

suhteloome teenistuses. 

Meediakanalid. Tähtsamad meediakanalid Eestis, eriala- ja üldhuviajakirjad, raadio- ja 

telekanalid, internet, paber- ja on-line-väljaanded, kvaliteetajakirjanduse ja 

meelelahutusajakirjanduse erinevused.  

Kirjutatud teksti, kuuldeteksti ja audiovisuaalse teksti esitusviisid ning vahendid.  

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

Meediatekstide usaldusväärsus. Suhtlus internetiportaalides. Meedia ja mõjutamine. Verbaalne 

ja visuaalne mõjutamine.  

Manipuleerimine, meediaeetika ja meediakriitika. Oma seisukoha eetiline ja asjakohane 

sõnastamine. Autoripositsioon, info allikad ja nende usaldusväärsus.  

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

Sotsiaalsete tunnuste ja müütide konstrueerimine meediatekstis. 

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

kanalid. Reklaam mainekujundusvahendina. Erandlik keelekasutus ja tähelepanu äratamise 

võtted. Reklaami mõjusus. Kriitilise reklaamitarbija kujundamine.  

Praktiline eesti keel III  

Õpitulemused 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

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

mõistab vihjelist keelekasutust; 

2) oskab veenvalt ja selgelt argumenteerida ning kaitsta oma seisukohti keerukaid küsimusi 

käsitlevas ametlikus arutelus; 

3) suudab konspekteerida näitvahenditega toestamata suulist esitust; 

4) oskab edastada eri modaalsuse ja struktuuriga ning eri allikatest saadud infot ja 

arutluskäike sidusas tekstis ning lõimida sellesse oma hinnanguid ja seisukohti; 

5) oskab koostada keerulisi tarbetekste; 

6) tunneb teadusliku stiili põhitunnuseid ning suudab koostada eakohast teaduslikku teksti,  

vältides plagiaati; 
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7) kasutab keerukaid elektroonilise teabeotsingu strateegiaid ning suudab hinnata teabe 

usaldusväärsust; 

8) valdab eesti kirjakeelt. 

Õppesisu 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad: kursusega „Teksti keel ja stiil” 

seostuvad teemad, kirjanduskursustega haakuvad teemad, õppekava läbivad teemad. 

Kõnelemine: keeleline väljendusrikkus mõtete, tunnete ja hinnangute väljendamisel, 

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; teadusteksti koostamine ja vormistamine; 

vajaduse korral 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 tõusnud argumentidest kokkuvõtte tegemine. 

Teksti keel ja stiil 

Õpitulemused 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) valib sobiva suhtluskanali ning väljendub korrektselt nii suulises kui ka kirjalikus 

vormis; 

2) valib väljendusvahendeid suhtlusolukorra ja kõneaine põhjal; 

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

4) koostab eri liiki tekste (arutlus, arvustus ja muud probleemkirjutised; tarbetekstid; 

uurimistöö); 

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

viitamissüsteeme; 

6) tunneb mõjutamise viise ja keelevahendeid, argumenteerib, nõustub esitatud väidetega 

või lükkab neid ümber nii suulises kui ka kirjalikus tekstis. 

Õppesisu 
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Keel suhtlus- ja tunnetusvahendina. Suulise ja kirjaliku suhtluse ning teksti erinevused.  

Stiil ja stilistika. Keele kasutusvaldkonnad ja stiil. 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. 

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. 

Eesti keel võrdluses soome keele ja teiste soome-ugri keeltega; Euroopa ja maailma keeled 

(valikuliselt). Keelekontaktid. Saksa, vene, inglise ja soome keele mõju eesti  keelele. 

Keelevarieerumine ja muutumine. 

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

norm. Keeleline etikett. Keelekasutuse valdkonnad ja sotsiaalrühmade erikeeled. Släng. Aktsent. 

Eesti mitmekultuurilise ja mitmekeelse maana. Keeleline tolerantsus. Eesti keelepoliitika.  

Eesti keele kasutusvaldkonnad ja arendus: keeletehnoloogia, terminoloogia ja oskuskeel, 

ilukirjandus, tõlkekultuur.  

Eesti keele täiendkursus  

Kursuse eesmärgiks on kinnistada põhikoolis õpitut ja vähendada põhikoolis omandatud 

teadmiste lünki.  Selleks kursuseks jaotatakse õpilased taseme järgi gruppidesse.  

Õpilastel, kellel oli Praktilise eesti keel I kursuse hinne mitterahuldav ja saavad täiendkursuse 

hinde rahuldava, loetakse Praktilise eesti keele I kursuse hinne positiivseks.  

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane:  

1. On omandanud  õigekirja põhireegleid; oskab õpitud reegleid rakendada kirjalikes 

tekstides.  

1. Valdab  sagedamini esinevate võõrsõnade õigekirja, kasutab ÕS abi. 
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2. Rakendab  teadlikult kirjavahemärkide kasutamise reegleid nii enda kui etteantud 

tekstides; 

3. Oskab otsustada kokku-lahkukirjutamise ja suure ning väikese algustähe kasutamise üle. 

Õppesisu 

Konsonantühendi põhireegel ja 4 erandit, praktilised ülesanded. 

Helitu hääliku õigekiri ja 4 erandit, praktilised ülesanded. 

h, i, j üldtuntud sõnades, praktilised ülesanded. 

Võõrsõnade tunnused. Üldtuntud võõrsõnade, võõrnimede ja tsitaatsõnade õigekiri, praktilised 

ülesanded. 

Kirjavahemärgid lihtlauses (eriline tähelepanu sidesõnadele kui, nagu, justkui, otsekui, kuni).  

Kirjavahemärgid liitlauses, segaliitlauses. Lisand, lauselühend. 

 

Eesti keele üldkursus 

Vastavalt klassi ja individuaalselt iga õpilase tasemele valib õpetaja klassis käsitletavad 

õigekirja- ja tekstiloometeemad, et maksimaalselt arendada iga õpilast ja anda võimalused 

eksamil parimate tulemuste saavutamiseks. 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid: 

1) tuletada meelde gümnaasiumi jooksul õpitud õigekirja-, sõnastus- ja teksti ülesehituse 

teemad, 

2) valmistada abituriendid lõpueksamiks. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane:  

1) tunneb õigekirja põhireegleid ja erandeid; oskab kirjalikes tekstides õpitud reegleid  

rakendada; 

2) valdab sagedamini esinevate võõrsõnade õigekirja; 

3) rakendab kirjavahemärkide kasutamise reegleid nii enda kui etteantud tekstides; 

4) kasutab sihipäraselt teabeallikaid. 

Õppesisu 

Tähestik. Häälikute liigid. Häälikuühendid. 

Konsonantühendi põhireegel ja 4 erandit. 

 h, i, j üldtuntud sõnades. 

Võõrsõnade tunnused. Üldtuntud võõrsõnade, võõrnimede ja tsitaatsõnade õigekiri. 

Öeldise leidmine lausest.  
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Kirjavahemärgid lihtlauses (eriline tähelepanu sidesõnadele kui, nagu, justkui, otsekui,  

kuni). 

Kirjavahemärgid liitlauses. 

Kirjavahemärgid segaliitlauses; lisandi, lauselühendi, ütte, tsitaatsõnade jmt puhul. 

 

2.2 Kirjanduse ainekava 

2.2.1. Gümnaasiumi lõpuks taotletavad õppe- ja kasvatuse eesmärgid kirjanduses: 

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

kirjandusteoseid, suhestab loetut teose ajastu ning tänapäevaga; 

2) õpilane väärtustab kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuurilist tähtsust ning 

kirjanikku kui loojat; 

3) õpilane väärtustab kirjandust kui tunde- ja kogemusmaailma rikastajat ning kujutlus- ja 

mõttemaailma arendajat;  

4) õpilane loeb nii proosat, luulet kui ka draamat, tunneb tähtsamaid kirjandusvoole ja -

žanre ning eristab kirjandusteksti poeetilisi võtteid ja peamisi kujundeid; 

5) õpilane mõistab sõnakunsti väljendusvahendite mitmekesisust ning nende erinevusi ja 

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

6) õpilane tajub kirjandusteksti mitmeti tõlgendatavust, erinevate kultuurikontekstide tausta 

teose mõistmisel, näeb kirjanduses inimese ja maailma mõistmise mudelit; 

7) õpilane kujundab endast teadlikku lugejat, kes kirjanduse toel arendab oma eetilisi ja 

esteetilisi väärtushinnanguid ning maailmavaadet; 

8) õpilane analüüsib kriitiliselt erinevaid kirjandusteoseid ja info allikaid, arendab nii 

suulist kui ka kirjalikku väljendus- ja arutlusoskust ning loovust. 

2.2.2. Õppeaine kirjeldus 

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

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

mitmekesistada suhtlust, mõista võõrast kogemust ning mõtestada sügavamalt ühiskonda ja 

kultuuri. Kirjandusõpetuse ülesanne on tagada kultuuri järjepidevus ning ühiskonna 

jätkusuutlikkus.  
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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 sellemõttelis-tundelises 

ühtsuses ja mitmetähenduslikkuses. 

Diakroonilise, s.o kirjandusloolise käsitluse kõrval on eelistatum sünkrooniline, s.o voolule, 

suunale, žanrile või teemale keskenduv käsitlus või nende kahe põiming, kus tekstikeskselt 

analüüsilt liigutakse tekstiväliste taustade, ülevaadete ja seosteni. Võimaluse korral vaadeldakse 

eesti ja maailmakirjandust võrdlevalt.  

Kirjandusõpetus juhindub õppeainesisesest lõimingust, kus mitmesugused keelelised, 

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

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

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

Kultuuriloolise tausta konkretiseerimiseks on vaja kirjanduse kõrval osutada teistelegi 

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

filosoofiale jt. 

Kirjanduse kohustuslikud kursused nende soovituslikus järjekorras võtavad arvesse õpilase 

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

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

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

tervikut ja aineloogikat. Kursuse jooksul loetud tervikteoseid seostatakse vastavate teemadega.  

Tervikteoste valiku teeb õpetaja, lähtudes kooli ja klassi eripärast.  

Kursuste õppesisus märgitud autorite ning kirjandusteoste valikul on arvestatud eesti ja 

maailmakirjanduse, klassika ning nüüdiskirjanduse põhjendatud proportsioone. Lugemisvara 

valikul tuleb lähtuda teoste potentsiaalist üldpädevuste kujundamiseks ja läbivate teemade 

käsitlemiseks ning žanrilise mitmekesisuse põhimõttest. Õppesisus nimetatud teoste hulgast 

valib õpetaja lähemaks vaatluseks õpilaste soove ja võimeid arvestades õpitulemustes sätestatud 

arvu tervikteoseid. Ülejäänudautorite loomingut tutvustatakse kas ülevaatlikult või lühemaid 

tekstinäiteid analüüsides ning tõlgendades. Autorite ja nende teoste kordumine erikursuste 

õppesisus on taotluslik: eesmärk on võimaldada õpetajal kursusi üles ehitada paindlikult.  

Eesti keelest erineva emakeelega õpilastel on soovitatav lugeda ja analüüsida üht kirjandusteost 

tema kodukeelt esindava maa kirjandusest.  
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Gümnaasiumi kohustuslike kirjanduskursuste roll on õpetada tundma ja kasutama 

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

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

kirjanike loomingust ning kirjandusloolisest tähtsusest; avada kirjanduse tähtsus eri ajastute ning 

mõttevoolude peegeldajana; harjutada lugema ka suuremat vaimset pingutust nõudvaid tekste 

ning kujundada noorte inimeste kirjanduslikku maitset.  

 

2.2.3. Gümnaasiumi kirjanduse õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) toob näiteid maailmakirjanduse eri voolude ja žanride, teoste ja nende autorite kohta ning 

seostab neid ajajärgu ja kultuurikontekstiga; 

2) nimetab eesti kirjanduse peamised arengusuunad, tähtsamad autorid ja teosed, avab 

oluliste teoste tähenduse eesti kirjanduse taustal ning iseenda kui lugeja vaatepunktist; 

3) seostab loetut nii võrdlevalt kui ka eristavalt tänapäeva eluolu ja -nähtustega ning iseenda 

ja üldinimlike probleemidega; 

4) selgitab peamiste tekstianalüüsiks tarvilike põhimõistete tähendust, analüüsib 

ilukirjandusteose poeetikat, mõistab keelekasutuse eripära ja stiili seoseid teksti 

sõnumiga; 

5) analüüsib ja tõlgendab luuletust, iseloomustab selle poeetikat (žanr, teema, motiiv, 

kujund, vorm), kirjeldab meeleolu ja sõnastab sõnumi; 

6) määrab proosa- või draamateksti teema, sõnastab probleemi ja peamõtte, iseloomustab 

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

ja keelekasutust; 

7) kirjeldab teksti põhjal tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib nende 

olemust, omavahelisi suhteid ning funktsioone narratiivis, võrdleb ja vastandab tegelasi, 

annab nendele hinnanguid, otsib nende käitumisele alternatiivi ning võrdleb iseennast 

mõne tegelasega; 

8) arutleb loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal nii suuliselt kui ka kirjalikult, 

teemakohaselt ja põhjendatult, tuues näiteid teostest ning avardades teemat küsimuste ja 

väidetega; 

9) õpib tundma ennast kui lugejat, jagab oma lugemiskogemust teistega, kujundades seeläbi 

oma lugemiseelistusi ning väärtushinnanguid; 
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10) võrdleb kirjandusteost ja sellel põhinevat filmi või teatrilavastust ning toob näiteid 

kirjandus-, filmi- ja teatrikeele erinevuste kohta. 

2.2.4. Kirjanduse kursuste õpitulemused ja sisu 

Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine 

Kursuse lõpul õpilane: 

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

kultuuri- ja kirjandusloos ning iseloomustab autorite stiili;  

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

proosateoste teema, probleemi, peamõtte, iseloomustab aegruumi, sündmustikku, 

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) hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid väärtusi, märkab teostes peituvaid 

eetilisi ja esteetilisi väärtusi, suhestab oma ja kirjandusteose väärtuste maailma, 

põhjendab oma kirjanduslikke eelistusi ja lugemiskogemusi; 

5) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm romaani, kolm  novelli ja ühe eesti autori 

luulekogu. 

Kursuse kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine õppesisu: 

Kirjanduse olemus ja roll: ilukirjanduse mõiste, ilukirjandus kui sõnakunst, fiktsionaalsus ja 

aktuaalsus; kirjandusteose ühiskondlik, ajalooline, moraalne, rahvus- ja maailmakultuuriline, 

keeleline, tundeline väärtus; kirjandus kui inimese siseilma ja välismaailma (looduse ja 

ühiskonna) kujutaja; kirjandus kui maailma avaja, väljendaja ning uute seoste looja; kirjandus 

kui eetiliste ja esteetiliste tõekspidamiste kujundaja. 

Autorikeskne lähenemine kirjandusele: autori ja teose seosed, elu- ja loominguloolisus, 

positivism kirjandusuurimises; autori maailmavaade, selle kujunemine konkreetseis 

ühiskondlikes oludes ja avaldumine tema teostes; autori kuulumine koolkonda või rühmitusse, 

koht ajastus, traditsioonis, rahvuskirjanduses; kirjandus kui kirjaniku elu ja keskkonna 

peegeldus; omaelulooline kirjutamine. 

Lugejakeskne lähenemine kirjandusele: kirjandusteose ja lugeja suhe, lugejaoskused, tegelik 

lugeja: tema isiklik elukogemus, põlvkondlik või sotsiaal-kultuuriline kuuluvus; ideaalne ehk 
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mudellugeja; individuaalne ja rühmalugemine; lugemismudelid: mõistmisvõimaluste paljus, eri 

lahenduste dialoog; tekstisisesed lüngad ja lugeja kujutlusvõime, lugeja ootused, lugemismuljed, 

lugemisnauding; lemmikraamat, lugeja mõjutamine: stereotüübid, argumentatsioon, arhetüübid, 

koomika. 

Tekstikeskne lähenemine 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. 

Tekstikeskne lähenemine kirjandusele, luuleteksti analüüs ja tõlgendamine: luule ja 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) ja 

riim (alg- ja lõppriim), keeleluule, stilistilised võtted: kõla-, kõne- ja lausekujundid; 

kõlakujundid: hääliku- ja sõnakordused, helijäljendus, kõlasümboolika; kõnekujundid: epiteet, 

võrdlus, metafoor, isikustamine, sümbol, allegooria, metonüümia, hüperbool, oksüümoron; 

lausekujundid: kordus, mõttekordus, astendus, retooriline küsimus, väljajätt, sõnamäng, siire; 

piltluule, anagramm; koomiline stiil luules: huumor, iroonia, grotesk, sarkasm. 

Kirjandus antiigist 19. sajandini  

Kursuse lõpul 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 tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud aineõpetaja valikul vähemalt neli proosa- või 

draamateost, tundes teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos. 

Kursuse kirjandus antiigist 19. sajandini õppesisu ja aruteluteemad: 

Kultuuri mõiste. Maailma loomise müüdid ja muistendid; eri rahvaste loomismüüte. Kirja ja 

kirjanduse sünd. Vanakreeka müüdid. Antiikkirjandus (Homeros, Sophokles, Vergilius jt). 
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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 „Therese Raquin“ jt). Estetism (Oscar Wilde). 

Romantismijärgne luule, sümbolism (Walt Whitman või Charles Baudelaire või Rainer Maria 

Rilke või Eino Leino või Rabindranath Tagore 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). 

Teemad arutlemiseks. Kirjandus kui inimkonna ja tema kultuuri peegelpilt. Murrangulised 

pöörded ühiskonnas, selle kajastused kirjanduses. Kirjanduslikud ajastud, voolud, meetodid, 

nende ajapiirid ja tunnused, tähtsamad žanrid, autorid ja teosed. Kirjanduse roll ja tähtsus 

ühiskonnas eri ajastutel ja kultuurides. Eri ajastute kirjanduslikud esteetikad, erinevad 

elutunnetused ja selle väljendused. Ajaülesed probleemid, laiahaardeline ja mitmekülgne elu- ja 

inimesekujutus. Muistsete müütide ja rahvapärimuste kandumine kirjandusse. Arhetüüpsed 

teemad ja motiivid. Arhetüüpsed süžeed ja tegelased. Karakterite individuaalsus ja inimsuhete 

keerukus. Inimlikud voorused ja pahed, väärtused ja puudused. Tegelaste eetilised sihid, 

sotsiaalsed ja psühholoogilised probleemid. Inimeste mõtete ja tegude ühiskondlik tingitus. 

Jumalausu (kristluse) roll ühiskonnas, religioossed tõed ja konfliktid. Inimese orjastamine ja 

ahistamine, sotsiaalsed normid ja tabud, võimu omavoli. Teise (naise, võõra, veidra) kujutamine.  

Võitlus inimese kui isiksuse vabastamise eest, usk elu tähenduslikkusesse. Rahvuskirjandus kui 

rahvuskultuuri kestmise tagatis. Rahvuslikud väärtused: keel ja kultuur. Minevikutõlgendused ja 

kujutlused tulevikust. Looduse kujutamine kirjanduses. Loomuliku ja haritud inimese ideaal. 

Mõistuse ja tunnete tasakaal ja konflikt inimeses. Igavesed väärtused ja idealistlikud unistused. 



62 

 

Humaansed ideaalid: vabadus ja armastus. Loomise võlu ja vägi. Andekuse (geniaalsuse) 

mõistatus. Kirjanduse filosoofiline sügavus. Fantaasia- ja muinasjutumaailmad. Imed, maagia ja 

üleloomulikkus. Erandlikud ja tavapärased olukorrad, koomika, traagika, dramatism ja 

tragikoomika. Elu tõepärane ja idealiseeritud kujutamine. Ühiskondlike olude kriitika. Elulaad, 

kombed ja moraal eri ajastutel ja kultuurides.  

Kirjanduse põhiliigid ja –žanrid  

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) eristab õppematerjalidele toetudes kirjanduse põhiliike ja žanre, analüüsib teoseid liigi- 

ja žanritunnuste põhjal; 

2) analüüsib romaani alaliike ning toob näiteid autorite ja teoste kohta; 

3) toob esile käsitletud teoste teema, probleemistiku ja ideestiku, 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) eristab näitekirjanduse põhižanre ja nende alaliike, arutleb näidendis käsitletud teemade 

ja probleemide üle ning analüüsib tegelaste suhteid; 

6) selgitab ja kasutab praktikas peamisi tekstianalüüsis vajalikke mõisteid ja kujundeid 

ning analüüsib ilukirjanduslikku keelt ja stiili; 

7) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost ning ühe 

eesti autori luuletuskogu. 

Kursuse kirjanduse põhiliigid ja –žanrid õppesisu: 

Ilukirjanduse põhiliigid ja žanri mõiste: ilukirjanduse põhiliigid, lüüriliste, eepiliste ja 

dramaatiliste tekstide olemus; žanri mõiste, kirjandusvoolu ja -žanri stiil, kirjandusteose stiil kui 

mõtte ühtsus ja väljendusvahendite korrastatus. 

Eepika: eepos, romaan, novell, jutustus, miniatuur; romaani sünd ja muutused, romantiline 

romaan: Emily Jane Brontë „Vihurimäe” või Selma Lagerlöf „Gösta Berlingi saaga” või Prosper 

Mérimée, „Carmen” või George Sand „Väike Fadette”; realistlik romaan: Honoré de Balzac „Isa 

Goriot” või Fjodor Dostojevski „Kuritöö ja karistus” või Gustave Flaubert „Madame Bovary” 

või Stendhal „Punane ja must” või Anton Hansen Tammsaare „Tõde ja õigus”; romaani alaliigid, 

kujunemisromaan: Jack London „Martin Eden” või August Gailit „Ekke Moor”; ajalooline 

romaan: Jaan Kross „Keisri hull” või „Paigallend” või Mats Traat „Tants aurukatla ümber”; 
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psühholoogiline romaan: Virginia Woolf „Tuletorni juurde” või Eduard Vilde „Mäeküla 

piimamees” või Gert Helbemäe „Ohvrilaev”; maagilis-realistlik romaan: Gabriel García 

Márquez „Sada aastat üksildust” või Toni Morrison „Armas” või Daniel Kehlmann „Maailma 

mõõtmine”; armastusromaan: Knut Hamsun „Victoria” või Boris Vian „Päevade vaht” või Doris 

Lessing „Viies laps” või Mats Traat „Inger”; modernistlik romaan: Franz Kafka „Metamorfoos” 

või Karl Ristikivi „Hingede öö” või Mati Unt „Sügisball”; postmodernistlik romaan: Margaret 

Atwood „Teenijanna lugu” või John Fowles „Maag” või Kurt Vonnegut „Tapamaja, korpus viis” 

või Mati Unt „Doonori meelespea” või Wimberg „Lipamäe”; novell (Giovanni Boccaccio või 

Edgar Allan Poe või William Faulkner või Thomas Mann või Jorge Luis Borges; Jaan Oks või 

Friedebert Tuglas või Arvo Valton või Ervin Õunapuu); miniatuur (Friedebert Tuglas või Anton 

Hansen Tammsaare jt); elulookirjandus, memuaarid (Oskar Luts või Voldemar Panso jt). 

Lüürika ja lüroeepika: ballaad, epigramm, haiku, ood, piltluule, poeem, sonett, valm. Salmidega 

ja salmideta luule; vabavärss. Sonett: Francesco Petrarca, William Shakespeare, Marie Under, 

Henrik Visnapuu, Bernard Kangro jt; modernistlik luule: Betti Alver, Heiti Talvik jt. Vabavärss: 

Jaan Kross, Artur Alliksaar, Jaan Kaplinski, Paul-Eerik Rummo jt; laululine luule: Viivi Luik, 

Hando Runnel, Juhan Viiding jt. 

Dramaatika: tragöödia, komöödia, draama, tragikomöödia; draama alaliigid: karakterdraama, 

psühholoogiline draama, olmedraama, ideedraama, ajalooline draama; tragöödia: William 

Shakespeare „Hamlet” või Anton Hansen Tammsaare „Juudit”; komöödia: Molière „Tartuffe” 

või Andrus Kivirähk „Voldemar”; draama: Johann Wolfgang Goethe „Faust” (I osa) või Henrik 

Ibsen „Nukumaja” või „Metspart” või Bernard-Marie Koltès „Roberto Zucco”. 

20. sajandi kirjandus  

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust, tähtsamaid voole ja 

žanre, autoreid ja nende teoseid; 

2) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid perioode, kirjanduslikke rühmitusi, olulisemaid 

3) autoreid ja nende teoseid; 

4) seostab eesti kirjanduslugu Euroopa kirjanduse perioodide, voolude ja suundadega, 

5) võrdleb poeetikaanalüüsile tuginedes kahte vabalt valitud kirjandusteost, tuues esile 

ühiseid ja eriomaseid jooni; 

6) mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi; 
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7) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, tunneb 

teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos. 

Kursuse 20. sajandi kirjandus õppesisu: 

20. sajandi maailmakirjanduse voolud ja suunad: modernistlik luule. Sümbolism (Aleksandr 

Blok). Futurism (Vladimir Majakovski). Imažism (Thomas Stearns Eliot). Sürrealism (Federico 

García Lorca). Akmeism (Anna Ahmatova); modernistlik proosa (James Joyce või Franz Kafka 

või Marcel Proust või Knut Hamsun või Herman Hesse või Virginia Woolf või William 

Faulkner või Mihhail Bulgakov või Vladimir Nabokov või Kurt Vonnegut või Jerome David 

Salinger või Mika Waltari jt); „Kadunud põlvkond” (Ernest Hemingway või Erich Maria 

Remarque või F. Scott Fitzgerald); eksistentsialism (Jean-Paul Sartre või Albert Camus); 

modernistlik draama (Maurice Maeterlinck või Luigi Pirandello või Bertolt Brecht või Samuel 

Beckett või Eugène Ionesco või Tennessee Williams või Edward Albee jt); maagiline realism, 

postmodernism (Jorge Luis Borges või Gabriel García Márquez või Milan Kundera või Umberto 

Eco või Günter Grass jt). 

20. sajandi eesti luule: Noor-Eesti rühmituse euroopaliku kultuuri taotlus ja luuleuuendus; 

uusromantism, Gustav Suitsu sotsiaalne kujundlikkus, Ernst Enno sümbolistlikkus või Villem 

Ridala impressionistlikkus; Siuru rühmituse meelelisus, Tarapita ekspressionistlikkus, Marie 

Underi luuletemaatika arengusuundi, Henrik Visnapuu armu- ja isamaalüürika, Arbujate 

põhihoiakuid, Betti Alveri mõtte- ja väljendusselgus, Heiti Talviku nägemuslikkus; pagulasluule 

tähtsamad autorid ja põhiteemad, Kalju Lepiku rahvuslikkus või Bernard Kangro mütopoeesia,  

Ilmar Laabani või Andres Ehini sürrealism, stalinistlik luule, sulaaja luule; modernism 1960.– 

1970. aastate luules, Ain Kaalepi vormikultuur, Artur Alliksaare või Juhan Viidingu 

keelemängud; kassetipõlvkond: illusioonid ja tegelikkus, Paul-Eerik Rummo valu ja tõetaotlus, 

Jaan Kaplinski harmooniaotsingud, Hando Runneli rahvuslikkus, Viivi Luige uussümbolism, 

luule poliitiline alltekst, Doris Kareva või Indrek Hirve armastusluule. 

20. sajandi eesti proosa: Friedebert Tuglase uussümbolistlik novell või Jaan Oksa ekspressiivne 

novell või Peet Vallaku uusrealistlik novell, August Gailiti uusromantiline romaan, Anton 

Hansen Tammsaare romaanid, pagulasproosa tähtsamad autorid ja teosed, žanrid ja põhiteemad: 

Gert Helbemäe või Ain Kalmus või Bernard Kangro või Albert Kivikas või August Mälk või 

Karl Ristikivi või Ilmar Talve või Valev Uibopuu või Arved Viirlaid või Helga Nõu jt; 1960.–

1980. aastate proosa muutused, Mats Traadi talupojaromaanid, Jaan Krossi ajaloolised ja 

eluloolised romaanid; proosa uuenduslikkus: sisemonoloog, eksistentsiaalsus, võõrandumine, 
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grotesk; Mati Unt või Arvo Valton, 1970.–1980. aastate uus põlvkond,  Mihkel Muti irooniline 

romaan; olmerealism. 

20. sajandi eesti draama: Eduard Vilde näidendid või August Kitzbergi draamad või Oskar Lutsu 

külakomöödia, Anton Hansen Tammsaare psühholoogilised draamad, Juhan Smuuli 

žanrileidlikkus; 1960.–1970. aastate teatriuuendus; väärtuste kriis Enn Vetemaa näidendites, 

1980. aastate vastupanuhoiakud, ajaloopöörised, rahvas, mälu ja identiteet Jaan Kruusvalli või 

Madis Kõivu näidendites. 

Arutlusteemasid: Kirjandus kui armastus.  Kirjandus kui inimkonna ja tema kultuuri peegelpilt. 

Murrangulised pöörded ühiskonnas, nende kajastused kirjanduses. Kirjanduslikud voolud ja 

suunad, nende ajapiirid, sisu- ja vormitunnused, tähtsamad žanrid, autorid ja teosed. Kirjanduse 

peavoolud ja marginaalsused. Kirjanduse rahvuslik, euroopalik ja individuaalne alge. Kirjanduse 

kui kunsti iseväärtuse rõhutamine. Teksti ja tegelikkuse suhte muutumine. Elutõde ja kunstitõde. 

Kirjanduslikud sisu- ja vormieksperimendid, vastuhakk traditsioonidele. Kirjandus kui mõtte ja 

vormi avangard. Huvi müstilise, ilusa ja erakordse vastu. Kirjanduse aines: elamused, 

kogemused, aimdused, unenäod. Muistsete müütide ja rahvapärimuste kandumine kirjandusse. 

Nüüdisaegsed müüdid. Folkloorne pärand autoriloomingus. Filosoofia ja kirjanduse 

läbipõimutus. Sügavus ja pinnapealsus kirjanduses. Tegevus ja sisekaemus, aktiivsus ja 

passiivsus kirjanduses. Vaba ja reeglistatud kirjandus. Kirjandus ja tsensuur. Loomisprotsessi ja 

inimese sisemaailma kujutamine. Küsimus olemise mõttest ja tähtsusest. Kirjanduse tunnetuslik 

väärtus. Kirjandus olemise kehtestajana, maailma muutja ja rikastajana. Kirjandus ja 

ühiskondlik-poliitilised vastuolud. Inimpsüühika kujutamine, eksistentsi piirolud. Erandlikud ja 

tavapärased olukorrad; koomika, traagika, dramatism ja tragikoomika. Inimese suhe loodusega. 

Naine mehekeskses ühiskonnas. Kirjandus ja vähemused. Mineviku ja kaasaja probleemide 

põimumine.  Põlvkondlikud püüdlused ja ideaalid. Rahvuslik identiteet ja globaliseeruv maailm. 

Keele ja stiili ilu. Uued vormid ja väljendusvahendid, kujundid ja sõnad. Kirjandus kui mäng. 

Kirjandus kui provokatsioon. Kirjaniku positsioon ja vastutus ühiskonnas. Autori koht ajastus, 

rühmituses, traditsioonis ja rahvuskirjanduses. Kirjaniku ja lugeja vahekorra muutumine. Teksti 

ja lugeja vahekorra muutumine. Kirjandus kui piiride avardamine. Kirjandus teise kogemuse 

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

ja maailmakirjanduse vahelisi paralleele ja võrdlusi. Eesti kirjandus maailmas jne. 

Uuem kirjandus  

Kursuse lõpetamisel õpilane: 
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1) nimetab tähtsamaid uuema eesti kirjanduse autoreid ja nende teoseid, tunneb 

nüüdiskirjanduse peamisi arengusuundi; 

2) analüüsib ning tõlgendab loetud kirjandusteoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teose 

teema, sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, tegelaste 

suhteid, olustikku ja sündmustikku, kirjeldab sõnavaliku eripära ning stiili seoseid teksti 

sõnumiga; 

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

põhimotiivid, iseloomustab kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi, salmilisust või 

vabavärsilisust, kirjeldab meeleolu ning sõnastab mõtte; 

4) arutleb loetud uudisteoste üle, kujundab oma arvamuse ja loob seoseid varem loetuga; 

5) seostab loetut tänapäeva eluolu ja -nähtustega, iseenda, ühiskonna ning üldinimlike 

probleemide ja väärtustega; 

6) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm proosa- või draamateost eesti või 

maailmakirjandusest, ühe luuletuskogu ning ühe värskelt ilmunud uudisteose, on käinud 

vähemalt korra teatris mõnd uuslavastust vaatamas ja / või kohtunud kirjanikuga. 

Kursuse õppesisu: 

Kirjandus ja ühiskond: 1980. aastad Eesti ühiskonnas ja kirjanduses, murdepunktid Eesti 

lähiajaloos, vabadusvõitlus ja sõnavabadus; kirjanikud vabadusvõitluse kandjatena (Lennart 

Meri, Arvo Valton, Hando Runnel jt); pagulaskirjanduse avastamine Eestis, valgete laikude 

kõrvaldamine, ilmumata teoste avaldamine (Paul-Eerik Rummo, Uku Masing, Madis Kõiv jt); 

1990. aastate alguse murrangulised muutused ühiskonnas ja kirjanduselus; kirjanduse roll 

tänapäeva ühiskonnas. 

Eesti nüüdisluule: murranguaastate sõnavabadus, luule sisulised, vormilised ja keelelised 

muutused; „Põrandaalune” ja punkluule: Priidu Beier, Merca, Liisi Ojamaa, Villu Tamme, Tõnu 

Trubetsky; etnofuturism: Kauksi Ülle, Jan Rahman jt; provokatiivne keeleluule: Karl Martin 

Sinijärv, Kivisildnik, Contra; intertekstuaalne luule: Hasso Krull, Kalju Kruusa, Aare Pilv; 

lauldav luule: Ott Arder, Peep Ilmet, Leelo Tungal, Jaan Tätte, Aapo Ilves; sotsiaalne vabavärss: 

Toomas Liiv, Kalev Keskküla, Asko Künnap, Jürgen Rooste jt; 21. sajandi luule otsingud: 

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

Tõnu Õnnepalu jt. 

Eesti nüüdisproosa: uuema proosakirjanduse algus: Viivi Luik „Seitsmes rahukevad” või 

„Ajaloo ilu”; muutunud teemad ja vaatepunktid: Mati Unt „Öös on asju” või Peeter Sauter 
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„Indigo” või Jaan Undusk „Kuum”; Eneseotsingud ja moodsa tsivilisatsiooni hälbed: Emil Tode 

(Tõnu Õnnepalu) „Piiririik” või Ene Mihkelson „Katkuhaud” või Nikolai Baturin „Sõnajalg 

kivis”; eestlaste paroodia ja eneseiroonia: Andrus Kivirähk „Rehepapp” või Mihkel Mutt 

„Rahvusvaheline mees” või Kaur Kender „Yuppiejumal”; uusim lühiproosa: Tuglase 

novelliauhinna laureaadid; Jüri Ehlvest „Hobune eikusagilt”, Mehis Heinsaar „Vanameeste 

näppaja”, Ervin Õunapuu „Eesti gootika”; Jan Kaus või Eeva Park või Tarmo Teder jt; uusim 

romaan: Tiit Aleksejev või Indrek Hargla või Rein Raud või Mari Saat jt; võimalike maailmade 

kujutamine: Matt Barker või Indrek Hargla või Armin Kõomägi või Urmas Vadi jt. Memuaarid 

ja päevikud: Jaan Kaplinski või Tõnu Õnnepalu; kirjanike veebipäevikud. 

Eesti nüüdisdraama: uued teemad ja vaatepunktid näitekirjanduses, filosoofiline draama: Madis 

Kõiv; elulooline tragikomöödia: Mart Kivastik või Andrus Kivirähk; inimsuhete psühholoogia: 

Jaan Tätte; kirjanduslooline draama: Loone Ots või Jaan Undusk, grotesk ja absurdikomöödia: 

Urmas Lennuk või Urmas Vadi, uusim näitekirjandus. 

Kirjanduselu ja kirjanduse institutsioonid: Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kirjanduse Selts, Eesti 

Kirjandusmuuseum, kirjanike muuseumid; kirjandusväljaanded, kirjanduspreemiad, Nobeli 

kirjanduspreemia, kirjanduskriitika, kirjanduse tõlkimine, küberkirjandus, kultus- ja 

hittkirjandus. 

Arutlusteemasid. Kirjanduse mitmekesistumine ja uuenemine. Ideoloogiad, moraal ja esteetika 

ümberhinnangutekeerises. Uuem kirjandus ja klassikaline ilumõiste. Kirjandus ja ühiskonna 

valupunktid. Nüüdiskirjandus ja 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 ja 

fantastika põimumine, astumine tundmatusse maailma. Inimese ja maailma suhte kajastusi. 

Kirjandus kui piiride avardamine. Kirjandus teise kogemuse vahendajana. Euroopa kirjandus 

eetiliste ja humanistlike väärtuste ja hoiakute kujundajana.  Eesti ja maailmakirjanduse vahelisi 

paralleele ja võrdlusi. Eesti kirjandus maailmas.  

Kirjandus ja ühiskond 

Kursuse eesmärk on asetada kirjandusteosed konkreetsemasse ühiskondlikku, sealhulgas 

poliitilisse ja mõttevoolulisse konteksti: keskmes on kõik see, mis kirjandust ümbritseb ja 

inspireerib. Kirjandusteost vaadeldakse ühiskonnaolude taustal, kus tähtsat rolli mängivad ajastu 

olulisemad ideed ja suundumused, mis tingivad kirjandusteoste temaatika ning vormi. Kursus 
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võimaldab arutleda kirjanduskaanoni ja bestsellerite problemaatika üle ning käsitleda suurele 

lugejaskonnale ahvatlevaid teoseid (menu- ja hittkirjandust). 

Et avardada pilti sõnakunsti võimalustest, tutvustab kursus mõningaid 20. sajandi mõttevoole, 

millel on oluline roll kirjandusruumi kujundamisel ja mis on mõjutanud nii kirjandusteoste sisu, 

väljendust kui ka vastuvõttu. Sissevaade võimaldab esitada valitud tekstide näitanalüüse, samuti 

mõnest mõttevoolust ajendatud tõlgendusvõimaluse lihtsamat rakendamist. Ilukirjandustekstide 

kõrval tuleb kursuse jooksul lugeda ka õppeteemadega seostuvat esseistikat ning teha võimaluse 

korral kirjanduslikku uurimistööd. 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

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

ja vastuvõttu mõjutavaid tegureid; 

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

rühmituses või rahvuskirjanduses; 

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

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

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

vastava vaatepunkti kajastusi nii teemade, probleemide kui ka ideede tasandil; 

5) On lugenud kirjandus- ja kultuuriloolist esseistikat, kirjutab ilukirjandusteose põhjal 

essee; 

6) On läbi lugenud vähemalt kolm terviklikku proosa- või draamateost ning ühe eesti 

autori luuletuskogu ja analüüsinud neid. 

Kursuse õppesisu 

Kirjandus ja ühiskond.  

Kirjanduse ja ühiskonna omavahelised suhted. Kirjandus kui ühiskonna kajastaja ning 

peegeldaja. Kirjandusteksti eripära kui ühiskondlike olude peegeldus. Kirjanduse sidumine 

autori elulooga, selle asetamine ühiskondlik-poliitilistesse raamidesse. Kirjandusteose sündi 

mõjutavad tegurid. Kirjandusteos kui autori individuaalsuse ja maailmavaate, koolkondliku või 

rühmitusliku kuuluvuse väljendaja. Kirjandusteose koht ajastus, rühmituses, traditsioonis ja 

rahvuskirjanduses. Lugeja maitse ning valikud. Kirjanduskaanon. Menu- ja hittkirjandus. 

Kirjandus ja poliitika 
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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. 
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Mõisted 

Düstoopia, eksistentsialism, essee, kirjanduskriitika, kirjandusteadus, menukirjandus, 

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

budism, taoism, tsensuur, utoopia. 

Terviklikult käsitletavad teosed 

Õpilane loeb vähemalt kolm pikemat proosa- või draamateost ning ühe luuletuskogu kursuse 

õppesisus nimetatud autoritelt 

§ 27 Võõrkeelte valdkond 

Võõrkeele valdkonna üldalused 

1.1. Võõrkeele pädevused 

Võõrkeele pädevused on gümnaasiumi lõpuks õpilasel saavutatud õpitulemused. Gümnaasiumi 

lõpetaja on saavutanud järgnevad õpitulemused:  

1) suhtleb eesmärgipäraselt nii kõnes kui ka kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; 

2) mõistab ja tõlgendab võõrkeeles esitatut; 

3) on omandanud teadmisi erinevatest kultuuridest, mõistab kultuuride sarnasusi ja 

erinevusi ning väärtustab neid; 

4) oskab kasutada uuemat digitehnoloogiat 

5) suudab töötada individuaalselt kui ka rühmas 

6) suudab hinnata ja mõista oma tugevaid ja nõrku külgi ning arvestada oma võimeid; 

7) järgib suhtluskeskkonna reegleid 

1.2. Võõrkeele õppeained ja maht 

Võõrkeelte ainevaldkonda kuuluvad järgmised võõrkeeled: inglise keel, vene keel, saksa keel, 

prantsuse keel või muu võõrkeel. KJPG-s õpib õpilane vähemalt kahte võõrkeelt.  

Kohustuslikud kursused on (vaata ka tabel 11): 

B2-keeleoskustasemega võõrkeel (inglise keel) 12 kursust ja 1 suunatud valikuga eelduskursus, 

B1-keeleoskustasemega võõrkeel (prantsuse/vene/saksa keel) 6 kursust sh 1 baaskursus, 

Tabel 11. Võõrkeele kursused, maht ja tunnijaotusplaan 

Kursuse nimetus G1 G2 G3 Kokku 

Inglise keel B2/C1 
4+1 

(eelduskursus) 
4 4 12+1 
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Vene keel B1/B2 3 3 X 6 

Saksa keel B1/B2 3 3 X 6 

Prantsuse keel B1/B2 3 3 X 6 

Muu võõrkeel B1 3 2 X 5 

Lisaks kohustuslikele kursustele on õpilastel võimalus valida mooduleid (vt pt 3) inglise keeles 

(kuni tasemeni B2/C1), saksa keeles (B1/B2), vene keeles (B1/B2), prantsuse keeles (B1/B2), 

hispaania keeles (A1/A2). 

1.3. Võõrkeele ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming 

Keeleõppe 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. 

Võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada mitme-

kultuurilist 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. Raamdokumendi põhimõtete 

rakendamine õppetöös võimaldab arvestada õppija ealist ning individuaalset eripära, suunab 

erineva edasijõudmisega õpilasi seadma endale jõukohaseid õpieesmärke ning annab tagasisidet 

saavutatu kohta, toetades õpimotivatsiooni ning iseseisva õppija kujunemist. 

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

võõrkeele omandamist. Seetõttu peab keelte valik olema lai, et õpilane saaks arendada oma 

keelelisi pädevusi mitmes keeles. Keeleõpe ei piirdu teatud keeleoskustaseme saavutamisega 

mingiks hetkeks. Oluline on toetada õpilaste motivatsiooni, arendada oskusi, kujundada 

enesekindlust ning saada keelekogemusi ka väljaspool kooli, mis loob eelduse elukestvaks 
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õppeks. 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. Teiste kultuuride 

tundmine aitab teadlikumalt tajuda oma keele ja kultuuri spetsiifikat. 

„Mitmekesisust tuleb käsitleda kultuuride paljususe taustal. Keel ei kujuta endast mitte ainult 

kultuuri olulist tahku, vaid ka vahendit, mis aitab kultuurinähtusi mõista. Erinevad (rahvuslikud, 

piirkondlikud, sotsiaalsed) kultuurid, millesse inimene kuulub, ei eksisteeri tema teadvuses 

lihtsalt koos, vaid kõrvuti, vastandudes ja mõjutades üksteist“ (Euroopa keeleõppe 

raamdokument, lk 21). 

Õppija ei omanda lihtsalt kaht käitumis- ja suhtlemisviisi, vaid temast saab mitme keele kõneleja 

ja mitme kultuuri tundja. Ühe keele oskamine mõjutab keele- ja kultuuripädevust teises keeles 

ning aitab kaasa inimese kultuuriteadlikkuse, oskuste ja oskusteabe arengule tervikuna. 

Nüüdisaegne võõrkeeleõpe eeldab avatud ja paindlikku metoodilist kontseptsiooni, mis põhineb 

metoodilis-didaktilistel arusaamadel, mida saab õppija vajaduste põhjal kombineerida ja 

varieerida. (Euroopa keeleõppe raamdokument, lk 59). 

11. klassis on õpilastel võimalus sooritada  eksam Saksa Keelediplom I (tasemeeksam A2/B1) 

ning 12. klassis Saksa Keelediplom II (tasemeeksam B2/C1).  

1.4. Võõrkeele ainevaldkonnas üldpädevuste kujundamise võimalusi 

Pädevustes eristatakse järgmisi omavahel seotud komponente: teadmised, oskused, 

väärtushinnangud ja käitumine. Nelja komponendi õpetamisel on kandev roll õpetajal, kelle 

väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad 

õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist. Võõrkeelte valdkonna õpitulemustes sisalduvad 

keelepädevused, kultuur (väärtushinnangud, käitumine) ja õpioskused. Võõrkeelte valdkonda 

kuuluvate ainete õpetamisega kujundatakse kõiki üldpädevusi (kultuuri-ja väärtuspädevust, 

sotsiaalset ja kodanikupädevust, enesemääratluspädevust, õpipädevust, suhtluspädevust, 

matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast pädevust, ettevõtlikkuspädevust ja 

digipädevust) seatud eesmärkide, käsitletavate teemade ning erinevate õpimeetodite ja -tegevuste 

kaudu.  

Kultuuri- ja väärtuspädevuse arendamisel suunatakse õpilasi hindama inimsuhteid ja tegevusi 

üldkehtivate moraalinormide ja eetika seisukohalt; väärtustama oma ja teiste maade ja rahvaste 

kultuuripärandit ning nüüdiskultuuri sündmusi, inimlikku ja kultuurilist mitmekesisust; hindama 
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üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, sh sallivust ja koostööoskust ning seeläbi teadvustama 

oma väärtushinnanguid. 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus võimaldavad õpilasel end edukalt ühiskonnas teostada. 

Erinevates igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on sobivate keelendite valiku 

kõrval vaja teada õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta ja sellest tulenevaid 

käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid tavasid ja mitmekesisust. Seetõttu on sotsiaalne ja 

kodanikupädevus tihedalt seotud kultuuri-, väärtus- ja suhtlemispädevusega. Sotsiaalse ja 

kodanikupädevuse kujundamisele aitavad kaasa mitmesugused õpitöövormid (nt rühmatöö, 

projektõpe) ning aktiivne osavõtt õpitava keelega seotud kultuuriprogrammidest. 

Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes käsitletavate teemade ja õppetegevuste kaudu. 

Iseendaga ja inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutlustes, rollimängudes 

ning muudes õpitegevustes, mis aitavad õpilastel iseennast sügavamini mõista. Oskus hinnata 

oma tugevaid ja nõrku külgi, arvestada oma võimeid ja võimalusi, analüüsida oma käitumist 

erinevates olukordades on tihedalt seotud ka õpipädevuse arenguga. 

Õpipädevust kujundatakse suunates õpilasi rakendama erinevaid õpistrateegiaid, seostama 

omandatud teadmisi varemõpituga ning kasutama õpitut erinevates olukordades, analüüsima 

oma teadmisi ja oskusi (nt Euroopa keelemapi põhimõtete alusel), planeerima oma õppimist ja 

seda plaani järgima. 

Suhtluspädevus on võõrkeeleõppes kesksel kohal. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid lähtuvad otseselt 

suhtluspädevuse komponentidest ning nende sisust. Hea teksti mõistmise, eneseväljendus- ja 

tekstiloomeoskus on võõrkeeltes eduka suhtlemise eeldused. Koos suhtluspädevusega 

arendatakse õpilastes oskust võrrelda oma ning võõra kultuuri sarnasusi ja erinevusi, mõista ning 

väärtustada teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning vältida eelarvamuslikku suhtumist 

võõrapärasesse. 

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase pädevusega seonduvad võõrkeeled 

suhtluspädevuse kaudu. Vastavuses keeleoskuse arenguga õpitakse mõistma ja edasi andma 

teavet erinevatest elu- ja tegevusvaldkondadest, sh nt teabegraafikat või muul viisil visuaalselt 

esitatud teavet. Õpilasi suunatakse mõistma loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsust ning mõju 

igapäevaelule, loodusele ja ühiskonnale; tajuma digivahendite kasutuselevõtuga kaasnevaid 

muutusi ühiskonnas; suhtuma kriitiliselt saadaolevasse teabesse ning olema vastutustundlik 

interaktiivse meedia kasutamisel. Õpilasi suunatakse kasutama digivahendeid loovalt, 

uuendusmeelselt ja sihipäraselt. 
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Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab inimesele 

võõrkeeleoskus ja selle abil omandatud teadmised ja oskused erinevates elu- ning  

tegevusvaldkondades. Toimetulek võõrkeelses keskkonnas loob eeldused koostööks teiste sama 

võõrkeelt valdavate ea- ja mõttekaaslastega; võõrkeeleoskus avardab õppija võimalusi oma ideid 

ja eesmärke ellu viia ning aidata kaasa probleemide lahendamisele, reageerides muutustele 

loovalt, uuendusmeelselt ja paindlikult.  

Digipädevus tähendab eelkõige suutlikkust 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. 

1.5. Võõrkeele lõiming teiste ainevaldkondadega 

Valdkonnapädevustest arendatakse võõrkeeleõppes eelkõige suhtluspädevust ja teisi valdkonna-

pädevusi (sotsiaalset, kunsti-, loodusteaduslikku, matemaatika- ja kehakultuuripädevust). 

Kokkupuude kunstipädevusega toimub erinevate maade kultuurisaavutuste tundmaõppimise, 

eelkõige teemavaldkonna „Kultuur ja looming“ kaudu. Loodusteaduslik pädevus, matemaatika-

pädevus ja kehakultuuripädevus teostuvad erinevate teemavaldkondade (nt „Keskkond ja 

tehnoloogia“, „Inimene ja ühiskond“) ning nendes kasutatavate alustekstide kaudu. 

Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida õpilane omandab teistes 

õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid erinevate valdkondadega seonduvate teemade 

käsitlemiseks. Keelteoskus võimaldab õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (teatmeteostele, 

võõrkeelsele kirjandusele, internetile jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne teise 

õppeaine jaoks. Võõrkeelte omandamist toetab integreeritud õppematerjalide kasutamine 

lõimitud aine- ja keeleõppe raames (LAK-õpe, aineteülesed rahvusvahelised projektid jms). 

1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi võõrkeeltes 

Võõrkeelte valdkonna ained kajastavad õpieesmärke ja teemasid, mis toetavad õpilase 

algatusvõimet, mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, kasutades selleks sobivaid 
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võõrkeelseid (autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid töömeetodeid. Kõiki 

läbivaid teemasid käsitletakse viie teemavaldkonna kaudu.  

Eelkõige on läbivad teemad seotud järgmiste teemavaldkondadega: 

1) elukestev õpe ja karjääri plaanimine: „Haridus ja töö“, „Inimene ja ühiskond“ - 

elukestev õpe ja karjääri planeerimine; 

2) keskkond ja jätkusuutlik areng:  „Keskkond ja tehnoloogia“, „Inimene ja ühiskond“ - 

keskkond ja jätkusuutlik areng; 

3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: „Eesti ja maailm“, „Haridus ja töö“, „Inimene ja 

ühiskond“ - kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; 

4) kultuuriline identiteet:  „Eesti ja maailm“, „Kultuur ja looming“, „Inimene ja ühiskond“ 

- kultuuriline identiteet; 

5) teabekeskkond: „Keskkond ja tehnoloogia“, „Inimene ja ühiskond“ - teabekeskkond; 

6) tehnoloogia ja innovatsioon: „Keskkond ja tehnoloogia“, „Inimene ja ühiskond“ - 

tehnoloogia ja innovatsioon; 

7) tervis ja ohutus: „Keskkond ja tehnoloogia“, „Inimene ja ühiskond“ - tervis ja ohutus; 

8) läbivat teemat „Väärtused ja kõlblus“ käsitletakse kõigis viies teemavaldkonnas. 

1.7. Õppetegevuse kavandamine ja korraldmaine 

KJPGs rakendatakse Euroopa Keelemapi põhimõtteid, mida on võimalik gümnaasiumiastmes 

kasutada. Õpilastel on võimalik osaleda õpitava keelt arendavatel  üritustel, olümpiaadidel ja 

võistlustel koolis ja piirkondlikul tasemel. Koolis toimuvad igal aastal traditsiooniliselt inglise, 

vene ja saksa keele olümpiaadid, kõnevõistlus  inglise keeles ja tõlkevõistlus vene keeles. 

Samuti tähistatakse igal sügisel Euroopa Keeltepäeva. Aprillis toimub võõrkeelte nädal, mille 

kaudu tutvustatakse erinevaid keeli ja kultuure, toimub õpilaskonverents ja võõrkeelne kontsert.  

Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi õpilastel on võimalik taotleda CertiLingua 

keelesertifikaati. Koolis on  võimalik kirjutada ja kaitsta oma uurimistöö või praktiline töö 

võõrkeeles. Samuti toetavad keelesertifikaadi taotlemist võõrkeelsed õppeained võõrkeelsetes 

moodulites. Koolil on sõprussidemed Tehnikalütseumiga Pihkvas..  

Õpet kavandades ja korraldades: 

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

ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

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

ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks; 

3) võimaldatakse õppida üksi ja koos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et toetada 

õpilaste kujunemist aktiivseiks ning iseseisvaiks õppijaiks;  

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid 

õpikeskkondi, õppematerjale ja -vahendeid; 

6) mitmekesistatakse õpikeskkonda: muuseumid, näitused, teater, kino, kontserdid, arvuti/ 

multimeediaklass, õppereisid, võimalusel kohtumised õpitavat keelt emakeelena 

kõnelejatega jne; 

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

diskussioonid, projektõpe jne. 

Õppesisu käsitlemises teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kirjeldatud õpitulemused, üld- ja 

valdkonnapädevused ning ainepädevused oleksid saavutatud.  

1.8. Hindamise alused 

Läbi kujundava hindamise ja enesehindamise saavad õpilased selge ettekujutuse oma 

keeletasemest igal gümnaasiumiastmel. Selleks kasutatakse enesehinnangu skaalat, õpetaja 

tagasisidet, järjepidevat arengu vaatlemist ja enda tööde kogumist ja analüüsi. 

1.8.1. Võõrkeele hindamisjuhend 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava ja KJPG  õppekava üldosa 

sätetest. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste  hinnetega. Hinnatakse 

õpilase teadmisi ja oskusi (vaata ka tabel 12) suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või 

praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste 

vastavust ainekava taotletavatele õpitulemustele.  

Suuliste vastuste hindamise ja tagasiside andmise eelduseks on enamike ülesannete puhul 

publiku ehk kuulajate olemasolu. 

Õpitulemused sisaldavad hoiakuid ja väärtusi, mille kohta antakse sõnalist tagasisidet. 

Õpitulemuste kontrollimise vormid on mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab 

teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise 

kriteeriumid, sellest teavitatakse iga kursuse esimesel tunnil. 
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Tabel 12. Võõrkeelete keeleoskustasemed 

Tase A 1.2 

Kuulamine Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, teadete ja sõnumite sisu, kui 

need on talle tuttaval teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud 

aeglaselt ja selgelt. Vajab kordamist ja selget hääldust 

Lugemine oeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi tavatekste (nt isiklikud kirjad, 

kuulutused, uudised, juhised, kasutusjuhendid); leiab tekstis sisalduvat infot ja 

saab aru teksti mõttest. Lugemise tempo on aeglane. Tekstist arusaamiseks 

oskab kasutada koolisõnastikku. 

Rääkimine Oskab lühidalt kirjeldada lähiümbrust, igapäevaseid toiminguid ja inimesi. 

Kasutab põhisõnavara ja käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone 

ning lausemalle. Suudab alustada ja lõpetada lühivestlust, kuid ei suuda seda 

juhtida. Kõne on takerduv, esineb hääldusvigu. 

Kirjutamine Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja inimeste kirjeldusi. Kirjutab 

lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab 

lühisõnumeid. Oskab kasutada sidesõnu ja, ning jt. Oskab näidise järgi koostada 

lühikesi tekste, abivahendina kasutab õpiku- või koolisõnastikku. 

Grammatika 

korrektsus 

Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu 

grammatika põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise 

ühildumisel); siiski on enamasti selge, mida ta väljendada tahab. 

Tase A 2.2 

Kuulamine Suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning eristada olulist 

infot. Saab aru olmesfääris kuuldud üldkeelse suhtluse sisust (nt poes, bussis, 

hotellis, piletilevis). Vajab sageli kuuldu täpsustamist. 

Lugemine Loeb lihtsaid tavatekste (nt reklaamid, menüüd, ajakavad, ohuhoiatused) 

tuttavatel teemadel ja saab aru neis sisalduvast infost. Suudab mõnikord aimata 

sõnade tähendust konteksti toel 

Rääkimine Oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest. Tuleb toime olmesfääris 

suhtlemisega. Oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi. Suudab alustada, 

jätkata ja lõpetada vestlust tuttaval teemal, kuid võib vajada abi. Kasutab õpitud 

põhisõnavara ja lausemalle valdavalt õigesti; spontaanses kõnes on vigu. Kõne 

on arusaadav, kuigi esineb hääldusvigu ja sõnade otsimist. 

Kirjutamine Oskab kirjutada lühikesi kirjeldavat laadi jutukesi oma kogemustest ja 

ümbritsevast. Koostab lihtsaid isiklikke kirju. Oskab kasutada sidesõnu aga, 

sest, et jt. Rakendab õpitud õigekirjareegleid (nt algustähe ortograafia, 

kirjavahemärgid) 

Grammatika 

korrektsus 

Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu 

grammatika põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise 

ühildumisel); siiski on enamasti selge, mida ta väljendada tahab. 

Tase B 1.1. 

Kuulamine Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis kuuldust, kui vestlus on tuttaval 

igapäevaeluga seotud teemal. Mõistab tele- ja raadiosaadete ning filmide sisu, 

kui teema on tuttav ja pakub huvi ning pilt toetab heliteksti. Saab aru loomuliku 

tempoga kõnest, kui hääldus on selge ja tuttav 

Lugemine Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi lihtsa sõnastusega faktipõhiseid tekste (nt 

kirjad, veebiväljaanded, infovoldikud, kasutusjuhendid). Mõistab jutustavat 

laadi teksti põhiideed ning suudab jälgida sündmuste arengut. Suudab leida 

vajalikku infot teatmeteostest ja internetist. Oskab kasutada kakskeelseid 

tõlkesõnastikke. 
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Rääkimine Oskab lihtsate seostatud lausetega rääkida oma kogemustest ja kavatsustest. 

Suudab lühidalt põhjendada oma seisukohti. On võimeline ühinema vestlusega 

ja avaldama arvamust, kui kõneaine on tuttav. Kasutab õpitud väljendeid ja 

lausemalle õigesti; spontaanses kõnes esineb vigu. Hääldus on selge ja kõne 

ladus, kuid suhtlust võib häirida ebaõige intonatsioon. 

Kirjutamine Oskab kirjutada õpitud teemadel lühikesi jutustavat laadi tekste, milles 

väljendab oma tundeid, mõtteid ja arvamusi (nt isiklik kiri, e-kiri, blogi). 

Koostab erinevaid tarbetekste (nt teadaanne, kuulutus). Suhtleb online-vestluses 

(nt MSN). Oskab kasutada piiratud hulgal teksti sidumise võtteid (sidesõnad, 

asesõnaline kordus). 

Grammatika 

korrektsus 

Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle. Kasutab 

tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele 

mõju. Tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

Tase  B 1.2 

Kuulamine Saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit kui ka üksikasju, kui räägitakse 

üldlevinud teemadel (nt uudistes, spordireportaažides, intervjuudes, 

ettekannetes, loengutes) ning kõne on selge ja üldkeelne 

Lugemine Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste erinevatel 

teemadel (nt noortele mõeldud meediatekstid, mugandatud ilukirjandustekstid). 

Suudab leida vajalikku infot pikemast arutlevat laadi tekstist. Kogub 

teemakohast infot mitmest tekstist. Kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid (nt 

üldlugemine, valiklugemine). Tekstides esitatud detailid ja nüansid võivad jääda 

selgusetuks. 

Rääkimine Oskab edasi anda raamatu, filmi, etenduse jms sisu ning kirjeldada oma muljeid. 

Tuleb enamasti toime vähem tüüpilistes suhtlusolukordades. Kasutab 

põhisõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid õigesti; keerukamate 

lausestruktuuride kasutamisel tuleb ette vigu. Väljendab ennast üsna vabalt, 

vajaduse korral küsib abi. Hääldus on selge, intonatsioonija rõhuvead ei häiri 

suhtlus 

Kirjutamine Oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte (nt lühiülevaade 

sündmustest, isikutest). Oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust. 

Oskab isiklikus kirjas vahendada kogemusi, tundeid ja sündmusi. Oskab 

kirjutada õpitud teemal oma arvamust väljendava lühikirjandi. Oma mõtete või 

arvamuste esitamisel võib olla keelelisi ebatäpsusi, mis ei takista kirjutatu 

mõistmist 

Grammatika 

korrektsus 

Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle. Kasutab 

tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele 

mõju. Tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

Tase  B 2.1. 

Kuulamine Saab aru nii elavast suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja 

abstraktsetel teemadel, kui kuuldu on üldkeelne ja suhtlejaid on rohkem kui 

kaks. Saab aru loomuliku tempoga kõnest. 

Lugemine Loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste (nt artiklid, ülevaated, juhendid, 

teatme- ja ilukirjandus), mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. Loeb 

ladusalt, lugemissõnavara on ulatuslik, kuid raskusi võib olla idioomide 

mõistmisega. Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. 

Rääkimine Esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi üldhuvitavatel teemadel. Oskab 

põhjendada ja kaitsta oma seisukohti. Oskab osaleda arutelus ja kõnevooru üle 

võtta. Kasutab mitmekesist sõnavara ja väljendeid. Kasutab keerukamaid 
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lausestruktuure, kuid neis võib esineda vigu. Kõne tempo on ka pikemate 

kõnelõikude puhul üsna ühtlane; sõna- ja vormivalikuga seotud pause on vähe 

ning need ei sega suhtlust. Intonatsioon on enamasti loomulik. 

Kirjutamine Kirjutab seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel teemadel (nt seletuskiri, 

uudis, kommentaar). Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke. Oskab kirjutada 

kirju, mis on seotud õpingute või tööga. Eristab isikliku ja ametliku kirja stiili. 

Oskab korduste vältimiseks väljendust varieerida (nt sünonüümid). Võib esineda 

ebatäpsusi lausestuses, eriti kui teema on võõras, kuid need ei sega kirjutatu 

mõistmist. 

Grammatika 

korrektsus 

Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu. 

Aegajalt ettetulevaid vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse lapsusi suudab 

enamasti ise parandada. 

Tase  B 2.2 

Kuulamine Suudab jälgida abstraktset teemakäsitlust (nt vestlus, loeng, ettekanne) ja saab 

aru keeruka sisuga mõttevahetusest (nt väitlus), milles kõnelejad väljendavad 

erinevaid seisukohti. Mõistmist võivad takistada tugev taustamüra, keelenaljad, 

idioomid ja keerukad tarindid. 

Lugemine Suudab lugeda pikki ja keerukaid, sh abstraktseid, tekste, leiab neist asjakohase 

teabe (valiklugemine) ning oskab selle põhjal teha üldistusi teksti mõtte ja autori 

arvamuse kohta. Loeb iseseisvalt, kohandades lugemise viisi ja kiirust sõltuvalt 

tekstist ja lugemise eesmärgist. Raskusi võib olla idioomide ja kultuurisidusate 

vihjete mõistmisega. 

Rääkimine Väljendab ennast selgelt, suudab esineda pikemate monoloogidega. Suhtleb 

erinevatel teemadel, oskab vestlust juhtida ja anda tagasisidet. On võimeline 

jälgima oma keelekasutust, vajaduse korral sõnastab öeldu ümber ja suudab 

parandada enamiku vigadest. Oskab valida sobiva keeleregistri. Kõnerütmis ja -

tempos on tunda emakeele mõju. 

Kirjutamine Oskab kirjutada esseed: arutluskäik on loogiline, tekst sidus ja teemakohane. 

Oskab refereerida nii kirjalikust kui ka suulisest allikast saadud infot. Kasutab 

erinevaid keeleregistreid sõltuvalt adressaadist (nt eristades isikliku, 

poolametliku ja ametliku kirja stiili). Lausesiseseid kirjavahemärke kasutab 

enamasti reeglipäraselt. 

Grammatika 

korrektsus 

Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu. 

Aegajalt ettetulevaid vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse lapsusi suudab 

enamasti ise parandada. 

 

Õpilasel on õigus saada teavet hindamise korralduse ning saadud hinnete ja hinnangute kohta. 

Õpilasel on õigus teada, milline hinne või hinnang on aluseks kokkuvõtvale hindele ja 

hinnangule. Õpetaja tutvustab kursuse algul õpilastele hindamise põhimõtteid (klassiettekanded, 

kõned, kontrolltööd, kodused tööd, õpimapid, järelevastamine jms). 

Kujundava hindamisena mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus analüüsitakse 

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

seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse õpilast edasisel 

õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed. Kujundav hindamine 
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keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Tagasiside 

kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab 

ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut. 

Õpilasel on õigus saada objektiivset tagasisidet oma keeleoskuse ja taseme kohta. Õpilane on 

teadlik oma tugevatest ja nõrkadest külgedest, arenguvaldkondadest ja tegevustest, mis aitavad 

tal koostöös õpetajaga jõuda seatud eesmärkideni. Koduste tööde mittesooritamise korral võib 

õpetaja kasutada erinevaid mõjutusmeetmeid (lisaülesande sooritamine jms). 

Õpilasel, kes sooritas olulise õpiülesande hindele „puudulik“ või „nõrk“, on õigus ja kohustus 

oluline õpiülesanne järele vastata. Konsultatsioonis osalemine võib olla eeltingimuseks 

järelvastamisel osalemiseks. Järelevastamiste arvu määrab õpetaja vastavalt vajadusele. 

Õpetaja määrab ka suulise järelevastamise korra reeglid. Kui õpilane puudub suulisel vastamisel 

põhjuseta on hindeks „1“. Üldjoontes ei saa suulisi ülesandeid järele vastata, kuna ei saa luua 

vastamiseks võrdväärseid tingimusi, näiteks inglise keeles  ettekanded, kõned ja muud suulised 

ülesanded, mida pole võimalik individuaalselt võrdväärses olukorras vastata.  

Kursuse hinne 

Kui mis tahes oluline töö on kursuse jooksul ilma mõjuva põhjuseta sooritamata, võib õpetaja 

arvestada seda kursuse hinde väljapanemisel. Vene ja saksa keele baasoskuste ja inglise keele 

eelduskursuse hinne peab olema vähemalt „rahuldav“.  

12. klassis on võimalik võõrkeele riigieksam asendada rahvusvahelise eksamiga.  

Cambridge C1 eksami sooritamine võrdsustatakse ühe inglise keele kursusega. Pärast taseme 

eksami sooritamist (saavutatud tase B2/C1/C2) loetakse 12. klassi kursused sooritatuks hindele 

"väga hea". Teistes võõrkeeltes tasemeeksami hinde seos kursusehinde kujunemisega on 

kirjeldatud käesoleva õppekava § 17.  

Kooliastme hinne 

B2 võõrkeeles on vähemalt rahuldava kooliastmehinde saamiseks vajalik, et 12-st või 13-st 

kursusest 10 on hinnatud vähemalt rahuldavale tulemusele. 

B1 võõrkeeles on vähemalt rahuldava kooliastmehinde saamiseks vajalik, et 6-st kursusest 5 on 

hinnatud vähemalt rahuldavale tulemusele. 

Eeldus- või baasoskuste kursuse hinne nii B2 kui B1 võõrkeeles ei tohi olla „puudulik“ ega 

„nõrk“.  

Enesehindamine  
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Keeleoskuse enesehindamise skaala on Euroopa Nõukogu poolt koostatud abivahend inimese 

keeleoskuse taseme kindlaksmääramiseks antud ajahetkel. Enesehindamise skaala on koostatud 

kõigi kuue keeletaseme kohta ning nende lihtsate kirjelduste abil saab iga õpilane anda hinnangu 

oma keeleoskusele. Iga õppeaasta  algul ja lõpus toimub enesehindamine skaala alusel. Täidetud 

leht lisatakse oma elektroonilisse keelemappi.  

1.9. Füüsiline õppekeskkond 

Kool korraldab vajadusel õppe rühmades. Kool korraldab õppe klassis, kus on keeleõppe 

eesmärkide saavutamist toetav ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste 

abivahenditega. 

Võõrkeelte valdkonna ainekavad 

2.1. Inglise keele ainekava 

2.1.1.Gümnaasiumi lõpuks taotletavad õppe- ja kasvatuse eesmärgid inglise keeles 

Inglise keele  õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid 

ja -hoiakuid ning õpioskusi.  

Gümnaasiumi lõpus õpilane: 

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

tulla; 

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

3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 

4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes 

projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas; 

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

motivatsiooni ning vajalikud oskused. 

2.1.2. Õppeaine kirjeldus 

Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt. Inglise keeles on õpilane eeldatavalt 

varasemate õpingutega jõudnud keeleoskustasemele B1 ning eesmärk on jõuda B2 

keeleoskustasemele. 



82 

 

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. 

Kohustuslike kursuste arv võimaldab õpilasel saavutada valitud sihttasemega võõrkeeles 

õpitulemused rahuldaval, heal või väga heal tasemel olenevalt õppija võimekusest ning tema 

algsest keeleoskustasemest. B2 keeleoskustaseme oskuste süvendamiseks ja kinnistamiseks ning 

liikumiseks järgmise keeleoskustaseme poole pakub kool õpilasele inglise keelset lisamoodulit. 

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. 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. 

2.1.3. Õpitulemused B2 keeleoskustasemega keeles (vaata ka tabel 13, 14).  

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; 
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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. 

Tabel 13. Hinde kujunemine keeleoskuse taseme alusel gümnaasiumi lõpuks 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

rahuldav õpitulemus B2.1 B2.1 B2.1 B1.2 

hea ja väga hea õpitulemus B2.2 B2.2 B2.2 B2.1 - B2.2 

 

Tabel 14. Keeleoskuse tase gümnaasiumi lõpus 

Tase 
Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Grammatika 

korrektsus 

Algtase B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 

Keskmine tase B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 B2.1 

Kõrgem tase B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 

2.1.4. Inglise keele kursuste õpitulemused ja sisu 

Inglise keel I kursus B2.1 

Kursuse lõpetanud õpilane: 

1) saab aru nii elavast suulisest kõnest kui ka helisalvestistest ja videotest tööelu 

puudutavatel teemadel; 

2) loeb ja mõistab tekste, mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. Loeb ladusalt, 

lugemissõnavara on ulatuslik, kuid raskusi võib olla üksikute uute sõnade ja idioomide 

mõistmisega; 

3) oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut, sealhulgas oskab uusi sõnu hääldada, 

kasutades transkriptsioonimärke; 

4) esitab kirjeldusi tööelu puudutavatel teemadel, oskab põhjendada ja kaitsta oma 

seisukohti, kasutades sealhulgas uut sõnavara; 

5) kirjutab seotud tekste (näiteks CV, tööavaldus), eristab isikliku ja ametliku kirja stiili. 

Võib esineda ebatäpsusi lausestuses, kuid need ei sega kirjutatu mõistmist; 

6) valdab grammatikat piisavalt hästi, nii et see ei põhjusta vääritimõistmist. 
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Õppesisu:  

Töö ja raha: tööotsimine, töövestlus, CV, töö kui toimetulekuallikas, elukutsevaliku võimalused, 

vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks, suhted töökollektiivis.  

Elustiilid ja iseloom.  

Rahaga seotud idioomid ja ühendverbid.  

Oleviku- ja tulevikuajad.  

Siduvad suhteasesõnad. Tööavalduse (ametliku kirja) kirjutamine.  

Õppetegevused: 

1) autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine; 

2) iseseisev lugemine ning kuulamine; 

3) tarbekirja koostamine - tööavaldus, CV; 

4) lühiettekande koostamine ning esitlemine (nt unistuste karjääri kohta); 

5) argumenteerimisoskuse arendamine (nt piltide võrdlemine ja vastandamine); 

6) rolli- ja suhtlusmängud (sh töövestlus); 

7) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest. 

Inglise keel II kursus B2.1 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) Saab aru nii elavast suulisest kõnest kui ka helisalvestistest ja videotest reisimist ja 

kultuuri puudutavatel teemadel. 

2) Loeb ja mõistab tekste, mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. Loeb ladusalt, 

lugemissõnavara on ulatuslik, kuid raskusi võib olla üksikute uute sõnade ja idioomide 

mõistmisega. 

3) Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut, sealhulgas oskab uusi sõnu hääldada, 

kasutades transkriptsioonimärke. 

4) Esitab kirjeldusi reisimist ja kultuuri puudutavatel teemadel, oskab põhjendada ja kaitsta 

oma seisukohti, kasutades sealhulgas uut sõnavara.  

5) Kirjutab seotud tekste (näiteks lühijutt, lühikirjeldus). Võib esineda ebatäpsusi 

lausestuses, kuid need ei sega kirjutatu mõistmist. 

6) Valdab grammatikat piisavalt hästi, nii et see ei põhjusta vääritimõistmist. 
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Õppesisu: 

Reisimine ja kultuur: kultuur kui looming, näiteks arhitektuur ja käsitöö; kultuuritraditsioonid ja 

-tavad ning nende erinevused. Raha ja selle kulutamine, tarbijaühiskond.  

Rahaga seotud idioomid ja ühendverbid.  

Minevikuajad, used to ja would kasutamine, omadussõnade järjekord, artiklite kasutamine.  

Õppetegevused: 

1) autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine; 

2) iseseisev lugemine ning kuulamine; 

3) lühijutu kirjutamine; 

4) lühiettekande koostamine ning esitlemine (nt unistuste reisi kohta); 

5) argumenteerimisoskuse arendamine (nt piltide võrdlemine ja vastandamine); 

6) rolli- ja suhtlusmängud (näiteks reisidel ettetulevad situatsioonid); 

7) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest. 

Inglise keel III  kursus B2.1 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) mõistab suulist kõnet konkreetsel teemal (keskkond), saab aru loomuliku tempoga 

kõnest; 

2) mõistab tekste, mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid 

3) loeb ladusalt, kuid raskusi võib olla idioomide mõistmisega; 

4) esitab selgeid kirjeldusi etteantud teemal; 

5) oskab põhjendada oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult; 

6) eristab isiklikku ja ametlikku stiili probleemi üle arutleva essee kirjutamisel. 

7) mõistab keskkonna hoidmise ja kaitsmise olulisust nii oma lähemas kui ka kaugemas 

ümbruses; 

8) tunneb huvi keskkonnast mõjutatud kultuuritraditsioonide vastu. 

Õppesisu: 

Keskkonna ja inimese suhted, keskkonnateadlikkus, looduslik tasakaal. puutumata loodus, 

loodusliku tasakaalu kadumisest tingitud ohud keskkonnale ja inimestele; kliima ja 

kliimamuutused; keskkonna jätkusuutlik areng. 

Eesti geograafiline asend ja kliima.  
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Elutingimused erineva kliima ja rahvastatusega aladel.  

Kaudne kõne.  

Eessõnalised väljendid.  

Sõnamoodustamine.  

Probleeme lahendava essee kirjutamine. 

Õppetegevused: 

1) meedia- ning autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine;  

2) iseseisev lugemine ning kuulamine;  

3) loovtööde kirjutamine (nt kirjand, artikkel, kokkuvõte, luuletus);  

4) probleeme käsitleva/lahendusi pakkuva essee kirjutamine 

5) keelerühmadevahelised arutlused ja väitlused;  

6) projektitööd (keskkonnateemaline esitlus, keskkonnaprobleemide tutvustamine ja 

teadvustamine; 

7) info otsimine erinevatest eestikeelsetest teatmeallikatest (nt seletav sõnaraamat, internet) 

8) teemakohase sõnavara omandamine 

Inglise keel IV kursus B2.1 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) suudab jälgida keskmise pikkusega juttu ja keeruka sisuga vaidlust juhul kui teema on 

tuttav ja vestluse suunda toetavad selged märksõnad; 

2) oskab kirjutada argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist , esitades põhjendatud 

poolt või vastuväiteid ning selgitades võimalikke seisukohtade eeliseid ja puudusi. 

3) oskab edasi anda tunde varjundeid ning rõhutada toimunu ning kogetu olulisust 

vestluses; 

4) oskab põhjendata ja kaitsta oma arvamust; esitada asjakohaseid selgitusi ja 

kommentaare; 

5) valdab grammatikat küllaltki hästi; aeg-ajalt ettetulevaid vigu suudab enamasti ise 

parandanda; 

6) mõistab erinevate rahvuste põhilisi kultuurierinevusi, austab erinevaid 

kultuuritraditsioone ja käitumistavasid. 

Õppesisu:  
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Inimene kui looduse osa: eluring: sünd, elu ja surm; elulaad ehk olemise viis (nt loodushoidlik ja 

inimsõbralik, tervislik).  

Inimene kui indiviid: inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine; iga inimese 

kordumatu eripära; väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale; inimsuhted: isiklikud, 

emotsionaalsed; sotsiaalsed; erinevad inimesed ja rahvad (keele- ja kultuurierinevused, 

käitumistavad, kõlblusnormid).  

Inimestevaheline suhtlus: suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeel (sõnavalik, žestid, miimika 

jne); meedia kui suhtluskanal ja -vahend.  

Arvamusessee kirjutamine. 

Õppetegevused: 

1) meedia- ning autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine;  

2) iseseisev lugemine ning kuulamine;  

3) loovtööde kirjutamine (arvamusessee kirjutamine);  

4) keelerühmadevaheline teemakohane arutlus ;  

5) rolli- ja suhtlusmängud;  

6) info otsimine erinevatest eestikeelsetest teatmeallikatest (nt seletav sõnaraamat, internet) 

Inglise keel V kursus B 2.1 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste, mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja 

hoiakuid;  

2) oskab põhjendada ja  kaitsta oma seisukohti meedia - ja kunstiteemal; 

3) oskab kirjutada filmiarvustust, oskab tutvustada oma lemmikfilmi, teha esitlust; 

4) oskab kirjeldada kunstiteost ja väljendada selles suhtes oma argumenteeritud arvamust; 

5) teeb vahet kvaliteetajakirjandusel ja tabloidajakirjandusel, suhtub uudistesse kriitiliselt; 

6) valdab grammatikat küllaltki hästi. ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu;  

7) väärtustab oma ja teiste maade kultuuripärandit ning nüüdiskultuuri sündmusi.  

 Õppesisu: 

Kultuur ja looming: kunstiliigid,  kujutav kunst, film, teater, muusika.  

Eesti kultuur.   
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Meedia kui suhtlusvahend ja –kanal.  

Televisioon, raadio, ajalehed ja ajakirjad.  

Fraseologismid, idioomid, sõnade moodustamine.  

Ettepanekute tegemine, oma arvamuse väljendamine.   

Piltide võrdlemine ja vastandamine.  

Filmiarvustuse kirjutamine.  

Kultuuritraditsioonid ja tavad.  

Meedia mõju tänapäeval.  

Inimestevahelised suhted,  ettekanded ja nende struktuur, kunst ja ilu meie ümber, kaunid 

kunstid, kunstiteose kirjeldamine, kunstnike elulood, teleajakirjandus ja selle objektiivsus. 

Passiivi ja passiivi konstruktsioonide moodustamine ja  kasutamine.   

Kausatiiv.   

Enesekohased ja rõhulised asesõnad. 

Õppetegevused: 

1) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (Youtube, TedTalks) 

2) iseseisev lugemine ja kuulamine 

3) diskussioonid 

4) loovtööd ( retsensioon, kokkuvõte) 

5) argumenteerimisoskuse arendamine ( nt väitlus, arutlus) 

6) rolli- ja suhtlusmängud 

7) projektitööd ( nt PP esitlemine, kõnevõistlus) 

8) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, internet) 

Inglise keel VI  kursus B2.1 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) Õpilane loeb ja mõistab funktsionaalstiililt erinevaid tekste, oskab vastata tekstipõhistele 

küsimustele, teha kokkuvõtteid ja esitlusi vastaval teemal. 

2) Oskab tuua välja poolt- ja vastuargumente tekstiga seotud teemadel. 

3) Oskab kirjutada õpitud teemal poolt ja vastuargumente kaaluva lühikirjandi. 
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4) Oskab põhjendada oma seisukohti nii kõnes kui kirjas. 

5) Oskab kasutada ükskeelset selgitavat sõnaraamatut. 

6) Mõistab erinevate kõnelejate olmeteksti ja telefoni teel edastatud teateid, kui need on 

lähedased standardkeelele. 

7) Suudab jälgida raadio- ja TV-uudiseid ja–teateid, et saada vajalikku infot. 

8) Oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud elementide 

kaudu. 

9) Oskab vahetada infot, esitada küsimusi ja väljendada oma mõtteid ühiskondlike 

probleemide, sündmuste ja inimeste eluviisi puudutavate teemade kohta. 

Õppesisu: 

Tingimuslaused, nende erinevad tüübid.  

Terviseprobleemid (haigused, vigastused, õnnetusjuhtumid) ja kuidas nende puhul toimida.  

Toit ja toitumine (rämpstoit, geneetiliselt muundatud toit, veidrad toidud, toiduallergiad, 

dieedipidamine).  

Tervislik toitumine ja -eluviisid.  

Arutleva lühikirjandi kirjutamine (poolt ja vastuargumentide toomine).  

Sõnaloome.  

Piltide kirjeldus, sarnasuste-erinevuste väljatoomine. 

Õppetegevused: 

Õppetegevuste planeerimisel kehtivad samad põhimõtted, mis eelnevate kursuste puhul. 

Planeeritavad tegevused on näiteks: 

1) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (YouTube;TedTalks, 

lühikesed dokumentaalfilmid, etc) 

2) iseseisev lugemine ja kuulamine 

3) loovtööd (arutlev kirjand, kokkuvõte, kirjeldus) 

4) argumenteerimisoskuse arendamine 

5) projektitööd (PPT esitlused, kõnevõistlus) 

6) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (sõnastikud, internet) 

Inglise keel VII kursus B2.1 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 
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1) oskab kuulata ja lugeda teksti, et mõista selle üldist sisu. 

2) oskab teksti kuulates ja/või  lugedes leida sealt spetsiifilist infot. 

3) on omandanud sõnavara, et rääkida erinevate rahvaste kultuuritraditsioonidest ja 

uskumustest,  ajaloost, müstilistest sündmustest, teadus- ja tehnikasaavutustest, 

astronoomiast ja kosmosest. 

4) teab, kuidas teha ettepanekuid ning oskab neile poolt- ja  vastuargumente esitada. 

5) on omandanud aruande kirjutamise põhimõtted. 

Õppesisu: 

Võrdlusastmed.  

Piltidel sarnasuste leidmine.  

Inversioon.  

Iidsed tsivilisatsioonid ja müsteeriumid (UFOd, müstilised paigad jne.).  

Ajalugu (erinevate kultuuride tavad ja kombed).  

Väärtushinnangud ühiskonnas.  

Tehnika- ja teadussaavutused (astronoomia, kosmos).  

Idiomaatilised väljendid.  

Sõnaloome.  

Loengu kuulamine ja märkmete tegemine.  

Suulises vestluses ja kirjalikult ettepanekute tegemine ning poolt- ja vastuargumentide 

esitamine.  

Aruande analüüs ja kirjutamine.  

Õppetegevused: 

1) Meedia ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine; 

2) Iseseisev lugemine ja kuulamine; 

3) Aruande koostamine; 

4) Loovtööd (retsensioon, kokkuvõte, tõlge, vms.); 

5) Argumenteerimisoskuse arendamine (väitlus); 

6) Projektitööd (ettekanded, esitlused, vms); 

7) Info otsing võõrkeelsetest teatmeallikatest. 

Inglise keel VIII kursus B2.1 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 
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1) oskab kirjutada seotud teksti (arvamusesseed) 

2) oskab põhjendada ja kaitsta oma seisukohti nii suulises kui kirjalikus arutluses. 

3) õpilane suudab jälgida abstraktset teemakäsitlust (loeng, ettekanne) ja saab aru 

keerukama sisuga mõttevahetusest. 

4) õpilane loeb ja mõistab teksti ja suudab selle põhjal osaleda diskussioonis tuues välja 

poolt ja vastu argumente tekstiga seotud teemadel 

5) õpilane oskab vestelda   haridus temaatikaga seotud keskastme tasemele vastava 

sõnavara piires 

6) õpilane oskab kirjeldada ja võrrelda ja pilte; välja tuua erinevusi ja teha üldistusi, 

kasutada asjakohaseid modaalverbe. 

Õppesisu: 

Haridus.; koolielu, õppeained, koolide tüübid, , riiklikud ja eraõppeasutused, kohustuslik 

kooliharidus,, iseõppimine, koolitused, online- kursused, e- õpe, alternatiivõppimisviisid, 

õppimine välismaal, koolikeskkond ja koolitraditsioonid, edasiõppimisvõimalused, elukestev 

õpe, haridus ja karjäär.  

Koolitemaatikaga seotud sõnavara kinnistamine.  

Sõnatuletus (nimisõna järelliited).  

Arvamusessee struktuur.  

Linkerid.  

Arvamusessee kirjutamine.  

Modaalverbid.  

Oletuste, kahtluste  järelduste jm väljendamine modaalverbide abil. 

Õppetegevused: 

1) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine 

2) iseseisev lugemine ja kuulamine 

3) argumenteerimisoskuse arendamine (arutlus etteantud teemal) 

4) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (internet ja sõnaraamatud) 

5) suulise väljendusoskuse arendamine, oma seisukoha väljendamine ja põhjendamine, 

loovtööd (arvamusessee) 

Inglise keel IX kursus B2.2 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 
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1) Suudab jälgida abstraktset teemakäsitlust, saab aru keeruka sisuga mõttevahetusest; 

mõistmist võivad takistada keerukad tarindid; 

2) suudab lugeda keerukaid tekste ja leiab neist asjakohase teabe, raskusi võib olla 

kultuurisidusate vihjete mõistmisega; 

3) on võimeline jälgima oma keelekasutust, vajaduse korral sõnastab öeldu ümber; 

4) oskab luua sidusat ja teemakohast teksti; 

5) eristab ja kasutab õigesti erinevaid keeleregistreid; 

6) mõistab erinevate rahvaste kultuuritavasid ja nendest tingitud sotsiaalseid probleeme; 

7) on võimeline refereerima nii kirjalikust kui ka suulisest allikast saadud informatsiooni. 

Õppesisu: 

Sotsiaalsete hüvede olemasolu.  

Tasakaal inimese ja looduse vahel.  

Elulaad ehk olemise viis.  

Inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine.  

Erinevad inimesed ja rahvad.  

Keele- ja kultuurierinevused, kõlblusnormid.  

Sotsiaalsfäär, elatustase, heategevus.  

Kuritegevus.  

Rahvusvaheline koostöö.  

Erinevate keelestruktuuride kordamine – sõnamoodustus, küsilaused, tingimuslaused, 

toimetamine, kirjavahemärgistus.  

Õppetegevused: 

1) meedia- ning autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine;  

2) iseseisev lugemine ning kuulamine;  

3) tarbekirjade koostamine (nt elulugu, seletuskiri, avaldus, kaebus);  

4) loovtööd (kirjelduse kirjutamine; piltide kirjeldamine);  

5) keelerühmadevahelised arutlused ja väitlused;  

6) rolli- ja suhtlusmängud (dialoogid, ootamatud olukorrad);  

7) projektitööd (nt filmide tegemine, teatritükkide etendamine, veebilehtede koostamine) ;  

8) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt seletav sõnaraamat, 

internet). 
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Inglise keel X kursus B2.2    

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) oskab refereerida kirjalikust allikast saadud infot; 

2) oskab kirjutada aruannet, arutluskäik loogiline, tekst sidus ja teemakohane 

3) suudab jälgida abstraktset teemakäsitlust, saab aru keeruka sisuga mõttevahetusets, 

milles kõnelejad väljendavad erinevaid seisukohti; 

4) loeb iseseisvalt, kohandades lugemise viisi ja kiirust sõltuvalt tekstist ja lugemise 

eesmärgist; 

5) on võimeline jälgima om akeelekasutust, vajaduse korral sõnastab öeldu ümber ja 

suudab parandada enamiku vigadest; 

6) oskab valida sobiva keeleregistri; 

7) valdab grammatikat küllaltki hästi, aeg-ajalt ettetulevaid vigu suudab enamasti ise 

parandada. 

Õppesisu 

Perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest hoolimine; 

kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak 

jne.sotsiaalsete hüvede olemasolu ja nende kättesaadavus (nt arstiabi, pensionid, riiklikud 

toetused ja fondid, abirahad, soodustused puuetega inimestele jne); säästlik eluviis; sotsiaalne 

miljöö: põhirahvusest koosnev või mitmekeelne ja -kultuuriline ühiskond;lähinaabrid. 

Õppetegevused: 

1) meedia- ning autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine;  

2) iseseisev lugemine ning kuulamine;  

3) tarbekirjade koostamine (nt elulugu, seletuskiri, avaldus, kaebus);  

4) loovtööde kirjutamine (nt kirjand, artikkel, kokkuvõte, luuletus);  

5) referaatide ja/või uurimistööde koostamine ning esitlemine;  

6) keelerühmadevahelised arutlused ja väitlused;  

7) rolli- ja suhtlusmängud;  

8) projektitööd (nt filmide tegemine, teatritükkide etendamine, veebilehtede koostamine) ; 

9) keelekeskkonnas täidetavad ülesanded (nt muuseumitund, intervjuud);  

9) info otsimine erinevatest eestikeelsetest teatmeallikatest (nt seletav sõnaraamat, internet). 
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Inglise keel XI kursus B2.2 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) oskab refereerida kirjalikust allikast saadud infot; 

2) oskab kirjutada aruannet, arutluskäik loogiline, tekst sidus ja teemakohane 

3) suudab jälgida abstraktset teemakäsitlust, saab aru keeruka sisuga mõttevahetusest, 

milles kõnelejad väljendavad erinevaid seisukohti; 

4) loeb iseseisvalt, kohandades lugemise viisi ja kiirust sõltuvalt tekstist ja lugemise 

eesmärgist; 

5) on võimeline jälgima oma keelekasutust, vajaduse korral sõnastab öeldu ümber ja 

suudab parandada enamiku vigadest; 

6) oskab valida sobiva keeleregistri; 

7) valdab grammatikat küllaltki hästi, aeg-ajalt ettetulevaid vigu suudab enamasti ise 

parandada. 

Õppesisu:  

graafikud, nende kirjeldamine (tõusud, langused, paigalseis).  

Majandus: globaliseerumine, tarbimisühiskond, tarbimisharjumused, odava tööjõu kasutamine 

kolmanda maalima riikides, õiglane kaubandus, edulood ärimaailmast, reklaam ja selle mõju 

inimestele.  

Eesti kui Euroopa Liidu liikmesmaa, teised liikmesriigid ja Euroopa Liidu töökorraldus, Eesti 

koht maailmas ja rahvusvaheline koostöö. Eesti rahvastik; põhirahvus; muukeelne elanikkond, 

Eesti kui mitmekultuuriline ühiskond.  

Eesti rahvuslik identiteet (omariiklus, kodanikuks; olemine, riigikaitse, kultuuritraditsioonid, 

kodukohalugu). 

Õppetegevused: 

1) meedia- ning autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine;  

2) iseseisev lugemine ning kuulamine;  

3) tarbekirjade koostamine (nt elulugu, seletuskiri, avaldus, kaebus);  

4) loovtööde kirjutamine (nt kirjand, artikkel, kokkuvõte, luuletus);  

5) referaatide ja/või uurimistööde koostamine ning esitlemine;  

6) keelerühmadevahelised arutlused ja väitlused;  
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7) rolli- ja suhtlusmängud;  

8) projektitööd;  

9) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt seletav sõnaraamat, internet). 

 

Inglise keel XII kursus B2.2 

Õpitulemused: 

1) Suudab jälgida abstraktset teemakäsitlust (nt vestlus, loeng, ettekanne) ja saab aru keeruka 

sisuga mõttevahetusest (nt väitlus), milles kõnelejad väljendavad erinevaid seisukohti. 

2) Suudab lugeda pikki ja keerukaid, sh abstraktseid, tekste, leiab neist asjakohase teabe 

(valiklugemine) ning oskab selle põhjal teha üldistusi teksti mõtte ja autori arvamuse kohta. 

3) Väljendab ennast selgelt, suudab esineda pikemate monoloogidega. Suhtleb erinevatel 

teemadel, oskab vestlust juhtida ja anda tagasisidet. On võimeline jälgima oma keelekasutust, 

vajaduse korral sõnastab öeldu ümber ja suudab parandada enamiku vigadest. 

4) Oskab kirjutada esseed: arutluskäik on loogiline, tekst sidus ja teemakohane.  

5) Oskab refereerida nii kirjalikust kui ka suulisest allikast saadud infot.  

6) Kasutab erinevaid keeleregistreid sõltuvalt adressaadist (nt eristades isikliku, poolametliku ja 

ametliku kirja stiili).  

Õppesisu: 

Eesti ja maailm. Eesti riik ja rahvas: omariiklus ja kodanikuks olemine, riigikaitse; 

geograafiline asend ja kliima;rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, 

uusimmigrandid;mitmekultuuriline ühiskond. Eesti keel ja eesti meel: rahvuslik identiteet; 

kultuuritraditsioonid; kodukoha lugu. 

Õppetegevused. 

1) Meedia ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine; 

2) Iseseisev lugemine ja kuulamine; 

3) Essee kirjutamine; 

4) Loovtööd (retsensioon, kokkuvõte, tõlge, vms.); 

5) Argumenteerimisoskuse arendamine (väitlus, kõne); 

6) Projektitööd (ettekanded, esitlused, vms); 

7) Info otsing võõrkeelsetest teatmeallikatest. 
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Eelduskursus inglise keeles B1.2 

Inglise keeles suunatakse eelduskursusele õpilased, kelle sisseastumiseksami tulemus jääb alla 

50%. Eelduskursus toimub 10. klassis. 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle, 

2) kasutab tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele 

mõju, 

3) oskab õpitud keelendeid iseseisvalt kasutada tasemel, kus tehtud vead ei takista 

mõistmist,  

4) lisakursuse lõpuks on õpilane omandanud vajaliku keelelise korrektsuse kõige 

olulisemates punktides, et edukalt jätkata õpinguid gümnaasiumis saavutamaks B2 taset. 

Õppesisu: 

Isikulised asesõnad / aegade süsteem üldiselt.  

Ebareeglipärased tegusõna põhivormid.  

Oleviku-, mineviku- ja tulevikuajad; orienteerumine kõikides ajavormides korraga.   

Passiivi kasutamine ja moodustamine kõigis ajavormides.  

Küsimuste moodustamine, küsimuste eriliigid.  

Õppetegevused: 

1) Õppesisu seletuse kuulamine, analüüsimine ja konspekteerimine; 

2) Grammatikareeglite tuletamine iseseisvalt ja õpetaja abiga; 

3) Grammatikareeglite kasutamine praktikas, näiteks lühitekstide koostamine; 

4) Õpitud keelekonstruktsioonide harjutamine ja kinnistamine 

5) Grammatikareegleid kinnistavad mängud ja võistlused; 

6) Tehtud vigade parandamine ja analüüsimine. 

 2.2.Vene keele ainekava 

2.2.1. Gümnaasiumi lõpuks taotletavad õppe- ja kasvatuse eesmärgid vene keeles 

Võõrkeelte õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja 

hoiakuid ning õpioskusi. Gümnaasiumi lõpus õpilane: 

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

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

3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 

4) on võimeline jätkama õpinguid vene keeles, osalema erinevates rahvusvahelistes 

projektides 

5) ning  kasutama vene keelt rahvusvahelises töökeskkonnas; 

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

7) motivatsiooni ning vajalikud oskused; 

8) oskab otsida infot võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt seletussõnaraamat, internet). 

2.2.2. Õppeaine vene keel kirjeldus 

Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt. Vene keel on KJPG s enamjaolt B1-

keeleoskustasemel õpitav  võõrkeel. 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. KJPGs on selleks vene keele 

moodul, mis koosneb kuuest kursusest.  

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. 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 
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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. 

2.2.3. Õpitulemused B1 keeleoskustasemega keeles (vaata ka tabel 15).  

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 ning plaane; 

4) koostab lihtsa teksti tuttaval teemal; 

5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme; 

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

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

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

infot teisteski valdkondades; 

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

oma õpistrateegiaid; 

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

teadmistega. 

Tabel 15. Keeleoskuse tase gümnaasiumi lõpus 

Tase 
Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Grammatika 

korrektsus 

Algtase B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 

Keskmine tase B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 B2.1 

Kõrgem tase B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 

2.2.4. Vene keele kursuste õppetulemused ja -sisu 

Vene keele I kursus B1 

Kursuse lõpetanud õpilane: 

1) saab aru lihtsatest esmatähtsate eluvaldkondadega seotud tavatekstide põhiideest, leiab 

vajaliku info; 
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2) oskab kirjeldada igapäevaeluga seonduvat ning tuleb toime lühivestluses; 

3) koostab lühikest jutustavat laadi teksti  õpitud ja tuttaval teemal; 

4) tuleb toime igapäevases suhtlusolukorras emakeelt kõnelejaga kui vesteldakse aeglaselt ja 

selgelt ning vestlus on suunatud temale; 

5) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb eakohast kirjandust, 

vaatab filme ja telesaateid; 

6) rakendab vajalikke õpioskusi ja strateegiaid õpetaja juhendamisel; 

7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi. 

Õppesisu: 

Haridus ja töö. Pere ja kasvatus: perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavaheline 

mõistmine ning üksteisest hoolimine; kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, 

väärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak. Haridus: riiklikud ja eraõppeasutused, 

koolitused; kohustuslik kooliharidus, iseõppimine; koolikeskkond ja -traditsioonid; 

noorteorganisatsioonid; edasiõppimisvõimalusi Eestis ja Venemaal; elukestev õpe. 

Inimene ja ühiskond: inimese väärtused ja puudused; inimese loomus ja käitumine, 

vastuoludesse sattumine; iga inimese kordumatu eripära; inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed, 

sotsiaalsed.  

Sõnavara ja struktuurid:  perekonnaliikmed, suhted perekonnas,  perekonna positsioon 

ühiskonnas; hariduse tähtsus; iseloomu jooned; struktuurid: liitlaused, sidesõnad, tegusõnade 

pööramine erinevates ajavormides; omadussõnad keskvõrdes ja ülivõrdes. 

Vene keele II kursus B1 

Kursuse lõpetanud õpilane:  

1) mõistab salvestatud materjali sisu teemadel „Kunst, kirjandus või muusika“; 

2) suudab erilaadse ülesande täitmiseks hõlmata pikemaid tekste, et leida otsitav teave ja 

koguda infot õpitavatel teemadel; 

3) suudab kontekstis mõista tundmatuid sõnu, kui teema kuulub õpitud valdkonda; 

4) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu ja tunneb peamisi 

kultuuritavasid, loeb eakohast võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid; 

5)  rakendab vajadusel õpetaja juhendamisel õpitud õpioskusi ja strateegiaid, töötab 

iseseisvalt paaris ja rühmas; 
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Õppesisu: 

Eesti ja maailm. Eesti riik ja rahvas: geograafiline asend ja kliima; rahvastik: põhirahvus, 

muukeelne elanikkond, uusimmigrandid. Eesti keel ja eesti meel: kultuuritraditsioonid; 

kodukoha lugu. Eesti ja teised riigid: Eesti kui Euroopa Liidu riik. 

Kultuur ja looming. Kultuur kui looming: looming: kirjandus, helilooming, kunst; Venemaa 

suurimad linnad, nende ajalugu ning vaatamisväärsused. 

Sõnavara: kodukoht Eesti; rahvastik; Eesti ja Venemaa kultuur (muusika, kunst). Struktuurid: 

liitlaused, sidesõnad, tegusõnade pööramine erinevates ajavormides; arvsõnad. 

Vene keele III kursus B1 

Kursuse lõpetanud õpilane: 

1) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-

selgitada oma seisukohti ja plaane; 

2) saab aru lihtsama sõnastusega mõneleheküljelistest tekstidest tuttaval teemal, suudab 

jälgida sündmuste kulgu; 

3) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu ja tunneb peamisi 

kultuuritavasid, loeb eakohast võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid; 

4) ühineb vestlusega, avaldab arvamust ning kirjeldab sündmusi ja kogemusi, põhjendab 

seisukohti; 

5) töötab iseseisvalt, paaris, rühmas; 

6)  hindab õpetaja abiga oma käitumist, õpiharjumusi võimeid ja tugevaid külgi ning valib 

sobivaid õpistrateegiaid; 

Õppesisu: 

Haridus ja töö. Koolielu: teadmised ja hinded, tulevikuplaanid; päevarežiim; vaba aeg: lugemine, 

internet. 

Kultuur ja looming. Eesti ja Venemaa: riigipühad ja nende ajalugu, rahvused; rahva ajalooline 

kultuurimälu; Moskva ja Peterburi vaatamisväärsused. Kultuuritraditsioonid ja tavad: 

rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad ja kõnekäänud kui rahvatarkuse varamu; 

erinevate rahvaste kultuuritraditsioone, tavasid ja uskumusi. 

Inimese sissetulekud ja väljaminekud: säästlik eluviis; reklaami ja allahindluste mõju inimestele. 
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Sõnavara: mitmekultuuriline ühiskond; rahvuslik identiteet; erinevad loomingu valdkonnad; 

kultuuritraditsioonid. Struktuurid: liht- ja liitlaused, tegusõnad olevikus, määrsõnad, tegusõnad 

tingivas kõneviisis. 

Vene keele IV kursus B1 

Kursuse lõpetanud õpilane:  

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

infot ka teistes valdkondades;  

2) oskab kirjeldada olukorda, üsna täpselt selgitada mõtte või probleemi tuuma ja avaldada 

oma arvamust tervise- ja kunsti teemadel; 

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

teadmistega (lõimumine). 

4) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada oma 

seisukohti kasutades tingivat kõneviisi; 

5) oskab tavapärastes olukordades anda soovitusi kasutades käskivat kõneviisi; 

6) oskab ettevalmistatud küsimuste toel teha lihtsat intervjuud; 

7) oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid, suudab edastada kõige olulisemat; 

Õppesisu: 

Tervislik eluviis. Sport inimise elus; tervislik toitumine: dieedi jälgimine, paastumine; 

kahjulikud harjumused. 

Kunst inimese elus: teatrid, näitused, kontserdid; kunstnikud; heliloojad. 

Sõnavara: tarbimine; reklaam; sotsiaalsed hüved;  tervislik eluviis. Struktuurid:  liht- ja 

liitlaused, tegusõnad olevikus, tulevikus ja minevikus; kesksõnad, tegusõnad käskivas 

kõneviisis. 

Vene keel V kursus B1 

Kursuse lõpetanud õpilane:  

1) tunneb peamisi viisakusnõudeid ja oskab neid täita; 

2) oskab diskuteerida ja kaitsta oma seisukohti; 

3) tuleb toime suhtlusega töövestlusel; 

4) mõistab seadmete selgeid lihtsaid kasutusjuhendeid; 
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5) loeb teda huvitavat kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid 

õpitavas keeles; 

6) seab endale õpieesmärke ja hindab oma saavutusi vajadusel õpetaja abiga; 

7) oskab koostada CV 

Õppesisu: 

Haridus ja töö. Tööelu: karjääri planeerimine; tööotsimine: tööleping, töövestlus; töö kui 

toimetulekuallikas; raha teenimine (nt sissetulekud ja väljaminekud, hinnad); tööpuudus; 

vastutustundlik suhtumine oma töösse; hoolivus enese ja teiste suhtes; töötaja ning tööandja 

õigused ja vastutus, ametiühingud, katseaeg, osalise või täisajaga töö, puhkus; 

Inimene ja ühiskond. Inimene kui looduse osa: tasakaal inimese ja looduse vahel (loodushoidlik 

eluviis, aukartus looduse ees), ökoloogia (talgud, “Teeme ära!”); säästlik eluviis. 

Sõnavara: karjääri planeerimine; dokumentide vormistamine; inimestevahelised suhted; 

väärtushinnangud; Struktuurid:  liht- ja liitlaused, tegusõnad olevikus, tulevikus ja minevikus; 

tingiv ja käskiv kõneviis. 

Vene keele baaskursus B1 

Kursuse eesmärgid on, et õpilane:  

1) omandab keeleoskuse tasemel (grammatika ja suhtlemine), mis võimaldab jätkata vene 

keele õppimist gümnaasiumis;  

2) on võimeline jätkama õpinguid vene keeles gümnaasiumis vastavalt nõutud tasemele;  

3) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi;  

4) omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud vene keele oskused. 

Kursuse lühikirjeldus: kursus võimaldab õpilasel parandada oma vene keele teadmisi ja oskusi, 

toetab edasisi õpinguid ja tegevust, kursus arendab õpilase keeleoskust. 

Õpitulemused: 

1) mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist; 

2) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal; 

3) mõistab selget ja aeglast seotud kõnet; 

4) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu; 

5) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, interneti); 

6) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; vajaduse korral pöördub õpetaja poole; 
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7) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi; 

8) mõistab lihtsas keeles nõudeid. 

Õppesisu:  

sõnavara kordamine: mina ja minu maailm (perekond, sõbrad, huvid ja hobid); kool (õppimine 

koolis, õppeained, klassikaaslased, kooli ruumid jne);  

inimese välimus ja iseloom.  

Grammatika kordamine: nimi-, omadus-, asesõnade ja järgarvude käänamine; määrsõnad; 

omadussõnade võrdlusastmed; tegusõnade ajavormid ja pööramine. Struktuurid: sõnaliigid, 

sõnaühendid; liht- ja liitlaused. 

2.3.Saksa keele ainekava 

2.3.1. Gümnaasiumi lõpuks taotletavad õppe- ja kasvatuse eesmärgid saksa keeles 

Õppides mõistma ja aktsepteerima eelkõige eesti ja saksa keelt kõnelevate maade kui ka näiteks 

EL liikmesriikide kultuure  ning erinevaid väärtussüsteeme kujundatakse väärtuskompetentsi, 

millega on tihedalt seotud  sotsiaalne pädevus, mille kujunemisele aitab kaasa erinevate 

õpitöövormide kasutamine nagu rühmatöö, projektõpe ning osavõtt saksa keelega seotud 

rahvusvahelistest projektidest (näit. Jugend debattiert international).. 

Läbi erinevate õpistrateegiate nagu arutlused, argumentatsioonid, rollimängud, individuaaltöö 

näit. teabe otsimine, rühmatöö näit. esitluse koostamine ja ettekandmine jõuavad õpilased 

iseenda sügavama mõistmiseni, saame arendada nii enesemääratlus- kui ka õpipädevusi. Viimase 

juures  mängivad olulist osa enesehinnang ning analüüs. 

Erinevate osaoskuste nagu kuulamine, rääkimine ja kirjutamine tasakaalustatud arendamine aitab 

kaasa keskse pädevuse ehk suhtluspädevuse arendamisele.  

Arvuliste näitajatega opereerimisel (erinevates teemavaldkondades) võõrkeeles kujundame 

matemaatikapädevust. Kaasaegsete tehnoloogiatega ümberkäimise oskus on iseenesestmõistetav 

pädevus kaasaegse noore hariduses. 

Õpilase rahuloluga toimetulekust võõrkeelses keskkonnas kaasneb ettevõtlikkuspädevus.  

2.3.2. Õppeaine kirjeldus 

Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt (vaata ka tabel 16). Saksa keel on KJPGs 

nii B1 kui ka B2 tasemel õpitav võõrkeel. Õpilase  eesmärk on jõuda vähemalt B1-

keeleoskustasemele, sõltumata sellest, kas õpitav keel oli põhikoolis A-, B- või C-keel või on 
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õpilane seda võõrkeelt õppinud väljaspool kooli. B2 taseme poole pürgijate taotlusi toetab saksa 

keele ja kirjanduse õppemoodul. Õppeaine esimene kursus on saksa keele baasoskused, , mis 

sisaldab eelkõige fundamentaalsete keelestruktuuride ning miinimumsõnavara kordamist ehk 

värskendamist: vajalikud struktuurid nagu nimi-, omadus- ja asesõnade käänamine, eessõnad, 

ajavormide moodustamine aktiivis, lauseehitus (rindlause ja põimlause pärast dass, weil) ning 

sõnavara, mille temaatika  tuleneb otseselt valdkondadest, millega on õpilasel juba olnud 

isiklikud kokkupuuted nagu viisakas suhtlemine, kool, aja planeerimine, toitumine, hobid ja 

huvialad, sõbrad, perekond, elukutse. 

G2 klassis on õpilastel võimalus sooritada eksam Saksa Keelediplom I (tasemeeksam A2/B1) 

ning 12. klassis  Saksa Keelediplom II (tasemeeksam B2/C1).  

Tabel 16. Keeleoskuse tasemed 

Tase Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine Grammatika 

korrektsus 

Algtase B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 

Keskmine tase B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 B2.1 

Kõrgem tase B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 

 

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. KJPGs on selleks nii saksa 

kui ka vene keele moodulid, mis koosnevad kuuest kursusest.  

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. 

Õppetegevused saksa keeles: meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine; 

iseseisev lugemine ning kuulamine; tarbekirjade koostamine (nt CV, seletuskiri, avaldus, 

kaebus); loovtööd (nt kirjand, essee, artikkel, retsensioon, kokkuvõte, luuletus, tõlge, blogi); 
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referaatide ja/või uurimistööde koostamine ning esitlemine; argumenteerimisoskuse arendamine 

(nt väitlus, vaidlus); rolli- ja suhtlusmängud; projektitööd (nt filmide tegemine, teatritükkide 

etendamine, veebilehtede koostamine); info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest 

(nt sõnaraamatud, internet). 

2.3.3. B1 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja õpitulemused (vaata ka tabel 17): 

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) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme; 

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

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

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

infot ka teistes valdkondades; 

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

oma õpistrateegiaid; 

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

teadmistega. 

Tabel 17. Keeleoskuse osaoskuste tase gümnaasiumi lõpus  

Kuulamine 

Algtase Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis kuuldust, kui vestlus on tuttaval 

igapäevaeluga seotud teemal. Mõistab tele- ja raadiosaadete ning filmide 

sisu, kui teema on tuttav ja pakub huvi ning pilt toetab heliteksti. Saab aru 

loomuliku tempoga kõnest, kui hääldus on selge ja tuttav. 

Kekmine tase Saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit kui ka üksikasju, kui äägitakse 

üldlevinud teemadel (nt uudistes, spordireportaažides, intervjuudes,  

ettekannetes, loengutes) ning kõne on selge ja üldkeelne. 

Kõrgem tase Saab aru nii elavast suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja 

abstraktsetel teemadel, kui kuuldu on üldkeelne ja suhtlejaid on rohkem kui 

kaks. Saab aru loomuliku tempoga kõnest. 

Lugemine 

Algtase Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi lihtsa sõnastusega faktipõhiseid tekste (nt 

kirjad, veebiväljaanded, infovoldikud, kasutusjuhendid). Mõistab jutustavat 

laadi teksti põhiideed ning suudab jälgida sündmuste arengut. Suudab leida 

vajalikku infot teatmeteostest ja internetist. Oskab kasutada kakskeelseid 

tõlkesõnastikke. 

Keskmine 

tase 

Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste erinevatel 

teemadel (nt noortele mõeldud meediatekstid, mugandatud 

ilukirjandustekstid). Suudab leida vajalikku infot pikemast arutlevat laadi 
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tekstist. Kogub teemakohast infot mitmest tekstist. Kasutab erinevaid 

lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine, valiklugemine). Tekstides esitatud 

detailid ja nüansid võivad jääda selgusetuks. 

Kõrgem tase Loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste (nt artiklid, ülevaated, juhendid, 

teatme- ja  ilukirjandus), mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. 

Loeb ladusalt, lugemissõnavara on ulatuslik, kuid raskusi võib olla idioomide 

mõistmisega. Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. 

Rääkimine 

Algtase Oskab lihtsate seostatud  lausetega rääkida oma kogemustest ja kavatsustest. 

Suudab lühidalt põhjendada oma seisukohti. On võimeline ühinema 

vestlusega ja avaldama arvamust, kui kõneaine on tuttav. Kasutab õpitud 

väljendeid ja lausemalle õigesti; spontaanses kõnes esineb vigu. Hääldus 

on selge ja kõne ladus, kuid suhtlust võib häirida ebaõige intonatsioon. 

Keskmine 

tase 

Oskab edasi anda raamatu, filmi, etenduse jms sisu ning kirjeldada oma 

muljeid. Tuleb enamasti toime vähem tüüpilistes suhtlusolukordades. 

Kasutab põhisõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid õigesti;  

keerukamate lausestruktuuride kasutamisel tuleb ette vigu. Väljendab ennast 

üsna vabalt, vajaduse korral küsib abi. Hääldus on selge, intonatsiooni- ja 

rõhuvead ei häiri suhtlust. 

Kõrgem tase  Esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi üldhuvitavatel teemadel. Oskab 

põhjendada ja kaitsta oma seisukohti. Oskab osaleda arutelus ja kõnevooru 

üle võtta. Kasutab mitmekesist sõnavara ja väljendeid. Kasutab keerukamaid 

lausestruktuure, kuid neis võib esineda vigu. Kõne tempo on ka pikemate 

kõnelõikude puhul üsna ühtlane; sõna- ja vormivalikuga seotud pause on 

vähe ning need ei sega suhtlust. Intonatsioon on enamasti loomulik. 

Kirjutamine 

Algtase Oskab kirjutada õpitud teemadel lühikesi jutustavat laadi tekste, milles 

väljendab oma tundeid, mõtteid ja arvamusi (nt isiklik kiri, e-kiri, blogi). 

Koostab erinevaid tarbetekste (nt teadaanne, kuulutus). Suhtleb online- 

vestluses (nt MSN). Oskab kasutada piiratud hulgal teksti sidumise võtteid 

(sidesõnad, asesõnaline kordus). 

Keskmine 

tase 

Oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte (nt  

lühiülevaade sündmustest, isikutest). Oskab kirjeldada tegelikku või 

kujuteldavat sündmust. Oskab isiklikus kirjas vahendada kogemusi, tundeid 

ja sündmusi. Oskab kirjutada õpitud teemal oma arvamust väljendava 

lühikirjandi. Oma mõtete või arvamuste esitamisel võib olla keelelisi 

ebatäpsusi, mis ei takista kirjutatu mõistmist. 

Kõrgem tase Kirjutab seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel teemadel (nt seletuskiri, 

uudis, kommentaar). Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke. Oskab kirjutada 

kirju, mis on seotud õpingute või tööga. Eristab isikliku ja  ametliku kirja 

stiili. Oskab korduste vältimiseks väljendust varieerida (nt sünonüümid). 

Võib esineda ebatäpsusi lausestuses, eriti kui teema on võõras, kuid need ei 

sega kirjutatu mõistmist. 

Grammatika korrektsus 

Algtase  Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle. Kasutab 

tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata 

emakeele mõju. Tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

Keskmine ja 

kõrgem tase 

Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid 

vigu. Aeg-ajalt ettetulevaid vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse 
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lapsusi suudab enamasti ise parandada. 

2.3.4. Saksa keele kursuste õppetulemused ja – sisu 

Baasoskuste kursus 

Eesmärk on A2 tasemele vastavate struktuuride ja sõnavara kordamine, et tagada edasiminek 

järgnevatel kursustel. Samuti erinevate aktiivõppe ja koostöövormide rakendamine, et õpilane 

omandaks ka vajalikke üldpädevusi. 

Õppesisu 

Teemad: 

Leute: über verschiedene Personen sprechen 

Wohnen, Essen und Einkaufen 

Freizeit & Unterhaltung & Hobbys (Musik, Sport, Reisen etc.) 

Lebenslanges Lernen, Schule und Berufsbilder 

Grammatilised struktuurid: 

Deklination: Nomen, Adjektiv, Pronomen (Personal-, Possessiv- und Reflexiv-) 

Adjektive: Deklination und Komparation 

Verben: schwach, stark, trennbar, untrennbar; Rektion; Modalverben; Reflexivverben 

Präpositionen: lokal, temporal, modal 

Satzbau: Haupt- und Nebensatz im Allgemeinen 

Fragenbildung 

Aktiv 

Õpitulemused: 

Algtase: 

Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle. Kasutab tuttavas olukorras 

grammatiliselt ja leksikaalselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele mõju. Tuleb ette 

vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

Keskmine ja kõrgem tase: 
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Valdab grammatikat küllaltki hästi või väga hästi. Kasutab keerulisemates situatsioonides 

sobivat sõnavara ja idiomaatilisi väljendeid.  Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu. Aeg-ajalt 

ettetulevaid vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse lapsusi suudab enamasti ise parandada. 

Saksa keele I kursus B1 

Õpitulemused: 

1) mõistab kõike olulist kursuse teemadel; 

2) saab aru lugemis- ja kuulamistekstidest kursuse teemadel; 

3) koostab lihtsa teksti kursuse teemadel;  

4) oskab teha suulist esitlust koos PP-slaididega ühest Euroopa riigist; 

5) oskab esitluste põhjal võrrelda erinevaid Euroopa riike, tuua välja sarnasusi ja erisusi 

ning põhjendada nende olulisust; 

6) saab aru kaasõpilaste esitlustest ning esitab aktiivselt täiendavaid küsimusi ning avaldab 

arvamust vestluses; 

7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid nt tõlkesõnaraamatut ning  internetti, et otsida 

vajalikku lisainfot ja illustreerivat materjali ning vahetada projektitöö raames 

rühmasiseselt materjale; 

8) oskab tekstiloomes kasutada kursuse struktuure ja kohustuslikku sõnavara; 

9) annab oma ja kaasõpilaste tegevusele ning oskustele tagasisidet. 

Õppesisu: 

Eesti ja teised riigid: geograafiline asend ja kliima; rahvastik: põhirahvus, muukeelne 

elanikkond, kultuuritraditsioonid, ELi liikmesriigid, õpilasvahetus.  

Inimene ja ühiskond. Inimene kui looduse osa: eluring: sünd, elu ja surm; elulaad ehk olemise 

viis (nt loodushoidlik ja inimsõbralik, tervislik). 

Inimene kui indiviid: inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine; väärtushinnangud, 

vaated elule ja ühiskonnale; inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed, sotsiaalsed.  

Sõnavara ja struktuurid: piiriülesed kontaktid; vaba aeg; sõpruskond; noored Eestis ja 

Saksamaal.  

Struktuurid: Satzverbindung; Kausalsätze; Reflexivverben; Adjektivdeklination. 

Saksa keel II kursus B1 

Õpitulemused: 
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1) mõistab kõike olulist kursuse teemadel; 

2) selektiivne ja globaalne tekstimõistmise oskus, nii kuulamisel kui lugemisel; 

3) kirjeldab enda loomust ning analüüsib nii enda välimust kui ka võimeid; 

4) koostab lihtsa teksti kursuse teemal; 

5) arvestab rühmatöös rühmakaaslastega; 

6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid nagu tõlkesõnaraamatut, ajakirja vitamiin.de kui ka 

internetti, et otsida lisainfot ning illustreerivaid materjale ning suhelda rühmakaaslaste ja 

õpetajaga; 

7) oskab tekstiloomes kasutada kursuse struktuure ja kohustuslikku sõnavara; 

8) annab oma ja kaasõpilaste tegevusele ning oskustele tagasisidet. 

Õppesisu: 

Inimene kui indiviid.  

Iga inimese kordumatu eripära (välimus, iseloom, oskused, võimed).  

Haridus ja töö.  

Pere ja kasvatus: perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning 

üksteisest hoolimine; kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute 

kujundamine, salliv eluhoiak.  

Haridus: riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused; kohustuslik kooliharidus, iseõppimine; 

koolikeskkond ja -traditsioonid; noorteorganisatsioonid; edasiõppimisvõimalusi Eestis ja 

välismaal; elukestev õpe.  

Tööelu: vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks.  

Sõnavara ja struktuurid: Sõnavara: ; inimeseks olemine (välimus, riietus, hobid nagu sport ning 

muud koolivälised tegevused); perekonna positsioon ühiskonna; haridus ja kutseharidus; 

elukutse; Eesti ja Saksamaa haridussüsteemid; õppeprotsessis osalejate vastutus, 

argumenteerimine. Struktuurid: Adjektivdeklination; Konjunktiv II; Relativsätze; lokale und 

temporale Angaben. 

Saksa keel III kursus B1 

Õpitulemused: 

1) mõistab kõike olulist kursuse teemadel; 

2) saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega; 
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3) saab aru põhilisest saksakeelse filmi vaatamisel (ilma eestikeelsete subtiitriteta) ning 

analüüsib filmis toimuvat juhindudes töölehel antud juhistest ja ülesannetest; 

4) koostab lihtsa teksti tuttaval teemal; 

5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme; 

6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu: saksakeelne muusika; 

7) teeb esitluse enda valitud muusikust, analüüsides muusiku karjääri ning muusikastiili; 

8) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid nagu  tõlkesõnaraamatut ja/või ükskeelset 

sõnaraamatut ning  internetti, et otsida vajalikku infot ning illustreerivat materjali oma 

esitluse kohta; 

9) saab aru esitluse tekstist ning oskab anda tagasisidet ning esitada täiendavaid küsimusi; 

10)  seostab omandatud teadmisi näiteks muusika valdkonna teadmistega; 

11)  oskab tekstiloomes kasutada kursuse struktuure ja kohustuslikku sõnavara; 

12)  annab oma ja kaasõpilaste tegevusele ning oskustele tagasisidet. 

Õppesisu 

Inimene kui indiviid.  

Inimese kordumatu eripära ja elufilosoofia, suhted: lastekasvatus, partnerlus, armastus – film 

„Lola rennt“.  

Haridus: ühiskondlik tellimus ametitele, nõuded erinevatele elukutsetele, uue tehnoloogia 

kasutamine õppetöös.  

Kultuur kui looming: looming: muusika, loova mõtte arendamine kogemuse kaudu, 

loomeprotsessi soodustavad või takistavad tegurid (nt olme, perekond, ühiskonnakord, tavad).  

Sõnavara ja struktuurid: Sõnavara: tööelu; argumenteerimine (sotsiaalvõrgustikud, arvutid 

koolis): olulised inimsuhted erinevatel tasanditel;  mitmekultuuriline ühiskond; erinevad 

loomingu valdkonnad: muusika, film; kultuuritraditsioonid. Struktuurid: argumenteerimine poolt 

ja vastu; soov- ja tingimuslausete moodustamine; filmisõnavara;  Temporalsätze, konzessive 

Sätze; Konjunktiv I; Relativsätze. 

Saksa keele IV kursus B1 

Õpitulemused: 

13) mõistab kõike olulist kursuse teemadel; 
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14) analüüsib ennast kui noorukit ning oskab näha ennast nii eesti kui ka saksa noorsoo 

kontekstis; mõista uusi trende ning nende põhjusi; 

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

oma seisukohti ja plaane; 

16) koostab lihtsa teksti kursuse teemadel; 

17) tunneb huvi nii majandusliku kui ka tehnoloogilise arengu vastu nii Eesti kui ka Saksa 

ühiskonnas; 

18) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid nagu  tõlkesõnaraamatut ja /või ükskeelset 

sõnaraamatut ning  internetti, et otsida ning vahetada vajalikku infot; 

19) hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma 

20) õpistrateegiaid; 

21) seostab omandatud teadmisi  ka tehnoloogia, psühholoogia, sotsioloogia, majanduse 

valdkondade teadmistega; 

22) oskab tekstiloomes kasutada kursuse struktuure ja kohustuslikku sõnavara; 

23)  annab oma ja kaasõpilaste tegevusele ning oskustele tagasisidet. 

Õppesisu: 

Inimene kui indiviid.  

Lapsepõlv, puberteet, noorus, tänapäeva noorte mured ja rõõmud nii Eestis kui Saksamaal: 

erinevused, sarnasused, trendid, lugemise roll ja harjumused: näited konkreetsete autorite ja 

teoste läb.  

Inimene ja ühiskond: tarbimine ja tootmine, reklaam ja turundus.  

Kultuur kui looming: looming: nii eesti- kui võõrkeelne, eelkõige ilukirjandus. Keskkond ja 

tehnoloogia.  

Tehnoloogia: teadus- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus (e-raamat, e-

luger).  

Keskkond ja tehnoloogia.  

Sõnavara ja struktuurid: Sõnavara: tarbimine; reklaam; sotsiaalsed hüved; sotsiaalne tulevik; 

lugemine, noorsoo kohta tehtavate uuringute põhjal järeldused Struktuurid: esitluste tegemine; 

reklaamiklippide analüüs; Modalverben; Finalsätze; Infinitiv mit und ohne zu; Infinitivgruppen 

ohne zu, statt zu; Zukunft; Verben mit Präpositionen. 

Saksa keele V kursus B1 

1) mõistab kõike olulist kursuse teemadel; 
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2) saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavas keeles kõnelevate inimestega; 

3) kirjeldab ning analüüsib kogemusi, sündmusi ning eesmärke keskkonna valdkonnas; 

4) seab eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt oma plaane tuleviku suhtes; 

4) koostab lihtsa teksti tuttaval teemal; 

5) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid nagu tõlkesõnaraamatut ja/või ükskeelset 

sõnaraamatut ning internetti, et otsida vajalikku infot; 

6) oskab kasutada ka arvutiprogrammi näiteks mõistekaartide loomiseks; 

7) seostab omandatud teadmisi sotsioloogia ja meditsiini valdkondade teadmistega; 

8) näeb ennast aktiivse osalejana keskkondlikes ja ühiskondlikes protsessides; 

9) oskab tekstiloomes kasutada kursuse struktuure ja kohustuslikku sõnavara; 

10) annab oma ja kaasõpilaste tegevusele ning oskustele tagasisidet. 

Õppesisu: 

Geograafiline keskkond: keskkonna ja inimese suhted, keskkonnateadlikkus: looduslik tasakaal, 

puutumatu loodus; tööstus ja kultuur, saasteallikad; loodusliku tasakaalu kadumisest tingitud 

ohud keskkonnale ja inimestele; kliima ja kliimamuutused; keskkonna jätkusuutlik areng.  

Elukeskkond: elutingimused erineva kliima ja rahvastusega aladel;  säästlik eluviis; erinevad 

regioonid: linn/suurlinn/väikelinn/maa; erinevad riigid. Haridus ja töö. Pere ja kasvatus: karjääri 

planeerimine, vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks, vastutustundlik suhtumine oma 

töösse; hoolivus enese ja teiste suhtes; suhted töökollektiivis; meeldiv ja sundimatu miljöö, 

motiveeritud töötaja. Inimene ja ühiskond. Inimene kui looduse osa: tasakaal inimese ja looduse 

vahel (loodushoidlik eluviis, aukartus looduse ees). Ühiskond kui eluavalduste kogum: 

majanduselu: heaoluühiskond; sotsiaalsfäär, elatustase; ebaterved eluviisid, sõltuvused. Sõnavara 

ja struktuurid: linn & maa; suurlinnad; ebaterved eluviisid; inimestevahelised suhted; 

väärtushinnangud; tuleviku planeerimine; Passiv; Nominalstil; Verbalstil; Konjunktiv II  

 2.4. Prantsuse keele ainekava 

2.4.1. Gümnaasiumi lõpuks taotletavad õppe- ja kasvatuse eesmärgid prantsuse keeles 

Võõrkeelte õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja 

-hoiakuid ning õpioskusi.  

Gümnaasiumi lõpus õpilane:  
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1) oskab keelt tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toime 

tulla; 

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

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

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

infot ka teistes valdkondades; 

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

oma õpistrateegiaid; 

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

teadmistega. 

2.4.2. Õppeaine kirjeldus 

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 käsitlust. Keeletasemele vastava sõnavara omandamiseks ning keerukamate 

keelekonstruktsioonide kasutamiseks ja kinnistamiseks valib õpetaja ülesandeid, kus õpilane 

saab rakendada suhtlemisoskust, kasutades erinevaid keeleregistreid (nt suhtlemine 

ametiasutuses, töövestlusel, olmesfääris). Õpetaja juhib õpilasi kõrvutama ning analüüsima 

erinevate keelte sarnasusi ja erinevusi, nägema keelte vahel seoseid ning jälgima oma 

keelekasutust. Õpetaja plaanib koos õpilastega tööd, et saavutada eesmärgiks seatud 

keeleoskustase. Iseseisvate tööharjumuste kõrval kinnistuvad paaris- ja meeskonnatöö oskused.  

2.4.3. Õpitulemused B1 keeleoskustasemega keeles (vaata ka tabel 18) 

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) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme; 

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

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 
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6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida vajalikku 

infot ka teistes valdkondades; 

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

oma õpistrateegiaid; 

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

teadmistega. 

Tabel 18. Keeleoskustasemed prantsuse keeles 

Kuulamine 

Algtase Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis kuuldust, kui vestlus on tuttaval 

igapäevaeluga seotud teemal. Mõistab tele- ja raadiosaadete ning filmide 

sisu, kui teema on tuttav ja pakub huvi ning pilt toetab heliteksti. Saab aru 

loomuliku tempoga kõnest, kui hääldus on selge ja tuttav. 

Keskmine 

tase 

Saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit kui ka üksikasju, kui äägitakse 

üldlevinud teemadel (nt uudistes, spordireportaažides, intervjuudes,  

ettekannetes, loengutes) ning kõne on selge ja üldkeelne. 

Kõrgem tase Saab aru nii elavast suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja 

abstraktsetel teemadel, kui kuuldu on üldkeelne ja suhtlejaid on rohkem kui 

kaks. Saab aru loomuliku tempoga kõnest. 

Lugemine 

Algtase Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi lihtsa sõnastusega faktipõhiseid tekste (nt 

kirjad, veebiväljaanded, infovoldikud, kasutusjuhendid). Mõistab jutustavat 

laadi teksti põhiideed ning suudab jälgida sündmuste arengut. Suudab leida 

vajalikku infot teatmeteostest ja internetist. Oskab kasutada kakskeelseid 

tõlkesõnastikke. 

Keskmine 

tase 

Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste erinevatel 

teemadel (nt noortele mõeldud meediatekstid, mugandatud 

ilukirjandustekstid). Suudab leida vajalikku infot pikemast arutlevat laadi 

tekstist. Kogub teemakohast infot mitmest tekstist. Kasutab erinevaid 

lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine, valiklugemine). Tekstides esitatud 

detailid ja nüansid võivad jääda selgusetuks. 

Kõrgem tase Loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste (nt artiklid, ülevaated, juhendid, 

teatme- ja  ilukirjandus), mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. 

Loeb ladusalt, lugemissõnavara on ulatuslik, kuid raskusi võib olla idioomide 

mõistmisega. Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. 

Rääkimine 

Algtase Oskab lihtsate seostatud  lausetega rääkida oma kogemustest ja kavatsustest. 

Suudab lühidalt põhjendada oma seisukohti. On võimeline ühinema 

vestlusega ja avaldama arvamust, kui kõneaine on tuttav. Kasutab õpitud 

väljendeid ja lausemalle õigesti; spontaanses kõnes esineb vigu. Hääldus 

on selge ja kõne ladus, kuid suhtlust võib häirida ebaõige intonatsioon. 

Keskmine 

tase 

Oskab edasi anda raamatu, filmi, etenduse jms sisu ning kirjeldada oma 

muljeid. Tuleb enamasti toime vähem tüüpilistes suhtlusolukordades. 

Kasutab põhisõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid õigesti;  

keerukamate lausestruktuuride kasutamisel tuleb ette vigu. Väljendab ennast 

üsna vabalt, vajaduse korral küsib abi. Hääldus on selge, intonatsiooni- ja 
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rõhuvead ei häiri suhtlust. 

Kõrgem tase  Esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi üldhuvitavatel teemadel. Oskab 

põhjendada ja kaitsta oma seisukohti. Oskab osaleda arutelus ja kõnevooru 

üle võtta. Kasutab mitmekesist sõnavara ja väljendeid. Kasutab keerukamaid 

lausestruktuure, kuid neis võib esineda vigu. Kõne tempo on ka pikemate 

kõnelõikude puhul üsna ühtlane; sõna- ja vormivalikuga seotud pause on 

vähe ning need ei sega suhtlust. Intonatsioon on enamasti loomulik. 

Kirjutamine 

Algtase Oskab kirjutada õpitud teemadel lühikesi jutustavat laadi tekste, milles 

väljendab oma tundeid, mõtteid ja arvamusi (nt isiklik kiri, e-kiri, blogi). 

Koostab erinevaid tarbetekste (nt teadaanne, kuulutus). Suhtleb online- 

vestluses (nt MSN). Oskab kasutada piiratud hulgal teksti sidumise võtteid 

(sidesõnad, asesõnaline kordus). 

Keskmine 

tase 

Oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte (nt  

lühiülevaade sündmustest, isikutest). Oskab kirjeldada tegelikku või 

kujuteldavat sündmust. Oskab isiklikus kirjas vahendada kogemusi, tundeid 

ja sündmusi. Oskab kirjutada õpitud teemal oma arvamust väljendava 

lühikirjandi. Oma mõtete või arvamuste esitamisel võib olla keelelisi 

ebatäpsusi, mis ei takista kirjutatu mõistmist. 

Kõrgem tase Kirjutab seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel teemadel (nt seletuskiri, 

uudis, kommentaar). Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke. Oskab kirjutada 

kirju, mis on seotud õpingute või tööga. Eristab isikliku ja  ametliku kirja 

stiili. Oskab korduste vältimiseks väljendust varieerida (nt sünonüümid). 

Võib esineda ebatäpsusi lausestuses, eriti kui teema on võõras, kuid need ei 

sega kirjutatu mõistmist. 

Grammatika korrektsus 

Algtase  Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle. Kasutab 

tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata 

emakeele mõju. Tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

Keskmine ja 

kõrgem tase 

Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid 

vigu. Aeg-ajalt ettetulevaid vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse 

lapsusi suudab enamasti ise parandada. 

 

2.4.4. B1 tasemel prantsuse keele kursuste õppetulemused ja - sisu 

Prantsuse keel  I kursuse teemad 

Prantsusmaa ja Eesti. 

Prantsusmaa ja Eesti omavahelised suhted ning sarnasused/erinevused. Prantsusmaa 

geograafiline asend ning koht maailmas. Migratsioonipoliitika ning erinevad rahvused.  

Prantsusmaa kultuuritraditsioonid ning –normid ja nende võrdlus Eestiga. 

Prantsusmaa ja teised riigid: Prantsusmaa kui Euroopa Liidu liikmesriik: ELi liikmesriigid, ELi 

töökorraldus; rahvusvaheline koostöö.  
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Prantsuse keel II kursuse teemad 

Kultuur ja kirjandus. Kultuuri väljendumine kirjanduses. Luuletused, tekstikatked. Jacques 

Prévert`i luuletused. Katkend Émile Zola Söekaevurid, mis kirjeldab ajastu olmeolusid, 

ühiskonnakorda, tavasid) jne. 

Kultuuritraditsioonid ja tavad: rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad ja 

kõnekäänud kui rahvatarkuse varamu; erinevate rahvaste kultuuritraditsioone, tavasid ja 

uskumusi.  

Prantsuse keel III kursus teemad 

Kultuur ning filmikunst, muusika. Väike pilguheit prantsuse filmiajalukku. Kuulsaimad 

režissöörid, näitlejad, filmid.  

Kultuuri mõtestamine muusika kaudu. Pilguheit prantsuse muusikalukku. Klassikud Edith Piaf, 

Charles Aznavour, Joe Dassin. Tänapäeva kultuuri kajastumine muusikas: Sexion d`Assaut, 

Stromae. 

Prantsuse keel IV kursuse teemad 

Keskkond ja tehnoloogia. Geograafiline keskkond: keskkonna ja inimese suhted, kaitsealad, 

looduslikud vaatamisväärsused. 

Elukeskkond: elutingimused erineva kliima ja rahvastusega aladel; sotsiaalsete hüvede 

olemasolu ja nende kättesaadavus (nt arstiabi, pensionid, riiklikud toetused ja fondid, abirahad, 

haigekassa); säästlik eluviis; sotsiaalne miljöö: põhirahvusest koosnev või mitmekeelne ja -

kultuuriline ühiskond; lähinaabrid.  

Tehnoloogia: teaduse- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus; 

teabekeskkond: infootsing ja –vahetus. 

Prantsuse keel V kursuse teemad 

Haridus ja töö. Pere ja kasvatus: perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavahelised suhted ja 

erinevused Eestiga; kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujunemine 

sõltuvalt kultuuriruumist. 

Haridus: riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused; kohustuslik kooliharidus, iseõppimine; 

koolikeskkond ja -traditsioonid; noorteorganisatsioonid. Eesti ja Prantsuse haridussüsteemi 

võrdlus. Prantsuse keele edasiõppimise võimalused Eestis ja välismaal. 
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Tööelu: Elulookirjelduse (CV) koostamine ning motivatsioonikirja koostamine. Võimalused 

tööturul. 

Prantsuse keel VI kursuse teemad 

Inimene kui indiviid: inimese loomus ja käitumine, Inimestevaheline suhtlus: suhtlusvahendid: 

loomulik keel ja kehakeel (sõnavalik, žestid, miimika jne) - erinevused ja sarnasused prantsuse 

ja eesti kultuuriruumis; prantsuse meediakanalid: tuntuimad ajalehed Le Monde, Figaro : 

objektiivsus/subjektiivsus uudiste kajastamisel. 

Ühiskond kui eluavalduste kogum: majanduselu: tõusud ja mõõnad, heaoluühiskond; 

sotsiaalsfäär, elatustase, heategevus, kuritegevus. 

2.5. Muu võõrkeele ainekava 

2.5.1. Gümnaasiumi lõpuks taotletavad õppe- ja kasvatuse eesmärgid võõrkeeles 

Võõrkeelte õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja 

-hoiakuid ning õpioskusi.  

Gümnaasiumi lõpus õpilane:  

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

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

3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 

4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides 

ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas; 

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

motivatsiooni ning vajalikud oskused.  

2.5.2. Õppeaine kirjeldus  

Gümnaasiumis õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt. Õppes kasutatakse kommunikatiivse 

keeleõppe põhimõtteid ning aktiivõppemeetodeid. Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava 

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

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

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

Gümnaasiumi keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Teemavaldkonnad on 
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ühised nii B1- kui ka B2-keeleoskustasemega võõrkeeltele. Gümnaasiumis on üldteema „Mina ja 

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

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

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

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

vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis. 

Kultuuriteadlikkuse kujundamisel juhitakse õpilase 11 tähelepanu emakeeles ja õpitavas 

võõrkeeles suhtlemise erinevustele ning neid erinevusi selgitavatele kultuurinähtustele. Õpilane 

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

endiselt oluline õpioskuste arendamine, mis toetab edasisi võõrkeeleõpinguid ning paneb aluse 

elukestvale õppele. 

2.5.3. B1 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja õpitulemused (vaata ka tabel 19): 

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) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme; 

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

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida 

vajalikku infot ka teistes valdkondades; 

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

oma õpistrateegiaid; 

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

teadmistega. 

Tabel 19. Keeleoskuse osaoskuste tase gümnaasiumi lõpus  

Kuulamine 

Algtase Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis kuuldust, kui vestlus on tuttaval 

igapäevaeluga seotud teemal. Mõistab tele- ja raadiosaadete ning filmide 

sisu, kui teema on tuttav ja pakub huvi ning pilt toetab heliteksti. Saab aru 

loomuliku tempoga kõnest, kui hääldus on selge ja tuttav. 

Kekmine tase Saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit kui ka üksikasju, kui äägitakse 

üldlevinud teemadel (nt uudistes, spordireportaažides, intervjuudes,  

ettekannetes, loengutes) ning kõne on selge ja üldkeelne. 

Kõrgem tase Saab aru nii elavast suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja 
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abstraktsetel teemadel, kui kuuldu on üldkeelne ja suhtlejaid on rohkem kui 

kaks. Saab aru loomuliku tempoga kõnest. 

Lugemine 

Algtase Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi lihtsa sõnastusega faktipõhiseid tekste (nt 

kirjad, veebiväljaanded, infovoldikud, kasutusjuhendid). Mõistab jutustavat 

laadi teksti põhiideed ning suudab jälgida sündmuste arengut. Suudab leida 

vajalikku infot teatmeteostest ja internetist. Oskab kasutada kakskeelseid 

tõlkesõnastikke. 

Keskmine 

tase 

Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste erinevatel 

teemadel (nt noortele mõeldud meediatekstid, mugandatud 

ilukirjandustekstid). Suudab leida vajalikku infot pikemast arutlevat laadi 

tekstist. Kogub teemakohast infot mitmest tekstist. Kasutab erinevaid 

lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine, valiklugemine). Tekstides esitatud 

detailid ja nüansid võivad jääda selgusetuks. 

Kõrgem tase Loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste (nt artiklid, ülevaated, juhendid, 

teatme- ja  ilukirjandus), mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. 

Loeb ladusalt, lugemissõnavara on ulatuslik, kuid raskusi võib olla idioomide 

mõistmisega. Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. 

Rääkimine 

Algtase Oskab lihtsate seostatud  lausetega rääkida oma kogemustest ja kavatsustest. 

Suudab lühidalt põhjendada oma seisukohti. On võimeline ühinema 

vestlusega ja avaldama arvamust, kui kõneaine on tuttav. Kasutab õpitud 

väljendeid ja lausemalle õigesti; spontaanses kõnes esineb vigu. Hääldus 

on selge ja kõne ladus, kuid suhtlust võib häirida ebaõige intonatsioon. 

Keskmine 

tase 

Oskab edasi anda raamatu, filmi, etenduse jms sisu ning kirjeldada oma 

muljeid. Tuleb enamasti toime vähem tüüpilistes suhtlusolukordades. 

Kasutab põhisõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid õigesti;  

keerukamate lausestruktuuride kasutamisel tuleb ette vigu. Väljendab ennast 

üsna vabalt, vajaduse korral küsib abi. Hääldus on selge, intonatsiooni- ja 

rõhuvead ei häiri suhtlust. 

Kõrgem tase  Esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi üldhuvitavatel teemadel. Oskab 

põhjendada ja kaitsta oma seisukohti. Oskab osaleda arutelus ja kõnevooru 

üle võtta. Kasutab mitmekesist sõnavara ja väljendeid. Kasutab keerukamaid 

lausestruktuure, kuid neis võib esineda vigu. Kõne tempo on ka pikemate 

kõnelõikude puhul üsna ühtlane; sõna- ja vormivalikuga seotud pause on 

vähe ning need ei sega suhtlust. Intonatsioon on enamasti loomulik. 

Kirjutamine 

Algtase Oskab kirjutada õpitud teemadel lühikesi jutustavat laadi tekste, milles 

väljendab oma tundeid, mõtteid ja arvamusi (nt isiklik kiri, e-kiri, blogi). 

Koostab erinevaid tarbetekste (nt teadaanne, kuulutus). Suhtleb online- 

vestluses (nt MSN). Oskab kasutada piiratud hulgal teksti sidumise võtteid 

(sidesõnad, asesõnaline kordus). 

Keskmine 

tase 

Oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte (nt  

lühiülevaade sündmustest, isikutest). Oskab kirjeldada tegelikku või 

kujuteldavat sündmust. Oskab isiklikus kirjas vahendada kogemusi, tundeid 

ja sündmusi. Oskab kirjutada õpitud teemal oma arvamust väljendava 

lühikirjandi. Oma mõtete või arvamuste esitamisel võib olla keelelisi 

ebatäpsusi, mis ei takista kirjutatu mõistmist. 

Kõrgem tase Kirjutab seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel teemadel (nt seletuskiri, 
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uudis, kommentaar). Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke. Oskab kirjutada 

kirju, mis on seotud õpingute või tööga. Eristab isikliku ja  ametliku kirja 

stiili. Oskab korduste vältimiseks väljendust varieerida (nt sünonüümid). 

Võib esineda ebatäpsusi lausestuses, eriti kui teema on võõras, kuid need ei 

sega kirjutatu mõistmist. 

Grammatika korrektsus 

Algtase  Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle. Kasutab 

tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata 

emakeele mõju. Tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

Keskmine ja 

kõrgem tase 

Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid 

vigu. Aeg-ajalt ettetulevaid vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse 

lapsusi suudab enamasti ise parandada. 

2.5.4. B1 tasemel muu võõrkeele kursuste õppetulemused ja - sisu 

Muu võõrkeel I  kursuse teemad 

Eesti ja maailm. 

Eesti riik ja rahvas: omariiklus ja kodanikuks olemine, riigikaitse;geograafiline asend ja kliima; 

rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid; mitmekultuuriline ühiskond.  

Eesti keel ja eesti meel: rahvuslik identiteet; kultuuritraditsioonid; kodukoha lugu.  

Eesti ja teised riigid: Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriik: ELi liikmesriigid, ELi töökorraldus; 

Eesti koht maailmas: rahvusvaheline koostöö.  

Muu võõrkeel II kursuse teemad 

Kultuur ja looming  

Kultuur kui looming: looming: kirjandus, kujutav kunst, helilooming, arhitektuur, tarbekunst, 

käsitöö jne; rahva ajalooline kultuurimälu; loova mõtte arendamine kogemuse kaudu; loomist 

soodustavad või takistavad asjaolud (nt olme, perekond, ühiskonnakord, tavad). 

Kultuuritraditsioonid ja tavad: rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad ja 

kõnekäänud kui rahvatarkuse varamu; erinevate rahvaste kultuuritraditsioone, tavasid ja 

uskumusi.  

Muu võõrkeel III kursuse teemad 

Keskkond ja tehnoloogia. Geograafiline keskkond: keskkonna ja inimese suhted, 

keskkonnateadlikkus: looduslik tasakaal, puutumatu loodus; tööstus ja kultuur, kaitsealad; 
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saasteallikad; loodusliku tasakaalu kadumisest tingitud ohud keskkonnale ja inimestele; kliima 

ning kliimamuutused; keskkonna jätkusuutlik areng.  

Elukeskkond: elutingimused erineva kliima ja rahvastusega aladel; sotsiaalsete hüvede 

olemasolu ja nende kättesaadavus (nt arstiabi, pensionid, riiklikud toetused ja fondid, abirahad, 

soodustused puudega inimestele jne); säästlik eluviis; sotsiaalne miljöö: põhirahvusest koosnev 

või mitmekeelne ja -kultuuriline ühiskond; lähinaabrid.  

Tehnoloogia: teaduse- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus; 

teabekeskkond: infootsing ja -vahetus; keeletehnoloogilisi rakendusi igapäevaelus: elektroonsed 

sõnastikud, keeleõppematerjalid, arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne; 

biotehnoloogia igapäevaelus: olmekeemia, kosmeetika- ja toiduainetööstus jne.  

Muu võõrkeel IV kursuse teemad 

Haridus ja töö. Pere ja kasvatus: perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavaheline 

mõistmine ning üksteisest hoolimine; kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, 

väärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak jne. 

Haridus: riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused; kohustuslik kooliharidus, iseõppimine; 

koolikeskkond ja -traditsioonid; noorteorganisatsioonid; edasiõppimisvõimalusi Eestis ja 

välismaal; elukestev õpe. 

Tööelu: teadlik eneseteostus; elukutsevaliku võimalusi ja karjääri plaanimine; tööotsimine: 

elulookirjelduse (CV) koostamine, tööleping, töövestlus; töö kui toimetulekuallikas; raha 

teenimine (nt sissetulekud ja väljaminekud, hinnad); tööpuudus; vastutustundlik suhtumine oma 

töösse; hoolivus enese ja teiste vastu; töötaja ning tööandja õigused ja vastutus, ametiühingud, 

katseaeg, osalise või täisajaga töö, puhkus; suhted töökollektiivis; meeldiv ja sundimatu 

keskkond, motiveeritud töötaja; vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks; puudega inimeste 

töö.  

Muu võõrkeel V kursuse teemad 

Inimene ja ühiskond.  Inimene kui looduse osa: eluring: sünd, elu ja surm; tasakaal inimese ja 

looduse vahel (loodushoidlik eluviis, aukartus looduse ees); elulaad ehk olemise viis (nt 

loodushoidlik, inimsõbralik, tervislik). 
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 Inimene kui indiviid: inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine; iga inimese 

kordumatu eripära; väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale; inimsuhted: isiklikud, 

emotsionaalsed, sotsiaalsed; erinevad inimesed ja rahvad (keele- ja kultuurierinevused, 

käitumistavad, kõlblusnormid). 

 Inimestevaheline suhtlus: suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeel (sõnavalik, žestid, 

miimika jne); meedia kui suhtluskanal ja -vahend.  

Ühiskond kui eluavalduste kogum: majanduselu: tõusud ja mõõnad, heaoluühiskond; 

sotsiaalsfäär, elatustase, heategevus; ebaterved eluviisid, kuritegevus. 

2.5.5. Õppetegevus muus võõrkeeles. 

Gümnaasiumis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt, rõhuasetused võivad kursuseti olla 

erinevad. Õpitavat keelt kasutatakse aktiivselt nii tunnis kui ka väljaspool tundi (nt kirjasõbrad, 

õppereisid, õpilasvahetused ja kohtumised õpitavat keelt emakeelena kõnelejatega). Õpilane loeb 

autentseid 14 ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja meediatekste. Kasutatakse mitmekesiseid 

ülesandeid, mis eeldavad loovat käsitlust. Keeletasemele vastava sõnavara omandamiseks ning 

keerukamate keelekonstruktsioonide kasutamiseks ja kinnistamiseks valib õpetaja ülesandeid, 

kus õpilane saab rakendada suhtlemisoskust, kasutades erinevaid keeleregistreid (nt suhtlemine 

ametiasutuses, töövestlusel, olmesfääris). Õpetaja juhib õpilasi kõrvutama ning analüüsima 

erinevate keelte sarnasusi ja erinevusi, nägema keelte vahel seoseid ning jälgima oma 

keelekasutust. Õpetaja plaanib koos õpilastega 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). 
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§ 28 Matemaatika valdkond 

1. Matemaatika valdkonna üldalused 

1.1. Matemaatika pädevused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) väärtustab mitmekesist looduslikku, sotsiaalset ja kultuurikeskkonda; 

2) mõistab säästva, jätkusuutliku arengu ideed; 

3) mõistab looduslike ja ühiskondlike protsesside vahelisi seoseid; 

4) omab teadmisi lokaalsetest, regionaalsetest ja globaalsetest keskkonna- ja 

sotsiaalprobleemidest, nende tekke sotsiaalmajanduslikest ja kultuurilistest põhjustest; 

5) omab teadmisi kohalike, rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonide koostööst 

keskkonna- ja sotsiaalprobleemide ennetamisel ja lahendamisel; 

6) omab teadmisi keskkonna alastest rahvusvahelistest konventsioonidest; 

7) tegutseb seadusi ja keskkonnapoliitikat arvestavalt; 

8) oskab ajalist perspektiivi arvestades hinnata inimtegevuse mõju elukeskkonna seisundile; 

mõistab oma vastutust ressursside säästva kasutajana; 

9) suhtub vastutustundlikult oma elukeskkonda, oskab kujundada ja vajadusel taastada 

tervislikku elukeskkonda; 

10) oskab vajadusel tegelda keskkonnaprobleemidega kodanikualgatuse korras; 

11) mõtleb keskkonnaprobleemide lahendamisel kriitiliselt ja loovalt, mõistab, et 

keskkonnaprobleemidesse suhtutakse erinevalt, püüab leida konsensust erinevate 

seisukohtade vahel; 

12) mõistab ettevõtluse rolli globaalmajanduses ja ettevõtete vastutust keskkonna- ja sotsiaalsete 

probleemide lahendamise eest; 

13) mõistab õppimist kui kogu elu kestvat protsessi, suudab selleks valida erinevaid meetodeid ja 

strateegiaid, on pühendunud eesmärgi saavutamisele; 

14) suudab ennast objektiivselt hinnata, teostada enesekriitilist tagasivaadet ning teha valikuid 

edasiseks nii iseenda kui ühiskonna heaolu silmas pidades;  

15) suudab olla osavõtlik, toetav ja teisi arvestav ühiskonna liige. 

16) koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid, lahendades erinevate eluvaldkondade 

ülesandeid;  
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17) väljendub matemaatilist keelt kasutades täpselt ja lühidalt, arutleb ülesandeid lahendades 

loovalt ja loogiliselt;  

18) kasutab matemaatikat õppides ning andmeid otsides ja töödeldes IKT vahendeid;  

19) hindab oma matemaatilisi teadmisi ja oskusi ning arvestab neid edasist tegevust kavandades; 

20) mõistab ja eristab funktsionaalseid ning statistilisi protsesse;  

21) lihtsustab avaldisi, lahendab võrrandeid ja võrratusi;  

22) kasutab trigonomeetriat geomeetriliste kujunditega seotud ülesandeid lahendades;  

23) esitab põhilisi tasandilisi jooni valemi abil, skitseerib valemi abil antud joone;  

24) kasutab juhusliku sündmuse tõenäosust ja juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid, 

uurides erinevate eluvaldkondade nähtusi; 

25) tunneb õpitud funktsioonide omadusi ning rakendab neid;  

26) leiab geomeetriliste kujundite joonelemente, pindalasid ja ruumalasid. 

 

1.2. Matemaatika õppeained ja maht 

Õppija saab õppida matemaatika kitsa õppekava järgi või matemaatika laia õppekava järgi. Laias 

matemaatika õppekavas on 15 kursust. Kitsas matemaatika õppekavas on 9 kursust ja 6 

praktikumi. Õppekava valiku teeb õpilane 10. klassi hiljemalt 1. perioodi lõpus esitades vastava 

kirjaliku avaldus. Laia ja kitsa matemaatika valikuid on võimalik muuta vaid õppejuhi loal 

kokkuleppel aineõpetajaga kirjaliku avalduse alusel hiljemalt 10. klassi 2. perioodi lõpus. 

Matemaatika iga kursuse maht on 35 neljakümneviie minutilist õppetundi. Ajaline maht 

kaetakse üksiktundidega, paaristundidega või 75-minutiliste tundidega.  

Matemaatika kohustuslikud kursused laias matemaatikas on järgmised: 

Tabel 20. Matemaatika aine kursused laias matemaatikas 

Jrk.nr. KURSUSE NIMETUS                         KLASS 

1 Arvuhulgad. Avaldised 10 

2 Võrrandid ja võrrandisüsteemid 10 

3 Võrratused. Trigonomeetria I 10 

4 Trigonomeetria II 10 

5 Vektor tasandil. Joone võrrand 10 

6 Tõenäosus, statistika 11 

7 Funktsioonid I. Arvjadad 11 

8 Eksponent – ja logaritmfunktsioon 11 

9 Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni 

piirväärtus ja tuletis 

11 

10 Tuletise rakendused 11 
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11 Planimeetria. Integraal. 12 

12 Stereomeetria 12 

13 Sirge ja tasand ruumis 12 

14 Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine 

I 

12 

15 Matemaatika rakendused. Reaalsete protsesside 

uurimine II 

12 

 

Matemaatika kohustuslikud kursused kitsas matemaatikas on  järgmised: 

Tabel 21. Matemaatika aine kursused kitsas matemaatikas 

Jrk.nr. KURSUSE NIMETUS                         KLASS 

1 Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused 10 

2 Trigonomeetria 10 

3 Vektor tasandil. Joone võrrand.  10 

4 Funktsioonid I 11 

5 Funktsioonid II 11 

6 Tõenäosus ja statistika 11 

7 Tasandilised kujundid. Integraal 12 

8 Stereomeetria 12 

9 Matemaatika rakendused. Reaalsete protsesside 

uurimine 

12 

 

Tabel 22. Matemaatika praktikumi kursused kitsas matemaatikas 

Jrk.nr.    KURSUSE NIMETUS KLASS 

1 Trigonomeetria praktikum 10 

2 Vektori ja joone võrrandi praktikum 10 

3 Funktsioonid I praktikum 11 

4 Funktsioonid II praktikum 11 

5 Planimeetria ja integraali praktikum 12 

6 Stereomeetria praktikum 12 

 

1.3. Matemaatika ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming 

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. 

Matemaatika aine eesmärk on arendada suutlikkus opereerida mis tahes objektidega sel viisil, et 

vaadeldakse nendevahelisi suhteid ja nende mudeleid formaliseeritult. Matemaatikapädevuse 

kujunemisel tähtsustuvad õppeainetena matemaatika, loodusõpetus, füüsika, keemia, läbiv teema 
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infotehnoloogia ning meedia. Matemaatika vahendusel saab selgeks, miks üldse arusaamist, 

kriitilist mõtlemist või täpsust heaks peetakse. 

Samu eesmärke taotletakse ka kitsa matemaatika järgi õppides, kuid õppe sisu on  oluliselt 

väiksem ning praktiliste ülesannete osakaal oluliselt suurem. Samuti on oluliselt suurem teemade 

omandamiseks ette nähtud tundide arv. 

1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalusi 

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Matemaatikat õppides tutvuvad õpilased erinevate maade ja ajastute 

matemaatikute saavutustega ning tajuvad seeläbi kultuuride seotust. Õpilasi juhitakse tunnetama 

loogiliste mõttekäikude elegantsi ning märkama geomeetriliste kujundite harmooniat 

arhitektuuris ja looduses. Arendatakse püsivust, objektiivsust, täpsust ja töökust. 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Vastutustunnet ühiskonna ja kaaskodanike ees kasvatatakse 

sellesisuliste ülesannete lahendamise kaudu. Erinevad paaris- ja rühmatööd arendavad õpilastes 

koostöö- ja vastastikuse abistamise oskusi, võimaldavad kasutada ka matemaatikatundides 

erinevaid kollektiivse töö vorme. Kasvatatakse sallivalt suhtuma erinevate matemaatiliste 

võimetega õpilastesse.  

Enesemääratluspädevus. Erineva raskusastmega ülesannete iseseisva lahendamise kaudu 

võimaldatakse õpilasel hinnata ja arendada oma matemaatilisi võimeid. Selleks sobivad kõige 

paremini avatud probleemülesanded.  

Õpipädevus. Ülesannete lahendamise kaudu arendatakse analüüsimise, ratsionaalsete võtete 

otsingu ja tulemuste kriitilise hindamise oskusi. Tekstülesandeid lahendades areneb 

funktsionaalne lugemisoskus: õpitakse eristama olulist ebaolulisest ning nägema objektide 

seoseid. Arendatakse üldistamise ja analoogia kasutamise oskust ning oskust kasutada õpitud 

teadmisi uutes olukordades. Õpilases kujundatakse arusaam, et ülesannete lahendamise teid on 

võimalik leida iseseisva mõtlemise teel.  

Suhtluspädevus. Arendatakse suutlikkust väljendada oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt. 

Eelkõige toimub see mõistete korrektsete definitsioonide esitamise, hüpoteeside ja väidete või 

teoreemide sõnastamise ning ülesannete lahenduste vormistamise kaudu. Tekstülesandeid 

lahendades areneb funktsionaalne lugemisoskus: õpitakse eristama olulist ebaolulisest ja nägema 

objektide seoseid. Matemaatika oluline roll on kujundada valmisolek mõista, seostada ja 

edastada infot, mis on esitatud erinevatel viisidel. Arendatakse suutlikkust formaliseerida 

tavakeeles esitatud infot ning vastupidi: esitada matemaatiliste sümbolite ja valemite sisu 

tavakeeles.  
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Ettevõtlikkuspädevus. Uute matemaatiliste teadmisteni jõutakse sageli vaadeldavate objektide 

omaduste analüüsimise kaudu: uuritakse objektide ühiseid omadusi, selle alusel sõnastatakse 

hüpotees ja otsitakse ideid selle kehtivuse põhjendamiseks. Arendatakse oskust näha ja 

sõnastada probleeme, genereerida ning analüüsida ideid. Tõenäosusteooria ja funktsioonide 

omadustega seotud ülesannete lahendamise kaudu õpitakse uurima objekti muutumise sõltuvust 

parameetritest. Ühele ülesandele erinevate lahendusteede leidmine arendab paindlikku 

mõtlemist. Ettevõtlikkuspädevust arendatakse ka mitmesuguste eluliste andmetega ülesannete 

lahendamise ning pikemate projektide kaudu 

Loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. Matemaatikat õppides on vältimatu kasutada 

tehnoloogilisi abivahendeid ülesannete lahendamisel. Matemaatika kui teaduskeele olulisuse 

mõistmine võimaldab aru saada teaduse ja tehnoloogia arengust. 

1.5. Matemaatika lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega 

Õppekava üldosas toodud läbivad teemad realiseeritakse gümnaasiumi matemaatikaõpetuses 

eelkõige õppetegevuse sihipärase korraldamise ning ülesannete elulise sisu kaudu.  

Matemaatikat õppides kujunev õppimise vajaduse tajumine ning iseseisva õppimise oskus on 

olulised alused elukestva õppe harjumuste ja hoiakute kujunemisele. Enda võimete reaalne 

hindamine on üks tähtsamaid edasise karjääri planeerimise lähtetingimusi. Matemaatikatundides 

kujundatakse võimet abstraktselt ja loogiliselt mõelda, mida on vaja, et kaaluda erinevaid 

mõjutegureid karjääri valides. Õpilased arendavad oma õpi ja suhtlusoskusi ning koostöö-, 

otsustamis- ja infoga ümberkäimise oskusi, mida on muu hulgas vaja tulevases tööelus. Õpe 

võimaldab vahetult kokku puutuda töömaailmaga, õpilastele  tutvustatakse ainevaldkonnaga 

seotud ameteid, erialasid ja edasiõppimisvõimalusi.  

Keskkonna ressursse käsitlevaid andmeid analüüsides arendatakse säästvat suhtumist 

ümbritsevasse ning õpitakse väärtustama elukeskkonda. Tähtsal kohal on protsentarvutus, 

muutumist ja seoseid kirjeldav matemaatika ning statistika elemendid. Kultuuriline identiteet. 

Olulisel kohal on matemaatika ajaloo elementide tutvustamine ning ühiskonna ja 

matemaatikateaduse arengu seostamine. Protsentarvutuses ja statistika abil saab kirjeldada 

ühiskonnas toimuvaid protsesse ühenduses mitmekultuurilisuse teemaga. Geomeetrial on tähtis 

koht kultuuriruumis.  

Ülesannetele erinevate lahendusteede otsimine on seotud ettevõtlikkusega. Uurimistööde, 

rühmatööde ning projektidega arenevad algatus- ja koostööoskused. Tehnoloogia ja 

innovatsioon. Matemaatikakursuse lõimingute kaudu tehnoloogia ja loodusainetega saavad 
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õpilased ettekujutuse tehnoloogiliste protsesside kirjeldamise ning modelleerimise meetoditest. 

Õpilased kasutavad IKT vahendeid probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö 

tõhustamiseks. Matemaatika õppimine võimaldab avastada ja märgata seaduspärasusi ning aitab 

seeläbi kaasa loova inimeste kujunemisele.  

Teabekeskkond. Statistika ja protsentarvutus aitavad mõista meediamanipulatsioone ning 

arendavad kriitilise teabeanalüüsi oskusi.  

Tervis ja ohutus. Ohutus- ja tervishoiuandmeid sisaldavate ülesannete kaudu õpitakse 

objektiivsete andmete alusel hindama riskitegureid.  

Väärtused ja kõlblus. Matemaatika õppimine arendab korralikkust, hoolsust, süstemaatilisust, 

järjekindlust, püsivust ning ausust. Matemaatikal on tähtis osa tolerantse suhtumise kujunemisel 

erinevate võimetega kaaslastesse. 

1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi matemaatikas 

Ratsionaalavaldiste lihtsustamisel kasutab õpilane oma töö õigsuse kontrollimiseks erinevaid 

vabavaralisi programme. Keemia ja füüsika: Arvu 10 astmed. Arvu standardkuju. 

Vastavasisulised tekstülesanded. Mõõtühikute eesliited. Eesti keel: korrektne keelekasutus 

(tekstülesanded), Erinevad õppeained: Vastavasisulised tekstülesanded. 

Füüsika: Tekstülesanded. Valemite teisendamine, muutujate avaldamine. Keemia: 

Reaktsioonivõrrandid, tundmatute avaldamine. Loodusteadused: Tekstülesanded. Eesti keel: 

Korrektne keelekasutus (tekstülesanded).  

IKT rakendamine. Õpilane kasutab võrratuste ja võrratusesüsteemide lahendamiseks ja oma töö 

õigsuse kontrollimiseks mõne arvutiprogrammi (Wiris) abi. 

Füüsika: Harmooniline võnkumine (siinusfunktsioon ja selle teisendused, koosinusfunktsioon). 

Geograafia: Tekstülesanded, pikkuste kaudne mõõtmine (näiteks puu kaudne mõõtmine). IKT 

rakendamine. Õpilane kasutab kolmnurkade joonestamiseks ning lahendamiseks ja oma töö 

kontrollimiseks mõne arvutiprogrammi (näiteks GeoGebra) abi. Lõiming: Geograafia: Kraad. 

Minut. Sekund. Erinevad õppeained: Tekstülesanded. Füüsika: Valguse peegeldumine ja 

murdumine. Astronoomia.  

Läbiv teema: looduskeskkond ja majandus sh. transport, logistika. Õpilane kasutab joonte 

lõikepunktide ja kahe sirge vahelise nurga leidmiseks, vektorite geomeetriliseks ja algebraliseks 

liitmiseks ja lahutamiseks ning oma töö kontrollimiseks mõnda arvutiprogrammi (GeoGebra). 
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Lõiming Füüsika: Vektoriaalsed suurused, vektorid (erinevus matemaatikas ja füüsikas), 

skalaarsed suurused, tehted vektoritega.  

1.7. Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine 

Õpilase arengut gümnaasiumis võimaldavad jälgida nii protsessi hinded, oluliste õpiülesannete 

hinded kui ka vestlused õpilastega. Andekamad õpilased selguvad olümpiaadidega ning muude 

loogilist mõtlemist nõudvate võistlustega. Andekatele õpilastele võib taotleda individuaalset 

õppekava. Samuti võib individuaalset õppekava rakendada muudel põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduses sätestatud juhtudel. 

Õpilased, kelle individuaalsed omadused vajavad aine rahulikku ja aeglasemat käsitlust, saavad 

abi konsultatsioonides. Vajadusel kaasatakse tugispetsialiste. Kujundava hindamisega ning 

positiivse tagasisidega tagatakse õpilase osalemine õppeprotsessis vältides koolistressi. 

Õpetamise kontseptsioon. 

Õppimine on õppija põhitegevus, õpetamine ja õpetaja roll on seda toetada, suunata. 

Õpetamine on orienteeritud keskmise õppija taseme järgi, kuid nii parimad kui ka nõrgemad 

saavad võrdselt tähelepanu. Õppimine peab olema suunatud õppija maksimaalse võimekuse 

(kompetentsi, pädevuse) saavutamisele. Õpetaja õpetab kõikjal lähtudes faktilistest asjaoludest. 

Õpetajad valdavad ja rakendavad erinevaid kontseptsioone ühe ja sama asja seletamiseks ning 

oskavad vastavaid näiteid tuua. Õppimise suundumus kaugemas perspektiivis on isikliku 

aktiivsuse suurendamine (materjali otsingud, tehn. vahendid). Õpetaja rolliks on juhendada 

õpilast suurema iseseisvuse saavutamisel muuhulgas ka iseseiseval puudumistega tekkinud 

mahajäämuse likvideerimisel. Õppimine kollektiivis on sotsiaalne tegevus teiste õiguste-

vajaduste-tasemete arvestamisega nii õppija kui õpetaja poolt. 

1.8. Hidamise alused 

Hindamise aluseks on riikliku õppekava üldosa sätted ning KJPG hindamisjuhend. Õpilaste 

teadmisi ja oskusi kontrollitakse kolmel tasemel: teadmine, rakendamine ning arutlemine. 

Hindamise vormidena kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Seejuures kujundav 

hindamine on mittenumbriline, kokkuvõttev hindamine aga numbriline. Kujundav hindamine 

annab infot ülesannete üldise lahendamisoskuse ja matemaatilise mõtlemise ning õpilase 

suhtumise kohta matemaatikasse.  



130 

 

Numbrilisel hindamisel lähtutakse kooli hindamisjuhendist. Suuremahuliste arvestuste ja 

proovieksamite korral võib rakendada edukuse kriteeriumina ka 20% piiri hinde „3“ saamiseks, 

õpilast informeeritakse selle piiri rakendamisest enne suuremahulise töö sooritamist.  

Õpilane saab rahuldava hinde, kui ta on omandanud matemaatika ainekavas esitatud 

õpitulemused teadmise ja rutiinsete ülesannete lahendamise tasemel; hea hinde, kui 

õpitulemused on omandatud teadmiste rakendamise tasemel; väga hea hinde, kui ta on 

omandanud õpitulemused arutlemise tasemel.  

Kokkuvõtva hindamise korral võrreldakse õpilase arengut õppekavas toodud oodatavate 

tulemustega. Õpitulemuste saavutatust hinnatakse tunnikontrollide ja kontrolltöödega ning 

muude kontrollivõtetega. Kursuse koondhinne kujundatakse nende ja vajaduse korral kursust 

kokku võtva kontrolltesti tulemuste alusel.  

Oluliste õpiülesannete ebaõnnestumise korral saab õpilane õiguse järelvastamisele, kui ta esitab 

teema kohta tundide konspektid põhimõistete ja valemitega ja on need omandanud ning 

hindelise töö kirjaliku vigade paranduse. Kokkuvõttevhinne kujundatakse oluliste õpiülesannete 

hinnete põhjal. Kursust saab järelvastata järgmise kursuse jooksul ja 5. kursust 5 tööpäeva 

jooksul peale kursuse lõppu.  

Praktikumide hindamise eesmärgiks on anda teavet õpilase õpiedukusest, tugevdada õpilase 

õpimotivatsiooni, motiveerida õpilast sihikindlamal õppima ning toetada õpilase positiivse 

enesehinnangu kujunemist. Hinnatakse nii teadmiste taset kui ka arengut. Praktikumi 

kokkuvõtva hinde kujunemisel peetakse oluliseks tunnis kaasatöötamist ja nõutud ülesannete 

täitmist. Praktikumi kursus lõpeb mitteeristava hindamisega (A/MA). Praktikumi hinnete alusel 

pannakse välja kooliastmehinne (A/MA).  

 

1.9. Füüsiline õpikeskkond 

Valdav osa õpet toimub klassis vajadusel mööblit ümber paigutades erinevate õpimeetodite 

rakendamiseks. Tunde peetakse vajaduse ja võimaluste korral arvutiklassides ja väljaspool kooli 

(AHHAA jm). Klassiruumis kasutatakse dokumendikaameraid, projektoreid, mudeleid jm. 

Tutvutakse videote vahendusel erinevate praktikatega. Tunde kutsutakse andma 

koostööpartnereid. 
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2. Matemaatika ainekavad 

2.1. Matemaatika ainekava 

2.1.1.Gümnaasiumi lõpuks taotletavad õppe- ja kasvatuse eesmärgid matemaatikas 

Kursuste õpitulemused ja õppesisu on koondatud järgnevatesse tabelitesse. Lisaks kajastavad 

tabelid lõiminguid, pädevusi ning vertikaal- ja horisontaalseotust teiste ainetega. Tabelitesse 

koondatud informatsioon on varustatud eraldajatega (komad, tühikud, punktid ) ning osaliselt 

numereeritud. See teeb lahtri sisu lihtsasti töödeldavaks nagu sisu jagamine eraldi lahtritesse, 

veergudesse, ridadesse. Õppesisu esitamisel on eeldatud, et õpetajate töökava koostamisel 

tuginetakse sarnastele märksõnadele.  

Samas ei dubleerita sisuliselt kooli dokumente nagu hindamisjuhend, protsessijuhendid, kooli 

arengukava, sisekord. 

Õppematerjalideks on õppekavale vastavad alates 2010 aastast kirjastuste „Koolibri“ ja „Avita“ 

poolt kirjastatud ning õppekavale vastavad õpikud, veebiõpikud ja videoõppetundide 

salvestused. Lisaks kasutatakse õppekirjanduse registrisse www.ehis.ee kantud trükiseid 

vastavalt õpetaja individuaalsele eelistusele ning veebis olevaid materjalide depositooriume. 

Õpetajad arvestavad kursuste käsitlemisel õpperühma taset, huvisid, koostööd ning sellest 

lähtuvalt võivad kursuste järjekorda muuta. Lähtehinnangu õpperühma taseme kohta annab 

gümnaasiumi sisseastumiskatse, kus õpilast on testitud põhikooli õppekavale vastava testiga 

(kestusega kuni 60 min). Sisseastumiskatsete tulemused on aineõpetajatele nende töö 

planeerimiseks vajalik alginformatsioon. 

Gümnaasiumi matemaatikaõpetusega taotletakse, et kooli lõpetaja  

1) arutleb loogiliselt, suudab oma seisukohti põhjendada ja vajadusel tõestada; 

2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse mõistes matemaatilise mudeli 

rakendamise võimalikkust;  

3) püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliste meetoditega; 

4) töötab välja lahendusstrateegiaid, suudab luua probleemi lahendamiseks mitmeetapilise kava 

ja kava rakendamisel lahendab probleemülesandeid;  

5) suudab eristada olulist infot vähemolulisest, oskab infot esitada erinevate IKT vahenditega; 

6) oskab leida optimaalseimat teed kasutades ka IKT-vahendeid ülesannete lahendamisel;  

7) väärtustab matemaatikat;  

8) rakendab matemaatikateadmisi igapäevaelus ja edasistes õpingutes. 
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2.1.2. Matemaatika kursused ja sisu  

LAI MATEMAATIKA 

Avaldised ja arvuhulgad 

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-s juur. 

Astme mõiste üldistamine: täisarvulise ja ratsionaalarvulise astendajaga aste. Tehted astmete ja 

juurtega. 

Kursuse lõpetamisel 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) teisendab naturaalarve kahendsüsteemi; 

5) esitab arvu juure ratsionaalarvulise astendajaga astmena ja vastupidi; 

6) sooritab tehteid astmete ning võrdsete juurijatega juurtega; 

7) teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja irratsionaalavaldisi; 

8) lahendab rakendussisuga ülesandeid (sh protsentülesanded); 

9) teab absoluutväärtuse geomeetrilist sisu. 

Võrrandid ja võrrandisüsteemid 

Õppesisu: 

Võrdus, võrrand, samasus. Võrrandite samaväärsus, samaväärsusteisendused. Lineaar-, ruut-, 

murd- ja juurvõrrandid ning nendeks taanduvad võrrandid. Üht absoluutväärtust sisaldav 

võrrand. Võrrandisüsteemid, kus vähemalt üks võrranditest on lineaarvõrrand. Kahe- ja 

kolmerealine determinant. Tekstülesanded. 

Kursuse lõpetamisel 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 
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taanduvaid võrrandeid; 

4) lahendab lihtsamaid üht absoluutväärtust sisaldavaid võrrandeid; 

5) lahendab võrrandisüsteeme; 

6) lahendab tekstülesandeid võrrandite (võrrandisüsteemide) abil; 

7) kasutab arvutialgebra programmi determinante arvutades ning võrrandeid ja võrrandisüsteeme 

lahendades. 

Võrratused. Trigonomeetria I 

Õppesisu 

Nurga mõiste üldistamine. Nurga kraadi- ja radiaanmõõt. Mistahes nurga trigonomeetrilised 

funktsioonid. Nurkade 0˚, 30˚, 45˚, 60˚, 90˚, 180˚, 270˚, 360˚ siinuse, koosinuse ja tangensi 

täpsed väärtused. Taandamisvalemid. Negatiivse ja täispöördest suurema nurga 

trigonomeetrilised funktsioonid. Kahe nurga summa ja vahe trigonomeetrilised funktsioonid. 

Kahekordse nurga trigonomeetrilised funktsioonid. Trigonomeetrilised avaldised. Ringjoone 

kaare pikkus, ringi sektori pindala. Kolmnurga pindala valemid. Siinus- ja koosinusteoreem. 

Kolmnurga lahendamine. Rakendusülesanded 

Kursuse lõpetamisel 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) kasutab arvutit, lahendades võrratusi ja võrratusesüsteeme; 

5) leiab taskuarvutil teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende 

väärtuste järgi nurga suuruse; 

6) lahendab täisnurkse kolmnurga; 

7) kasutab täiendusnurga trigonomeetrilisi funktsioone; 

8) kasutab lihtsustamisülesannetes trigonomeetria põhiseoseid. 

 

Trigonomeetria II 

Õppesisu 

Nurga mõiste üldistamine. Nurga kraadi- ja radiaanmõõt. Mistahes nurga trigonomeetrilised 

funktsioonid. Nurkade 0˚, 30˚, 45˚, 60˚, 90˚, 180˚, 270˚, 360˚ siinuse, koosinuse ja tangensi 

täpsed väärtused. Taandamisvalemid. Negatiivse ja täispöördest suurema nurga 

trigonomeetrilised funktsioonid. Kahe nurga summa ja vahe trigonomeetrilised funktsioonid. 
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Kahekordse nurga trigonomeetrilised funktsioonid. Trigonomeetrilised avaldised. Ringjoone 

kaare pikkus, ringi sektori pindala. Kolmnurga pindala valemid. Siinus- ja koosinusteoreem. 

Kolmnurga lahendamine. Rakendusülesanded 

Kursuse lõpetamisel 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°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360°) siinuse, koosinuse 

ja tangensi täpseid väärtusi; rakendab taandamisvalemeid, negatiivse ja täispöördest suurema 

nurga valemeid; 

5) leiab taskuarvutil trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi nurga 

suuruse; 

6) teab kahe nurga summa ja vahe valemeid; tuletab ning teab kahekordse nurga siinuse, 

koosinuse ja tangensi valemeid; 

7) teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi; 

8) tõestab siinus- ja koosinusteoreemi; 

9) lahendab kolmnurga ning arvutab kolmnurga pindala; 

10) rakendab trigonomeetriat, lahendades erinevate eluvaldkondade ülesandeid 

 

Vektor tasandil. Joone võrrand 

Õppesisu 

Punkti asukoha määramine tasandil. Kahe punkti vaheline kaugus. Vektori mõiste ja tähistamine. 

Vektorite võrdsus. Nullvektor, ühikvektor, vastandvektor, seotud vektor, vabavektor. Jõu 

kujutamine vektorina. Vektori koordinaadid. Vektori pikkus. Vektori korrutamine arvuga. 

Vektorite liitmine ja lahutamine (geomeetriliselt ja koordinaatkujul). Kahe vektori vaheline nurk. 

Kahe vektori skalaar-korrutis, selle rakendusi. Vektorite kollineaarsus ja ristseis. Sirge võrrand 

(tõusu ja algordinaadiga, kahe punktiga, punkti ja tõusuga määratud sirge). Kahe sirge 

vastastikused asendid tasandil. Nurk kahe sirge vahel. Parabooli võrrand. Ringjoone võrrand. 

Joonte lõikepunktide leidmine. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandist ning lineaarvõrrandist ja 

ruutvõrrandist koosnev võrrandisüsteem. Rakendusül. 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 
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1. selgitab vektori mõistet ja vektori koordinaate; 

2. liidab ja lahutab vektoreid ning korrutab vektorit arvuga nii geomeetriliselt kui ka 

koordinaatkujul 

3. leiab vektorite skalaarkorrutise, rakendab vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid, 

tunneb sirget, ringjoont ja parabooli ning nende võrrandeid, teab sirgete vastastikuseid asendeid 

tasandil; 

4. koostab sirge võrrandi, kui sirge on määratud punkti ja tõusuga, tõusu ja algordinaadiga, kahe 

punktiga; 

5. määrab sirgete vastastikused asendid tasandil; joonestab sirgeid nende võrrandite koostab 

ringjoone võrrandi keskpunkti ja raadiuse järgi; joonestab ringjooni ja paraboole nende 

võrrandite järgi 

6. leiab kahe joone lõikepunktid (üks joontest on sirge): 

7. kasutab vektoreid ja joone võrrandeid rakendussisuga ülesannetes. 

 

Funktsioonid. Jadad I. 

Õppesisu 

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. Funktsioonid 

(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. Liitfunktsioon. Pöördfunktsioon. Funktsioonide y = f (x), y = f (x) + a, y = f (x 

+ a), y = f (ax), y = a f (x) graafikud arvutil. 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) selgitab arvjada, aritmeetilise ja geomeetrilise jada ning hääbuva geomeetrilise jada mõistet; 

2) 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; 

3) selgitab jada piirväärtuse olemust ning arvutab piirväärtuse; teab arvude π ja e tähendust;  
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4) lahendab elulisi ülesandeid aritmeetilise, geomeetrilise ning hääbuva geomeetrilise jada 

põhjal. 

5) selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist ning funktsiooni uurimisega seonduvaid mõisteid; 

6) kirjeldab graafiliselt esitatud funktsiooni omadusi; skitseerib graafikuid ning joonestab neid 

arvutiprogrammidega; 

7) selgitab pöördfunktsiooni mõistet, leiab lihtsama funktsiooni pöördfunktsiooni ning skitseerib 

või joonestab vastavad graafikud; 

8) esitab liitfunktsiooni lihtsamate funktsioonide kaudu; 

9) leiab valemiga esitatud funktsiooni määramispiirkonna, nullkohad, positiivsus- ja 

negatiivsuspiirkonna algebraliselt; kontrollib, kas funktsioon on paaris või paaritu; 

10) uurib arvutiga ning kirjeldab funktsiooni graafiku seost funktsioonide y = f (x) + a, y = f (x + 

a), y = f (ax), y = a f (x) graafikutega. 

Läbiv teema „Tervis ja ohutus“: ohutus- ja tervishoiualaseid reaalseid andmeid sisaldavate 

ülesannete kaudu (nt liikluskeskkonna ohutuse seos sõidukite liikumise kiirusega, muid 

riskitegureid hõlmavate andmetega graafikud) 

 

Eksponent- ja logaritmfunktsioon 

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. 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) selgitab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust; 

2) lahendab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise ülesandeid; 

3) kirjeldab eksponentfunktsiooni, sh funktsiooni omadusi; 

4) selgitab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi; logaritmib ning potenseerib lihtsamaid 

avaldisi; 

5) kirjeldab logaritmfunktsiooni ja selle omadusi; 

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

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

8) kasutab eksponent- ja logaritmfunktsioone reaalse elu nähtusi modelleerides ning uurides. 

 

Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis. 

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. 

Kursuse lõpetamisel 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) leiab funktsiooni esimese ja teise tuletise.  

7) Lõiming füüsikaga: 1) trigonomeetrilised funktsioonid ja vahelduvvool; 2) tuletise 

tähendus hetkkiiruse näitel. 

 

Tuletise rakendused 

Õppesisu 
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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. 

Kursuse lõpetamisel 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). 

 

Tõenäosus ja statistika 

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. Kordamine 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

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

liike ja omadusi; 

2) selgitab permutatsioonide, kombinatsioonide ja variatsioonide tähendust ning leiab nende 

arvu; 
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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. 

 

Integraal. Planimeetria 

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. 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) selgitab algfunktsiooni mõistet ning leiab lihtsamate funktsioonide määramata integraale 

põhiintegraalide tabeli, integraali omaduste ja muutuja vahetuse (argumendiks on 

lineaarfunktsioon) järgi; 

2) selgitab kõvertrapetsi mõistet ning rakendab Newtoni-Leibnizi valemit määratud integraali 

leides; 
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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; 

7) kasutab geomeetrilisi kujundeid kui mudeleid ümbritseva ruumi objektide uurimisel. 

 

Sirge ja tasand ruumis. 

Õppesisu 

Stereomeetria asendilaused: nurk kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vahel, sirgete ja 

tasandite ristseis ning paralleelsus, kolme ristsirge teoreem, hulknurga projektsiooni pindala. 

Ristkoordinaadid ruumis. Punkti koordinaadid ruumis, punkti kohavektor. Vektori koordinaadid 

ruumis, vektori pikkus. Lineaartehted vektoritega. Vektorite kollineaarsus ja komplanaarsus, 

vektori avaldamine kolme mis tahes mittekomplanaarse vektori kaudu. Kahe vektori 

skalaarkorrutis. Kahe vektori vaheline nurk. Sirge võrrandid ruumis, tasandi võrrand. 

Võrranditega antud sirgete ja tasandite vastastikuse asendi uurimine, sirge ja tasandi lõikepunkt, 

võrranditega antud sirgete vahelise nurga leidmine. Rakendusülesanded. 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) kirjeldab punkti koordinaate ruumis; 

2) selgitab ruumivektori mõistet, lineaartehteid vektoritega, vektorite kollineaarsuse ja 

komplanaarsuse tunnuseid ning vektorite skalaarkorrutist; 

3) tuletab sirge ja tasandi võrrandid ning kirjeldab sirge ja tasandi vastastikuseid asendeid; 

4) arvutab kahe punkti vahelise kauguse, vektori pikkuse ja kahe vektori vahelise nurga; 

5) koostab sirge ja tasandi võrrandeid; 

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

arvutab nurga nende vahel; 

7) kasutab vektoreid geomeetrilise ja füüsikalise sisuga ülesandeid lahendades. IKT: õpitava 

visualiseerimiseks sobivad programmid on nt Geogebra. 

Ainesisene lõiming V kursusega. 
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Stereomeetria 

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. 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) kirjeldab hulktahukate ja pöördkehade liike ning nende pindalade arvutamise valemeid;  

2) tuletab silindri, koonuse või kera ruumala valemi; 

3) kujutab joonisel prismat, püramiidi, silindrit, koonust ja kera ning nende lihtsamaid lõikeid 

tasandiga; 

4) arvutab kehade pindala ja ruumala ning nende kehade ja tasandi lõike pindala; 

5) kasutab hulktahukaid ja pöördkehi kui mudeleid ümbritseva ruumi objekte uurides. 

 

Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine I 

Õppesisu 

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

hindamine. Tekstülesannete (sh protsentülesannete) lahendamine võrrandite kui ülesannete 

matemaatiliste mudelite koostamise ja lahendamise abil. 

Lineaar-, ruut- ja eksponentfunktsioone rakendavad mudelid loodus- ning majandusteaduses, 

tehnoloogias ja mujal (nt füüsikaliste suuruste seosed, orgaanilise kasvamise mudelid bioloogias, 

nõudlus- ja pakkumisfunktsioonid ning marginaalfunktsioonid majandusteaduses, materjalikulu 

arvutused tehnoloogias jne). Kursuse käsitlus tugineb arvutusvahendite kasutamisele (tasku- ja 

personaalarvutid). 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) selgitab matemaatilise modelleerimise ning selle protseduuride üldist olemust; 

2) tunneb lihtsamate mudelite koostamiseks vajalikke meetodeid ja funktsioone; 

3) kasutab mõningaid loodus- ja majandusteaduste 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 



142 

 

neid tegelikkuse uurimiseks; 

7) kasutab tasku- ja personaalarvutit ülesannete lahendamisel. 

 

Matemaatika rakendused. Reaalsete protsesside uurimine II 

Õppesisu 

Funktsionaalset lugemisoskust toetavate tekstülesannete lahendamine (lineaarsete võrrandite, 

ruut- ja murdvõrrandite mudelitel põhinevad probleemülesanded), graafikute lugemise ja 

tõlgendamise oskuse arendamine, matemaatilise informatsiooni esitusvariantide praktiseerimine 

ja võrdlev analüüs (statistilise informatsiooni baasil). 

 

Kursuse lõpetamisel on õpilane: 

1) suurendanud oma matemaatika ülesannete lahendamise vilumust, 

2) kinnistanud matemaatika ülesannete keskset funktsionaalse lugemise oskust, 

3) vilunum iseseisval ülesannete lahendamisel, 

4) suurendanud enda enesekindlust ja veendumust, et soovitud tulemus riigieksamilt on 

saavutatav; 

5) parandanud oma iseseisvat õppimisvõimet ja tuleviku planeerimist. 

 

KITSAS MATEMAATIKA 

Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrrandisüsteemid. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) eristab ratsionaal-, irratsionaal- ja reaalarve; 

2) eristab võrdust, samasust, võrrandit ja võrratust; 

3) selgitab võrrandite ja võrratuste lahendamisel kasutatavaid samasusteisendusi; 

4) lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut- ja lihtsamaid murdvõrrandeid ning nendeks 

taanduvaid võrrandeid; 

5) sooritab tehteid astmete ja juurtega, teisendades viimased ratsionaalarvulise astendajaga 

astmeteks; 

6) teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja juuravaldisi; 

7) lahendab lineaar- ja ruutvõrratusi ning ühe tundmatuga lineaarvõrratuste süsteeme; 
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8) lahendab lihtsamaid, sh tegelikkusest tulenevaid tekstülesandeid võrrandite ja 

võrrandisüsteemide abil. 

Õppesisu 

Naturaalarvude hulk N, täisarvude hulk Z ja ratsionaalarvude hulk Q. Irratsionaalarvude hulk I. 

Reaalarvude hulk R. Reaalarvude piirkonnad arvteljel. Arvu absoluutväärtus. 

Ratsionaalavaldiste lihtsustamine. Arvu n-es juur. Astme mõiste üldistamine: täisarvulise ja 

ratsionaalarvulise astendajaga aste. Murdvõrrand. Arvu juure esitamine ratsionaalarvulise 

astendajaga astmena. Tehted astmetega ning tehete näiteid võrdsete juurijatega juurtega. 

Võrratuse mõiste ja omadused. Lineaar- ja ruutvõrratused. Lihtsamate, sealhulgas tegelikkusest 

tulenevate tekstülesannete lahendamine võrrandite abil. 

Trigonomeetria  

Kursuse lõpus õpilane: 

1) defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi; 

2) loeb trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid; 

3) teisendab kraadimõõdus antud nurga radiaanmõõtu ja vastupidi; 

4) teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi; 

5) rakendab kolmnurga pindala valemeid, siinus- ja koosinusteoreemi; 

6) lahendab kolmnurki, arvutab kolmnurga, rööpküliku ja hulknurga pindala, arvutab ringjoone 

kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala; 

7) lahendab lihtsamaid rakendussisuga planimeetriaülesandeid. 

Õppesisu 

Nurga mõiste üldistamine, radiaanmõõt. Mis tahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid (sinα, 

cosα, tanα), nende väärtused nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° korral. Negatiivse 

nurga trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsioonide y = sin x, y = cos x, y = tan x graafikud. 

Trigonomeetria põhiseosed: 

Siinus- ja koosinusteoreem. Kolmnurga pindala valemid, nende kasutamine hulknurga pindala 

arvutamisel. Kolmnurga lahendamine. Ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi 

sektori kui ringi osa pindala arvutamine. Rakendussisuga ülesanded. 

Vektor tasandil. Joone võrrand  

Õppesisu 

Punkti asukoha määramine tasandil. Kahe punkti vaheline kaugus. Vektori mõiste ja tähistamine. 

Vektorite võrdsus. Nullvektor, ühikvektor, vastandvektor, seotud vektor, vabavektor. Jõu 
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kujutamine vektorina. Vektori koordinaadid. Vektori pikkus. Vektori korrutamine arvuga. 

Vektorite liitmine ja lahutamine (geomeetriliselt ja koordinaatkujul). Kahe vektori vaheline nurk. 

Kahe vektori skalaar-korrutis, selle rakendusi. Vektorite kollineaarsus ja ristseis. Sirge võrrand 

(tõusu ja algordinaadiga, kahe punktiga, punkti ja tõusuga määratud sirge). Kahe sirge 

vastastikused asendid tasandil. Nurk kahe sirge vahel. Parabooli võrrand. Ringjoone võrrand. 

Joonte lõikepunktide leidmine. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandist ning lineaarvõrrandist ja 

ruutvõrrandist koosnev võrrandisüsteem. Rakendusülesanded. 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1. selgitab vektori mõistet ja vektori koordinaate; 

2. liidab ja lahutab vektoreid ning korrutab vektorit arvuga nii geomeetriliselt kui ka 

koordinaatkujul 

3. leiab vektorite skalaarkorrutise, rakendab vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid, 

tunneb sirget, ringjoont ja parabooli ning nende võrrandeid, teab sirgete vastastikuseid asendeid 

tasandil; 

4. koostab sirge võrrandi, kui sirge on määratud punkti ja tõusuga, tõusu ja algordinaadiga, kahe 

punktiga; 

5. määrab sirgete vastastikused asendid tasandil; joonestab sirgeid nende võrrandite koostab 

ringjoone võrrandi keskpunkti ja raadiuse järgi; joonestab ringjooni ja paraboole nende 

võrrandite järgi 

6. leiab kahe joone lõikepunktid (üks joontest on sirge). 

 

Funktsioonid. Jadad I 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist ning funktsiooni käigu uurimisega seonduvaid 

mõisteid, teab pöördfunktsiooni mõistet ning paaritu ja paarisfunktsiooni mõistet; 

2) skitseerib ainekavaga fikseeritud funktsioonide graafikuid (käsitsi ning arvutil); 

3) kirjeldab funktsiooni graafiku järgi funktsiooni peamisi omadusi; 

4) teab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi ning logaritmib ja potentseerib lihtsamaid 

avaldisi; 

5) lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid astme ning logaritmi definitsiooni 

vahetu rakendamise teel; 
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6) saab aru liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemusest ning lahendab selle abil 

lihtsamaid reaalsusega seotud ülesandeid; 

7) tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes esinevaid protsentides väljendatavaid suurusi; 

8) lahendab graafiku abil trigonomeetrilisi põhivõrrandeid etteantud lõigul. 

Õppesisu 

Funktsioonid (kordavalt). Funktsiooni mõiste ja üldtähis. Funktsiooni esitusviisid. Funktsiooni 

määramis- ja muutumispiirkond. Paaris- ja paaritu funktsioon. Funktsiooni nullkohad, 

positiivsus- ja negatiivsuspiirkond. Funktsiooni kasvamine ja kahanemine. Funktsiooni 

ekstreemum. Funktsioonid y = ax n (n = 1, 2, –1 ja –2). Arvu logaritmi mõiste. Korrutise, 

jagatise ja astmelogaritm. Logaritmimine ja potentseerimine (mahus, mis võimaldab lahendada 

lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid). Pöördfunktsioon. Funktsioonid y = a x ja y = log a 

x. Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine. Näiteid mudelite kohta, milles esineb y = e ax . 

Lihtsamad eksponent- ja logaritmvõrrandid. Mõisted arcsin m, arccos m ja arctan m. Näiteid 

trigonomeetriliste põhivõrrandite lahendite leidmise kohta. 

Funktsioonid II 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) saab aru arvjada ning aritmeetilise ja geomeetrilise jada mõistest; 

2) rakendab aritmeetilise ja geomeetrilise jada üldliikme ning n esimese liikme summa valemit, 

lahendades lihtsamaid elulisi ülesandeid; 

3) selgitab funktsiooni tuletise mõistet, funktsiooni graafiku puutuja mõistet ning funktsiooni 

tuletise geomeetrilist tähendust; 

4) leiab funktsioonide tuletisi; 

5) koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi antud puutepunktis; 

6) selgitab funktsiooni kasvamise ja kahanemise seost funktsiooni tuletisega, funktsiooni 

ekstreemumi mõistet ning ekstreemumi leidmist; 

7) leiab ainekavas määratud funktsioonide nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkonnad, 

kasvamis- ja kahanemisvahemikud, maksimum- ja miinimumpunktid ning skitseerib nende järgi 

funktsiooni graafiku; 

8) lahendab lihtsamaid ekstreemumülesandeid. 

Õppesisu 
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Arvjada mõiste, jada üldliige. Aritmeetiline jada, selle üldliikme ja summa valem. Geomeetriline 

jada, selle üldliikme ja summa valem. Funktsiooni tuletise geomeetriline tähendus. Joone 

puutuja tõus, puutuja võrrand. Funktsioonide y = x n (n ∈ Z), y = e x , y = ln x tuletised. 

Funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletised. Funktsiooni teine tuletis. Funktsiooni 

kasvamise ja kahanemise uurimine ning ekstreemumite leidmine tuletise abil. Lihtsamad 

ekstreemumülesanded. 

Tõenäosus ja statistika 

Õppesisu 

Sündmus. Sündmuste liigid. Suhteline sagedus, statistiline tõenäosus. Klassikaline tõenäosus. 

Geomeetriline tõenäosus. Sündmuste korrutis. Sõltumatute sündmuste korrutise tõenäosus. 

Sündmuste summa. Välistavate sündmuste summa tõenäosus. Faktoriaal. Permutatsioonid. 

Kombinatsioonid. Diskreetne juhuslik suurus, selle jaotusseadus, jaotuspolügoon ja 

arvkarakteristikud (keskväärtus, mood, mediaan, standardhälve). Üldkogum ja valim. Andmete 

kogumine ja nende süstematiseerimine. Statistilise andmestiku analüüsimine ühe tunnuse järgi. 

Normaaljaotus (kirjeldavalt). Statistilise otsustuse usaldatavus keskväärtuse usaldusvahemiku 

näitel.  

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust; 

2) teab sündmuse tõenäosuse mõistet ning oskab leida soodsate ja kõigi võimaluste arvu 

(loendamine, kombinatoorika);  

3) teab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse arvkarakteristikute tähendust;  

4) teab valimi ja üldkogumi mõistet ning andmete süstematiseerimise ja statistilise otsustuse 

usaldatavuse tähendust;  

5) arvutab sündmuse tõenäosust ja rakendab seda lihtsamaid elulisi ülesandeid lahendades;  

6) arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikud ning teeb nendest järeldusi uuritava 

probleemi kohta;  

7) leiab valimi järgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna;  

8) kogub andmestikku ja analüüsib seda IKT abil statistiliste vahenditega. 

 

Stereomeetria  

Õppesisu 
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Ristkoordinaadid ruumis. Punkti koordinaadid ruumis. Kahe punkti vaheline kaugus ruumis. 

Kahe sirge vastastikused asendid ruumis. Nurk kahe sirge vahel. Sirge ja tasandi vastastikused 

asendid ruumis. Sirge ja tasandi vaheline nurk. Sirge ja tasandi ristseisu tunnus. Kahe tasandi 

vastastikused asendid ruumis. Kahe tasandi vaheline nurk. Prisma ja püramiid. Püstprisma ning 

korrapärase püramiidi täispindala ja ruumala. Silinder, koonus ja kera, nende täispindala ning 

ruumala. Näiteid ruumiliste kujundite lõikamise kohta tasandiga. Praktilise sisuga ülesanded 

hulktahukate (püstprisma ja püramiidi) ning pöördkehade kohta.  

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

Kursuse lõpus õpilane:  

1) kirjeldab punkti asukohta ruumis koordinaatide abil ning sirgete ja tasandite vastastikuseid 

asendeid ruumis;  

2) selgitab kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vahelise nurga mõistet;  

3) tunneb ainekavas nimetatud tahk- ja pöördkehi ning nende omadusi;  

4) kujutab tasandil ruumilisi kujundeid ning nende lihtsamaid lõikeid tasandiga (näiteks 

telglõige, ühe tahuga paralleelne lõige); 

 5) arvutab ainekavas nõutud kehade joonelemendid, pindala ja ruumala;  

6) rakendab trigonomeetria- ja planimeetriateadmisi lihtsamaid stereomeetriaülesandeid 

lahendades; 

7) kasutab ruumilisi kujundeid kui mudeleid, lahendades tegelikkusest tulenevaid ülesandeid. 

 

Matemaatika rakendused. Reaalsete protsesside uurimine“ 

Õpitulemused 

Kursuse lõpetamisel on õpilane:  

1) suurendanud oma matemaatika ülesannete lahendamise vilumust; 

2) kinnistanud matemaatika ülesannete keskset funktsionaalse lugemise oskust; 

3) vilunum iseseisval ülesannete lahendamisel; 

4) suurendanud enda enesekindlust ja veendumust, et soovitud tulemus riigieksamilt on 

saavutatav; 

5) parandanud oma iseseisvat õppimisvõimet ja tuleviku planeerimist. 

Õppesisu  

Funktsionaalset lugemisoskust toetavate tekstülesannete lahendamine (lineaarsete võrrandite, 

ruut- ja murdvõrrandite mudelitel põhinevad probleemülesanded), graafikute lugemise ja 
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tõlgendamise oskuse arendamine, matemaatilise informatsiooni esitusvariantide praktiseerimine 

ja võrdlev analüüs (statistilise informatsiooni baasil). 

 

Trigonomeetria praktikum 

Õpitulemused 

Praktikumi lõpus oskab õpilane: 

1) lahendada mistahes nurga siinust, koosinust ja tangensit sisaldavaid ülesandeid; 

2) joonestada ja lugeda trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid; 

3) teisendada kraadimõõdus antud nurga radiaanmõõtu ja vastupidi; 

4) teisendada lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi; 

5) rakendada kolmnurga pindala valemeid, siinus- ja koosinusteoreemi; 

6) lahendada kolmnurki, arvutab kolmnurga, rööpküliku ja hulknurga pindala, arvutab ringjoone 

kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala; 

7) lahendada lihtsamaid rakendussisuga planimeetriaülesandeid. 

Õppesisu 

Nurga mõiste üldistamine, radiaanmõõt. Mis tahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid (sin α, 

cos α, tan α), nende väärtused nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° korral. Negatiivse 

nurga trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsioonide y = sin x, y = cos x, y = tan x graafikud.  

Trigonomeetria põhiseosed: 

Siinus- ja koosinusteoreem. Kolmnurga pindala valemid, nende kasutamine hulknurga pindala 

arvutamisel. Kolmnurga lahendamine. Ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi 

sektori kui ringi osa pindala arvutamine. Rakendussisuga ülesanded. 

Vektori ja joone võrrandi praktikum 

Õpitulemused 

Praktikumi lõpus õpilane oskab: 

1) lahendada vektori mõistet ja vektori koordinaate sisaldavaid ülesandeid; 

2) kirjutada sirge, ringjoone, parabooli võrrandeid; 

3) liita ja lahutada vektoreid ning korrutada vektorit arvuga nii geomeetriliselt kui ka 

koordinaatkujul; 

4) leida vektorite skalaarkorrutist, rakendada vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid; 
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5) koostada sirge võrrandit, kui sirge on määratud punkti ja tõusuga, tõusu ja algordinaadiga, 

kahe punktiga; 

6) määrata sirgete vastastikused asendid tasandil; 

7) koostada ringjoone võrrandit keskpunkti ja raadiuse järgi; 

8) joonestada sirgeid, ringjooni ja paraboole nende võrrandite järgi; 

9) leida kahe joone lõikepunkte (üks joontest on sirge); 

10) kasutada vektoreid ja joone võrrandeid geomeetriaülesannetes. 

Õppesisu 

Punkti asukoha määramine tasandil. Kahe punkti vaheline kaugus. Vektori mõiste ja tähistamine. 

Vektorite võrdsus. Nullvektor, ühikvektor, vastandvektor, seotud vektor, vabavektor. Jõu 

kujutamine vektorina. Vektori koordinaadid. Vektori pikkus. Vektori korrutamine arvuga. 

Vektorite liitmine ja lahutamine (geomeetriliselt ja koordinaatkujul). Kahe vektori vaheline nurk. 

Kahe vektori skalaarkorrutis, selle rakendusi. Vektorite kollineaarsus ja ristseis. Sirge võrrand 

(tõusu ja algordinaadiga, kahe punktiga, punkti ja tõusuga määratud sirge). Kahe sirge 

vastastikused asendid tasandil. Nurk kahe sirge vahel. Parabooli võrrand. Ringjoone võrrand. 

Joonte lõikepunktide leidmine. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandist ning lineaarvõrrandist ja 

ruutvõrrandist koosnev võrrandisüsteem. Rakendussisuga ülesanded. 

Funktsioonid I praktikum 

Õpitulemused 

Praktikumi lõpus õpilane oskab: 

1) uurida õppekavas nõutud funktsioone ja tunneb paaris- ja paarituid funktsioone; 

2) skitseerida ainekavaga fikseeritud funktsioonide graafikuid (käsitsi ning arvutil); 

3) kirjeldada funktsiooni graafiku järgi funktsiooni peamisi omadusi; 

4) logaritmi mõistet rakendada ülesannetes ja potentseerida lihtsamaid avaldisi; 

5) lahendada lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid astme ning logaritmi definitsiooni 

vahetu rakendamise teel; 

6) lahendada liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise ülesandeid ning lahendab selle abil 

lihtsamaid reaalsusega seotud ülesandeid; 

7) tõlgendada reaalsuses ja teistes õppeainetes esinevaid protsentides väljendatavaid suurusi; 

8) lahendada graafiku abil trigonomeetrilisi põhivõrrandeid etteantud lõigul. 

Õppesisu 
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Funktsioonid y=ax+b, y=ax2+bx+c, y=ax (kordavalt). Funktsiooni mõiste ja üldtähis. 

Funktsiooni esitusviisid. Funktsiooni määramis- ja muutumispiirkond. Paaris- ja paaritu 

funktsioon. Funktsiooni nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkond. Funktsiooni kasvamine ja 

kahanemine. Funktsiooni ekstreemum. Funktsioonid y = axn (n = 1, 2, –1 ja –2). Arvu logaritmi 

mõiste. Korrutise, jagatise ja astmelogaritm. Logaritmimine ja potentseerimine (mahus, mis 

võimaldab lahendada lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid). Pöördfunktsioon. 

Funktsioonid y = ax ja y = loga x. Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine. Näiteid mudelite 

kohta, milles esineb y = eax. Lihtsamad eksponent- ja logaritmvõrrandid. Mõisted arcsin m, 

arccos m ja arctan m. Näiteid trigonomeetriliste põhivõrrandite lahendite leidmise kohta. 

Funktsioonid II praktikum 

Õpitulemused 

Praktikumi lõpus oskab õpilane: 

1) kasutada arvjada ning aritmeetilise ja geomeetrilise jada mõisteid ülesannetes; 

2) rakendada aritmeetilise ja geomeetrilise jada üldliikme ning n esimese liikme summa valemit, 

lahendades lihtsamaid elulisi ülesandeid; 

3) selgitada funktsiooni tuletise mõistet, funktsiooni graafiku puutuja mõistet ning funktsiooni 

tuletise geomeetrilist tähendust; 

4) leida funktsioonide tuletisi; 

5) koostada funktsiooni graafiku puutuja võrrandi antud puutepunktis; 

6) selgitada funktsiooni kasvamise ja kahanemise seost funktsiooni tuletisega, funktsiooni 

ekstreemumi mõistet ning ekstreemumi leidmist; 

7) leida ainekavas määratud funktsioonide nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkonnad, 

kasvamis- ja kahanemisvahemikud, maksimum- ja miinimumpunktid ning skitseerida nende 

järgi funktsiooni graafiku;  

8) lahendada lihtsamaid ekstreemumülesandeid. 

Õppesisu 

Arvjada mõiste, jada üldliige. Aritmeetiline jada, selle üldliikme ja summa valem. Geomeetriline 

jada, selle üldliikme ja summa valem. Funktsiooni tuletise geomeetriline tähendus. Joone 

puutuja tõus, puutuja võrrand. Funktsioonide y = xn (n ∈ Z), y = ex, y = ln x tuletised. 

Funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletised. Funktsiooni teine tuletis. Funktsiooni 

kasvamise ja kahanemise uurimine ning ekstreemumite leidmine tuletise abil. Lihtsamad 

ekstreemumülesanded. 
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Planimeetria ja integraali praktikum 

Õpitulemused 

Praktikumi lõpus oskab õpilane: 

1) selgitada kujundite põhiomadusi ja tunneb ära ainekavas nimetatud geomeetrilisi kujundeid; 

2) kasutada geomeetria ja trigonomeetria mõisteid ning põhiseoseid elulisi ülesandeid 

lahendades; 

3) leida määramata integraale (polünoomidest) ja tunneb algfunktsiooni mõistet; 

4) rakendada Newtoni-Leibnizi valemit määratud ja integraali arvutades tunneb ära 

kõvertrapetsi; 

5) arvutada määratud integraali järgi tasandilise kujundi pindala. 

Õppesisu 

Kolmnurgad, nelinurgad, korrapärased hulknurgad, ringjoon ja ring. Nende kujundite omadused, 

elementide vahelised seosed, ümbermõõdud ja pindalad rakendussisuga ülesannetes. 

Algfunktsioon ja määramata integraal. Määratud integraal. Newtoni-Leibnizi valem. 

Kõvertrapets, selle pindala. Lihtsamate funktsioonide integreerimine. Tasandilise kujundi 

pindala arvutamine määratud integraali alusel. Rakendusülesanded. 

Stereomeetria praktikum 

Õpitulemused 

Praktikumi lõpus oskab õpilane: 

1) kirjeldada punkti asukohta ruumis koordinaatide abil ning sirgete ja tasandite vastastikuseid 

asendeid ruumis; 

2) selgitada kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vahelise nurga mõistet; 

3) nimetada ainekavas loetletud tahk- ja pöördkehi ning nende omadusi; 

4) kujutada tasandil ruumilisi kujundeid ning nende lihtsamaid lõikeid tasandiga (näiteks 

telglõige, ühe tahuga paralleelne lõige); 

5) arvutada ainekavas nõutud kehade joonelemendid, pindala ja ruumala; 

6) rakendada trigonomeetria- ja planimeetriateadmisi lihtsamaid stereomeetriaülesandeid 

lahendades; 

7) kasutada ruumilisi kujundeid kui mudeleid, lahendades tegelikkusest tulenevaid ülesandeid. 

Õppesisu 
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Ristkoordinaadid ruumis. Punkti koordinaadid. Kahe punkti vaheline kaugus. Kahe sirge 

vastastikused asendid ruumis. Nurk kahe sirge vahel. Sirge ja tasandi vastastikused asendid 

ruumis. Sirge ja tasandi vaheline nurk. Sirge ja tasandi ristseisu tunnus. Kahe tasandi 

vastastikused asendid ruumis. Kahe tasandi vaheline nurk. Prisma ja püramiid. Püstprisma ning 

korrapärase püramiidi täispindala ja ruumala. Silinder, koonus ja kera, nende täispindala ning 

ruumala. Näiteid ruumiliste kujundite lõikamise kohta tasandiga. Praktilise sisuga ülesanded 

hulktahukate (püstprisma ja püramiidi) ning pöördkehade kohta. 

§ 29 Loodusainete valdkond 

1. Loodusainete valdkonna üldalused 

1.1. Loodusainete alased pädevused 

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; 
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5) mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära ning uute piiriteaduste kohta selles 

süsteemis; 

6) mõistab teadust kui teaduslike teadmiste hankimise protsessi selle ajaloolises ja 

tänapäevases kontekstis, loovuse osa teadusavastustes ning teaduse piiratust; 

7) hindab ja prognoosib teaduse ning tehnoloogia saavutuste mõju keskkonnale, tuginedes 

loodusteaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele; 

8) väärtustab keskkonda kui tervikut ja järgib jätkusuutlikkuse põhimõtteid ning tervislikke 

eluviise; 

9) tunneb huvi kohalike ja globaalsete keskkonnanähtuste ning loodusteaduste ja 

tehnoloogia arengu vastu, teeb karjäärialaseid otsuseid ning on motiveeritud elukestvaks 

õppeks. 

1.2. Ainevaldkonna õppeained ja maht 

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

kohustuslikeks ning valikkursusteks.  

Kohustuslikud kursused õppeaineti on järgmised (vaata ka tabel 21):  

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” 

Tabel 23. Loodusainete kursused 

Õppeaine Kursuste nimetus G1 G2 G3 

Bioloogia 

Rakud 1 x x 

Organismid x 1 x 

Pärilikkus x x 1 

Evolutsioon ja ökoloogia x x 1 

Geograafia 

Rahvastik ja majandus 1 x x 

Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid 1 x x 

Maa kui süsteem x 1 x 

Keemia 

Keemia alused 1 x x 

Anorgaanilised ained  x 1 x 

Orgaanilised ained x 1 x 
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Füüsika 

Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika 2 x x 

Mehaanika Elektromagnetism x 1 x 

Energia x 1 x 

Mikro- ja megamaailma füüsika x x 1 

 

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming 

Valdkonna õppeainetega kujundatakse loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, seostades 

järgmisi valdkondi: 

1) empiiriliste teadmiste omandamine bioloogilistest ja füüsikalis-keemilistest mõistetest, 

seaduspärasustest ning teooriatest, mis määravad konkreetse õppeaine sisu ja vastavad 

teaduse saavutustele;  

2) loodusteadusliku uurimismeetodi kasutamine, mis moodustab loodusvaldkonna 

õppeainete ühisosa; 

3) loodusteaduslike, majanduslike, poliitiliste, sotsiaalsete, eetilis-moraalsete aspektide 

arvestamine probleeme lahendades ja otsuseid tehes; 

4) loovuse, kriitilise mõtlemise, suhtlus- ja koostööoskuste arendamine, riskide 

teadvustamine, hoiakute ning karjääriteadlikkuse kujundamine. 

Ainevaldkonnasisene lõiming ja teadusliku meetodi rakendamine toetavad loodusteadusliku 

teadmiste süsteem kujunemist. Loodusained aitavad mõista tehnoloogia rakendusi. Ülevaade 

loodusteaduste põhilistest seaduspärasustest, teooriatest, praktilistest väljunditest, 

tulevikusuundumustest ning nendega seotud rakendustest ja elukutsetest toetab õpilasi 

igapäevaelus ja elukutsevalikus. 

Bioloogia õppimise eesmärk on saada tervikülevaade elu mitmekesisuse, organismide ehituse ja 

talitluse, pärilikkuse, evolutsiooni ja ökoloogia ning keskkonnakaitse ja rakendusbioloogia 

printsiipidest. Tuginedes bioloogia haruteaduste põhilistele teooriatele, üldistele 

seaduspärasustele ja nende rakendusaspektidele avardub õpilaste loodusteaduslik maailmapilt, 

paraneb igapäevaeluga seonduvate bioloogiaprobleemide lahendamise oskus ning toimetulek 

loodus- ja sotsiaalkeskkonnas. 

Geograafia kuulub integreeriva õppeainena nii loodus- kui ka sotsiaalteaduste hulka. Geograafiat 

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

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

jätkusuutlikku eluviisi, looduse ja kultuuri mitmekesisust, kodanikuaktiivsust väärtustavate 

hoiakute kujundamisel ning nüüdisaegse tehnoloogia kasutamisel. Inimgeograafiat õppides 
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omandavad õpilased arusaamise looduses ning ühiskonnas esinevatest nähtustest ja protsessidest, 

nende ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest. Seejuures arenevad õpilaste probleemide 

lahendamise ja uurimisoskused.  

Keemia õpetusega taotletakse õpilaste keemiateadmiste ja loodusteadusliku maailmapildi 

avardumist. Õpilased saavad ülevaate keemiliste protsesside põhilistest seaduspärasustest, 

seostest erinevate nähtuste ja seaduspärasuste vahel, keemia tulevikusuundumustest ning 

nendega seotud rakendustest ja elukutsetest. 

Füüsikas õpitakse tundma seaduspärasusi, millel põhineb nüüdisaegne tehnoloogia, õpitakse 

nähtusi seletama loodusteaduslikult, kasutades ka matemaatilisi meetodeid. Füüsikat õppides 

laieneb õpilase loodusteaduslik maailmapilt, õpilane mõistab füüsikateadmiste rolli nüüdisaegses 

ühiskonnas. 

1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalusi 

Ainevaldkond võimaldab kujundada kõiki üldpädevusi igapäevases õppes nii teooria kui ka 

praktiliste tegevuste kaudu. Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – 

teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ning käitumise – sidumisel on kandev roll õpetajal, kelle 

väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad 

õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist.  

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Loodusaineid õpetades kujundatakse õpilaste suhtumist teadusesse, 

arendatakse huvi loodusteaduste vastu, süvendatakse säästlikku hoiakut keskkonna, sh kõige 

elava suhtes ja väärtustatakse jätkusuutlikku, vastutustundlikku ning tervislikku eluviisi. 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Dilemmasid lahendades ning kaalutletud otsuseid tehes 

arvestatakse loodusteaduslikke seisukohti ja inimühiskonnaga seotud aspekte – õiguslikke, 

majanduslikke ning eetilis-moraalseid seisukohti. Sotsiaalse pädevuse saavutamist toetavad 

aktiivõppemeetodid. 

Enesemääratluspädevus. Toetatakse õpilase eneseanalüüsivõime kujunemist ja oskust hinnata 

oma nõrku ning tugevaid külgi. Käsitledes inimorganismi eripära ja kohta keskkonnas, õpitakse 

lahendama oma vaimse ning füüsilise tervisega ja igapäevaeluga seonduvaid probleeme.  

Õpipädevus. Probleemülesandeid lahendades ja uurimuslikku õpet rakendades omandavad 

õpilased oskused leida loodusteaduste kohta infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, 

plaanida ja teha katset või vaatlust, analüüsida, tõlgendada ning esitada tulemusi. Õpipädevuse 

arengut toetab IKT-põhiste õpikeskkondade ja uute tehnovahendite kasutamine. 
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Suhtluspädevus. Kirjaliku ja suulise suhtluse, dilemmade ning sotsiaalteaduslike probleemide 

lahendamise ja loodusteaduste kohta info otsimise ning interpreteerimise kaudu arendatakse 

loodusteadusliku keele korrektset kasutamist ja oskust arusaadavalt edastada loodusteaduslikku 

teavet. 

Matemaatika-, loodusteaduste- ning tehnoloogiaalane pädevus. Loodusainete õppimisel 

kujundatakse oskust ära tunda loodusteaduslikke küsimusi, mõista loodusteaduslikke nähtusi, 

teaduse ja tehnoloogia arengu tähtsust ning mõju ühiskonnale ja teha tõenduspõhiseid otsuseid. 

Kõigis loodusaineis rakendatakse mõõtmistulemuste analüüsimisel ja tulemuste üldistamisel 

matemaatilisi oskusi ning omandatakse oskused kasutada õppes ja igapäevaelus uusi 

tehnoloogilisi lahendusi. 

Ettevõtlikkuspädevus. Loodusainete õppimisega kujundatakse õpilastes loovust ja oskust seada 

eesmärke ning teha eesmärkide saavutamiseks koostööd. Õpitakse valima ideede elluviimiseks 

sobivaid ja uuenduslikke meetodeid, võtma vastutust ning viima tegevusi lõpule. 

Ettevõtlikkusele paneb tugeva aluse probleemipõhine õpe ja loodusteaduslike teadmiste ning 

oskuste olulisuse teadvustamine. Õpilaste initsiatiivi toetamine õppes aitab neil kujuneda 

mõtlemis- ja algatusvõimelisteks isikuteks, kes käsitlevad loovalt ning paindlikult elus 

ettetulevaid probleeme. 

1.5. Õppeainete lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Loodusaineid õppides ja loodusteadustekstidega töötades 

arendatakse õpilaste teksti mõistmise ja analüüsimise oskust. Erinevaid tekste (nt referaate, 

esitlusi jm) luues kujundatakse oskust end selgelt ja asjakohaselt väljendada nii suuliselt kui ka 

kirjalikult. Õpilased kasutavad kohaseid keelevahendeid, ainealast sõnavara ja väljendusrikast 

keelt ning järgivad õigekeelsusnõudeid. Õpilastes arendatakse oskust hankida teavet eri allikaist 

ja seda kriitiliselt hinnata. Juhitakse tähelepanu tööde korrektsele vormistamisele, viitamisele 

ning intellektuaalomandi kaitsele. Selgitatakse võõrkeelse algupäraga loodusteaduslikke 

mõisteid ning võõrkeeleoskust arendatakse ka lisamaterjali otsimise ja mõistmisega. 

Matemaatika. Matemaatikapädevuste kujunemist toetavad loodusained uurimusliku ja 

probleemõppe kaudu, arendades loovat ja kriitilist mõtlemist. Uurimuslikus õppes on tähtis koht 

andmete analüüsil ja tõlgendamisel ning tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja 

diagrammidena. Loodusnähtuste seoseid uurides rakendatakse matemaatilisi mudeleid.  



157 

 

Sotsiaalained. Loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab 

oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, oskust teha teadlikke valikuid, toimida 

kõlbelise ja vastutustundliku ühiskonnaliikmena ning isiksusena. 

Kunstiained. Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste 

tegemine, näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms.  

Kehaline kasvatus. Loodusainete õppimine toetab kehalise aktiivsuse ja tervisliku eluviisi 

väärtustamist. 

1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi 

Läbivad teemad on üldpädevuste saavutamise teenistuses ning võimaldavad kursuste ning 

muude õppetegevuste lõimimiseks leida sobilikke teemasid, meetodeid ning õppekorralduse 

ülesehituse viise. Läbivate teemade rakendamine aitab kaasa loodusteadusliku pädevuse 

järjepidevale kujundamisele.  

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Erinevate õppetegevuste kaudu suunatakse õpilased 

mõistma ja väärtustama elukestvat õpet kui elustiili ning mõtestama karjääri planeerimist kui 

jätkuvat otsuste tegemise protsessi.   Õppetegevus võimaldab vahetult kokku puutuda 

töömaailmaga, nt ettevõtte külastused, õpilastele tutvustatakse ainevaldkonnaga seotud ameteid, 

erialasid ja edasiõppimisvõimalusi. Õppetegevus võimaldab õpilasel süvendada teadmisi 

hariduse ja töömaailma vahelistest seostest. Arendatakse iseseisva õppimise oskust ja 

vastutusvõimet ning oskust iseseisvalt leida ja analüüsida oma arengu vajadustest tulenevat infot 

edasiõppimise võimaluste kohta ja koostada karjääriplaan. Erinevad õppetegevused, sh õpilaste 

iseseisvad tööd võimaldavad õpilasel seostada huvisid ja võimeid ainealaste teadmiste ja 

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

positiivne suhtumine loodusteadustesse ja nende õppimisse, huvi loodusainete edasise õppimise 

vastu saavutatakse õpilase huvide ja individuaalsuse arvestamisega, probleem- ning uurimusliku 

õppe rakendamisega. Õppetegevus võimaldab õpilasel avardada arusaama 

loodusteadusvaldkonna erialadest ning nüüdisaegsest teadlaste tööst. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Gümnaasiumis kujundavad õpilased keskkonnaküsimustes 

kaalutletud otsuste langetamise ning hinnangute andmise oskust, arvestades nüüdisaja teaduse ja 

tehnoloogia arengu võimalusi ja piiranguid ning normatiivdokumente. See toetab valmisoleku 

kujunemist tegelda keskkonnakaitseküsimustega kriitiliselt mõtleva kodanikuna nii isiklikul, 

ühiskondlikul kui ka ülemaailmsel tasandil ning rakendada loodussäästlikke ja jätkusuutlikke 

tegutsemis- ning majandamisviise. 
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Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Loodusained väärtustavad demokraatlikku ja vabatahtlikkusel 

põhinevat ühistegevust, kujundavad koostööoskusi ning toetavad algatusvõimet. 

Kodanikuõiguste ja -kohustuste tunnetamine seostub kõigi inim- ja keskkonnaarengu 

küsimustega nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil. 

Kultuuriline identiteet. Väärtustatakse Eesti elukeskkonda, pärandkultuuri, Eestiga seotud 

loodusteadlasi ja nende panust teadusloos. Kujundatakse sallivust erinevate rahvaste ja 

kultuuride suhtes.  

Teabekeskkond. Loodusaineid õppides kogutakse teavet eri infoallikatest ning hinnatakse seda 

kriitiliselt.  

Tehnoloogia ja innovatsioon. Tutvustatakse uusi teadussaavutusi ja uut tehnoloogiat, et 

väärtustada loodusteaduste rolli inimeste elukvaliteedi parandamisel ja keskkonnahoiul. 

Rakendatakse uuenduslikke õppemeetodeid ja -vahendeid, mis toetavad õpilaste algatusvõimet, 

loovust ja kriitilise mõtlemise võimet, mis võimaldavad hinnata uute teadussaavutustega 

kaasnevaid eeliseid ja riske. 

Tervis ja ohutus. Eksperimentaaltöödega kujundatakse õpilastes turvalisi tööviise, et vältida 

riske ja soodustada adekvaatset käitumist õnnetuse korral. Loodusaineid õppides kujuneb 

õpilastel arusaam tervislikest eluviisidest nii informatiivsel kui ka väärtushinnangulisel tasandil. 

Väärtused ja kõlblus. Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu ning 

elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud.  

1.7. Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine 

Õpet kavandades ja korraldades: 

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; 
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6) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, kooliümbrus, looduskeskkond, muuseumid, 

näitused, ettevõtted jne; 

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

väitlused, projektõpe, õpimapi ja uurimistöö koostamine, praktilised ja uurimistööd jne. 

Õppesisu käsitlemises teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kirjeldatud õpitulemused, üld- ja 

valdkonnapädevused oleksid saavutatud. 

1.8. Hindamise alused  

Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest ning Tartu Kristjan Jaak 

Petersoni Gümnaasiumi hindamisjuhendist. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste, 

kirjalike ja/või praktiliste ülesannete alusel, arvestades õpilase teadmiste ning oskuste vastavust 

ainekavas taotletud õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste 

hinnetega. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu ning vormistust. 

Parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste kontrollimise vormid 

peavad olema mitmekesised. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis 

hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. Hindamisest teavitatakse 

iga kursuse esimesel tunnil. 

Loodusainetes jagunevad mõõdetavad õpitulemused kaheks:  

1) mõtlemistasandite arendamine loodusainete kontekstis; 

2) uurimuslikud ja otsuste langetamise oskused. 

Nende suhe hinde moodustumisel on eeldatavalt 70% ja 30%. Uurimisoskusi arendatakse ning 

hinnatakse nii terviklike uurimistööde kui ka nende üksikosade järgi.  

Probleemide lahendamisel on viis hinnatavat etappi: 

1) probleemi määramine;  

2) probleemi sisu avamine;  

3) lahendusstrateegia leidmine;  

4) strateegia rakendamine;  

5) tulemuste hindamine.  

Mitme samaväärse lahendiga probleemide (nt dilemmade) puhul lisandub neile otsuse tegemine, 

kusjuures lahendust hinnates arvestatakse, mil määral on suudetud otsuse langetamisel arvestada 

eri osaliste argumente. 
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Dilemmaprobleemide lahendust hinnates arvestatakse, mil määral on suudetud otsust langetades 

arvestada eri osaliste argumente. 

Geograafia kooliastmehinne pannakse välja loodusgeograafia kahe ja inimgeograafia ühe 

kohustusliku kursuse hinnete põhjal. 

Vähemalt rahuldava kooliastmehinde saamiseks, mis tahes loodusvaldkonna aines, peavad 

olema 75% aine kursustes vähemalt rahuldavad, seega keemias ja geograafias peavad olema 

rahuldava kooliastmehinde saamiseks kõik kursusehinded vähemalt rahuldavad. 

Kooliastmehinne kujuneb kursusehinnete põhjal. 

1.9. Füüsiline õppekeskkond 

Kool korraldab:  

1) praktiliste tööde ja õppekäikude korraldamiseks õppe vajaduse korral rühmades; 

2) praktilised tööd klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud, elektripistikud ning 

spetsiaalse kattega töölauad, nelja õpilase kohta vähemalt üks mobiilne andmete 

kogumise komplekt põhiseadme ja erinevate sensoritega ning info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogilised demonstratsioonivahendid õpetajale; 

3) keemia õpetamise klassis, kus on demonstratsioonkatsete tegemiseks tõmbekapp;  

4) geograafia õpetamise klassis, kus on vajalik maailmaatlaste ja Eesti atlaste komplekt 

(iga õpilase kohta atlas); 

5) bioloogia õpetamise klassis, kus on mikroskoobikaameraga ühendatav mikroskoop ja 

binokulaar; 

6) füüsika õpetamise klassis, kus on vähemalt üks arvuti nelja õpilase peale 

grupitöödeks ja analüüsiks ning ruumi pimendamise võimalus optika katseteks. 

Kool võimaldab: 

1) ainekavas nimetatud praktiliste tööde tegemiseks vajalikud katsevahendid ja -materjalid 

ning demonstratsioonivahendid;  

2) sobivad hoiutingimused praktiliste tööde ja demonstratsioonide tegemiseks vajalike 

materjalide (sh reaktiivide) kogumiseks ning säilitamiseks; 

3) kasutada õppes infotehnoloogiavahendeid, mille abil saab teha ainekavas loetletud töid; 

4) õuesõpet, osalemist loodus- ja keskkonnaharidusprojektides, õppekäikudel või 

loodusharidusega seotud üritusel.  

5) õppe toimumist väljaspool kooli (looduskeskkonnas, muuseumis, laboris vm). 
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2. Loodusainete ainekavad 

2.1. Bioloogia ainekava 

2.1.1. Gümnaasiumi lõpuks taotletavad õppe- ja kasvatuse eesmärgid bioloogias 

Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset 

mõtlemist; 

2) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest 

igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks; 

3) saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle tähtsamatest protsessidest ning kasutab 

korrektset bioloogiasõnavara; 

4) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning 

vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; 

5) kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid, ning hindab 

kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 

6) rakendab bioloogia probleemülesandeid lahendades loodusteaduslikku meetodit; 

7) langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, 

majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele, arvestades õigusakte ning 

prognoosides otsuste tagajärgi; 

8) on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud erialadest, elukutsetest ja  

edasiõppimisvõimalustest ning rakendab bioloogias saadud teadmisi ja oskusi karjääri 

planeerides. 

2.1.2. Õppeaine kirjeldus 

Gümnaasiumi bioloogia tugineb põhikooli bioloogia õppimisel omandatud teadmistele, 

oskustele ja hoiakutele ning seostub gümnaasiumi keemias, geograafias, füüsikas, matemaatikas 

ja teistes õppeainetes õpitavaga – selle kaudu omandatakse positiivne hoiak kõige elava ja 

ümbritseva suhtes ning väärtustatakse vastutustundlikku ja säästvat eluviisi. Bioloogias 

omandatud teadmised, oskused ja hoiakud lõimitult teistes õppeainetes omandatuga on alus 

sisemiselt motiveeritud elukestvaks õppeks. 

Bioloogia õppimisel saadakse probleemülesannete lahendamise kaudu tervikülevaade elu 

mitmekesisuse, organismide ehituse ja talitluse, pärilikkuse, evolutsiooni, ökoloogia ning 

keskkonnakaitse ja rakendusbioloogia alustest. Seejuures saavad õpilased ülevaate 
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bioloogiateaduste peamistest seaduspärasustest, teooriatest ja tulevikusuundumustest ning 

nendega seotud rakendustest ja elukutsetest, mis aitab neil valida elukutset. 

Bioloogiateadmised ja -oskused omandatakse suurel määral loodusteaduslikule meetodile 

tuginevate uurimisülesannete kaudu, mille vältel õpilased saavad probleemide esitamise, 

hüpoteeside sõnastamise ja katsete või vaatluste plaanimise ning nende tegemise, tulemuste 

analüüsi ja tõlgendamise oskused. Olulisel kohal on uurimistulemuste suuline ja kirjalik 

esitamine, kaasates otstarbekaid verbaalseid ning visuaalseid esitusvorme. Ühtlasi omandatakse 

igapäevaeluga seonduvate probleemide lahendamise ja pädevate otsuste langetamise oskused, 

mis suurendavad õpilaste toimetulekut loodus- ja sotsiaalkeskkonnas. 

Õppimine on probleemülesannetepõhine ja õpilaskeskne ning lähtub õpilase kui isiksuse 

individuaalsetest iseärasustest ning tema võimete mitmekülgsest arendamisest. Aktiivõppe 

põhimõtteid järgiva õppe rõhuasetused on loodusteaduslikule meetodile tuginev uurimuslik 

käsitlus ning loodus-, tehnoloogia- ja sotsiaalkeskkonda siduvate probleemülesannete 

lahendamine, millega kaasneb õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite areng. 

Kõigis õppeetappides kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid ja IKT võimalusi. Ühtlasi 

saavutatakse erinevate, sh elektroonsete teabeallikate rakendamise ning neis leiduva teabe 

tõepärasuse hindamise oskus. Tähelepanu pööratakse õpilaste sisemise õpimotivatsiooni 

kujunemisele, kasutades mitmekesiseid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, 

projektõpet, rollimänge, diskussioone, ajurünnakuid, mõistekaartide koostamist, õuesõpet, 

õppekäike jne. 

Kõige sellega kujundatakse õpilaste bioloogiateadmisi ja -oskusi, mis võimaldavad neil 

erinevaid loodusnähtusi ning protsesse mõista, selgitada ja prognoosida. Seejuures süvendatakse 

bioloogia kui loodusteaduse ja kultuurinähtuse suhtes positiivset hoiakut, mis 

igapäevaprobleemide lahendamisel võtab arvesse teaduslikke, majanduslikke, sotsiaalseid ja 

eetilis-moraalseid aspekte ning õigusaktides sätestatut. 

2.1.3. Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi bioloogiaga taotletakse, et õpilane: 

1) väärtustab bioloogiaalaseid teadmisi, oskusi ning hoiakuid loodusteaduste- ja 

tehnoloogiaalase kirjaoskuse tähtsate komponentidena ning on sisemiselt motiveeritud 

elukestvaks õppeks; 

2) teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende 

mõjust elukeskkonnale ja ühiskonnale; 
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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. 

2.1.4. Kursuste õpitulemused ja õppesisu 

Rakud 

I teema: bioloogia uurimisvaldkonnad 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) võrdleb elus- ja eluta looduse tunnuseid ning eristab elusloodusele ainuomaseid 

tunnuseid; 

2) seostab eluslooduse organiseerituse tasemeid elu tunnustega ning kirjeldab neid uurivaid 

bioloogiateadusi ja elukutseid; 

3) põhjendab teadusliku meetodi vajalikkust loodusteadustes ja igapäevaeluprobleeme 

lahendades; 

4) kavandab ja teeb eksperimente lähtuvalt loodusteaduslikust meetodist; 

5) analüüsib loodusteadusliku meetodi rakendamisega seotud tekste ning annab neile 

põhjendatud hinnanguid; 

6) väärtustab loodusteaduslikku meetodit usaldusväärseid järeldusi tehes. 

Õppesisu: 

Elu tunnused, elus- ja eluta looduse võrdlus.  
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Eluslooduse organiseerituse tasemed ning nendega seotud bioloogia haruteadused ja vastavad 

elukutsed. 

Eluslooduse molekulaarset, rakulist, organismilist, populatsioonilist ja ökosüsteemilist 

organiseerituse taset iseloomustavad elu tunnused.  

Loodusteadusliku uuringu kavandamine ja tegemine ning tulemuste analüüsimine ja esitamine.  

Loodusteadusliku meetodi rakendamine, lahendades bioloogiaalaseid ja igapäevaeluga seotud 

probleemülesandeid. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: väikesemahulise uurimistöö tegemine, et saada ülevaadet 

loodusteaduslikust meetodist. 

II teema: Organismide koostis 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) võrdleb elus- ja eluta looduse keemilist koostist; 

2) seostab vee omadusi organismide talitlusega; 

3) selgitab peamiste katioonide ja anioonide tähtsust organismide ehituses ning talitluses; 

4) seostab süsivesikute, lipiidide ja valkude ehitust nende ülesannetega; 

5) võrdleb DNA ja RNA ehitust ning ülesandeid; 

6) väärtustab vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises. 

Õppesisu: 

Elus- ja eluta looduse keemilise koostise võrdlus.  

Vee omaduste seos organismide elutalitlusega.  

Peamiste katioonide ja anioonide esinemine ning tähtsus rakkudes ja organismides. 

Biomolekulide üldine ehitus ja ülesanded.  

Organismides esinevate peamiste biomolekulide – süsivesikute, lipiidide, valkude ja 

nukleiinhapete – ehituse ning talitluse seosed. DNA ja RNA ehituse ning ülesannete võrdlus.  

Vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) eri organismide keemilise koostise võrdlemine, kasutades infoallikana 

internetimaterjale; 

2) uurimistöö temperatuuri mõjust ensüümreaktsioonile; 
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3) praktiline töö DNA eraldamiseks ja selle omadustega tutvumiseks. 

III teema: rakk 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab eluslooduse ühtsust, lähtudes rakuteooria põhiseisukohtadest; 

2) seostab inimese epiteel-, lihas-, side- ja närvikoe rakkude ehitust nende talitlusega ning 

eristab vastavaid kudesid mikropreparaatidel, mikrofotodel ja joonistel; 

3) selgitab rakutuuma ja kromosoomide osa raku elutegevuses; 

4) võrdleb ainete aktiivset ja passiivset transporti läbi rakumembraani; 

5) seostab loomaraku osade (rakumembraani, rakutuuma, ribosoomide, mitokondrite, 

lüsosoomide, Golgi kompleksi, tsütoplasmavõrgustiku ja tsütoskeleti) ehitust nende 

talitlusega; 

6) eristab loomaraku peamisi koostisosi mikrofotodel ja joonistel; 

7) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte raku koostisosade 

omavaheliste talitlusseoste kohta. 

Õppesisu: 

Rakuteooria põhiseisukohad, selle olulisus eluslooduse ühtsuse mõistmisel.  

Rakkude ehituse ja talitluse omavaheline vastavus peamiste inimkudede näitel. 

Päristuumse raku ehituse seos bioloogiliste protsessidega loomaraku põhjal.  

Rakutuuma ja selles sisalduvate kromosoomide tähtsus.  

Rakumembraani peamised ülesanded, ainete passiivne ja aktiivne transport. Ribosoomide, 

lüsosoomide, Golgi kompleksi ja mitokondrite osa bioloogilistes protsessides.  

Tsütoplasmavõrgustiku ja tsütoskeleti talitlus.  

Raku ehituse ja talitluse terviklikkus, organellide omavaheline koostöö. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) loomaraku osade ehituse ja talitluse seoste uurimine, sh arvutimudeli abil; 

2) epiteel-, lihas-, side- ja närvikoe rakkude eristamine mikroskoobis ning nendel esinevate 

peamiste rakuosiste kirjeldamine; 

3) uurimistöö keskkonnategurite mõjust rakumembraani talitlusele. 

IV teema: rakkude mitmekesisus 

Kursuse lõpus õpilane: 
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1) valdab mikroskoopimise peamisi võtteid; 

2) analüüsib plastiidide, vakuoolide ja rakukesta ülesandeid taime elutegevuses; 

3) võrdleb looma-, taime- ja seeneraku ehitust ning eristab neid nähtuna 

mikropreparaatidel, mikrofotodel ja joonistel; 

4) võrdleb bakteriraku ehitust päristuumsete rakkudega; 

5) eristab bakteri-, seene-, taime- ja loomarakke mikrofotodel ning joonistel; 

6) toob näiteid seente ja bakterite rakendusbioloogiliste valdkondade kohta; 

7) seostab inimesel levinumaisse seen- ja bakterhaigustesse nakatumise viise nende 

vältimise võimalustega ning väärtustab tervislikke eluviise; 

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

eluslooduse tähtsate osadena. 

Õppesisu: 

Taimerakule iseloomulike plastiidide, vakuoolide ja rakukesta seos taimede elutegevusega.  

Seeneraku ehituse ja talitluse erinevused võrreldes teiste päristuumsete rakkudega. Seente roll 

looduses ja inimtegevuses, nende rakendusbioloogiline tähtsus.  

Inimese nakatumine seenhaigustesse ning selle vältimine.  

Eeltuumse raku ehituse ja talitluse erinevus võrreldes päristuumse rakuga. 

Bakterite elutegevusega kaasnev mõju loodusele ja inimtegevusele.  

Inimese nakatumine bakterhaigustesse, selle vältimine.  

Bakterite rakendusbioloogiline tähtsus. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) looma-, taime- ja seeneraku eristamine mikroskoobis ning nende peamiste rakuosiste 

kirjeldamine; 

2) plastiidide mitmekesisuse kirjeldamine valgusmikroskoobiga vaatluse tulemusena; 

3) seente või bakterite kasvu mõjutavate tegurite uurimine praktilise töö või 

arvutimudeliga. 

Organismid 

I teema: organismide energiavajadus  

Kursuse lõpus õpilane: 
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1) analüüsib energiavajadust ja energia saamist autotroofsetel ning heterotroofsetel 

organismidel; 

2) selgitab ATP universaalsust energia salvestamises ja ülekandes; 

3) selgitab keskkonnategurite osa hingamisetappide toimumises ning energia 

salvestamises; 

4) toob käärimise rakendusbioloogilisi näiteid; 

5) võrdleb inimese lihastes toimuva aeroobse ja anaeroobse hingamise tulemuslikkust; 

6) analüüsib fotosünteesi eesmärke, tulemust ja tähtsust; 

7) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte fotosünteesi seoste kohta 

biosfääriga; 

8) väärtustab fotosünteesi tähtsust taimedele, teistele organismidele ning kogu biosfäärile. 

Õppesisu: 

Organismide energiavajadus, energia saamise viisid autotroofsetel ja heterotroofsetel 

organismidel.  

Organismi üldine aine- ja energiavahetus.  

ATP universaalsus energia salvestamises ja ülekandes.  

Hingamine kui organismi varustamine energiaga.  

Hingamise etappideks vajalikud tingimused ja tulemused.  

Aeroobne ja anaeroobne hingamine.  

Käärimine kui anaeroobne hingamine, selle rakenduslik tähtsus.  

Fotosünteesi eesmärk ja tulemus.  

Üldülevaade fotosünteesi valgus- ja pimedusstaadiumist ning neid mõjutavaist tegureist. 

Fotosünteesi tähtsus taimedele, teistele organismidele ning biosfäärile. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) hingamise tulemuslikkust mõjutavate tegurite uurimine, sh arvutimudeli abil; 

2) fotosünteesi mõjutavate tegurite uurimine, sh arvutimudeli abil. 

II teema: organismide areng  

Kursuse lõpus 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; 
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5) analüüsib erinevate rasestumisvastaste vahendite toimet ja tulemuslikkust ning 

väärtustab pereplaneerimist; 

6) lahendab dilemmaprobleeme raseduse katkestamise otstarbekusest 

probleemsituatsioonides ning prognoosib selle mõju; 

7) väärtustab tervislikke eluviise seoses inimese sugurakkude ja loote arenguga; 

8) analüüsib inimese vananemisega kaasnevaid muutusi raku ja organismi tasandil ning 

hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju elueale. 

Õppesisu: 

Suguline ja mittesuguline paljunemine eri organismirühmadel, nende tähtsus ja tulemus. 

Raku muutused rakutsükli eri faasides.  

Kromosoomistiku muutused mitoosis ja meioosis ning nende tähtsus.  

Mehe ja naise sugurakkude arengu võrdlus ning nende arengut mõjutavad tegurid. 

Kehaväline ja kehasisene viljastumine eri loomarühmadel.  

Munaraku viljastumine naise organismis.  

Erinevate rasestumisvastaste vahendite toime ja tulemuslikkuse võrdlus.  

Suguhaigustesse nakatumise viisid ning haiguste vältimine. Inimese sünnieelses arengus 

toimuvad muutused, sünnitus.  

Lootejärgse arengu etapid selgroogsetel loomadel.  

Organismide eluiga mõjutavad tegurid.  

Inimese vananemisega kaasnevad muutused ja surm. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) uurimistöö keskkonnategurite mõjust pärmseente kasvule; 

2) kanamuna ehituse vaatlus. 

III teema: inimese talitluse regulatsioon 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) seostab inimese närvisüsteemi osi nende talitlusega; 

2) analüüsib eri tegurite mõju närviimpulsi tekkes ja levikus; 

3) seostab närvisüsteemiga seotud levinumaid puudeid ja haigusi nende väliste 

ilmingutega; 

4) omandab negatiivse hoiaku närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimise suhtes; 

5) selgitab inimorganismi kaitsesüsteeme ning immuunsüsteemi tähtsust; 
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6) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte neuraalse ning humoraalse 

regulatsiooni osa kohta inimorganismi talitluste kooskõlastamises; 

7) selgitab vere püsiva koostise tagamise mehhanisme ja selle tähtsust; 

8) kirjeldab inimese termoregulatsiooni mehhanisme ning seoseid nende vahel. 

Õppesisu: 

Inimese närvisüsteemi üldine ehitus ja talitlus. Närviimpulsi moodustumist ja levikut mõjutavad 

tegurid. Keemilise sünapsi ehitus ning närviimpulsi ülekanne. Refleksikaar ning erutuse 

ülekanne lihasesse. Närviimpulsside toime lihaskoele ja selle regulatsioon. Peaaju eri osade 

ülesanded. Kaasasündinud ja omandatud refleksid. Inimese närvisüsteemiga seotud levinumad 

puuded ja haigused ning närvisüsteemi kahjustavad tegurid. 

Elundkondade talitluse neuraalne ja humoraalne regulatsioon. Inimese sisekeskkonna stabiilsuse 

tagamise mehhanismid. Ülevaade inimorganismi kaitsemehhanismidest, immuunsüsteemist ja 

levinumatest häiretest. Seede-, eritus- ja hingamiselundkonna talitlus vere püsiva koostise 

tagamisel. Inimese energiavajadus ning termoregulatsioon. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) närviimpulsi teket ja levikut mõjutavate tegurite uurimine, sh arvutimudeli abil; 

2) uurimistöö välisärritajate mõjust reaktsiooniajale; 

3) uurimistöö füüsilise koormuse mõjust organismi energiavajadusele (südame ja kopsude 

talitlusele). 

Pärilikkus 

I teema: molekulaarbioloogilised põhiprotsessid  

Kursuse lõpus õpilane: 

1) hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite osa organismi tunnuste kujunemisel; 

2) analüüsib DNA, RNA ja valkude osa päriliku info avaldumises; 

3) võrdleb DNA ja RNA sünteesi kulgu ning tulemusi; 

4) hindab geeniregulatsiooni osa inimese ontogeneesi eri etappidel ning väärtustab 

elukeskkonna mõju geeniregulatsioonile; 

5) koostab sellise eksperimendi kavandi, mis tõestab molekulaarbioloogia põhiprotsesside 

universaalsust; 

6) toob näiteid inimese haiguste kohta, mis seostuvad geeniregulatsiooni häiretega; 

7) selgitab geneetilise koodi omadusi ning nende avaldumist valgusünteesis; 
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8) selgitab valgusünteesi üldist kulgu. 

Õppesisu: 

Organismi tunnuste kujunemist mõjutavad tegurid.  

Molekulaarbioloogia põhiprotsesside (replikatsiooni, transkriptsiooni ja translatsiooni) osa 

päriliku info realiseerumises.  

DNA ja RNA sünteesi võrdlus.  

Geenide avaldumine ja selle regulatsioon, geeniregulatsiooni häiretest tulenevad muutused 

inimese näitel. Geneetilise koodi omadused. Geneetilise koodi lahtimõtestamine valgusünteesis.  

Valgusünteesis osalevate molekulide ülesanded ning protsessi üldine kulg. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) molekulaarbioloogia põhiprotsesside uurimine, sh arvutimudeli abil; 

2) geneetilise koodi rakenduste uurimine, sh arvutimudeli abil. 

II teema: viirused ja bakterid 

Kursuse lõpus õpialne: 

1) selgitab viiruste ehitust ning toob näiteid inimese viirushaiguste kohta; 

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

3) võrdleb viiruste ja bakterite levikut ning paljunemist; 

4) seostab AIDSi haigestumist HIVi organismisisese toimega; 

5) võrdleb viirus- ja bakterhaigustesse nakatumist, nende organismisisest toimet ja 

ravivõimalusi ning väärtustab tervislikke eluviise, et vältida nakatumist; 

6) toob näiteid viiruste ja bakterite geenitehnoloogiliste rakenduste kohta; 

7) lahendab dilemmaprobleeme geenitehnoloogilistest rakendustest, arvestades teaduslikke, 

majanduslikke ja eetilisi seisukohti ning õigusakte; 

8) on omandanud ülevaate geneetika ja geenitehnoloogiaga seotud teadusharudest ning 

elukutsetest. 

Õppesisu: 

DNA ja RNA viiruste ehituse ja talitluse mitmekesisus, näited ning tähtsus looduses. Viiruste 

levik ja paljunemine.  

HIVi organismisisene toime ning haigestumine AIDSi.  
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Inimesel levinumad viirushaigused ning haigestumise vältimine. Bakterite levik ja paljunemine. 

Viiruste ja bakterite geenitehnoloogilised kasutusvõimalused. 

Geenitehnoloogia rakendamisega kaasnevad teaduslikud, õiguslikud, majanduslikud ja eetilised 

probleemid. Geneetika ja geenitehnoloogiaga seotud teadusharud ning elukutsed. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) bakterite mitmekesisuse uurimine; 

2) bakterite elutegevust mõjutavate tegurite uurimine, sh arvutimudeli abil. 

III teema: pärilikkus ja muutlikkus 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) toob näiteid pärilikkuse ja muutlikkuse avaldumise kohta eri organismirühmadel; 

2) võrdleb mutatsioonilise ja kombinatiivse muutlikkuse tekkepõhjusi ning tulemusi; 

3) analüüsib modifikatsioonilise muutlikkuse graafikuid; 

4) hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju inimese tunnuste kujunemisel; 

5) seostab Mendeli katsetes ilmnenud fenotüübilisi suhteid genotüüpide 

rekombineerumisega; 

6) selgitab inimesel levinumate suguliiteliste puuete geneetilisi põhjusi; 

7) lahendab geneetikaülesandeid Mendeli seadusest, AB0- ja reesussüsteemi 

vererühmadest ning suguliitelisest pärandumisest; 

8) suhtub vastutustundlikult keskkonnategurite rolli inimese puuete ja haiguste tekkes. 

Õppesisu: 

Pärilikkus ja muutlikkus kui elutunnused. Päriliku muutlikkuse osa organismi tunnuste 

kujunemisel.  

Mutatsioonilise ja kombinatiivse muutlikkuse roll looduses ning inimtegevuses. 

Mittepäriliku muutlikkuse tekkemehhanismid ja tähtsus.  

Päriliku ja mittepäriliku muutlikkuse omavaheline seos inimese näitel. 

Mendeli hübridiseerimiskatsetes ilmnenud seaduspärasused ja nende rakenduslik väärtus. Soo 

määramine inimesel ning suguliiteline pärandumine.  

Geneetikaülesanded Mendeli seadusest, AB0- ja reesussüsteemi vererühmadest ning 

suguliitelisest pärandumisest.  

Pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju inimese terviseseisundile. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) praktiline töö keskkonnategurite mõjust reaktsiooninormi avaldumisele; 
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2) päriliku muutlikkuse tekkemehhanismide ja avaldumise uurimine, sh arvutimudeli abil. 

Evolutsioon ja ökoloogia 

I teema: bioevolutsioon  

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab Darwini evolutsioonikäsitlust; 

2) toob näiteid loodusteaduste uuringute kohta, mis tõestavad bioevolutsiooni; 

3) analüüsib ja hindab erinevaid seisukohti elu päritolu kohta Maal; 

4) võrdleb loodusliku valiku vorme, nende toimumise tingimusi ja tulemusi; 

5) analüüsib ning hindab eri tegurite osa uute liikide tekkes; 

6) analüüsib evolutsioonilise mitmekesistumise, täiustumise ja väljasuremise 

tekkemehhanisme ning avaldumisvorme; 

7) hindab bioloogiliste ja sotsiaalsete tegurite osa nüüdisinimese evolutsioonis; 

8) suhtub kriitiliselt bioevolutsiooni pseudoteaduslikesse käsitlustesse. 

Õppesisu: 

Evolutsiooniidee täiustumise seos loodusteaduste arenguga.  

Darwini evolutsiooniteooria põhiseisukohad.  

Loodusteaduste uuringutest tulenevad evolutsioonitõendid.  

Eri seisukohad elu päritolu kohta Maal.  

Bioevolutsiooni varased etapid ja nüüdisaegsete eluvormide kujunemine.  

Olelusvõitlus, selle vormid.  

Loodusliku valiku vormid ja tulemused.  

Kohastumuste eri vormide kujunemine.  

Mutatsioonilise muutlikkuse, kombinatiivse muutlikkuse, geneetilise triivi ja isolatsiooni osa 

liigitekkes.  

Makroevolutsiooniliste protsesside – evolutsioonilise mitmekesistumise, täiustumise ja 

väljasuremise – tekkemehhanismid ning avaldumisvormid.  

Bioevolutsioon ja süstemaatika. 

Inimlaste lahknemine inimahvidest ning uute tunnuste kujunemine.  

Inimese perekond, selle eripära võrreldes inimahvidega.  

Teaduslikud seisukohad nüüdisinimese päritolu kohta.  

Inimese evolutsiooni mõjutavad tegurid, bioloogiline ja sotsiaalne evolutsioon. Bioevolutsiooni 

pseudoteaduslikud käsitlused. 
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Evolutsiooni uurimisega seotud teadusharud ning elukutsed.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) olelusvõitluse tulemuste uurimine arvutimudeliga; 

2) praktiline töö loodusliku valiku tulemustest kodukoha looduses. 

II teema: ökoloogia 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) seostab abiootiliste tegurite toimet organismide elutegevusega; 

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

3) seostab ökosüsteemi struktuuri selles esinevate toitumissuhetega; 

4) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte toitumissuhete kohta 

ökosüsteemis; 

5) selgitab iseregulatsiooni kujunemist ökosüsteemis ning seda ohustavaid tegureid; 

6) hindab antropogeense teguri mõju ökotasakaalu muutumisele ning suhtub 

vastutustundlikult ja säästvalt looduskeskkonnasse; 

7) lahendab ökopüramiidi reegli ülesandeid; 

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

Õppesisu: 

Abiootiliste ökotegurite mõju organismide elutegevusele. Ökoteguri toime graafiline 

iseloomustamine ning rakendamise võimalused. Biootiliste ökotegurite mõju organismide 

erinevates kooseluvormides.Ökosüsteemi struktuur ning selles esinevad vastastikused seosed.  

Toiduahela peamiste lülide – tootjate, tarbijate ja lagundajate – omavahelised toitumissuhted.  

Iseregulatsiooni kujunemine ökosüsteemis ning seda mõjutavad tegurid. Ökotasakaalu muutuste 

seos populatsioonide arvu ja arvukusega. Ökopüramiidi reegli ülesannete lahendamine.  

Biosfääri läbiv energiavoog kui Maal eksisteeriva elu alus. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) uuring abiootiliste tegurite mõjust populatsioonide arvule või arvukusele; 

2) ökosüsteemi iseregulatsiooni uurimine, sh arvutimudeli abil. 

III teema: keskkonnakaitse 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) analüüsib inimtegevuse osa liikide hävimises ning suhtub vastutustundlikult enda 

tegevusse looduskeskkonnas; 

2) selgitab bioloogilise mitmekesisuse kaitse olulisust; 
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3) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning teadvustab iga inimese vastutust selle kaitses; 

4) teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning põhjendab 

säästva arengu tähtsust isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil; 

5) selgitab Eesti looduskaitseseaduses esitatud kaitstavate loodusobjektide jaotust ning toob 

nende kohta näiteid; 

6) väärtustab loodus- ja keskkonnahoidu kui kultuurinähtust; 

7) lahendab kohalikele näidetele tuginevaid keskkonna dilemmaprobleeme, arvestades 

teaduslikke, majanduslikke ja eetilisi seisukohti ning õigusakte; 

8) analüüsib kriitiliselt kodanikuaktiivsusele tuginevaid loodus- ja keskkonnakaitse 

suundumusi ja meetmeid ning kujundab isiklikke väärtushinnanguid. 

Õppesisu: 

Liikide hävimist põhjustavad antropogeensed tegurid ning liikide kaitse võimalused. 

Bioloogilise mitmekesisuse kaitse vajadus ja meetmed.  

Loodus- ja keskkonnakaitse nüüdisaegsed suunad Eestis ning maailmas.  

Eesti keskkonnapoliitikat kujundavad riiklikud kokkulepped ja riigisisesed meetmed. 

Säästva arengu strateegia rakendumine isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.  

Looduskaitseseadus ja looduskaitse korraldus Eestis.  

Teaduslike, majanduslike, eetilis-moraalsete seisukohtade ning õigusaktide arvestamine, 

lahendades keskkonna dilemmaprobleeme ning langetades otsuseid. 

Kodanikuaktiivsusele tuginevad loodus- ja keskkonnakaitse suundumused ning meetmed. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) väikesemahuline uuring säästva arengu strateegia rakendamisest kohalikul tasandil; 

2) isikliku igapäevase tegevuse analüüs seoses vastutustundliku ja säästva eluviisiga. 

2.2.Geograafia ainekava 

2.2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi geograafiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu ning saab aru nende 

tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus; 

2) on omandanud süsteemse ülevaate looduses ning ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja 

protsessidest, nende ruumilisest esinemisest, vastastikustest seostest ning arengust; 
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3) märkab ja teeb vahet kohalikel, regionaalsetel ning globaalsetel sotsiaal-majanduslikel ja 

keskkonnaprobleemidel ning osaleb aktiivse maailmakodanikuna nende lahendamisel; 

4) rakendab geograafiaprobleeme lahendades teaduslikku meetodit; 

5) mõistab inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes tingimustes, 

väärtustab nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduse ja kultuuri mitmekesisust ning 

jätkusuutlikku arengut; 

6) leiab nii eesti- kui ka võõrkeelsetest teabeallikatest geograafiainfot, hindab seda 

kriitiliselt ning teeb põhjendatud järeldusi ja otsuseid; 

7) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud erialadest, elukutsetest ja 

edasiõppimisvõimalustest, rakendab geograafias omandatud teadmisi ja oskusi 

igapäevaelus. 

8) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, on loov, ettevõtlik ning 

motiveeritud elukestvaks õppeks. 

2.2.2. Õppeaine kirjeldus 

Geograafia kuulub lõimiva õppeainena nii loodus- kui ka sotsiaalteaduste valdkonda. 

Gümnaasiumi geograafia õpetamine tugineb põhikoolis omandatud teadmistele, oskustele ja 

hoiakutele ning seostub tihedalt füüsikas, keemias, bioloogias, matemaatikas, ajaloos, 

ühiskonna- ja majandusõpetuses õpitavaga. Geograafias omandatud teadmised, oskused ja 

hoiakud toetavad motiveeritud elukestvat õppimist. 

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

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

Aine õpetamisel on rõhk keskkonna ja inimtegevuse vastastikustest seostest arusaamisel, et 

arendada õpilaste keskkonnateadlikku ning jätkusuutlikku käitumist. Keskkonda käsitletakse 

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

kultuurikeskkonna.  

Geograafial on tähtis roll õpilaste väärtushoiakute ja -hinnangute kujunemises. Maailma looduse, 

rahvastiku ja kultuurigeograafia seostatud käsitlemine on aluseks mõistvale ning sallivale 

suhtumisele teiste maade ja rahvaste kultuuridesse ning traditsioonidesse globaliseeruvas 

maailmas. Looduse ja ühiskonna seostatud arenguloo mõistmine aitab aru saada tänapäevastest 

arenguprobleemidest ning kavandada tulevikusuundi. Geograafiaõpetus kujundab õpilase 

enesemääratlust aktiivse kodanikuna Eestis, Euroopas ning maailmas. 
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Geograafiat õppides omandavad õpilased kaardilugemise ja infotehnoloogia mitmekülgse 

kasutamise oskuse, mille vajadus tänapäeva mobiilses ühiskonnas kiiresti kasvab. 

Geograafiaõppes on olulise tähtsusega geoinfosüsteemide (GIS) kasutamine, mille rakendamine 

paljudes eluvaldkondades ja töökohtadel nüüdisajal üha suureneb. 

Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt ja igapäevaeluga seostatult. Õppes 

lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ning võimete mitmekülgsest arendamisest. 

Suurt tähelepanu pööratakse õpilaste õpimotivatsiooni kujundamisele. Selle saavutamiseks 

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

ajurünnakuid, rollimänge, õppekäike jne. Õppes rakendatakse nüüdisaegseid tehnovahendeid ja 

IKT võimalusi. 

Uurimusliku õppe põhimõtete järgi töötades omandavad õpilased probleemide esitamise, 

hüpoteeside sõnastamise, töö plaanimise, andmete kogumise, tulemuste töötlemise, tõlgendamise 

ja esitamise oskused. Olulisel kohal on kujundada teabeallikate, sh interneti kasutamise ning neis 

leiduva teabe kriitilise hindamise oskust. 

2.2.3. Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) tunneb huvi looduses ning ühiskonnas lokaalsete ja globaalsete nähtuste, nende uurimise 

ning loodusteadustega seonduvate eluvaldkondade vastu; 

2) mõistab looduses ja ühiskonnas nähtuste ning protsesside ruumilise paiknemise 

seaduspärasusi, vastastikuseid seoseid ja arengu dünaamikat; 

3) analüüsib inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes tingimustes ning 

väärtustab nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduse ja kultuuri mitmekesisust; 

4) analüüsib looduse ja ühiskonna vastastikmõjusid kohalikul, regionaalsel ja globaalsel 

tasandil, toob selle kohta näiteid ning väärtustab keskkonna jätkusuutlikku arengut; 

5) kasutab geograafiainfo leidmiseks teabeallikaid (sh veebipõhiseid), hindab kriitiliselt 

neis sisalduvat teavet ning edastab seda korrektses ja väljendusrikkas keeles; 

6) lahendab keskkonnas ja igapäevaelus esinevaid probleeme, kasutades teaduslikku 

meetodit; 

7) väärtustab geograafiateadmisi ning kasutab neid uutes situatsioonides loodusteadus-, 

tehnoloogia- ja sotsiaalprobleeme lahendades ning põhjendatud otsuseid tehes, sh 

karjääri plaanides; 
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8) kasutab geograafiainfo kogumiseks, töötlemiseks ja edastamiseks nüüdisaegseid 

tehnovahendeid. 

2.2.4. Kursuste õpitulemused ja õppesisu 

Rahvastik ja majandus 

I teema: geograafia areng ja uurimismeetodid  

Kursuse lõpus õpilane: 

1) on omandanud ettekujutuse geograafia arengust, teab geograafia seoseid teiste 

teadusharudega ning geograafia kohta tänapäeva teaduses; 

2) toob näiteid nüüdisaegsete uurimismeetodite kohta geograafias; teeb vaatlusi ja 

mõõdistamisi, korraldab küsitlusi ning kasutab andmebaase andmete kogumiseks; 

3) kasutab teabeallikaid, sh kohateabe teenuseid, interaktiivseid kaarte ja veebipõhiseid 

andmebaase info leidmiseks, seoste analüüsiks ning üldistuste ja järelduste tegemiseks; 

4) analüüsib teabeallikate järgi etteantud piirkonna loodusolusid, rahvastikku, majandust 

ning inimtegevuse võimalikke tagajärgi. 

Õppesisu: 

Geograafia areng ja peamised uurimisvaldkonnad. Nüüdisaegsed uurimismeetodid geograafias. 

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

andmebaasid ja kohateabeteenused. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: probleemülesannete lahendamine Maa-ameti geoportaali ja 

teiste interaktiivsete kaartidega. 

II teema: ühiskonna areng ja üleilmastumine 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) teab arengutaseme näitajaid ning riikide rühmitamist nende alusel; 

2) iseloomustab agraar-, industriaal- ja infoühiskonda;  

3) selgitab globaliseerumist ja selle eri aspekte, toob näiteid üleilmastumise mõju kohta eri 

riikides; 

4) võrdleb ja analüüsib teabeallikate põhjal riikide arengutaset;  

5) on omandanud ülevaate maailma poliitilisest kaardist. 

Õppesisu: 
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Riikide arengutaseme mõõtmine. Riikide liigitamine arengutaseme ja panuse järgi 

maailmamajandusse.  

Agraar-, tööstus- ja infoühiskond. Üleilmastumine ehk globaliseerumine ja maailmamajanduse 

areng. 

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

üleilmastumine, SKT, inimarengu indeks. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate põhjal ühe valitud riigi arengutaseme analüüs 

või riikide võrdlus arengutaseme näitajate põhjal. 

III teema: rahvastik 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) analüüsib teabeallikate põhjal rahvastiku paiknemist ning tihedust maailmas, etteantud 

regioonis või riigis; 

2) analüüsib demograafilise ülemineku teooriale toetudes rahvaarvu muutumist maailmas, 

etteantud regioonis või riigis ning seostab seda arengutasemega; 

3) analüüsib rahvastikupüramiidi järgi etteantud riigi rahvastiku soolis-vanuselist struktuuri 

ning selle mõju majanduse arengule; 

4) võrdleb sündimust ja suremust arenenud ja arengumaades ning selgitab erinevuste 

peamisi põhjusi; 

5) toob näiteid rahvastikupoliitika rakendamise ja selle vajalikkuse kohta; 

6) teab rände liike ja rahvusvaheliste rännete peamisi suundi ning analüüsib etteantud 

piirkonna rännet, seostades seda peamiste tõmbe- ja tõuketeguritega; 

7) analüüsib rändega kaasnevaid positiivseid ja negatiivseid tagajärgi lähte- ja sihtriigile 

ning mõjusid elukohariiki vahetanud inimesele; 

8) analüüsib teabeallikate põhjal etteantud riigi rahvastikku (demograafilist situatsiooni), 

rahvastikuprotsesse ja nende mõju riigi majandusele; 

9) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning on salliv teiste rahvaste kommete, 

traditsioonide ja religiooni suhtes. 

Õppesisu: 

Rahvastiku paiknemine ja tihedus, seda mõjutavad tegurid. Maailma rahvaarv ja selle 

muutumine. Demograafiline üleminek. Rahvastiku struktuur ja selle mõju riigi arengule. 

Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid.  
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Rahvastikupoliitika. Rände põhjused ning liigitamine. Pagulus. Peamised rändevood maailmas. 

Rände tagajärjed. Rändega seotud probleemid. 

Põhimõisted: demograafia, demograafiline üleminek, traditsiooniline rahvastiku tüüp, 

nüüdisaegne rahvastiku tüüp, demograafiline plahvatus, rahvastiku vananemine, sündimus, 

suremus, loomulik iive, rahvastiku soolis-vanuseline koosseis, migratsioon, immigratsioon, 

emigratsioon, migratsiooni tõmbe- ja tõuketegurid, tööhõive struktuur, rahvastikupoliitika. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate järgi ühe valitud riigi demograafilise 

situatsiooni ülevaate koostamine. 

IV teema: asustus 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) võrdleb linnu arenenud ja arengumaades; 

2) analüüsib linnastumise kulgu arenenud ja arengumaades; 

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

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

keskkonnaprobleemide kohta; 

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

6) on omandanud ülevaate maailma linnastunud piirkondadest, teab suuremaid linnu ja 

linnastuid. 

Õppesisu: 

Asustuse areng maailmas ning asulate paiknemist mõjutavad tegurid eri aegadel. Linnastumise 

kulg arenenud ja arengumaades. Linnade sisestruktuur ning selle muutumine. Linnastumisega 

kaasnevad probleemid arenenud ja arengumaades. Linnakeskkond ning selle plaanimine. 

Põhimõisted: linnastumine, eeslinnastumine, vastulinnastumine, taaslinnastumine, 

ülelinnastumine, linnastu, megalopolis, slumm, linna sisestruktuur. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: ühe valitud riigi asustuse analüüs või asula sisestruktuuri 

analüüs teabeallikate järgi. 

V teema: muutused maailmamajanduses 

Kursuse lõpus õpilane: 

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

2) analüüsib tootmise paigutusnihkeid tänapäeval autotööstuse ja kergetööstuse näitel; 
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3) toob näiteid tehnoloogia ja tootearenduse mõju kohta majanduse arengule; 

4) analüüsib etteantud teabeallikate järgi riigi turismimajandust, selle arengueeldusi, 

seoseid teiste majandusharudega, rolli maailmamajanduses ning mõju keskkonnale; 

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

majanduses. 

Õppesisu: 

Muutused majanduse struktuuris ja hõives. Tootmist mõjutavad tegurid ning muutused tootmise 

paigutuses autotööstuse ja kergetööstuse näitel.  

Rahvusvaheliste firmade osa majanduses.  

Turismi roll riigi majanduses ja mõju keskkonnale.  

Transpordi areng ning mõju maailmamajandusele. 

Põhimõisted: majanduse struktuur, primaarne, sekundaarne, tertsiaarne sektor, ettevõtlusklaster; 

kõrgtehnoloogiline tootmine, teaduspark, fordism, toyotism, geograafiline tööjaotus, 

transpordigeograafiline asend, rahvusvaheline firma. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate põhjal ühe valitud riigi 

transpordigeograafilise asendi või turismimajanduse analüüs. 

Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid 

I teema: põllumajandus ja keskkonnaprobleemid 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab toiduprobleemide tekkepõhjusi maailma eri regioonides; 

2) iseloomustab omatarbelist ja kaubanduslikku ning intensiivset ja ekstensiivset 

põllumajandust eri talutüüpide näiteil; 

3) analüüsib teabeallikate põhjal põllumajandust eri loodusolude ning arengutasemega 

riikides; 

4) valdab ülevaadet olulisemate kultuurtaimede peamistest kasvatuspiirkondadest; 

5) selgitab põllumajanduse mõju muldadele ja põhjaveele; 

6) toob näiteid põllumajanduse ja vesiviljelusega kaasnevate keskkonnaprobleemide kohta 

arenenud ja vähem arenenud riikides. 

Õppesisu: 

Maailma toiduprobleemid.  
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Põllumajanduse arengut mõjutavad looduslikud ja majanduslikud tegurid. Põllumajandusliku 

tootmise tüübid. Põllumajanduslik tootmine eri loodusolude ja arengutasemega riikides. 

Põllumajanduse mõju keskkonnale.  

Maailma kalandus ja vesiviljelus. Maailmamere reostumine ning kalavarude vähenemine.  

Põhimõisted: vegetatsiooniperiood, põllumajanduse spetsialiseerumine, omatarbeline ja 

kaubanduslik põllumajandus, ekstensiivne ja intensiivne põllumajandus, öko- ehk 

mahepõllumajandus, niisutuspõllundus, alanduslehter, mullaviljakus, muldade erosioon, 

sooldumine ja degradeerumine, vesiviljelus. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate põhjal ülevaate koostamine ühe valitud riigi 

põllumajandusest või vesiviljelusest. 

II teema: metsamajandus ja -tööstus ning keskkonnaprobleemid 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab metsamajanduse ja puidutööstusega seotud keskkonnaprobleeme; 

2) nimetab maailma metsarikkamaid piirkondi ja riike ning näitab kaardil peamisi puidu ja 

puidutoodete kaubavoogusid; 

3) analüüsib vihmametsa kui ökosüsteemi ning selgitab vihmametsade globaalset tähtsust; 

4) analüüsib vihmametsade ja parasvöötme okasmetsade majanduslikku tähtsust, nende 

majandamist ning keskkonnaprobleeme. 

Õppesisu: 

Eri tüüpi metsade levik. Metsade hävimine ja selle põhjused. Ekvatoriaalsed vihmametsad ja 

nende majandamine. Parasvöötme okasmetsad ja nende majandamine. Metsatööstus arenenud 

ning vähem arenenud riikides. Metsade säästlik majandamine ja kaitse. 

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

metsamajandus ja -tööstus, metsatööstuse klaster, jätkusuutlik ja säästev areng. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate põhjal ülevaate koostamine ühe valitud riigi 

metsamajandusest ja -tööstusest või riikide metsamajanduse võrdlus. 

III teema: energiamajandus ja keskkonnaprobleemid 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) analüüsib energiaprobleemide tekkepõhjusi ja võimalikke lahendusi ning väärtustab 

säästlikku energia kasutamist; 
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2) selgitab energiaressursside kasutamisega kaasnevaid poliitilisi, majandus- ja 

keskkonnaprobleeme; 

3) analüüsib etteantud teabe järgi muutusi maailma energiamajanduses; 

4) analüüsib fossiilsete kütuste kasutamist energia tootmisel ning kaasnevaid 

keskkonnaprobleeme, teab peamisi kaevandamise/ammutamise piirkondi; 

5) analüüsib hüdroelektrijaama rajamisega kaasnevaid sotsiaal-majanduslikke ja 

keskkonnaprobleeme ühe näite põhjal; 

6) analüüsib tuumaenergia tootmisega kaasnevaid riske konkreetsete näidete põhjal; 

7) analüüsib taastuvate energiaallikate kasutamise võimalusi ning nende kasutamisega 

kaasnevaid probleeme; 

8) analüüsib teabeallikate põhjal riigi energiaressursse ja nende kasutamist. 

Õppesisu: 

Maailma energiaprobleemid. Energiaressursid ja maailma energiamajandus. Nüüdisaegne 

tehnoloogia energiamajanduses. Energiamajandusega kaasnevad keskkonnaprobleemid. 

Põhimõisted: energiamajandus, energiajulgeolek, taastuvad ja taastumatud energiaallikad, 

fossiilsed kütused, tuuma-, hüdro-, tuule-, päikese-, biomassi-, loodete ja geotermaalenergia, 

energiakriis, Kyoto protokoll, saastekvoot. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate järgi ülevaate koostamine ühe valitud riigi 

energiamajandusest. 

„Maa kui süsteem“ 

Kursuse lõpus õpilane: 

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

2) analüüsib looduskeskkonna ja inimtegevuse vastastikust mõju; 

3) kirjeldab geokronoloogilise skaala järgi üldjoontes Maa arengut. 

Õppesisu: 

Maa kui süsteem. Maa teke ja areng. Geoloogiline ajaarvamine. 

Põhimõisted: süsteem, avatud ja suletud süsteem, geokronoloogiline skaala.  

I teema: litosfäär  

Kursuse lõpus õpilane: 
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1) tunneb looduses ja pildil ära lubjakivi, liivakivi, graniidi, basaldi, marmori ja gneissi, 

teab nende tähtsamaid omadusi ning toob näiteid kasutamise kohta; 

2) teab kivimite liigitamist tekke järgi ja selgitab kivimiringet; 

3) iseloomustab Maa siseehitust ning võrdleb mandrilist ja ookeanilist maakoort; 

4) kirjeldab geoloogilisi protsesse laamade äärealadel ja kuuma täpi piirkonnas; 

5) iseloomustab teabeallikate järgi etteantud piirkonnas toimuvaid geoloogilisi protsesse, 

seostades neid laamade liikumisega; 

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

laamtektoonikaga, ning vulkaani kuju ja purske iseloomu magma omadustega; 

7) teab maavärinate piirkondi, selgitab nende teket ja tugevuse mõõtmist; 

8) toob näiteid maavärinate ning vulkanismiga kaasnevate nähtuste mõju kohta 

keskkonnale ja majandustegevusele. 

Õppesisu: 

Maa siseehitus ja litosfääri koostis. Kivimite liigitus tekke alusel. Laamtektoonika, laamade 

liikumisega seotud protsessid. Vulkanism. Maavärinad. 

Põhimõisted: mandriline ja ookeaniline maakoor, litosfäär, astenosfäär, vahevöö, sise- ja 

välistuum, mineraalid, kivimid, sette-, tard- ja moondekivimid, kivimiringe, ookeani keskahelik, 

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

kilpvulkaan, murrang, maavärina kolle, epitsenter, seismilised lained, Richteri skaala, tsunami. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate põhjal ülevaate koostamine mõnest 

vulkaanilisest või seismilisest piirkonnast. 

II teema atmosfäär  

Kursuse lõpus õpilane: 

1) kirjeldab atmosfääri koostist ja joonise järgi atmosfääri ehitust; 

2) selgitab joonise järgi Maa kiirgusbilanssi ning kasvuhooneefekti; 

3) selgitab kliima kujunemist eri tegurite mõjul, sh aastaaegade teket; 

4) selgitab joonise põhjal üldist õhuringlust ning selle mõju eri piirkondade kliimale; 

5) analüüsib kliima mõju teistele looduskomponentidele ja inimtegevusele; 

6) iseloomustab ilmakaardi järgi ilma etteantud kohas; 

7) kirjeldab temaatiliste kaartide ja kliimadiagrammi järgi etteantud koha kliimat ning 

seostab selle kliimat kujundavate tegurite mõjuga;  
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8) analüüsib jooniste põhjal kliima lühi- ja pikemaajalist muutumist ning selgitab eri 

tegurite, sh astronoomiliste tegurite rolli kliimamuutustes. 

Õppesisu: 

Atmosfääri tähtsus, koostis ja ehitus. Päikesekiirguse jaotumine Maal, kiirgusbilanss. 

Kasvuhooneefekt ja selle tähtsus. Kliimat kujundavad tegurid. Üldine õhuringlus. Temperatuuri 

ja sademete territoriaalsed erinevused. Õhumassid, tsüklonid ning antitsüklonid. 

Kliimamuutused. 

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

kasvuhooneefekt, üldine õhuringlus, Coriolisi jõud, tsüklon, antitsüklon, soe ja külm front, 

mussoon, passaat, läänetuuled, troopilised tsüklonid. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) internetist ilmakaardi leidmine ning selle põhjal ilma iseloomustamine etteantud kohas; 

2) kliimadiagrammi ja kliimakaartide järgi etteantud koha kliima iseloomustus, tuginedes 

kliimat kujundavatele teguritele. 

III teema: hüdrosfäär 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) teab vee jaotumist Maal ning kirjeldab veeringet ja veeringe lülisid maailma eri 

piirkondades; 

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

maailmameres; 

3) selgitab hoovuste teket, liikumise seaduspära ning rolli kliima kujunemises; 

4) selgitab tõusu ja mõõna teket ning nende tähtsust; 

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

inimtegevuse mõju kohta rannikutele; 

6) teab liustike levikut, selgitab nende teket, jaotumist ning tähtsust. 

Õppesisu: 

Vee jaotumine Maal ja veeringe. Maailmamere tähtsus ning roll kliima kujunemises. 

Veetemperatuur, soolsus, hoovused ja looded maailmameres. Rannaprotsessid ning erinevate 

rannikute kujunemine. Liustikud, nende teke, levik ja tähtsus.  
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Põhimõisted: hüdrosfäär, maailmameri, veeringe lülid, soe ja külm hoovus, tõus ja mõõn, 

mandrilava, rannik, rannanõlv, lainete kulutav ja kuhjav tegevus, rannavall, maasäär, mandri- ja 

mägiliustik. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate põhjal ülevaate koostamine mõnest rannikust. 

IV teema: biosfäär 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) võrdleb keemilist ja füüsikalist murenemist, teab murenemise tähtsust looduses; 

2) iseloomustab mulla koostist ja mulla kujunemist; 

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

4) tunneb joonistel ära leet-, must-, puna- ja gleistunud mulla; 

5) teab bioomide tsonaalset levikut; 

6) analüüsib looduse komponentide vahelisi seoseid ühe bioomi näitel. 

Õppesisu: 

Kliima, taimestiku ja mullastiku vahelised seosed. Kivimite murenemine. Mulla koostis ja 

ehitus; mulla omadused. Mullatekke tegurid ja mullaprotsessid. Bioomid.  

Põhimõisted: biosfäär, bioom, füüsikaline ja keemiline murenemine, lähtekivim, mulla 

mineraalne osa, huumus, humifitseerumine, mineraliseerumine, mullaprofiil, leetumine, 

kamardumine, gleistumine, gleistunud muld, leetmuld, mustmuld, punamuld. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate järgi ühe piirkonna kliima, mullastiku ja 

taimestiku seoste analüüs. 

2.3.Keemia ainekava 

2.3.1. Keemia õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna 

arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks 

õppeks;  

2) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist 

ning lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikul meetodil;  

3) kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet ning 

hindab seda kriitiliselt;  
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4) kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku 

maailmapildi, on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja keemiliste 

protsesside seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemiasõnavara;  

5) rakendab omandatud eksperimentaaltöö oskusi ning kasutab säästlikult ja ohutult 

keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus;  

6) langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilis-

moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke 

tagajärgi;  

7) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse ning väärtustab tervislikku ja säästvat 

eluviisi;  

8) on omandanud ülevaate keemiaga seotud erialadest, elukutsetest ja 

edasiõppimisvõimalustest ning kasutab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri 

plaanides.  

2.3.2. Õppeaine kirjeldus 

Keemial on kaalukas koht õpilaste loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemises. 

Gümnaasiumi keemia tugineb põhikoolis omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning 

seostub gümnaasiumi füüsikas, bioloogias, matemaatikas jt õppeainetes õpitavaga, toetades 

samaaegu teiste õppeainete õpet. Selle kaudu kujunevad õpilastel olulised pädevused ning 

omandatakse positiivne hoiak keemia ja teiste loodusteaduste suhtes, mõistetakse loodusteaduste 

tähtsust inimühiskonna majanduse, tehnoloogia ja kultuuri arengus. Õpilastel kujuneb 

vastutustundlik suhtumine elukeskkonnasse ning õpitakse väärtustama tervislikku ja säästvat 

eluviisi. Keemias ning teistes loodusainetes omandatud teadmised, oskused ja hoiakud on 

aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale õppimisele. Õpilastel kujuneb gümnaasiumitasemele 

vastav loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane kirjaoskus ning terviklik loodusteaduslik 

maailmapilt, nad saavad ülevaate keemiliste protsesside põhilistest seaduspärasustest, keemia 

tulevikusuundumustest ning keemiaga seotud elukutsetest, mis aitab neil valida elukutset.  

Keemiateadmised omandatakse suurel määral uurimisülesannete kaudu, mille vältel saavad 

õpilased probleemide esitamise, hüpoteeside sõnastamise ja katsete või vaatluste plaanimise ning 

nende tegemise, tulemuste analüüsi ja tõlgendamise oskused. Keemia arvutusülesandeid 

lahendades pööratakse gümnaasiumis tähelepanu eelkõige käsitletavate probleemide 

mõistmisele, tulemuste analüüsile ning järelduste tegemisele, mitte rutiinsele tüüpülesannete 

matemaatiliste algoritmide õppimisele ja treenimisele. Tähtsal kohal on teabeallikate, sh interneti 
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kasutamise ja neis leiduva teabe analüüsi ning kriitilise hindamise oskuse kujundamine, samuti 

uurimistulemuste suuline ja kirjalik esitamine, kaasates otstarbekaid esitusvorme. Kõigis 

õpietappides rakendatakse tehnoloogilisi vahendeid ja IKT võimalusi. 

Keemiat õpetades rõhutatakse keemia seoseid teiste loodusteadustega ja looduses (sh inimeses 

endas) toimuvate protsessidega ning inimese suhteid ümbritsevate loodus- ja tehismaterjalidega. 

Õpitakse omandatud teadmisi ja oskusi rakendama igapäevaelu probleeme lahendades, 

kompetentseid ja eetilisi otsuseid tehes ning oma tegevuse võimalikke tagajärgi hinnates. 

Materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt, õpilaskeskselt ja igapäevaeluga seostatult. 

Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ning võimete mitmekülgsest 

arendamisest, suurt tähelepanu pööratakse õpilaste sisemise õpimotivatsiooni kujundamisele. 

Selle saavutamiseks kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, 

projektõpet, arutelu, ajurünnakuid, õppekäike jne. Aktiivõppe põhimõtteid järgiva õppega 

kaasneb õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite areng.  

Keemiaõpetus gümnaasiumis süvendab põhikoolis omandatud teadmisi, oskusi ja vilumusi. 

Võrreldes põhikooliga käsitletakse keemilisi objekte ja nähtusi sügavamalt, täpsemalt ning 

süsteemsemalt, pöörates suuremat tähelepanu seoste loomisele erinevate nähtuste ja 

seaduspärasuste vahel. Õppes lisandub induktiivsele käsitlusele deduktiivne käsitlus. Õpitakse 

tegema järeldusi õpitu põhjal, seostama erinevaid nähtusi ning rakendama õpitud seaduspärasusi 

uudsetes olukordades. Õpe on suunatud õpilaste mõtlemisvõime arendamisele. Suurt tähelepanu 

pööratakse õpilaste iseseisva töö oskuste arendamisele, oskusele kasutada erinevaid teabeallikaid 

ning eristada olulist ebaolulisest. Keemia nagu teistegi loodusteaduste õppimisel on tähtis 

õpilase isiksuse väljakujunemine: iseseisvuse, mõtlemisvõime ja koostööoskuse areng ning 

vastutustunde ja tööharjumuste kujunemine. 

2.3.3. Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna 

majanduse, tehnoloogia ja kultuuri arengus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;  

2) rakendab keemiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit, arendab loogilise 

mõtlemise võimet, analüüsi- ja järelduste tegemise oskust ning loovust;  

3) hangib keemiainfot erinevaist, sh elektroonseist teabeallikaist, analüüsib ja hindab 

saadud teavet kriitiliselt;  
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4) mõistab süsteemselt keemia põhimõisteid ja keemiliste protsesside seaduspärasusi ning 

kasutab korrektselt keemiasõnavara;  

5) rakendab omandatud eksperimentaaltöö oskusi keerukamaid ülesandeid lahendades ning 

kasutab säästlikult ja ohutult keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka argielus;  

6) langetab igapäevaelu probleeme lahendades kompetentseid otsuseid ning hindab oma 

tegevuse võimalikke tagajärgi;  

7) mõistab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende 

mõjust elukeskkonnale ja ühiskonna jätkusuutlikule arengule; suhtub vastutustundlikult 

elukeskkonnasse ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;  

8) on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning kasutab keemias omandatud 

teadmisi ja oskusi karjääri plaanides. 

2.3.4. Kursuste õpitulemused ja õppesisu 

I kursus „Keemia alused“ 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) valdab ettekujutust keemia ajaloolisest arengust; 

2) eristab kvalitatiivset ja kvantitatiivset analüüsi ning füüsikalisi ja keemilisi 

uurimismeetodeid. 

Õppesisu: 

Keemia kui teaduse kujunemine. Füüsikalised ja keemilised uurimismeetodid keemias. 

Keemiaga seotud karjäärivalikud. 

Põhimõisted: keemiline analüüs, kvalitatiivne analüüs, kvantitatiivne analüüs, keemiline süntees. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: õppekäik keemiaga seotud ettevõttesse, õppeasutusse vms. 

I teema aine ehitus 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) kirjeldab elektronide paiknemist aatomi välises elektronkihis (üksikud elektronid, 

elektronipaarid) sõltuvalt elemendi asukohast perioodilisustabelis (A-rühmade 

elementide korral); 

2) selgitab A-rühmade elementide metallilisuse ja mittemetallilisuse muutumist 

perioodilisustabelis seoses aatomi ehituse muutumisega;  
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3) määrab A-rühmade keemiliste elementide maksimaalseid ja minimaalseid 

oksüdatsiooniastmeid elemendi asukoha järgi perioodilisustabelis ning koostab 

elementide tüüpühendite valemeid; 

4) selgitab tüüpiliste näidete varal kovalentse, ioonilise, metallilise ja vesiniksideme 

olemust; 

5) hindab kovalentse sideme polaarsust, lähtudes sidet moodustavate elementide asukohast 

perioodilisustabelis; 

6) kirjeldab ning hindab keemiliste sidemete ja molekulide vastastiktoime (ka 

vesiniksideme) mõju ainete omadustele. 

Õppesisu: 

Tänapäevane ettekujutus aatomi ehitusest. Informatsioon perioodilisustabelis ja selle 

tõlgendamine. Keemilise sideme liigid. Vesinikside. Molekulidevahelised jõud. Ainete 

füüsikaliste omaduste sõltuvus aine ehitusest.  

Põhimõisted: aatomorbitaal, mittepolaarne kovalentne side, polaarne kovalentne side, osalaeng, 

vesinikside. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: lihtsamate molekulide struktuuri uurimine ja võrdlemine 

molekulimudelite või arvutiprogrammidega. 

II teema:  Miks ja kuidas toimuvad keemilised reaktsioonid  

Kursuse lõpus õpilane: 

1) seostab keemilist reaktsiooni aineosakeste üleminekuga püsivamasse olekusse; 

2) selgitab keemiliste reaktsioonide soojusefekte, lähtudes keemiliste sidemete tekkimisel 

ja lagunemisel esinevatest energiamuutustest; 

3) analüüsib keemilise reaktsiooni kiirust mõjutavate tegurite toimet ning selgitab 

keemiliste protsesside kiiruse muutmist argielus; 

4) mõistab, et pöörduvate reaktsioonide puhul tekib vastassuunas kulgevate protsesside 

vahel tasakaal, ning toob sellekohaseid näiteid argielust ja tehnoloogiast. 

Õppesisu: 

Keemilise reaktsiooni aktiveerimisenergia, aktiivsed põrked. Ekso- ja endotermilised 

reaktsioonid. Keemilise reaktsiooni kiirus, seda mõjutavad tegurid. Keemiline tasakaal ja selle 

nihkumine (Le Chatelier’ printsiibist tutvustavalt).  
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Põhimõisted: reaktsiooni aktiveerimisenergia, reaktsiooni soojusefekt, reaktsiooni kiirus, 

katalüsaator, katalüüs, pöörduv reaktsioon, pöördumatu reaktsioon, keemiline tasakaal. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) keemilise reaktsiooni kiirust mõjutavate tegurite toime uurimine; 

2) keemilise reaktsiooni soojusefekti uurimine; 

3) auto heitgaaside katalüsaatori tööpõhimõtte selgitamine internetimaterjalide põhjal; 

4) keemilise tasakaalu nihkumise uurimine, sh arvutimudeli abil. 

III teema Lahustumisprotsess, keemilised reaktsioonid lahustes 

Kursuse lõpus õpilane: 

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

2) eristab elektrolüüte ja mitteelektrolüüte ning tugevaid ja nõrku elektrolüüte; 

3) selgitab happe ja aluse mõistet protolüütilise teoora põhjal; 

4) oskab arvutada molaarset kontsentratsiooni; 

5) koostab ioonidevaheliste reaktsioonide võrrandeid (molekulaarsel ja ioonsel kujul); 

6) hindab ning põhjendab ainete vees lahustumise korral lahuses tekkivat keskkonda. 

Õppesisu: 

Ainete lahustumisprotsess. Elektrolüüdid ja mitteelektrolüüdid; tugevad ja nõrgad elektrolüüdid. 

Hapete ja aluste protolüütiline teooria. Molaarne kontsentratsioon (tutvustavalt). 

Ioonidevahelised reaktsioonid lahustes, nende kulgemise tingimused. pH. Keskkond 

hüdrolüüsuva soola lahuses. 

Põhimõisted: hüdraatumine, elektrolüüt, mitteelektrolüüt, tugev elektrolüüt, nõrk elektrolüüt, 

hape, alus, molaarne kontsentratsioon, soola hüdrolüüs.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) lahustumise soojusefektide uurimine; 

2) erinevate lahuste elektrijuhtivuse võrdlemine (pirni heleduse või Vernier’ anduriga); 

nõrkade ja tugevate hapete ning aluste pH ja elektrijuhtivuse võrdlemine; 

3) ioonidevaheliste reaktsioonide toimumise uurimine; 

4) erinevate ainete vesilahuste keskkonna (lahuste pH) uurimine; 

5) lahuse kontsentratsiooni määramine tiitrimisel (nt vee mööduva kareduse määramine, 

leelise kontsentratsiooni määramine puhastusvahendis või happe kontsentratsiooni 

määramine akuhappes vms).  
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II kursus „Anorgaanilised ained“ 

I teema: metallid 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) seostab õpitud metallide keemilisi omadusi vastava elemendi asukohaga 

perioodilisustabelis ja pingereas ning koostab sellekohaseid reaktsioonivõrrandeid 

(metalli reageerimine mittemetalliga, veega, lahjendatud happe ja soolalahusega); 

2) kirjeldab õpitud metallide ja nende sulamite rakendamise võimalusi praktikas; 

3) teab levinumaid metallide looduslikke ühendeid ja nende rakendusi; 

4) selgitab metallide saamise põhimõtet metalliühendite redutseerimisel ning korrosiooni 

metallide oksüdeerumisel; 

5) põhjendab korrosiooni ja metallide tootmise vastassuunalist energeetilist efekti, 

analüüsib korrosioonitõrje võimalusi; 

6) analüüsib metallidega seotud redoksprotsesside toimumise üldisi põhimõtteid (nt 

elektrolüüsi, korrosiooni ja keemilise vooluallika korral); 

7) lahendab arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandite järgi, arvestades saagist ja lisandeid. 

Õppesisu: 

Ülevaade metallide iseloomulikest füüsikalistest ja keemilistest omadustest. Metallide keemilise 

aktiivsuse võrdlus; metallide pingerida. Metallid ja nende ühendid igapäevaelus ning looduses. 

Metallidega seotud redoksprotsessid: metallide saamine maagist, elektrolüüs, korrosioon, 

keemilised vooluallikad (reaktsioonivõrrandeid nõudmata). Saagise ja lisandite arvestamine 

moolarvutustes reaktsioonivõrrandi järgi. 

Põhimõisted: sulam, maak, elektrolüüs, korrosioon, keemiline vooluallikas, saagis. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) metallide füüsikaliste omaduste ja keemilise aktiivsuse võrdlemine; 

2) metallide korrosiooni mõjutavate tegurite ning korrosioonitõrje võimaluste uurimine ja 

võrdlemine; 

3) metallide tootmise, elektrolüüsi ja keemilise vooluallika uurimine animatsioonidega; 

4) ülevaate (referaadi) koostamine ühe metalli tootmisest ning selle sulamite 

valmistamisest/kasutamisest. 

II teema mittemetallid 

Kursuse lõpus õpilane: 
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1) seostab tuntumate mittemetallide ning nende tüüpühendite keemilisi omadusi vastava 

elemendi asukohaga perioodilisustabelis; 

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

3) kirjeldab õpitud mittemetallide ja nende ühendite tähtsust looduses ja/või rakendamise 

võimalusi praktikas. 

Õppesisu: 

Ülevaade mittemetallide füüsikalistest ja keemilistest omadustest olenevalt elemendi asukohast 

perioodilisustabelis. Mittemetallide keemilise aktiivsuse võrdlus. Mõne mittemetalli ja tema 

ühendite käsitlus (vabal valikul, looduses ja/või tööstuses kulgevate protsesside näitel). 

Põhimõisted: allotroopia. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: mittemetallide ja/või nende iseloomulike ühendite 

saamine, omaduste uurimine ning võrdlemine. 

III kursus „Orgaanilised ained“ 

I teema süsivesinikud ja nende derivaadid 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) kasutab erinevaid molekuli kujutamise viise (lihtsustatud struktuurivalem, tasapinnaline 

ehk klassikaline struktuurivalem, molekuli graafiline kujutis); 

2) kasutab süstemaatilise nomenklatuuri põhimõtteid alkaanide näitel; seostab 

süstemaatiliste nimetuste ees- või lõppliiteid õpitud aineklassidega, määrab molekuli 

struktuuri või nimetuse põhjal aineklassi; 

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

omadusi (lahustuvust erinevates lahustites ja keemistemperatuuri); 

4) võrdleb küllastunud, küllastumata ja aromaatsete süsivesinike keemilisi omadusi, 

koostab lihtsamaid reaktsioonivõrrandeid alkaanide, alkeenide ja areenide halogeenimise 

ning alkeenide hüdrogeenimise ja katalüütilise hüdraatimise reaktsioonide kohta (ilma 

reaktsiooni mehhanismideta); 

5) kirjeldab olulisemate süsivesinike ja nende derivaatide omadusi, rakendusi argielus ning 

kasutamisega kaasnevaid ohtusid; 

6) kujutab alkeenist tekkivat polümeeri lõiku. 

Õppesisu: 
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Süsinikuühendite struktuur ja selle kujutamise viisid. Alkaanid, nomenklatuuri põhimõtted, 

isomeeria. Asendatud alkaanide (halogeeniühendite, alkoholide, primaarsete amiinide) 

füüsikaliste omaduste sõltuvus struktuurist. Küllastumata ja aromaatsete süsivesinike ning 

alkaanide keemiliste omaduste võrdlus. Liitumispolümerisatsioon. Süsivesinikud ja nende 

derivaadid looduses ning tööstuses (tutvustavalt).  

Põhimõisted: isomeeria, asendatud süsivesinik, alkaan ehk küllastunud süsivesinik, küllastumata 

süsivesinik, aromaatne ühend, liitumispolümerisatsioon. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) süsivesinike ja nende derivaatide molekulide struktuuri uurimine ning võrdlemine 

molekulimudelite ja/või arvutiprogrammiga; 

2) molekulidevaheliste jõudude tugevuse uurimine aurustumissoojuse võrdlemise teel; 

3) hüdrofiilsete ja hüdrofoobsete ainete vastastiktoime veega. 

II teema orgaanilised ained meie ümber 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) määrab molekuli struktuuri põhjal aine kuuluvuse aineklassi; 

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

3) selgitab seost alkoholide, aldehüüdide ja karboksüülhapete vahel; 

4) võrdleb karboksüülhapete ja anorgaaniliste hapete keemilisi omadusi ning koostab 

vastavaid reaktsioonivõrrandeid; 

5) selgitab alkoholijoobega seotud keemilisi protsesse organismis ning sellest põhjustatud 

sotsiaalseid probleeme; 

6) võrdleb estrite tekke- ja hüdrolüüsireaktsioone ning koostab vastavaid võrrandeid; 

7) kujutab lähteühenditest tekkiva kondensatsioonipolümeeri lõiku; 

8) selgitab põhimõtteliselt biomolekulide (polüsahhariidide, valkude ja rasvade) ehitust. 

Õppesisu: 

Aldehüüdid kui alkoholide oksüdeerumissaadused. Asendatud karboksüülhapped (aminohapped, 

hüdroksühapped) ja karboksüülhapete funktsionaalderivaadid (estrid, amiidid). 

Polükondensatsioon.  

Orgaanilised ühendid elusorganismides: rasvad, sahhariidid, valgud. 

Põhimõisted: asendatud karboksüülhape, karboksüülhappe funktsionaalderivaat, hüdrolüüs, 

polükondensatsioon. 
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Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 

1) alkoholi ja aldehüüdi oksüdeeruvuse uurimine ning võrdlemine; 

2) karboksüülhapete tugevuse uurimine ja võrdlemine teiste hapetega; 

3) estrite saamine ja hüdrolüüs; 

4) sahhariidide (nt tärklise) hüdrolüüsi ja selle saaduste uurimine; 

5) valkude (nt munavalge vesilahuse) käitumise uurimine hapete, aluste, soolalahuste ja 

kuumutamise suhtes; 

6) seebi ning sünteetiliste pesemisvahendite käitumise uurimine ja võrdlemine erineva 

happelisusega vees ning soolade lisandite korral. 

2.4. Füüsika ainekava 

2.4.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi füüsikaõppega taotletakse, et õpilane:  

1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset 

mõtlemist loodusnähtusi kirjeldades ja seletades;  

2) tunneb huvi füüsika ja teiste loodusteaduste vastu ning teadvustab füüsikaga seotud 

elukutsete vajalikkust jätkusuutliku ühiskonna arengus; 

3) väärtustab füüsikat kui looduse kõige üldisemaid põhjuslikke seoseid uurivat teadust ja 

tähtsat kultuurikomponenti;  

4) mõistab mudelite tähtsust loodusobjektide uurimisel ning mudelite arengut ja 

paratamatut piiratust;  

5) kogub ning analüüsib infot, eristades usaldusväärset teavet infomürast ja teaduslikke 

teadmisi ebateaduslikest; 

6) oskab lahendada olulisemaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid füüsikaülesandeid ning 

rakendab loodusteaduslikku meetodit probleemülesandeid lahendades;  

7) mõistab füüsika seotust tehnika ja tehnoloogiaga;  

8) kasutab füüsikas omandatud teadmisi ning oskusi loodusteadus-, tehnoloogia- ja 

igapäevaprobleeme lahendades ning põhjendatud otsuseid tehes. 

2.4.2. Õppeaine kirjeldus 

Füüsika kuulub loodusteaduste hulka, olles väga tihedas seoses matemaatikaga. Füüsika paneb 

aluse tehnika ja tehnoloogia mõistmisele ning aitab väärtustada tehnikaga seotud elukutseid. 



195 

 

Füüsikaõppes arvestatakse loodusainete vertikaalse ning horisontaalse lõimimise vajalikkust. 

Vertikaalse lõimimise korral on ühised teemad loodusteaduslik meetod, looduse tasemeline 

struktureeritus, vastastikmõju, liikumine (muutumine ja muundumine), energia, loodusteaduste- 

ja tehnoloogiaalane kirjaoskus, tehnoloogia, elukeskkond ning ühiskond. Vertikaalset lõimimist 

toetab õppeainete horisontaalne lõimumine. 

Gümnaasiumi füüsikaõppe eesmärk on jagada vajalikke füüsikateadmisi tulevasele kodanikule, 

kujundada temas keskkonna- ja ühiskonnahoidlikke ning jätkusuutlikule arengule orienteeritud 

hoiakuid. Gümnaasiumis käsitletakse füüsikalisi nähtusi süsteemselt ja holistlikult, arendades 

terviklikku ettekujutust loodusest ning pidades tähtsaks olemuslikke seoseid tervikpildi osade 

vahel. Võrreldes põhikooliga tutvutakse sügavamalt erinevate vastastikmõjude ja nende 

põhjustatud liikumisvormidega ning otsitakse liikumisvormide vahel seoseid. 

Õpilaste kriitilise ja süsteemmõistelise mõtlemise arendamiseks lahendatakse füüsikaliselt 

erinevates aine- ja eluvaldkondades esinevaid probleeme, plaanitakse ning korraldatakse 

eksperimente, kasutades loodusteaduslikku uurimismeetodit. Kvantitatiivülesandeid lahendades 

ei pea valemeid peast teadma, kuid kujundatakse oskust mõista valemite füüsikalist sisu ning 

rakendada valemeid õiges kontekstis. Õppes kujundatakse väärtushinnangud, mis määravad 

õpilaste suhtumise füüsikasse kui kultuurifenomeni, avavad füüsika rolli tehnikas, tehnoloogias 

ja elukeskkonnas ning ühiskonna jätkusuutlikus arengus. Gümnaasiumi füüsikaõppes taotletakse 

koos teiste õppeainetega õpilastel nüüdisaegse tervikliku maailmapildi ja keskkonda säästva 

hoiaku ning analüüsioskuse kujunemist. 

Gümnaasiumi füüsikaõppes kujundatavad üldoskused erinevad põhikooli füüsikaõppes 

saavutatavaist deduktiivse käsitlusviisi ulatuslikuma rakendamise ning tehtavate üldistuste 

laiema kehtivuse poolest. Füüsikaõpe muutub gümnaasiumis spetsiifilisemaks, kuid samas 

seostatakse füüsikateadmised tihedalt ja kõrgemal tasemel ülejäänud õppeainete teadmistega 

ning põhikoolis õpituga. 

Kolme viimase kohustusliku kursuse läbimise järjestuse määrab õpetaja. Praktiliste tegevuste 

loetelus on esitatud üldisemad teemad, millest õpetaja kavandab kas praktilistel töödel, IKT-l, 

näit- või osaluskatsetel põhinevad tegevused. 

Kaks ainekavas kirjeldatud valikkursust võimaldavad omandada eelkõige kahe viimase 

kohustusliku kursuse õppesisu laiemalt ning sügavamalt. Kumbki kursus sisaldab 15 moodulit, 

igaüks mahuga 3–6 õppetundi. Nende hulgast valib õpetaja kuni 8 moodulit. Kursus „Füüsika ja 

tehnika“ süvendab õpilaste teadmisi kohustusliku kursuse „Energia“ temaatikas, tuues esile 
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füüsika tehnilisi rakendusi. Valikkursus „Teistsugune füüsika“ süvendab kohustuslikku kursust 

„Mikro- ja megamaailma füüsika“. 

2.4.3. Õpitulemused 

Gümnaasiumi füüsikaõpetusega taotletakse, et õpilane:  

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

2) väärtustab füüsikateadmisi looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuste seoste 

mõistmisel; 

3) sõnastab etteantud situatsioonikirjelduse põhjal uurimisküsimusi, kavandab ja korraldab 

eksperimente, töötleb katseandmeid ning teeb järeldusi uurimisküsimuses sisalduva 

hüpoteesi kehtivuse kohta;  

4) lahendab situatsiooni-, arvutus- ja graafilisi ülesandeid ning hindab kriitiliselt saadud 

tulemuste tõepärasust;  

5) teisendab loodusnähtuse füüsikalise mudeli ühe kirjelduse teiseks (verbaalkirjelduse 

valemiks või jooniseks ja vastupidi);  

6) kasutab erinevaid infoallikaid, hindab ja analüüsib neis sisalduvat infot ning leiab 

tavaelus kerkivatele füüsikalistele probleemidele lahendusi;  

7) teadvustab teaduse ning tehnoloogia arenguga kaasnevaid probleeme ja arengusuundi 

elukeskkonnas ning suhtub loodusesse ja ühiskonnasse vastutustundlikult;  

8) omandanud ülevaate füüsikaga seotud ametitest, erialadest ja edasiõppimisvõimalustest, 

rakendab füüsikas omandatud teadmisi ja oskusi igapäevaelus. 

2.4.4. Kursuste õpitulemused ja õppesisu 

I kursus „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika“ 

I teema: füüsika meetod 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab mõisteid loodus, maailm ja vaatleja; hindab füüsika kohta teiste loodusteaduste 

seas ning määratleb füüsika uurimisala; 

2) määratleb looduse struktuuritasemete skeemil makro-, mikro- ja megamaailma ning 

nimetab nende erinevusi; 

3) selgitab loodusteadusliku meetodi olemust ja teab, et eksperimenditulemusi üldistades 

jõutakse mudelini;  

4) põhjendab mõõteseaduse vajalikkust üldaktseptitavate mõõtmistulemuste saamiseks; 
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5) mõistab mõõdetava suuruse ja mõõtmistulemuse suuruse väärtuse erinevust; 

6) teab ja rakendab rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhisuurusi ning nende 

mõõtühikuid; 

7) teab, et korrektne mõõtetulemus sisaldab ka määramatust, ning kasutab mõõtmisega 

kaasnevat mõõtemääramatust hinnates standardhälvet; 

8) toob näiteid põhjusliku seose kohta; 

9) mõistab, et füüsika üldprintsiibid on kõige üldisemad tõdemused looduse kohta, ning 

tõestab nende kehtivust kooskõla eksperimendiga. 

Õppesisu: 

Füüsika kui loodusteadus.  

Füüsika kui nähtavushorisonte edasi nihutav teadus.  

Mikro-, makro- ja megamaailm.  

Loodusteaduslik meetod.  

Vaatlus, eksperiment, mudeli loomine.  

Mudeli järelduste kontroll ning mudeli areng.  

Mõõtmine ja mõõtetulemus. Mõõtesuurus ja mõõdetava suuruse väärtus.  

Mõõtühikud ja vastavate kokkulepete areng.  

Rahvusvaheline mõõtühikute süsteem (SI). Mõõteriistad ja mõõtevahendid. Mõõteseadus. 

Mõõtemääramatus ning selle hindamine. Mõõtetulemuste analüüs. 

Põhjuslikkus ja juhuslikkus füüsikas.  

Füüsika tunnetuslik ja ennustuslik väärtus.  

Füüsikaga seotud ohud.  

Üldprintsiibid. 

Põhimõisted: loodus, loodusteadus, füüsika, mõõtevahend, taatlemine, nähtavushorisont, makro-, 

mikro- ja megamaailm; vaatlus, hüpotees, eksperiment, mõõtmine, mõõtühik, mõõtühikute 

süsteem, mõõtemääramatus, mõõtesuurus, mõõdetava suuruse väärtus, mõõtetulemus, 

mõõtevahend, taatlemine. 

Praktiline tegevus ja IKT kasutamine:  

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

uurimine koos mõõtmistulemuste analüüsiga; 

2) keha joonmõõtmete mõõtmine ja korrektse mõõtetulemuse esitamine; 

3) mõõtmisest ning andmetöötlusest mudelini jõudmine erinevate katsete põhjal. 
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II teema: kulgliikumise kinemaatika 

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 kiirenev sirgjooneline 

liikumine, ühtlaselt aeglustuv sirgjooneline liikumine ja vaba langemine olulisi 

tunnuseid ning toob sellekohaseid näiteid; 

8) selgitab füüsikaliste suuruste kiirus, kiirendus, teepikkus ja nihe tähendusi ning nende 

suuruste mõõtmise või määramise viise; 

9) lahendab probleemülesandeid, rakendades definitsioone  ja ; kasutab 

ühtlase sirgjoonelise liikumise ja ühtlaselt muutuva liikumise kirjeldamiseks vastavalt 

liikumisvõrrandeid  või ; 

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

graafikuid; oskab leida teepikkust kui kiiruse graafiku alust pindala; 

11) rakendab ühtlaselt muutuva sirgjoonelise liikumise, sh vaba langemise kiiruse, nihke ja 

kiirenduse leidmiseks järgmisi seoseid: ; ; . 

Õppesisu: 

Punktmass kui keha mudel. Koordinaadid. Taustsüsteem, liikumise suhtelisus. 

Relatiivsusprintsiip. Teepikkus ja nihe.  

Ühtlane sirgjooneline liikumine ja ühtlaselt muutuv sirgjooneline liikumine: kiirus, kiirendus, 

liikumisvõrrand, kiiruse ja läbitud teepikkuse sõltuvus ajast, vastavad graafikud.  
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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. 

II kursus „Mehaanika“ 

I teema dünaamika 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab nähtuste vastastikmõju, gravitatsioon, hõõrdumine ja deformatsioon esinemist 

ning rakendumist looduses; 

2) täiendab etteantud joonist vektoritega, näidates kehale mõjuvaid jõude nii liikumisoleku 

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

3) oskab jõu komponentide kaudu leida resultantjõudu; 

4) selgitab ja rakendab Newtoni seadusi ning seostab neid igapäevaelu nähtustega; 

5) sõnastab impulsi jäävuse seaduse ja lahendab probleemülesandeid, kasutades seost 

; 

6) seostab reaktiivliikumist impulsi jäävuse seadusega; toob näiteid reaktiivliikumise kohta 

looduses ja rakenduste kohta tehnikas; 

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

põhjustava jõuga; 

8) rakendab gravitatsiooniseadust ; 

9) tunneb gravitatsioonivälja mõistet; 
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10) teab, et üldrelatiivsusteooria kirjeldab gravitatsioonilist vastastikmõju aegruumi 

kõverdumise kaudu; 

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

probleemülesandeid lahendades ning rakendab seost P = m (g ± a); 

12) selgitab mõisteid hõõrdejõud ja elastsusjõud ning rakendab loodus- ja tehiskeskkonnas 

toimuvaid nähtusi selgitades seoseid Fh = μ N ja Fe = – k Δl; 

13) rakendab mõisteid töö, energia, kineetiline ja potentsiaalne energia, võimsus, kasulik 

energia, kasutegur, selgitades looduses ja tehiskeskkonnas toimuvaid nähtusi; 

14) rakendab probleeme lahendades seoseid A = Fs cos α; , Ep = mgh ning 

E = Ek + Ep; 

15) selgitab energia miinimumi printsiibi kehtivust looduses ja tehiskeskkonnas. 

Õppesisu: 

Newtoni seadused.  

Jõud. Jõudude vektoriaalne liitmine. Resultantjõud.  

Muutumatu kiirusega liikumine jõudude tasakaalustumisel.  

Keha impulss. Impulsi jäävuse seadus.  

Reaktiivliikumine.  

Gravitatsiooniseadus.  

Raskusjõud, keha kaal, toereaktsioon. Kaalutus. Elastsusjõud.  

Hooke’i seadus. Jäikustegur. Hõõrdejõud ja hõõrdetegur.  

Töö ja energia.  

Mehaaniline energia. Mehaanilise energia jäävuse seadus. Mehaanilise energia muundumine 

teisteks energia liikideks.  

Energia miinimumi printsiip. Energia jäävuse seadus looduses ja tehnikas. 

Põhimõisted: kuju muutumine, reaktiivliikumine, resultantjõud, keha inertsus ja mass, impulss, 

impulsi jäävuse seadus, raskusjõud, keha kaal, kaalutus, toereaktsioon, elastsusjõud, jäikustegur, 

hõõrdejõud, hõõrdetegur, mehaanilise energia jäävuse seadus, energia muundumine. 

Praktiline tegevus: 

1) tutvumine Newtoni seaduste olemusega; 

2) jäikusteguri määramine; 

3) liugehõõrdeteguri määramine; 
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4) seisuhõõrde uurimine; 

5) tutvumine reaktiivliikumise ja jäävusseadustega. 

II teema perioodilised liikumised 

Kursuse lõpus õpilane: 

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

tiirlemise ning pöörlemisega;  

2) kasutab ringliikumist kirjeldades füüsikalisi suurusi pöördenurk, periood, sagedus, 

nurkkiirus, joonkiirus ja kesktõmbekiirendus; 

3) rakendab ringliikumisega seotud probleemülesannete lahendamisel järgmisi seoseid: 

, , , ; 

4) analüüsib orbitaalliikumist, kasutades inertsi ja kesktõmbejõu mõistet; 

5) kasutab vabavõnkumise ja sundvõnkumise mõistet looduses ning tehnikas toimuvaid 

võnkumisi kirjeldades; 

6) rakendab füüsikalisi suurusi hälve, amplituud, periood, sagedus ja faas perioodilisi 

liikumisi kirjeldades; 

7) kasutab võnkumise probleemülesandeid lahendades seoseid  ja ; 

8) analüüsib energia jäävuse seaduse kehtivust pendli võnkumisel; 

9) analüüsib võnkumise graafikuid; 

10) selgitab resonantsi ning toob näiteid selle esinemise kohta looduses ja tehnikas; 

11) kirjeldab piki- ja ristlainete tekkimist ning levimist ning toob nende kohta näiteid; 

12) rakendab füüsikalisi suurusi lainepikkus, laine levimiskiirus, periood ja sagedus 

lainenähtusi selgitades; 

13) kasutab probleeme lahendades seoseid ,  ja ; 

14) toob nähtuste peegeldumine, murdumine, interferents ja difraktsioon näiteid loodusest 

ning tehnikast. 

Õppesisu: 

Ühtlase ringjoonelise liikumise kirjeldamine: pöördenurk, periood, sagedus, nurk- ja joonkiirus, 

kesktõmbekiirendus.  

Tiirlemine ja pöörlemine looduses ning tehnikas, orbitaalliikumine.  
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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. 

 III kursus„Elektromagentism“ 

I teema: elektriväli ja magnetväli 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) selgitab mõisteid laeng, elektrivool ja voolutugevus ning valemi  tähendust; 

2) võrdleb mõisteid aine ja väli; 

3) seostab elektrostaatilise välja laetud keha olemasoluga, rakendades valemit ; 

4) kasutab probleeme lahendades Coulomb’i seadust ; 

5) kasutab probleeme lahendades seoseid , ,  ja ; 

6) rakendab superpositsiooni printsiipi elektrostaatilise välja E-vektori konstrueerimisel 

etteantud punktis; 

7) teab, et kahe erinimeliselt laetud paralleelse plaadi vahel tekib homogeenne elektriväli; 

8) teab, et magnetväljal on kaks põhimõtteliselt erinevat võimalikku tekitajat: püsimagnet 

ja elektrivool, ning rakendab valemit ; 
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9) kasutab probleeme lahendades Ampere’i seadust ; 

10) määrab sirgvoolu tekitatud magnetinduktsiooni suuna etteantud punktis; 

11) kasutab valemit F = B I l sin α ning Ampere’i jõu suuna määramise eeskirja; 

12) rakendab probleeme lahendades Lorentzi jõu valemit FL = q v B sin α ning määrab 

Lorentzi jõu suunda; 

13) seletab pööriselektrivälja tekkimist magnetvoo muutumisel, rakendades induktsiooni 

elektromotoorjõu mõistet; 

14) võrdleb generaatori ning elektrimootori tööpõhimõtteid; 

15) selgitab elektri- ja magnetvälja energia salvestamise võimalusi. 

Õppesisu: 

Elektrilaeng. Elementaarlaeng. Laengu jäävuse seadus. Elektrivool. Aine ja väli. 

Coulomb’i seadus.  

Punktlaeng.  

Väljatugevus. Elektrivälja potentsiaal ja pinge. Pinge ja väljatugevuse seos. Välja 

visualiseerimine, välja jõujooned. Väljade liitumine, superpositsiooni printsiip. Homogeenne 

elektriväli kahe erinimeliselt laetud plaadi vahel, kondensaator. Püsimagnet ja vooluga juhe.  

Ampere’i jõud. Magnetinduktsioon. Liikuvale laetud osakesele mõjuv Lorentzi jõud. 

Magnetväljas liikuva juhtmelõigu otstele indutseeritav pinge. Elektromagnetiline induktsioon. 

Induktsiooni elektromotoorjõud. Magnetvoog.  

Faraday induktsiooniseadus. Elektrimootor ja generaator.  

Lenzi reegel. Eneseinduktsioon. Induktiivpool. Homogeenne magnetväli solenoidis. Elektri- ja 

magnetvälja energia. 

Põhimõisted: elektrilaeng, elementaarlaeng, voolutugevus, punktlaeng, elektriväli, elektrivälja 

tugevus, potentsiaal, pinge, elektronvolt, jõujoon, kondensaator, püsimagnet, magnetväli, 

magnetinduktsioon, Lorentzi jõud, pööriselektriväli, induktsiooni elektromotoorjõud, 

magnetvoog, endainduktsioon. 

Praktiline tegevus: 

1) tutvumine välja mõistega elektri- ja magnetvälja näitel; 

2) elektrostaatika katsete tegemine; 

3) kahe vooluga juhtme magnetilise vastastikmõju uurimine; 
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4) Ørstedi katsega tutvumine; 

5) elektromagnetilise induktsiooni uurimine; 

6) Lenzi reegli rakendamine; 

7) elektrimootori ja selle omaduste uurimine; 

8) tutvumine kondensaatorite ja induktiivpoolide tööga. 

II teema 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 = f λ, ning teab nähtava 

valguse lainepikkuste piire ja põhivärvuste lainepikkuste järjestust; 

4) selgitab graafiku järgi elektromagnetlainete amplituudi ja intensiivsuse mõistet;  

5) kirjeldab joonisel või arvutiimitatsiooniga interferentsi- ja difraktsiooninähtusi optikas 

ning toob nende rakendamise näiteid; 

6) seletab valguse koherentsuse tingimusi ja nende täidetuse vajalikkust vaadeldava 

interferentsipildi saamisel; 

7) seostab polariseeritud valguse omadusi rakendustega looduses ja tehnikas; 

8) rakendab valguse murdumisseadust, kasutades seoseid  ja ; 

9) kirjeldab valge valguse spektriks lahutumise võimalusi; 

10) võrdleb spektrite põhiliike; 

11) seletab valguse tekkimist aatomi energiatasemete skeemil ning rakendab probleeme 

lahendades valemit E = h f; 

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

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

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 
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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. 

IV kursus „Energia“ 

I teema elektrotehnika 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) seletab elektrivoolu tekkemehhanismi mikrotasemel, rakendades seost I = q n v S; 

2) rakendab probleeme lahendades Ohmi seadust vooluringi osa ja kogu vooluringi kohta: 

, ; 

3) rakendab probleeme lahendades järgmisi elektrivoolu töö ja võimsuse avaldisi: , 

; 

4) analüüsib metallide eritakistuse temperatuurisõltuvuse graafikut; 

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

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

valgusdioodi ja fotoelemendi toimimisega; 

7) võrdleb vahelduv- ja alalisvoolu; 

8) analüüsib vahelduvvoolu pinge ja voolutugevuse ajast sõltuvuse graafikut; 

9) arvutab vahelduvvoolu võimsust aktiivtakisti korral, rakendades seost ; 
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10) selgitab trafo toimimispõhimõtet ja rakendusi vahelduvvooluvõrgus ning elektrienergia 

ülekandes;  

11) arvutab kulutatava elektrienergia maksumust ning plaanib selle järgi uute 

elektriseadmete kasutuselevõttu; 

12) väärtustab elektriohutuse nõudeid ja oskab põhjendada nende vajalikkust. 

Õppesisu: 

Elektrivoolu tekkemehhanism.  

Ohmi seadus. Vooluallika elektromotoorjõud ja sisetakistus. Metalli eritakistuse sõltuvus 

temperatuurist. Vedelike, gaaside ja pooljuhtide elektrijuhtivus; pn-siire. Valgusdiood ja 

fotoelement. Vahelduvvool kui laengukandjate sundvõnkumine. Vahelduvvoolu saamine ning 

kasutamine. Elektrienergia ülekanne. Trafod ja kõrgepingeliinid. Vahelduvvooluvõrk. 

Elektriohutus. Vahelduvvoolu võimsus aktiivtakistusel. Voolutugevuse ja pinge 

efektiivväärtused. 

Põhimõisted: alalisvool, laengukandjate kontsentratsioon, elektritakistus, vooluallika 

elektromotoorjõud ja sisetakistus, pooljuht, pn-siire, elektrivoolu töö ja võimsus, vahelduvvool, 

trafo, kaitsemaandus, voolutugevuse ning pinge efektiiv- ja hetkväärtused. 

Praktiline tegevus: 

1) voolutugevuse, pinge ja takistuse mõõtmine multimeetriga; 

2) vooluallikate uurimine; 

3) elektromotoorjõudude mõõtmine; 

4) tutvumine pooljuhtelektroonika seadmetega (diood, valgusdiood, fotorakk vm); 

5) vahelduvvoolu uurimine; 

6) tutvumine trafode ja võnkeringide tööga. 

II teema termodünaamika, energeetika 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) tunneb mõistet siseenergia ning seletab soojusenergia erinevust teistest siseenergia 

liikidest; 

2) võrdleb Kelvini temperatuuriskaalat Celsiuse temperatuuriskaalaga ning kasutab seost 

T = t (oC) + 273 K; 

3) nimetab mudeli ideaalgaas tunnuseid; 
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4) kasutab probleeme lahendades seoseid ; p = n k T; ; 

5) analüüsib isoprotsesside graafikuid; 

6) seletab siseenergia muutumist töö või soojusülekande vahendusel ning toob selle kohta 

näiteid loodusest, eristades soojusülekande liike; 

7) võrdleb mõisteid avatud süsteem ja suletud süsteem; 

8) sõnastab termodünaamika I seaduse ja seostab seda valemiga ; 

9) sõnastab termodünaamika II seaduse ning seletab kvalitatiivselt entroopia mõistet; 

10) seostab termodünaamika seadusi soojusmasinate tööpõhimõttega; 

11) hindab olulisemaid taastuvaid ja taastumatuid energiaallikaid, võttes arvesse nende 

keskkondlikke mõjusid ning geopoliitilisi tegureid; nimetab energeetika arengusuundi 

nii Eestis kui ka maailmas, põhjendab oma valikuid; 

12) mõistab energiasäästu vajadust ning iga kodaniku vastutust selle eest. 

Õppesisu: 

Siseenergia ja soojusenergia. Temperatuur.  

Celsiuse ja Kelvini temperatuuriskaala. Ideaalgaas ja reaalgaas. Ideaalgaasi olekuvõrrand.  

Avatud ja suletud süsteemid. Isoprotsessid.  

Gaasi olekuvõrrandiga seletatavad nähtused looduses ning tehnikas. Ideaalse gaasi mikro- ja 

makroparameetrid, nendevahelised seosed. Molekulaarkineetilise teooria põhialused. 

Temperatuuri seos molekulide keskmise kineetilise energiaga. Soojusenergia muutmise viisid: 

töö ja soojusülekanne. Soojushulk. Termodünaamika I seadus, selle seostamine isoprotsessidega.  

Adiabaatiline protsess. Soojusmasina tööpõhimõte, soojusmasina kasutegur, soojusmasinad 

looduses ning tehnikas.  

Termodünaamika II seadus. Pööratavad ja pöördumatud protsessid looduses. Entroopia. 

Elu Maal energia ja entroopia aspektist lähtuvalt.  

Energiaülekanne looduses ja tehnikas. Energeetika alused ning tööstuslikud energiaallikad. 

Energeetilised globaalprobleemid ja nende lahendamise võimalused.  

Eesti energiavajadus, energeetikaprobleemid ning nende lahendamise võimalused. 

Põhimõisted: siseenergia, temperatuur, temperatuuriskaala, ideaalgaas, olekuvõrrand, avatud ja 

suletud süsteem, isoprotsess, soojushulk, adiabaatiline protsess, pööratav ja pöördumatu 

protsess, soojusmasin, entroopia. 
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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. 

V kursus „Mikro- ja megamaailma füüsika“ 

I teema aine ehituse alused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) kirjeldab aine olekuid mikrotasandil; 

2) võrdleb reaalgaasi ja ideaalgaasi mudeleid; 

3) kasutab mõisteid küllastunud aur, absoluutne niiskus, suhteline niiskus ja kastepunkt 

ning seostab neid ilmastikunähtustega; 

4) selgitab mõisteid pindpinevus, märgamine ja kapillaarsus looduses ning tehnoloogias 

toimuvate nähtustega;  

5) kirjeldab aine olekuid, kasutades õigesti mõisteid faas ja faasisiire; 

6) seletab faasisiirdeid erinevatel rõhkudel ja temperatuuridel. 

Õppesisu: 

Aine olekud, nende sarnasused ja erinevused. Aine olekud mikrotasemel. Molekulaarjõud. 

Reaalgaas. Veeaur õhus. Õhuniiskus. Küllastunud ja küllastumata aur. Absoluutne ja suhteline 

niiskus, kastepunkt. Ilmastikunähtused. Pindpinevus. Märgamine ja kapillaarsus, nende 

ilmnemine looduses. Faasisiirded ning siirdesoojused. 

Põhimõisted: aine olek, gaas, vedelik, kondensaine, tahkis, reaalgaas, küllastunud aur, 

absoluutne ja suhteline niiskus, kastepunkt, faas ja faasisiire. 

Praktiline tegevus: 

1) sulamistemperatuuri määramine; 

2) jahutussegude võrdlemine; 

3) keemistemperatuuri sõltuvuse määramine sõltuvalt lahuse kontsentratsioonist; 

4) õhuniiskuse mõõtmine; 

5) pindpinevuse uurimine; 

6) seebivee omaduste uurimine. 
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II teema mikromaailma füüsika 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) nimetab välis- ja sisefotoefekti olulisi tunnuseid; 

2) kasutab leiulaine mõistet mikromaailma nähtusi kirjeldades; 

3) kirjeldab elektronide difraktsiooni; 

4) nimetab füüsikaliste suuruste paare, mille vahel valitseb määramatusseos; 

5) analüüsib eriseoseenergia ja massiarvu sõltuvuse graafikut; 

6) teab, et massi ja energia samasust kirjeldab valem E = m c2; 

7) kirjeldab tuumade lõhustumise ja sünteesi reaktsioone; 

8) seletab radioaktiivse dateerimise meetodi olemust ning toob näiteid selle meetodi 

rakendamise kohta; 

9) seletab tuumareaktorite üldist tööpõhimõtet ning analüüsib tuumaenergeetika eeliseid ja 

sellega seonduvaid ohte; 

10) teab ioniseeriva kiirguse liike ja allikaid, analüüsib ioniseeriva kiirguse mõju 

elusorganismidele ning pakub võimalusi kiirgusohu vähendamiseks. 

Õppesisu: 

Välis- ja sisefotoefekt.  

Aatomimudelid. Osakeste leiulained.  

Kvantmehaanika. Elektronide difraktsioon. Määramatusseos.  

Aatomi kvantarvud. Aatomituum.  

Massidefekt.  

Seoseenergia. Eriseoseenergia.  

Massi ja energia samaväärsus.  

Tuumareaktsioonid. Tuumaenergeetika ja tuumarelv.  

Radioaktiivsus. Poolestusaeg. Radioaktiivne dateerimine.  

Ioniseerivad kiirgused ja nende toimed. Kiirguskaitse. 

Põhimõisted: välis- ja sisefotoefekt, kvantarv, energiatase, kvantmehaanika, määramatusseos, 

eriseoseenergia, tuumaenergeetika, tuumarelv, radioaktiivsus, poolestusaeg, radioaktiivne 

dateerimine, ioniseeriv kiirgus, kiirguskaitse. 

Praktiline tegevus: 

1) tutvumine fotoefektiga; 

2) kiirgusfooni mõõtmine; 
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3) udukambri valmistamine. 

III teema megamaailma füüsika 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) teab, et info maailmaruumist jõuab meieni elektromagnetlainetena; nimetab ning eristab 

maapealseid ja kosmoses liikuvaid astronoomia vaatlusvahendeid; 

2) võrdleb Päikesesüsteemi põhiliste koostisosade mõõtmeid ja liikumisviisi: Päike, 

planeedid, kaaslased, asteroidid, väikeplaneedid, komeedid, meteoorkehad; 

3) kirjeldab tähti, nende evolutsiooni ja planeedisüsteemide tekkimist; 

4) kirjeldab galaktikate ehitust ja evolutsiooni; 

5) kirjeldab universumi tekkimist ja arengut Suure Paugu teooria põhjal. 

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. 

§ 30 Sotsiaalainete valdkond 

1. Sotsiaalainete üldalused 

1. 1. Ainevaldkonna pädevuste määratlemine 

Gümnaasiumi lõpuks oodatakse õpilaselt suutlikkust mõista inimühiskonna ajaloos ja nüüdisajal 

toimuvate ühiskondlike muutuste põhjusi ja tagajärgi; tunda lihtsamaid sotsiaalteaduste 

uurimismeetodeid ning kasutada mõnda neist õppes ja igapäevaelus; tunda ning austada 
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inimõigusi ja demokraatiat, teadmisi kodanikuõigustest ning -vastutusest, nendega kooskõlas 

olevaid oskusi ja käitumist; ära tunda kultuurilist eripära ning järgida üldtunnustatud 

käitumisreegleid; kujundada oma arvamus ning olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik. 

Sotsiaalainete õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks õpilane:  

1) mõistab inimühiskonna ajaloos ja tänapäeval toimuvate ühiskondlike muutuste protsesse 

ning olulisemate sündmuste põhjuseid ja tagajärgi; 

2) austab demokraatiat ning inimõigusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid ning on 

seadusekuulekas, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi ning tunneb kodanikuvastutust; 

3) huvitub iseenda, oma rahva, piirkonna, kogukonna ja maailma arengust, kujundab oma 

arvamuse ning on aktiivne ja vastutustundlik kodanik 

4) on omandanud oma tulevikuvisiooni, kavandab seda ja tegutseb oma tulevikuplaanide 

täitumise nimel; 

5) tunneb mõningaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ning kasutab neist mõnda 

õppetöös, seostades õpitut igapäevaeluga; 

6) tunneb erinevate rahvaste kultuure, nende eripära ning suhtub lugupidavalt 

individuaalsetesse, kultuurilistesse ja maailmavaatelistesse erinevustesse, juhul kui need 

vaated pole inimsusevastased; 

7) on omandanud teadmisi ja oskusi sotsiaalselt aktsepteeritud käitumisest ning 

inimestevahelistest suhetest, mis aitavad kaasa tõhusale toimimisele erinevates 

sotsiaalsetes kontekstides, väärtustades neid; 

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

kujunemist, väärtustades positiivset suhtumist endasse ja teistesse. 

1.2. Ainevaldkonna õppeained ja maht  

Sotsiaalainete kursused jagunevad kolme õppeaine vahel, need on ajalugu, ühiskonnaõpetus ja 

inimeseõpetus (vaata tabel 22). 

Tabel 24. Sotsiaalainete kursused 

Kursuse nimetus G1 G2 G3 

Ajalugu  

Üldajalugu 1 x x 

Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni) 1 x x 

Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni) x 1 x 
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Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel x 1 x 

Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel x x 1 

Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm x x 1 

Ühiskonnaõpetus 

Ühiskonnaõpetus I x x 1 

Ühiskonnaõpetus II x x 1 

Inimeseõpetus 

Perekonnaõpetus 1 x x 

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming 

Sotsiaalainetes käsitletakse inimese ja ühiskonna toimimist minevikus ning tänapäeval. 

Sotsiaalainete õppimine aitab kaasa erinevates õppeainetes õpitava tervikuks sidumisele ja 

tervikpildi kujunemisele ühiskonnast ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste alusel 

toimuvat arengut. Sotsiaalainete vahendusel kujuneb võime näha ühiskonna arengus põhjuslikke 

jm seoseid ning teha teadlikke valikuid seonduvalt iseenda ja sotsiaalse keskkonnaga, lähtudes 

ühiskonnas kehtivatest väärtustest ja moraalinormidest, ning toimida kõlbelise ja 

vastutustundliku ühiskonnaliikmena ja isiksusena. 

Valdkonna üldeesmärk on toetada õpilaste kujunemist isiksusteks, kes: 

on omandanud adekvaatse enesehinnangu ning teadmised, oskused ja hoiakud, mis toetavad 

tervikliku, autonoomse ja terviseteadliku inimese kujunemist; 

on omandanud tervikliku arusaama ühiskonnas esinevatest nähtustest ja protsessidest ning nende 

seostest ja vastastikusest mõjust; 

mõistavad kultuurilise mitmekesisuse ja demokraatia tähtsust ning jätkusuutliku arengu 

vajalikkust, aktsepteerides erinevusi; 

hindavad üldinimlikke väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus, 

sallivus, vastutustunne, õiglus, isamaalisus ning lugupidamine enda, teiste ja keskkonna vastu. 

Ainevaldkonnasisese lõiminguga taotletakse, et õpilane areneks ennast teostavaks terviklikuks 

isiksuseks, kes suhtub endasse ja teistesse positiivselt, arvestab kaasinimesi, lähtub oma 

tegevuses üldinimlikest väärtustest, kes näeb ja mõistab ühiskonnas toimuvat ning on 

omandanud oskuse ja valmiduse sekkuda ühiskonnaellu ning selles osaleda. Lõimingu aluseks 

on teemad, mõisted ja õpetamismeetodid.  
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Ajalooõpetuse eesmärk on kujundada õpilasi, kes on suutelised analüüsima ja mõistma maailma, 

milles nad elavad, ning tunnevad asjaolusid ja sündmusi, mis on maailmas juhtunud. 

Väärtustavad kultuuripärandit ja seostavad ajalugu kaasajaga. 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 

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.  

1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalusi 

Kultuuri- ja väärtuspädevuse kujundamist toetavad kõik ainevaldkonna õppeained erinevate 

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

demokraatia ja jätkusuutliku arengu põhiväärtusi ning juhinduda nendest oma tegutsemises, 

samuti lugupidavat suhtumist erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse. 

Inimeseõpetus toetab väärtussüsteemide mõistmist, mõtete, sõnade ja tunnetega kooskõlas 

elamist ning oma valikute põhjendamist, enda heaolu kõrval ka teiste arvestamist. Oskust seista 

vastu kesksete normide rikkumisele kujundab ühiskonnaõpetus. 

Enesemääratluspädevuse kujundamisel on oluline roll kõigil valdkonna õppeainetel. 

Inimeseõpetus toetab õpilase eneseanalüüsivõime kujunemist; õpetab hindama oma nõrku ja 

tugevaid külgi, järgima terveid eluviise, lahendama iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega 

seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme. Rahvusliku, kultuurilise ja riikliku 

enesemääratluse kujunemist toetavad ka teised valdkonna õppeained. 

Õpipädevust toetatakse oskuste kujundamise kaudu. Iga sotsiaalvaldkonna õppeaine kujundab 

suutlikkust organiseerida õpikeskkonda ning hankida õppimiseks vajaminevaid vahendeid ja 

teavet, samuti oma õppimise planeerimist ning kuidas kasutada õpitut erinevates kontekstides ja 
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probleeme lahendades. Õppetegevuse ja tagasiside kaudu omandavad õppijad eneseanalüüsi 

oskuse ning suudavad selle järgi kavandada oma edasiõppimist. 

Suhtluspädevuse kujundamisel on oluline roll kõigil valdkonna õppeainetel. Suutlikkust ennast 

selgelt ja asjakohaselt väljendada erinevates suhtlusolukordades; lugeda ning mõista teabe- ja 

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

sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt taotlevad kõik valdkonna 

õppeained. 

Ettevõtlikkuspädevuse peamine kujundaja on ühiskonnaõpetus, kuid ka teised valdkonna 

õppeained. Õpitakse nägema probleeme ja neis peituvaid võimalusi, seadma eesmärke, 

genereerima ideid ja neid teostama; õpitakse initsiatiivikust ja vastutust, tegema koostööd 

eesmärkide teostamiseks; õpitakse tegevust lõpule viima, reageerima paindlikult muutustele, 

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

meetodeid, et teostada ideid, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ning ressursside 

adekvaatsele analüüsile ja tegevuse tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas eesmärkidega. 

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevuse kujundamisel eeldatakse 

suutlikkust analüüsida erineval kujul esitatud statistilisi andmeid (graafikuid, tabeleid, 

diagramme) ning teha nende põhjal järeldusi, kasutada matemaatilisi sümboleid ja meetodeid 

erinevaid ülesandeid lahendades (nt ajaarvamist ja ressursse plaanides) ning tulemuse tõesust 

kontrollides. Seda toetavad õppetegevuse kaudu kõik valdkonna õppeained. Sotsiaalaineid 

õppides tutvutakse tehnika ja tootmise arengu seostega ühiskonna muutumise vältel; õpitakse 

hindama tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; mõistma tehnoloogia 

nüüdisaegseid arengusuundi ning tehnoloogia ja teaduse omavahelisi seoseid; rakendama 

tänapäevast tehnoloogiat tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonda kujundades; 

kasutama tehnovahendeid eesmärgipäraselt ning säästlikult, järgides seejuures ohutuse ja 

autoriõiguste kaitse nõudeid. 

1.5. Õppeainete lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega  

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

kirjalikult, lugeda ning mõista erinevaid tekste; kasutada kohaseid keelevahendeid ja sobivat 

stiili ning ainesõnavara ja väljendusrikast keelt, järgida õigekeelsusnõudeid. Lisaks tähtsustuvad 

teksti kriitilise analüüsi oskus, meediakirjaoskus, info hankimine ja selle kriitiline hindamine, 

tööde vormistamine ning autoriõiguse kaitse.  
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Võõrkeeled – teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma kultuuri ja teiste 

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

mitmekultuurilises ühiskonnas;  

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

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

esitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideid analüüsida ning 

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

matemaatilist käsitlust kui analüüsimeetodit.  

Loodusained – geograafilise asendi ja looduskeskkonna mõju inimühiskonna arengule, inimese 

areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna jätkusuutlikkus, säästlik 

tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh keskkonnaprobleemide märkamine, 

mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku, sh loodushoidliku eluviisi väärtustamine.  

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

kultuuriloomingu väärtustamine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja 

eneseteostus, rahvakultuur, loominguline eneseväljendusoskus. 

Kehaline kasvatus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust tervisliku 

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

suhtumist kaaslastesse ja järgida ausa koostöö põhimõtteid. 

1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi 

Läbivad teemad rakenduvad kõigis valdkonna õppeainetes nii eesmärkide, õpitulemuste kui ka 

õppesisu tasandil. 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine – inimeste erinevate tegevusalade areng eri ajajärkudel, 

majanduslikud protsessid ühiskonnas ning nende mõju inimtegevusele; koostööoskuse 

kujundamine erinevate õpitegevuste, sh õppekäikude kaudu, mis toetavad kokkupuudet erinevate 

elukutsetega (nt. kohtunik); töösuhteid käsitlevate õigusaktide analüüs.. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – demokraatliku ühiselu korraldamise väärtustamine, 

koostööoskus, algatusvõime toetamine ja vabatahtlikkusel põhineva tegutsemise väärtustamine 

erinevate aktsioonide jälgimise ja osalemise kaudu („Teeme ära“, Libavalimised, õpilasfirmade 

rajamise toetus jne.) 
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Kultuuriline identiteet – roll kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride vahendajana; 

kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsuse mõistmine; osalemine kultuuridevahelises 

kommunikatsioonis; sallivuse, oma kultuuri ja teiste kultuuride pärandi väärtustamine, 

diskrimineerimise taunimine; mineviku ja tänapäeva ühiskondade kultuurilise mitmekesisuse 

teadvustamine ning tunnustamine (ajalookonverentsid, ekskursioonid, õppekäigud). 

Teabekeskkond – oma teabevajaduste määramine ja sobiva teabe leidmine; kriitilise 

teabeotsingu ja -analüüsi oskuste arendamine; meedia toimimise ja mõju teadvustamine; 

avalikus ruumis (sh teabekeskkonnas) kehtivate reeglite tundmine ning autoriõiguste kaitse 

järgimine. Tunnid arvutiklassis, individuaalse töö ülesanded. 

Tehnoloogia ja innovatsioon – tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, 

elukvaliteedile ning keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus; tehnoloogiate toimimise ja 

arengusuundade tundmine erinevates eluvaldkondades; tehnoloogiliste, majanduslike, 

sotsiaalsete ning kultuuriliste uuenduste vastastikused mõjud; tehnoloogilise arengu positiivsed 

ja negatiivsed mõjud ning tehnoloogia arengu ja selle kasutamise eetilised küsimused; info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine eluliste probleemide lahendamiseks ning oma 

õppimise ja töö tõhustamiseks. Õppekäigud. 

Väärtused ja kõlblus – väärtuste ja kõlbeliste normide analüüsimine; erinevate väärtussüsteemide 

ning nende seoste tundmine ajaloolis-kultuurilises kontekstis, religiooni ja maailmavaatega 

seoses; isiklike väärtushoiakute ja kõlbeliste tõekspidamiste peegeldus; erinevate vaadete ja 

seisukohtade arvestamine oma tegevust planeerides; mitmekesisuse kui ühiskonna rikkuse ja 

arengu tingimuse väärtustamine. Erinevate pühakojade tutvustus, õppekäigud, kirjandusteoste 

analüüs, dokumentaalfilmide analüüs. 

Tervis ja ohutus - õpitakse analüüsima erinevate valikute ja riskikäitumise (sh uimastite) mõju 

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

1.7. Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine 

Õpet kavandades ja korraldades:  

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

ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut nii ainesiseselt kui ka teiste 

õppeainetega ja läbivate teemade abil;  
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2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas ning jätab piisavalt 

aega nii huvitegevuseks kui ka puhkuseks; olulised õpiülesannete ajad planeeritakse 

koos õpilastega mõistliku ajavaruga; 

3) võimaldatakse õppida üksi ja koos teistega (iseseisvad, paaris- ning rühmatööd, 

õppekäigud, praktilised tööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks 

õppijateks ning loovateks ja kriitiliselt mõtlevateks isiksusteks; eneseanalüüsi 

erendamine vastastikuse tagasiside kaudu; 

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;  

5) rakendatakse nüüdisaegseid IKT-l põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja –

vahendeid, oluline on informatsiooni leidmise, analüüsimise ja rakendamise 

tähtsustamine; 

6) laiendatakse õpikeskkonda: muuseum, arhiiv, näitus, raamatukogu, ajaloolis-kultuuriline 

keskkond, sh muistised, ehitised, omavalitsus- ja riigiasutused, ettevõtted, kohtud, 

erinevate religioonide pühapaigad, lahingupaigad, sõjaväeosad ja teised 

riigikaitseinstitutsioonid, sh kaitseväe õppeasutused, jne;  

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh:  

 aktiivõpet: paaris- ja rühmatöö, vestlus, diskussioon, väitlus, seminar, ajurünnak; 

loovülesande lahendamine (kirja ja kõne koostamine, teemantluuletus, ajaleht 

vm), juhtumianalüüs, rollimängud ja simulatsioonid, õppekäigud ja muu taoline; 

 skeemi, plaani, võrdleva tabeli koostamine, töölehe ja kontuurkaardi täitmine, 

arutluse ning temaatilise kava koostamine, arutluse kirjutamine;  

 uurimuslikud tegevused, sh praktiliste ja uurimistööde koostamine, infootsing 

teabeallikatest ning infoanalüüs, referaadi ja ettekande koostamine, 

retsenseerimine ning esitlemine IKT vahendeid kasutades;  

 allikaanalüüs (dokument, tekst, statistika, pilt, karikatuur jms) ning allika 

usaldusväärsuse hindamine;  

 tegevuspõhine õpe (nt dramatiseering, esitluse ja temaatilise ekspositsiooni 

koostamine, õppekäigu ettevalmistamine ning korraldamine), vabatahtlik töö;  

 mõistete seletamine ja kasutamine kontekstis, plankide ning ankeetide täitmine;  

 kohtumised õigusorganite esindajatega ja teiste spetsialistide esindajatega koolis 

ja nende töö jälgimine töökohal jmt;  
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8) arvestatakse õpilaste võimeid ja suutlikkust ning kohalikku eripära ja ühiskonnas 

toimuvaid muutusi; analüüsitakse jooksvaid päevasündmusi; 

9) arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid, sealjuures on põhirõhk hoiakute 

kujundamisel;  

10)  võimaldatakse siduda õpet koolivälise eluga, et kogu ainekäsitlus oleks võimalikult 

elulähedane. 

1.8. Hindamise alused 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest ja Tartu 

Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi hindamisjuhendist. Õpitulemuste kontrolli ja hindamise 

eesmärk on saada ülevaade õpitulemuste saavutatusest ja õpilase individuaalsest arengust ning 

kasutada saadud teavet õppe tulemuslikumaks kavandamiseks. Hindamise kriteeriumitest 

teavitatakse õpilasi kursuse esimesel tunnil. 

Hinnatakse:  

1) teadmisi, nende rakendamise oskust ja 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;  

2) kirjalikke ülesandeid, arvestades eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, 

mida hindamisel ei arvestata; 

3) jälgitakse teadmiste, sh ajalooalase sõnavara ja oskuste tasakaalu; 

4) arvestatakse õpilaste vanuselisi iseärasusi, individuaalseid võimeid ning valmisolekut 

ühe või teise tegevusega toime tulla.  

Hindamise vormid: 

1) õpilane saab õppeperioodi alguses teada, mida ja millal hinnatakse, mis 

hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid; 

2) õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega; 

3) õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid sisaldavad suulist ja kirjalikku küsitlust, 

tööd kaartide, dokumentide, allikmaterjali ja piltidega, referaadi ja uurimistöö 

koostamist, loovtööd ning arutluse kirjutamist; 

4) allikaanalüüsi puhul hinnatakse allikast olulise info leidmist, selle tõlgendamist ja 

võrdlemist, katkendi põhjal vastamist, kommenteerimist ning usaldusväärsuse üle 

otsustamist;  
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5) üksikfaktide tundmisele tuleb eelistada olulisemate ajaloosündmuste ja nähtuste analüüsi 

nõudvaid ülesandeid;  

6) arutluse puhul hinnatakse vastavust teemale, ajastu ja teemakohaste faktide tundmist, 

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

suhtumise väljendamist põhjendatud hinnangute kaudu; 

7) hinnatakse arutlusoskust, teksti mõistmist ja tööd erinevate allikatega (pildid, skeemid, 

tabelid, tekstid jms);  

8) hinnatakse mõistete seletamist ning kasutamist, probleemidest arusaamist ja nende 

analüüsi, argumenteerimise oskust, õigusalase info otsimise ning tõlgendamise oskust, 

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

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

kokkuvõtete, referaatide, esitluste jt iseseisvate ning rühmatöö ülesannete täitmist ja 

esitlemist;  

9) kursuse hinne kujuneb kas kontrolltööde, praktiliste tööde ning uurimuste, iseseisvate 

tööde ja/või ettekannete hinnetest; 

10) iseseisvad tööd on kodused ülesanded, klassitööd ja arvutitunnitööd, mida hinnatakse 

valikuliselt; 

11) kooliastmehinde väljapanekul arvestab aineõpetaja kursusehindeid ja õpilase 

individuaalset tulemust ainevaldkonnas. 

1.9. Füüsiline õpikeskkond 

Valdav osa õpet toimub klassis, kus on:  

1) võimalused rühmatööks ja ümarlauavestluseks mööblit ümber paigutada või liikuda 

erinevate õppekeskkonna osade vahel;  

2) arvutiklassis, kus on internetiühendus, arvuti kasutamise võimalus (vähemalt üks arvuti 

kahe õpilase kohta) ning audiovisuaalse materjali kasutamise võimalus.  

Kasutatakse ainekava eesmärke toetavaid õppematerjale ja -vahendeid:  

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

seinakaardid, allikakogumikud, käsiraamatud, elulooraamatud ja teabekirjandus, 

auvised, digitaliseeritud andmebaasid ja arhiivid, demonstratsioonivahendid ja 

illustratiivsed pildid (fotod, karikatuurid) ning IKT-põhiseid õppematerjalid 
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2) Õpetajate endi kogutud audio-visuaalne materjal HITSA Moodles (filmid, power-

pointid, esitlused jm). Hitsa moodle õppe kasutus õpilaste poolt. 

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

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

ülddeklaratsioon, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (üks kooli 

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

harta ning parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta (üks kooli kohta);  

4) Õppekäigud väljaspool klassiruumi: muuseum, arhiiv, näitus, raamatukogu, ajaloolis-

kultuuriline keskkond, sh muistised, ehitised, omavalitsus- ja riigiasutused, ettevõtted, 

kohtud, erinevate religioonide pühapaigad, lahingupaigad, sõjaväeosad ja teised 

riigikaitseinstitutsioonid, sh kaitseväe õppeasutused, jne;  

2. Sotsiaalainete valdkonna ainekavad 

2.1.Ajaloo ainekava 

2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi ajalooõpetusega taotletakse, et õpilane: 

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

ajaloos osalejana, määratleb end oma rahva liikmena, eurooplasena ja 

maailmakodanikuna; 

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

kaudu; 

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

järjepidevuse olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi, võtab oma seisukohti 

kujundades arvesse ajastu konteksti; 

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

eeldusena, teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning edasikandjana; 

5) leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate usaldusväärsust 

ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt; 

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

põhjendab oma seisukohta, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib 

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

arvamusest; 

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

väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kaitseb argumenteeritult 

oma seisukohta. 

2.1.2. Õppeaine kirjeldus 

Ajalooõpetus aitab õpilasel omandada kultuuriruumis ja ajaloolises keskkonnas orienteerumiseks 

vajalikke teadmisi ja oskusi ning teadvustada ja analüüsida minevikunähtuste muutlikkust, 

tõlgendatavust, omavahelisi seoseid ning seoseid tänapäevaga. Käsitletakse inimeste igapäevaelu 

ja maailmapilti, ühiskonna, kultuuri ja mõtteviisi, sh väärtushinnangute muutumist ning 

ajaloolisi isikuid ja sündmusi nii enda kui ka teiste vaatenurgast lähtuvalt. 

Ajalooõpetusel on kronoloogiline, poliitiline, majanduslik, sotsiaalne, kultuuriline ja ideede 

dimensioon. Erinevaid teemasid õppides võib rõhk olla kõigil võrdselt või mõnel nimetatutest. 

Gümnaasiumi ajalooõpetuses tähtsustatakse probleemikeskset käsitlust, analüüsides hinnanguid 

ja tõlgendusi erinevast seisukohast lähtuvalt. Mõistmaks, et ajalookirjutamine sõltub ajast ning 

ajaloouurija seisukohast, kujundatakse kriitilist suhtumist erinevatesse mõtteviisidesse, 

võrreldakse ajaloosündmuste ja -nähtuste käsitlemist eri allikates 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 ja 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 lähtuvalt. 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, erinevad inimesed ning paigad. Selle kogemuse ühendamisel koolis 

õpituga kujuneb õpilasel järk-järgult välja arusaam ajaloost. Õpilaste maailmapilti rikastab 
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ainetevaheline integratsioon ning lähedaste teemade käsitlemine erinevatest aspektidest 

lähtuvalt. 

Ajalooõpetuse kaudu kujundatakse erinevaid oskusi: 

1) ajas orienteerumise oskus; oskus leida, analüüsida ja mõista seoseid ning mõtestada 

ajaloolise keskkonna kujunemist; 

2) ajalooalaste mõistete tundmine ja kontekstis kasutamine; oskussõnavara laienemine; 

3) ajalooalaste küsimuste esitamine ning neile vastates erinevate lahenduste pakkumine; 

4) funktsionaalne kirjaoskus, kriitiline mõtlemine, arutlusoskus, järelduste tegemine ja 

seoste loomine ning oma seisukoha kujundamine ja põhjendamine; 

5) empaatia, oskus asetada end kellegi teise olukorda ajastut arvestades, koostöö- ja 

konfliktilahendusoskus; 

6) allikaanalüüs ja töö ajalookaardiga, info leidmine erinevatest teabeallikatest, selle 

kasutamine, kriitiline hindamine ja analüüsimine, allika usaldusväärsuse hindamine; 

7) suuline ja kirjalik eneseväljendus, referaadi ja ajalooalase uurimistöö koostamine, IKT 

vahendite kasutamine info hankimiseks ning oma töötulemuste esitlemiseks. 

Oskuste kujundamine ajalooõpetuses on pidev protsess ning see toimub erinevate õppeteemade 

läbimise kaudu.  

2.1.3. Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja:  

1) tunneb maailma olulisemaid kultuurisaavutusi ja mõistab kultuuri järjepidevust, 

väärtustab kultuurilist mitmekesisust, teadvustab kultuuri rolli enesemääratlemises ning 

väärtustab oma rolli kultuuri kandjana ja kultuuripärandi säilitajana;  

2) 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;  

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

maailma ajalooga, mõistab ajaloolise arengu järjepidevust ning ajaloosündmuste ja -

protsesside erineva tõlgendamise põhjusi;  
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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. 

2.1.4. Ajaloo aine kursused ja õppesisu 

I kursus „Üldajalugu” 

Õppe-eesmärgid: 

Anda ülevaade Euroopa tsivilisatsiooni tekkest ja arengust antiikajast uusaja lõpuni. Selgitada 

ühiskonna ja poliitilise mõtte arengut, majanduslikke ning sotsiaalseid muutusi. Tutvustada 

rahvastikuprotsesse ja rahvusriikide kujunemist.  

I teema: Antiikaeg 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

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

2) selgitab antiiktsivilisatsioonide tähtsust maailma ajaloos antiikaja näidete põhjal ning 

mõistab antiigipärandi olulisust tänapäeval; 

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

keisririigi toimimise põhimõtteid; 

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

tekkelugu ja kujunemist riigiusuks; 

5) iseloomustab näidete abil antiikkultuuri saavutusi, toob esile seosed antiikkultuuri ja 

Euroopa kultuuri kujunemise vahel, töötab ajastut iseloomustavate allikatega ning 

hindab neid kriitiliselt; 

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

laienemist; 

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

Suur, Romulus, Caesar, Augustus, Constantinus Suur, Jeesus ja Paulus, ning 

iseloomustab nende tegevust; 



224 

 

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. 

II teema: Keskaeg 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

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

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

teabeallikaid; 

3) iseloomustab kiriku osa keskaja ühiskonnas ja kultuuris ning inimeste mõttemaailma 

kujundajana; 

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

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

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

7) iseloomustab keskaegsete ülikoolide tegevust; 

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

inkvisitsioon, ristisõjad, läänikord, naturaalmajandus, raad, tsunft, gild, Hansa Liit, 

skolastika, koraan; 
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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. 

III teema: Uusaeg 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

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

uusajal; 

2) iseloomustab 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; 

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

5) tunneb teaduse ja tehnika arengu põhijooni ning tähtsamaid saavutusi uusajal; 

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid renessanss, humanism, reformatsioon, absolutism, 

parlamentarism, valgustus, revolutsioon, reform, kapitalism, kolonialism, monopol, 

urbaniseerumine, sotsialism; 

7) teab, kes olid Leonardo da Vinci, Christoph Kolumbus, Fernão de Magalhães, Martin 

Luther, Louis XIV, Voltaire, George Washington, Napoleon, Karl Marx ja Otto von 

Bismarck, ning iseloomustab nende tegevust. 

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

reformatsioon ja vastureformatsioon. 

Absolutism ja parlamentarism: poliitiline kaart uusaja alguses.  

Absolutism Prantsusmaal, parlamentarismi kujunemine ja kindlustumine Inglismaal. Ameerika 

Ühendriikide iseseisvumine. 

Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade mõju Euroopale: valgustus. Prantsuse revolutsioon 

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

teke. 

Industriaalühiskond: tööstuslik pööre, industriaalühiskonna iseloomulikud tunnused, 

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

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

I teema: Esiaeg 

Kursusel antakse ülevaade: 

asustuse kujunemisest Eesti alal 

muinasaja Eesti ühiskonna sotsiaalsetest suhetest, eluviisidest, elatusallikatest, suheteest 

naabritega 

keskaja ühiskonnakorralduse kujunemisest, suhetest võõrvõimuga, kultuurist, majandusest 

sõdade perioodist üleminekul keskajast uusaega ning selle mõjust rahvaarvule, majandusele ja 

kultuurile 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab ja iseloomustab tähtsamaid Eesti esiaja perioode inimeste tegevusalade ning eluolu 

muutuste alusel; tõlgendab muististe alusel inimeste eluolu ja ühiskondlikku korraldust 

ning uskumusi ja vaimulaadi; 

2) iseloomustab esiaja eestlaste suhteid naaberrahvastega ning vastastikuseid mõjutusi; 

3) iseloomustab Eesti halduskorraldust ja majanduslikku arengut esiaja lõpul; 

4) seletab ja kasutab kontekstis mõisted arheoloogiline kultuur, muistis, muinaslinnus, 

kalme, maakond, kihelkond, malev, animism. 

Õppesisu: 

Antropogeneesi põhijärgud. Inimasustuse levik maailmas. Jääaeg ja selle taandumine. 

Inimasutuse algus Euraasia põhjaosas. 
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Tähtsamad arheoloogilised kultuurid. Muinasaja allikad ja nende uurimine. 

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

venekirveste kultuur – elanike peamised tegevusalad ning kultuuri iseloomustavad muistised. 

Metalliaeg. Pronksiaeg. Asva kultuur. Rauaaeg. Põlispõllundus, kalmed, linnused. 

Eesti esiaja lõpul. Suhted naabritega: idaslaavlased, balti hõimud, viikingid. Rahvusvaheliste 

kaubateede kujunemine ja Eesti. 

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

Külad ja elamud. 

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

levikust Eestis. 

II teema: Keskaeg 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

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

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

suhteid naaberriikidega; 

3) analüüsib Jüriöö ülestõusu tähtsust ja tähendust ajaloolise narratiivina; 

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

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

Euroopa ajaloo vahel keskajal; 

5) iseloomustab Eesti keskaja kultuuri põhijooni ning mõistab ristiusu mõju Eesti 

kultuurile, vaimuelule ja väärtushinnangute muutumisele; mõistab kultuurilist 

järjepidevust; 

6) analüüsib kriitiliselt keskaja kroonikaid ja teisi teabetekste; 

7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Vana-Liivimaa, Liivi Ordu, vasallkond, mõis, 

teoorjus, sunnismaisus, adramaa; 

8) teab, kes olid Lembitu, Kaupo, piiskop Albert ja kroonik Henrik, ning iseloomustab 

nende tegevust. 

Õppesisu: 
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Paavsti võim ja hegemonistlikud taotlused: ristisõdade põhjused ja peasuunad. Läänemere 

maade ristiusustamine. Keskaegne kolonisatsioon. Lääne-Euroopa ühiskonna eeskuju Eesti 

keskaja ühiskonna kujunemisel. 

Muistne vabadusvõitlus: Balti ristisõdade põhjused. Muistse vabadusvõitluse käik. 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. Arhitektuur. 

III teema: üleminekuaeg keskajast uusaega 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab rahvusvahelisi suhteid Läänemere piirkonnas 16. sajandil; võrdleb 

suurriikide mõju Läänemere piirkonnas 16. sajandil; 

2) selgitab Liivi sõja eellugu, käiku ja tulemusi; analüüsib ning hindab allikate alusel sõja 

osaliste tegevust; 

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

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

mentaliteedis ning vaimuelus; 

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

nende tegevust. 

Õppesisu: 

Tugeva keskvõimuga riikide kujunemine Läänemere regioonis. 

Reformatsioon Eestis: haridusolud. Eestikeelse trükisõna algus. 

Liivi sõda: Vana-Liivimaa asend Läänemere regioonis. Liivi sõja eellugu, käik ja tulemused. 

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

Kultuuri areng: Balthasar Russowi kroonika ajalooallikana. Reformatsiooni ja 

vastureformatsiooni mõju vaimuelule. 

III kursus Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni) 
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Õppe-eesmärgid: 

Võrrelda Rootsi aja ja Vene aja ühiskonda, riiklikku ülesehitust, majandussuhteid, kultuurilisi 

mõjutusi ja rahvastikuprotsesse. Tähtsustada luteri usu mõju eestlaste vaimuelu kujunemisele, 

kirjasõna levikule ja rahvaharidusele. Analüüsida riigivõimu mõju mõisamajandusele ja 

mõisnike ning talupoegade omavahelistele suhetele. Selgitada talurahva kujunemist pärisorjast 

peremeheks. Tähtsustada ärkamisaja rolli Eesti riikluse kujunemisel. 

I teema: Rootsi aeg 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

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

2) iseloomustab Rootsi poliitikat Eesti- ja Liivimaal ning annab sellele allikate ja 

teabetekstide põhjal hinnangu; hindab allikate usaldusväärsust; 

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

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

ning tänapäeval; 

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

piiblikonverentsid, Vastne Testament, Academia Gustaviana; 

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

iseloomustab nende tegevust. 

Õppesisu: 

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. 

II teema: Eesti 18. sajandil 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) selgitab Põhjasõja põhjusi, tulemusi ja mõju; 

2) iseloomustab Balti erikorda ning selle mõju Eesti arengule; 
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3) analüüsib allikate ja teabetekstide alusel talurahva majandusliku olukorra ning õigusliku 

seisundi muutumist; 

4) analüüsib rahvastikuprotsesse mõjutanud tingimusi; 

5) analüüsib Euroopa valgustusideede mõju eesti vaimuelule; 

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

vennastekogud; 

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

Hupel, ning iseloomustab nende tegevust. 

Õppesisu: 

Venemaa euroopastumine 18. sajandil. Katariina II valgustatud absolutism. 

Põhjasõda: Põhjasõja põhjused, käik ja tulemused. 

Rahvastikuprotsessid Eestis 16.–18. sajandil. Sõdade, haiguste, olmetingimuste ja näljahädade 

mõju rahvastikule. 

Balti erikord: Vene keskvõim ja baltisaksa seisuslik omavalitsus. Talurahva õiguslik seisund ja 

majanduslik olukord. Asehalduskord. 

Vaimuelu 18. sajandil: baltisaksa kultuur ja talurahvakultuur. Rahvaharidus. Pietism ja 

valgustus. 

III teema: Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

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

majandusprotsesside ja talurahvaseaduste seoseid; 

2) mõistab ärkamisaja tähendust ja tähtsust ning selle mõju kodanikuühiskonna 

kujunemisele Eesti ajaloos; 

3) iseloomustab rahvusliku liikumise eeldusi ja seoseid Euroopaga; 

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

liikumise eestvedajad; analüüsib allikate alusel rahvusliku liikumise ettevõtmisi ja ideid; 

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

sajandi lõpul ning loob seoseid omariikluse kujunemisega; 

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

venestamine, Aleksandrikool; 
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7) teab, kes olid Karl Ernst von Baer, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Johann Voldemar 

Jannsen, Jakob Hurt, Carl Robert Jakobson, Lydia Koidula ja Jaan Tõnisson, ning 

iseloomustab nende tegevust. 

Õppesisu: 

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

sajandil ja 20. sajandi algul. 

Talurahva vabanemine: pärisorjuse kaotamine Eestis. Talurahva omavalitsuse kujunemine. 

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

Eesti arengus. 

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

kujunemise algus. Seltsiliikumine. Tähtsamad rahvusliku liikumise ettevõtmised ja nende 

eestvedajad, erimeelsused eesmärkide saavutamisel. 

Moderniseeruv Eesti: majanduse areng. Raudteede ehitamine, selle mõju majanduslikule ja 

sotsiaalsele arengule. Suurtööstuse kujunemine. Põllumajanduse areng. Talurahva kihistumine. 

Ülevenemaaliste seaduste laienemine Eestile. Venestusaja mõju haridusele, 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 

Õppe-eesmärgid: 

Kursuse käigus antakse ülevaade Eesti riikluse kujunemisest ja arengust 20. sajandi algusest 

Teise maailmasõja lõpuni. Käsitletakse majanduslike, poliitiliste, ideoloogiliste suhete 

muutumist erinevatel kümnenditel. Analüüsitakse sõdade tekke põhjuseid ja nende tagajärgi 

Euroopa ja Eesti ühiskonnale. Selgitatakse Eesti rahva õigusliku olukorra muutusi vaadeldaval 

perioodil. 

I teema: maailm Esimese maailmasõja eel 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

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

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

Õppesisu: 

Suurriikide arengujooni: poliitiliste süsteemide erinevused, Venemaa. 

Maailma majandus: teadusrevolutsioon, monopolid, kapitali eksport, vabaturumajandus ja 

protektsionism. 

Suurriikide liidud: kujunemise põhjused ja tagajärjed. 

II teema: Esimene maailmasõda 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib Esimese maailmasõja põhjusi ning sõdivate poolte taotlusi; 

2) analüüsib Esimese maailmasõja tagajärgi ja mõju maailma arengule; 

3) analüüsib Eesti omariikluse saavutamise eeldusi ja protsessi; 

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

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

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

Landeswehr, Tartu rahu; 

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

ning iseloomustab nende tegevust. 

Õppesisu: 

Esimese maailmasõja põhjused. 

Sõdivad pooled ja tähtsamad sõjatandrid. 

Esimese maailmasõja tagajärjed: impeeriumide lagunemine, uute rahvusriikide sünd Euroopas, 

uus maailmakord ja Rahvasteliit. 

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

III teema: maailmasõdadevaheline aeg: demokraatia ja diktatuurid 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

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

põhjusi; 
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2) teab ja iseloomustab rahvusvahelisi kriise: Kaug-Ida, Etioopia, Hispaania kodusõda; 

3) iseloomustab majanduse arengut maailmasõdadevahelisel perioodil ning selgitab 

majanduskriisi põhjusi ja mõju; 

4) analüüsib ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda; 

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

kujunemise põhjusi ja mõju ühiskonnale ning iseloomustab vaikivat ajastut; 

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid demokraatia, diktatuur, autoritarism, totalitarism, 

kommunism, NSVL, fašism, natsionaalsotsialism, Rahvasteliit, Versailles’ süsteem, 

vaikiv ajastu, parlamentarism, vabadussõjalased; 

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

Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson, ning iseloomustab nende tegevust. 

Õppesisu: 

Euroopa-kesksus ning rahvusvahelised suhted. 

Demokraatia levik. 

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, eripärad ja levik: poliitiline süsteem, majandus, 

ühiskonnaelu. 

Uute konfliktide kujunemine, kriisikolded. 

Eesti tee demokraatialt autoritarismile: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu. 

IV teema: Teine maailmasõda 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib rahvusvahelisi suhteid Teise maailmasõja eel; 

2) iseloomustab Teise maailmasõja põhjusi ja tagajärgi; 

3) iseloomustab sõjategevust kaardi järgi; 

4) teab Hitleri-vastase koalitsiooni kujunemislugu; 

5) analüüsib Teise maailmasõja mõju Eesti ajaloole; 
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6) teab, kes olid Winston Churchill, Charles de Gaulle, Dwight Eisenhower, Georgi Žukov, 

Johannes Vares ja Otto Tief, ning iseloomustab nende tegevust; 

7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Anšluss, Müncheni konverents, MRP, baaside 

leping, okupatsioon, suvesõda, Atlandi harta, ÜRO. 

Õppesisu: 

Teine maailmasõda kui Esimese maailmasõja jätk. 

Teise maailmasõja põhjused: Saksamaa, Nõukogude Liidu ja Jaapani agressiivne välispoliitika 

ning demokraatlike Lääneriikide lepituspoliitika nurjumine. 

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

Atlandi harta, Teherani, Jalta ja Potsdami konverentside tähtsus. 

Tähtsamad sõjatandrid ja lahingud: rinded, tähtsamaid lahingud (Pearl Harbor, Moskva, 

Midway, Stalingrad, Kursk, El-Alamein, Normandia dessant). 

Teise maailmasõja tulemuste vastuolulisus ja selle tagajärjed maailma poliitilisele, 

majanduslikule ja ideoloogilisele arengule. 

Eesti Teises maailmasõjas: iseseisvuse kaotamine, okupatsioonid, sõjakaotused ja -kahjud, sõja 

mõju inimeste elukäikudele. Pagulaskond. 

V kursus lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel 

Õppe-eesmärgid: 

Anda ülevaade külma sõja kujunemise põhjustest ja selle tagajärgedest Eesti ja Euroopa ajaloole. 

Selgitada Sotsialistliku maailmasüsteemi ja Nõukogude Liidu lagunemise põhjuseid ja tagajärgi. 

Tutvustada Eesti taasiseseisvumise protsessi. Kirjeldada poliitilisi ja sotsiaal-majanduslikke 

muutusi Eestis ja Euroopas pärast sajandivahetusel. 

I teema: Külm sõda 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

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

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

3) analüüsib rahvusvahelist olukorda külma sõja ajal; 

4) iseloomustab kahe Saksa riigi arengut külma sõja ajal; 
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5) teab, kes olid Harry Truman, John F. Kennedy, Nikita Hruštšov, Fidel Castro, Konrad 

Adenauer ja Willy Brandt, ning iseloomustab nende tegevust; 

6) 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. 

II teema: demokraatlik maailm pärast Teist maailmasõda 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib demokraatlike riikide arengu põhijooni; 

2) teab Euroopa integratsiooni kujunemist ja põhietappe; 

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

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

Õppesisu: 

USA: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu. 

Ühise Euroopa integratsiooni otsingud. Euroopa integratsioon. 

III teema: NSVL ja kommunistlik süsteem 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib kommunistliku süsteemi kujunemislugu ja põhijooni; 

2) iseloomustab NSVLi ühiskonnaelu arengut; 

3) analüüsib kommunistliku süsteemi kriiside põhjusi ja tagajärgi; 

4) analüüsib Eesti ühiskonna arengut Nõukogude okupatsiooni ajal; 

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kollektiviseerimine, industrialiseerimine, 

stalinism, sula, stagnatsioon, dissidentlus, Brežnevi doktriin, plaanimajandus, 

sotsialismileer, liiduvabariik, kultuurirevolutsioon; 
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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. 

NSVL: stalinism, sula, stagnatsioon. 

Eesti NSV: ühiskond, majanduse areng, rahvastik, vastupanu vormid, suhted Välis-Eestiga. 

IV teema: maailm sajandivahetusel 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib kommunistliku süsteemi lagunemise põhjusi; 

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

3) analüüsib jõudude vahekorra muutusi rahvusvahelistes suhetes ning uute pingekollete 

kujunemist; 

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

5) selgitab Eesti integreerumist Euroopasse ja maailma; 

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

Kohl, Vaclav Havel, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar Savisaar ja Mart Laar, ning 

iseloomustab nende tegevust; 

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

Rahvarinne, Balti kett, interrinne, ERSP, Eesti Kongress, Põhiseaduse Assamblee. 

Õppesisu: 

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

poliitilised reformid NSVLis. Kommunistliku bloki lagunemise ja kommunistlike ideede krahhi 

mõju väärtushinnangutele. 

Külma sõja lõpp ja geopoliitilised muudatused: poliitilise kaardi muutumine. 

USA rolli muutus: uus jõudude vahekord maailmas. 

Eesti iseseisvuse taastamine. Integratsioon Euroopasse ja maailma: laulev revolutsioon, riikluse 

taastamine. 

Uued pingekolded: Balkani kriis. 
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VI kursus Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm 

Õppe-eesmärgid: 

Anda ülevaade olulisematest arengutest Eesti ja maailma ajaloos 20. sajandil. Kirjeldada 

muutusi eluolus ja kultuuris. Analüüsida sõdade puhkemise põhjuseid ja tagajärgi. Selgitada, 

mida kujutavad ennast inimsusevastased kuriteod ning miks on nende taunimine ja vältimine 

vajalik.  

I teema: eluolu ja kultuur 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

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

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

igapäevaelus; 

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

Õppesisu: 

Ühiskondlikud liikumised ja ideoloogiad: sotsialism, liberalism, noorsooliikumine, 

neegriliikumine, feminism, keskkonnakaitse. Ühiskondlike liikumiste ja ideoloogiate 

avaldumine kultuuris. 

Muutused eluolus: viktoriaanliku maailma lagunemine, naiste emantsipatsioon, spordi 

populaarsuse kasv, mood, massikultuur, kodumasinad. 

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

Kultuurivaldkondade arengu iseloomulikud jooned: vaimse murrangu ilmingud kunstis, 

kirjanduses, arhitektuuris, muusikas. 

Multikultuursuse kontseptsioon. 

Poliitiliste olude mõju Eesti kultuurile ja eluolule. 

I teema: sõja ja rahu küsimus 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

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

väärtushinnangud 

2) sõja ja rahu küsimuses 20. sajandi jooksul; 
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3) analüüsib rahvusvaheliste organisatsioonide rolli riikidevahelistes suhetes; 

4) teab Lähis-Ida kriisikolde kujunemise põhjusi, selgitab kriisi olemust ja püüdeid seda 

lahendada; 

5) 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. 

II teema: inimsusevastased kuriteod 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) selgitab, millised arengusuunad ühiskonnas tegid võimalikuks inimsusevastaste 

kuritegude toimepaneku; 

2) mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise 

vajalikkust; 

3) teab inimsusevastaste kuritegude toimepanemise viise ja nende tagajärgi; 

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

Õppesisu: 

Massikuritegude ideoloogilised alused ja psühholoogilised juured. 

Koonduslaagrid, GULAG. 

Küüditamised. 

Natsismikuriteod: holokaust. 

Kommunismikuriteod. 

Genotsiid, etnilised puhastused. 

Inimsusevastased kuriteod Eestis. 

III teema: muu maailm 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 
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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. 

Õppetegevus 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

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

ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega; 

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

ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda; 

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ning 

rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks ning 

loovateks ja kriitiliselt mõtlevateks isiksusteks; 

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) laiendatakse õpikeskkonda: muuseum, arhiiv, näitus, raamatukogu, arvutiklass, 

ajalooliskultuuriline keskkond (muistised, ehitised) jne; 

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: paaris- ja rühmatöö, vestlus, 

diskussioon, väitlus, seminar, projektõpe, loovülesande lahendamine (kirja ja kõne 

koostamine, teemantluuletus, ajaleht jne); skeemi, plaani, võrdleva tabeli, õpimapi 

koostamine; praktilised ja uurimistööd; töölehe ja kontuurkaardi täitmine, arutluse ja 

temaatilise kava koostamine, arutluse kirjutamine; infootsing teabeallikatest ja 

infoanalüüs, referaadi ja ettekande koostamine, retsenseerimine ja esitlemine IKT 

vahendeid kasutades; allikaanalüüs (dokument, tekst, statistika, pilt, karikatuur jms) ja 

allika usaldusväärsuse hindamine, töö kaardiga; tegevuspõhine õpe (nt dramatiseering, 

esitluse ja temaatilise ekspositsiooni koostamine, õppekäigu ettevalmistamine ja 

korraldamine). 



240 

 

2.2.Ühiskonnaõpetuse ainekava 

2.2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi ühiskonnaõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) mõistab, väärtustab ja kaitseb inimõigusi ja põhivabadusi; austab demokraatia 

põhimõtteid ja demokraatlikke väärtusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid, on 

seaduskuulekas; 

2) määratleb ennast Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna, teadvustab oma kohustusi ja 

vastutust kodanikuna; toetab oma käitumisega ühiskonna, kultuuri ja looduskeskkonna 

jätkusuutlikku arengut ning kavandab teadlikult oma tulevikku; 

3) austab enda ja teiste inimväärikust, suhtub eelarvamusteta ja lugupidavalt kõigisse 

inimestesse ning arvestab nende erivajadusi; 

4) mõistab ja austab oma ja teiste rahvaste kultuuri väärtuslikkust, erinevaid 

maailmavaatelisi tõekspidamisi (v.a inimsusevastased) ning saab aru kultuuride dialoogi 

5) tähendusest ja vajalikkusest; 

6) märkab, uurib ning seostab ühiskonnas toimuvaid protsesse ja arengut ning aitab 

võimaluste piires probleemidele lahendusi leida; 

7) omandab majandusliku mõtlemise alused ning oskuse toimida turumajanduse 

tingimustes; 

8) põhjendab ning kaitseb oma seisukohti ja valikuid argumenteeritult ning suudab osaleda 

arutelus ja väitluses; oskab eristada emotsionaalseid ja poliitiliselt kallutatud hinnanguid 

objektiivsest tõest; austab igaühe õigust isiklikule arvamusele ja sõnavabadusele; 

9) hangib eesmärgipäraselt ühiskonnaalast teavet erinevatest allikatest, suudab seda 

tõlgendada, üldistada, kriitiliselt hinnata, talletada ja edastada, järgides seejuures 

autoriõigust; 

10) valib sobivad ja loovad meetodid, et teostada ideid, mis toetuvad olukorra, enda 

suutlikkuse ja ressursside adekvaatsele hindamisele ja tegevuse tulemuste prognoosile 

ning on kooskõlas püstitatud eesmärkidega. 

2.2.2. Õppeaine kirjeldus 

Gümnaasiumi ühiskonnaõpetus on kujundatud vastavuses tänapäeva sotsiaalteaduste arengu ja 

ühiskondlike vajadustega. Õpilased omandavad sotsiaalse kirjaoskuse, s.o teadmised, oskused, 

väärtused ja hoiakud, mis on vajalikud vastutustundlikuks toimetulekuks dünaamilises ja 
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mitmekultuurilises keskkonnas. Õppeaine eesmärk on luua eeldused aktiivse ja kompetentse 

kodaniku kujunemiseks, kes suudab kohaneda muutustega, oskab ennast arenguga suhestada, 

oma kodanikupositsiooni kujundada, 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 (majandus, poliitika, õigus) korraldust 

ja toimimist. Kõiki valdkondi analüüsitakse nii ühiskonnast kui tervikust lähtudes kui ka 

indiviidi positsioonist ja rollidest tulenevalt. Põhikoolis omandatut Eesti riigi ja ühiskonna 

toimimisest laiendatakse Euroopa ja maailma probleemide käsitlemisega. Lisaks Eesti ja 

Euroopa ainesele leiavad käsitlemist ka olulised globaalsed ühiskonnaprobleemid. 

Õpilane puutub ühiskonnas kokku erinevate eluvaldkondade ja situatsioonidega. Et toetada 

õpilase sotsialiseerumist ja ühiskondliku kompetentsuse kujunemist, hõlmab ainekava 

mitmekesist teemaderingi 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 vaadete, 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 erinevates 

valdkondades välja kujunenud institutsionaalset korraldust (näiteks perekonda, riiki, 

turgu, õigust, meediat); 

3) uuritakse avaliku ja erasektori olemust ning funktsioone; tutvutakse kodanikuühiskonna 

struktuuri ja ülesannetega, analüüsitakse sektoritevahelise koostöö võimalusi ja 

kogemusi; 
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4) õpitakse tundma ühiskonna erinevaid vorme ja arengujärke; tutvutakse nüüdisühiskonna 

kujunemisloo ja peamiste tunnusjoontega, pöörates erilist tähelepanu ühiskonna 

moderniseerumisprotsessile 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 ja sellega 

seotud institutsioone; selgitatakse põhjusi, mis võivad viia kodanike riigist 

võõrdumisele; vaadeldakse erinevate demokraatia vormide plusse ja miinuseid, sidudes 

seda 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 oskused oma valimisõiguse realiseerimiseks; 

käsitletakse kodanike kaasamist avaliku võimu teostamisse ja võimalusi mõjutada 

avaliku võimu tegevust, sh tutvutakse erakondade, kodanikuühenduste ja survegruppide 

tegevusega; omandatakse oskused kodanikualgatuste ja aktsioonide õiguspäraseks 

korraldamiseks. 

Majandust käsitlev teemavaldkond aitab kujundada noorte valmisolekut erinevateks 

karjäärivalikuteks ja aktiivseks osaluseks majanduselus.  

Õppetöö käigus: 

1) õpitakse tundma nüüdisaegse turumajanduse seaduspärasusi ja protsesse; käsitletakse 

rahvusliku rikkuse ja ühiskonna heaolu allikaid ja tegureid, era- ja avalike huvide 

erinevust ning ühiskondlike ressursside kasutamise põhimõtteid; 

2) tutvutakse Eesti majanduse ja tööturu arengusuundadega, sealhulgas teadmusmajanduse 

ja loomemajanduse arenguperspektiividega ning ettevõtlust ja töösuhteid reguleerivate 

olulisemate 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. 
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Neljanda teemavaldkonna kaudu laiendavad õppijad oma teadmisi globaalsetest probleemidest ja 

toimijatest. Eesmärgiks on õppida nägema, kuidas igaüks saab panustada maailma turvalisemaks 

ja humaansemaks muutmisse. Aine sisu kaudu: 

1) õpitakse mõistma maailma mitmekesisust, riikide huvisid, koostööd ja probleeme 

globaalse infoühiskonna kujunemisel ning riskiühiskonna käsitlemisel; 

2) vaadeldakse rahvusriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide osa tänapäeva maailmas, 

antakse ülevaade riikidevahelise koostöö väljakutsetest (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:  

1) seaduslikkus ja isiklik vastutus,  

2) sotsiaalne õiglus ja kodanike võrdne kohtlemine,  

3) inimõiguste austamine,  

4) intellektuaalse omandi väärtustamine,  

5) salliv suhtumine erinevustesse,  

6) lugupidamine erinevate kultuuride vastu,  

7) tauniv suhtumine eelarvamustesse, sh rassismi ja ksenofoobiasse,  

8) 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 selliselt, et ühelt poolt omandaksid 

õpilased tervikpildi vastastikku seotud sootsiumist, kuid teiselt poolt oskaksid alati hinnata oma 

positsiooni ja valikuid sotsiaalsest kontekstist tulenevalt. 

Ühiskonnaõpetus on tihedalt seotud ajaloo, geograafia, bioloogia ja inimeseõpetusega. Nii 

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 

valikkursused avardavad veelgi õpilaste teadmisi oma ja teistest kultuuridest ning ühiskonnast, 

toovad enam sisse mitmekultuurilisuse ja globaliseerumise dimensiooni, et luua seoseid ning 

märgata sarnast ja erinevat. 
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Õppematerjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt ja igapäevaeluga seostatult. Suurt 

tähelepanu pööratakse õpilastes huvi äratamisele aine vastu, õpimotivatsiooni kujundamisele. 

Õppetöös rakendatakse aktiivõppemeetodeid, nagu arutelud, juhtumianalüüsid, uurimisprojektid 

ning kaasalöömine kodanikualgatuslikes ettevõtmistes. Olulised on uurimuslikud õpivõtted, 

mille abil omandavad õpilased probleemide püstitamise, hüpoteeside sõnastamise, töö 

planeerimise ja tegemise, kriitilise mõtlemise ning tulemuste tõlgendamise ja esitamise oskused. 

Ühiskonnaõpetuse aine omandamisele aitavad kaasa õppekäigud, ekskursioonid, kohtumised 

erinevate inimestega jms. 

Õppekirjandusele lisaks kasutatakse erinevaid materjale ja teabetekste, dokumente, elektroonilisi 

andmebaase, õppefilme jms. 

2.2.3. Õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) tunneb nüüdisühiskonna kujunemise põhijooni, struktuuri, valdkondi ja korraldust, 

mõistab poliitika toimemehhanisme ning oskab ennast ühiskonna arenguga suhestada; 

2) tunneb ja väärtustab demokraatia põhimõtteid, inim- ja kodanikuõigusi; oskab kasutada 

„Eesti Vabariigi põhiseadust”, rahvusvahelisi õigusnorme ja õigusakte; järgib seadusi 

ning toimib oma õiguste ja kohustuste järgi; 

3) iseloomustab riikidevahelise poliitilise, majandusliku ja kultuurilise suhtlemise 

põhimõtteid, nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse, tunneb olulisi 

rahvusvahelisi organisatsioone ning mõistab oma rolli maailmakodanikuna; 

4) on omandanud ülevaate nüüdisaegse majanduse toimemehhanismidest, oskab 

adekvaatselt määrata ja realiseerida oma karjäärivõimalusi ning otsida teavet omale 

sobivate eneserakendus- ja edasiõppimisvõimaluste leidmise kohta; 

5) teab tarbijaõigusi ning oskab lahendada nendega seotud probleeme, käitub teadliku ja 

vastutustundliku tarbijana, analüüsib oma käitumise tagajärgi ning mõistab üksikisiku 

rolli globaalsel tasandil (kliimamuutus, õiglane kaubandus, ületarbimine jms); 

6) määratleb end ühiskonnas oma võimalusi arvestades, tuleb toime turumajanduslikus 

ühiskonnas, osaleb aktiivselt ja vastutustundlikult ühiskonnaelus, sh 

kodanikualgatusprojektides, kaitseb oma huve ja õigusi, arvestades teiste inimeste 

õigusi, ning seisab vastu demokraatlike väärtuste eiramisele; 

7) seletab ja kasutab kontekstis ühiskonnaõpetuse olulisemaid mõisteid, mõistab 

õigusteksti ning sotsiaal-majanduslikku teavet; oskab leida vajalikku infot, seda 
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kriitiliselt hinnata, süstematiseerida ja kasutada ning luua uut teavet, väärtustades ja 

arvestades autoriõiguste kaitset. 

2.2.4. Ühiskonnaõpetuse kursuste kirjeldused ja sisu 

Ühiskonnaõpetus I 

Õppe-eesmärgid: 

Anda ülevaade ühiskonnaelu toimimisest. Selgitada, mis on demokraatia ja demokraatlik 

valitsemine. Analüüsida demokraatia tugevusi ja nõrkusi. Kirjeldada, kuidas toimub valitsemine 

õigusriigis ning kuidas toimivad erinevad põhiseaduslikud institutsioonid. 

I teema: Ühiskond ja selle areng 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab nüüdisühiskonda, tunneb ühiskonna struktuuri ning toimimispõhimõtteid, 

ühiskonnaelu valdkondi ja nende omavahelist seotust ning oskab ennast suhestada 

ühiskonna arenguga; 

2) tunneb demokraatia põhimõtteid ja vorme, analüüsib ja väärtustab demokraatia 

võimalusi (sh kodanikuaktiivsust) ning hindab ohte; 

3) iseloomustab nüüdisühiskonna peamisi probleeme Eestis, Euroopas ja maailmas, 

analüüsib  sotsiaalsete pingete ja probleemide tekke põhjusi, kirjeldab sellest tulenevaid 

ohte ning on valmis oma võimaluste piires lahenduste leidmisele kaasa aitama; 

4) teab euroopalikke põhimõtteid sotsiaalkaitse alal ning oskab vajaduse korral otsida abi; 

5) on kujundanud oma kodanikupositsiooni Eesti, Euroopa ja globaalses kontekstis ning 

tunneb kodanikualgatuse võimalusi; 

6) tunneb ning järgib inim- ja kodanikuõigusi ning -vabadusi, seisab vastu humanistlike ja 

demokraatlike väärtuste eiramisele ning tunneb kodanikuvastutust; 

7) oskab koguda sotsiaal-poliitilist ja majanduslikku teavet, sh meediast, seda kriitiliselt 

hinnata, süstematiseerida ning kasutada; 

8) seletab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid nüüdisühiskond, tööstusühiskond, 

postindustriaalne ühiskond, infoühiskond, teadmusühiskond, heaoluühiskond, 

siirdeühiskond, demokraatia, ühiskonna jätkusuutlikkus, kodanikuühiskond, avalik, äri- 

ja mittetulundussektor, otsene ja esindusdemokraatia, huvirühm, mittetulundusühing, 

sotsiaalne mobiilsus, sotsiaalne staatus, inim- ja kodanikuõigused, intellektuaalomand, 

pluralism, sotsiaalne turvalisus, sotsiaalkindlustus, sotsiaalabi, ühishüved. 
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Õppesisu: 

Ühiskonna uurimine 

Sotsiaalteaduste valdkonna eripära. Teaduslik ühiskonna uurimise meetod. Teadusliku teadmise 

erinevus tavateadmisest. 

Sotsiaalsed suhted ja institutsioonid 

Rahvastiku sotsiaal-majanduslik jaotus ja ühiskonna kihistumine. 

Ühiskonna sooline ja vanuseline jaotus. Rahvusvähemused, vähemusrahvused. Religioosne 

mitmekesisus.  

Haridus sotsiaal-majandusliku staatuse tegurina. Sotsiaalne mobiilsus. 

Ühiskonna sidusus. Sotsiaalne õiglus. Majanduslik ja sotsiaalne ebavõrdsus. Vaesus. Vaesuse 

leevendamise meetmed. 

Normid ja väärtused. 

Sotsiaalsed institutsioonid: perekond, riik, turg, meedia. 

Nüüdisühiskond ja selle kujunemine 

Avalik ja erasektor. Kodanikuühiskond. Tööstusühiskond. Moderniseerumine. Postindustriaalne 

ühiskond. Infoühiskond. Teadmusühiskond. 

Siirdeühiskond. Heaoluühiskond. 

Ühiskonna jätkusuutlikkus. 

II teema: Demokraatliku ühiskonna valitsemine ja kodanikuosalus 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab demokraatliku valitsemiskorralduse toimemehhanisme Eestis ja Euroopa 

Liidus ning valitsemises osalemise võimalusi; 

2) iseloomustab poliitilisi ideoloogiaid ja kujundab oma põhjendatud eelistused; 

3) tunneb Eesti ja Euroopa Parlamendi valimissüsteemi ning mõistab oma kohustust 

valijana; 

4) tunneb, kasutab ning järgib „Eesti Vabariigi põhiseadust” ja teisi õigusakte ning oskab 

seaduslike vahenditega kaitsta oma huve ja õigusi; 

5) suhtleb vajaduse korral riigi- ja kohalike asutustega ning vormistab nõuetekohaseid 

dokumente; 

6) on kursis ühiskondlik-poliitiliste sündmustega, mõistab tänapäeva ühiskonna probleeme 

ning pakub võimaluse korral lahendusi; 
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7) seletab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid riik, monarhia, vabariik, unitaarriik, 

föderatsioon, konföderatsioon, parlamentarism, presidentalism, poolpresidentalism, 

kodakondsus, demokraatia, diktatuur, avalik haldus, bürokraatia, korruptsioon, 

ideoloogia, liberalism, konservatism, sotsiaaldemokraatia, erakond, sotsiaalne liikumine, 

vasakpoolsus, parempoolsus, tsentrism, õigusvahemees (ombudsman), õiguskantsler, 

riigikontroll, majoritaarne ja proportsionaalne valimissüsteem, e-valimised, õigusriik, 

seadusandlik võim, opositsioon, koalitsioon, fraktsioon, täidesaatev võim, 

koalitsioonivalitsus, enamus- ja vähemusvalitsus, kohtuvõim, riigipea, 

põhiseaduslikkuse järelevalve, regionaalpoliitika, kohalik võim, Euroopa Liit, Euroopa 

Parlament, Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Ülemkogu, 

Euroopa Kohus, Euroopa Nõukogu, Euroopa Inimõiguste Kohus. 

Õppesisu: 

Riik ja riigi vormid 

Riigi põhitunnused. Riigi funktsioonid. Riigiorganid. Poliitiline režiim: demokraatia, diktatuur. 

Autoritaarne ja totalitaarne režiim. Parlamentaarne ja presidentaalne demokraatia. 

Demokraatia ohud. 

Õigusriik ja võimude lahusus 

Õigusriigi põhimõtted. Võimude lahusus ja tasakaalustatus. 

Kõrgem seadusandlik võim. Parlamendi struktuur ja ülesanded. Opositsioon, koalitsioon. 

Seadusloome. Eesti Vabariigi õigusaktid, rahvusvaheline õigus, Euroopa õigus. 

Kõrgem täidesaatev võim. Valitsuse moodustamine. Enamus- ja vähemusvalitsus. Valitsuse 

ülesanded. 

Riigipea. Riigipea roll parlamentarismi ja presidentalismi korral. 

Kohtuvõim. Eesti kohtusüsteem. Ombudsman (õigusvahemees), õiguskantsler. Euroopa Kohus. 

Euroopa Inimõiguste Kohus. 

Avalik teenistus. Bürokraatia. Riigibürokraatia kontrollimise võimalused. Riigikontroll. 

Kohalik omavalitsus, selle struktuur ja ülesanded. Keskvõimu ja kohaliku võimu suhe. 

Inimõigused 

Inim- ja kodanikuõigused. Võrdõiguslikkus. Sotsiaalsed õigused ja sotsiaalne kaitse. 

Rahvusvahelised ja riigisisesed inimõiguste kaitse mehhanismid. Inimõiguste rikkumine. 

Inimkaubandus. Lapstööjõud. 

Poliitilised ideoloogiad 
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Ideoloogia mõiste ja tähendus riigivalitsemises. Liberalism, konservatism, sotsiaaldemokraatia. 

Vasak- ja parempoolsus erinevates poliitika valdkondades. Äärmusideoloogiad (natsism, fašism, 

kommunism, islami fundamentalism). 

Valimised 

Demokraatlike valimiste põhimõtted. Peamised valimissüsteemid. Aktiivne ja passiivne 

valimisõigus. Valimiskäitumine, valimiste tulemused. Riigikogu. Kohalike omavalitsuste 

volikogude ja Euroopa Parlamendi valimised Eestis. E-valimised. 

Erakonnad ja kodanikuühendused 

Huvid, nende realiseerimine ühiskonnas. Erakonnad. Huvigrupid. Kodanikuühiskond, 

kaasamine. 

Euroopa Liidu valitsemiskord ja toimimine 

Euroopa Liidu institutsioonid ja nende ülesanded: Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Ministrite 

Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Kohus. Euroopa Liidu 

poliitikavaldkonnad. Lissaboni lepingu põhimõtted. 

Ühiskonnaõpetus II 

Õppe-eesmärgid: 

Anda ülevaade majanduse põhimõistetest ja majanduse toimimise loogikast. Kirjeldada, kuidas 

toimib tööturg. Selgitada Eesti positsiooni rahvusvahelises suhtlemises. Tutvustada, mis on 

Euroopa Liit ja kuidas toimivad Euroopa liidu institutsioonid. Analüüsida, mis on 

globaalprobleemide põhjused ja tagajärjed. 

Õppesisu: 

I teema: ühiskonna majandamine 

Riik ja majandus 

Ühiskonna majandusressursid ehk tootmistegurid. Looduslikud ressursid, kapital, inimressursid. 

Ettevõtlikkus. Majandussüsteemid. Majanduse sektorid, nende arengutrendid. Ettevõtlus. 

Riigi roll majanduse korraldamises. Euroopa Liidu roll Eesti majanduses. Euro. Majandusarengu 

tsüklilisus. Väliskaubanduse piirangud. 

Makromajanduslikud põhinäitajad: sisemajanduse kogutoodang, eelarvetasakaal, inflatsioon, 

tarbijahinnaindeks.  

Impordi-ekspordi tasakaal. Riigi välisvõlg. 

Fiskaalpoliitika. Riigieelarve. Maksukoormus. Maksud. 

Tööturg ja hõive 
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Tööjõud ja mitteaktiivne rahvastik. Tööturg. Rollid tööturul. Tööhõive. Tööpuudus, 

tööjõupuudus. 

Hõivepoliitika Eestis ja Euroopa Liidus. Aktiivsed ja passiivsed tööturumeetmed. Tööränne. 

Tööseadusandlus. 

Ettevõtlust, töösuhteid ja intellektuaalse omandi kaitset reguleerivad olulisemad õigusaktid. 

Tarbimine ja investeerimine 

Üksikisik turumajanduskeskkonnas. Vajadused, võimalused ja tarbimiskäitumine. Ostukorv. 

Laenud, laenuriskid. Tarbijakaitse. Investeerimine, aktsiad. Pensionifondid. 

II teema: maailma areng ja maailmapoliitika 

Nüüdisaja maailma mitmekesisus ja rahvusvaheline suhtlemine 

Maailma rassiline, rahvuslik ja religioosne mitmekesisus. Maailma arengu ebaühtlus. 

Rahvusvahelise suhtlemise põhimõtted ja viisid. Vastuolud tänapäeva maailmas. 

Riikidevaheline koostöö, vastuolude ületamise võimalused. Rahvusvaheline julgeolek ja 

koostööorganisatsioonid: G7, OECD, Euroopa Nõukogu, NATO, ÜRO. 

Üleilmastumine. Globaalprobleemid, lahenduste otsingud. 

Humanitaarõiguse põhimõtted ja olemus; rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise juhtumid. 

Lapssõdurid. 

Illegaalne immigratsioon ja põgenikud. Illegaalne kaubandus. 

Õppetegevus: 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

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

ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega; 

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

ulatuses ühtlaselt; 

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja 

4) rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 

5) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

6) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

7) õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 
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8) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, raamatukogu, kohaliku omavalitsuse ja 

riigiasutused, ettevõtted, mittetulundusühingud, arhiivid, näitused, muuseumid. 

Gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse tundides kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: 

rollimäng, arutelu, diskussioon, väitlus, ajurünnak; ühistegevus ja vabatahtlik töö, projektõpe; 

referaadi, uurimistöö, arvamusloo, õpimapi koostamine (viitamisreeglitega tutvumine, töö 

esitlemine jm); temaatilised mängud, nt tarbijakaitse; infootsing teabeallikatest (sh riigiportaalist 

www.eesti.ee) ja andmete töötlemine ning esitamine IKT võimalusi kasutades; statistika, 

allikate, sh juriidiliste tekstide ja kaardi analüüs; töölehtede täitmine; reklaami, teemakohaste 

filmide jms kriitiline analüüs; juhtumianalüüs, dokumendiplankide täitmine jm; õppekäigud, 

külalisesinejate kutsumine jne. 

2.3. Inimeseõpetuse ainekava 

2.3.1. 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.   

2.3.2. 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.  

2.3.3. 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;  
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3) analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna seisukohast ning omab 

valmidust korraldada argielu kodus, arvestades pereliikmete turvalisust, vajadusi ja 

tervist;  

4) tunneb abielu ja perekonna psühholoogilist, õiguslikku ning majanduslikku külge, 

teadvustades ühiskonna mõju perekonna kasvatustegevusele;  

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

6) selgitab püsisuhte olemust ning selle seost seksuaalsuse ja armastusega, väärtustades 

usaldust ning 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.  

2.3.4. Inimeseõpetuse õpitulemused ja õppesisu 

Kursus: Perekonnaõpetus 

Õppe-eesmärgid: 

1) anda teadmisi ning kujundada oskusi ja hoiakuid, mis on esmavajalikud perekonnaeluks; 

2) anda ülevaade perekonna arenguetappidest ja võimalikest probleemidest 

I teema: perekond   

Õpitulemused:  

Kursuse lõpul 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;  

selgitab perekeskse ja individualistliku perekäsitluse olemust.   

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

Perekonna funktsioonid indiviidi ja ühiskonna seisukohast. Perekeskne ja individualistlik 

perekäsitlus.   

II teema: püsisuhe   

Õpitulemused  

Kursuse lõpul 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;   

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.   

III teema: abielu   

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:   

1) analüüsib registreeritud ja vabaabielu võimalikke eeliseid ning puudusi;  

2) selgitab abieluga seonduvate tavade ja kommete tugevdavat ning toetavat mõju 

inimsuhetele; 

3) mõistab lähedase sotsiaalse võrgustiku tähtsust abielu toetava süsteemina;  

4) kirjeldab abielu perioode ning abieluga kohanemist ja rahulolu mõjutavaid tegureid;  

5) selgitab abielusuhtest tulenevaid õigusi ja kohustusi.   

Õppesisu: 
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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.   

IV teema: lapsevanemaks olemine    

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1)  kirjeldab lapsevanemaks olemist, lähtudes selle komponentidest;  

2) analüüsib vanemate kasvatuslikust rollist tulenevat vastutust lapse kasvatamisel;   

3) analüüsib vanemate kasvatusstiile, lähtudes lapse arengu toetamisest kodukasvatuses;  

4) selgitab tegureid, mis mõjutavad inimese reproduktiivtervist;   

5) kirjeldab tõhusaid meetodeid, mis aitavad planeerida rasedust soovitud ajal; 

6)  selgitab planeerimata rasedusega kaasnevaid valikuid ning neid mõjutavaid tegureid.   

Õppesisu: 

Lapsevanemaks olemine ja selle komponendid: bioloogiline, juriidiline, psühholoogiline, 

sotsiaalne.  

Vanemate roll ja vastutus lapse kasvatajana. Vanemate kasvatusstiilid.  

Pereplaneerimine ja seda mõjutavad tegurid. Planeerimata rasedus.   

V teema: laps   

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:   

1) selgitab laste arengulisi vajadusi varajases lapseeas ja vanemate osa nende rahuldamisel; 

2) selgitab lapse ja vanema vahelise kiindumussuhte olemust ning vanemate mõju selle 

kujunemisele;  

3) analüüsib kodukasvatuse olemust ja tähtusust lapse arengus.   

Õppesisu: 

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

kujunemisele.  

Kodukasvatuse olemus, eesmärgid ja osa lapse arengus.   

IV teema: kodu ja argielu   

Õpitulemused  
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Kursuse lõpul õpilane:  

1)  teadvustab kodu kui turvalise elukeskkonna mõju inimese ja tema lähisuhete arengule;  

2) selgitab ning oskab näha võimalusi pereliikmete vajaduste ja väärtustega arvestamiseks 

ning vastastikuseks toetuseks ja abiks;   

3) kirjeldab pereliikmete rollide ja rollinõuete kokkuleppelisust ja paindlikkust ning nende 

mõju peresuhetele;  

4) demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid lahkhelide lahendamise viise peres; 

5) kirjeldab tegureid, mis mõjutavad pereliikmete füüsilist, emotsionaalset, sotsiaalset ja 

vaimset tervist ja tervislikku eluviisi, ning selgitab võimalusi neid säilitada ja parandada;  

6) teab, kuidas sõltuvus erinevatest ainetest või tegevustest mõjutab peresuhteid, ning 

selgitab kaassõltuvuse olemust;  

7) oskab seada tervise edendamisega seonduvaid eesmärke nii enda, perekonna kui ka 

kogukonna tasandil;  

8) teadvustab lahkumineku ja lahutuse põhjusi ning tagajärgi;  

9) teadvustab leina olemust ning leinast ülesaamise võimalusi;  

10) väärtustab perekondlike suhete säilimist ja perekonda.   

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.   

VII teema: perekonna majanduselu ja seadusandlus   

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:   

1) oskab kavandada pere eelarvet ning mõistab iga pereliikme õigust oma ajale, ruumile ja 

materiaalsetele kulutustele, arvestades teisi;  

2) teab põhilisi pereelu ja laste elu reguleerivad seadusi.   

Õppesisu: 
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Pere eelarve ja materiaalsed ressursid peres.  

Abielu ja laste elu reguleerivad seadused.   

VIII teema: perekond inimese elus   

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) selgitab perekonna tähtsust inimese jaoks elu erinevatel perioodidel;  

2) selgitab põlvkondi ühendavate sidemete tugevdavat ja toetavat mõju pereelule;  

3) väärtustab perekonnaelu positiivset rikastavat mõju inimese lähisuhete võrgustikus.   

Õppesisu: 

Perekonna tähtsus inimese elu erinevatel perioodidel. Side põlvkondade vahel.  

Õnn ja perekonnaelu.   

2.4. Uurimis- ja praktilise töö aluste ainekava  

2.4.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 Valikainega „Uurimis- ja praktilise töö alused” taotletakse, et õpilane:  

1) oskab seada eesmärke, sõnastada uurimustöö puhul uurimisküsimuse või hüpoteesi  

ning vastutada ülesande elluviimise eest;  

2) oskab planeerida ja korraldada uuringuid või praktilise töö tegevusi;  

3) oskab planeerida uurimistöö või praktilise töö koostamist;  

4) arendab meeskonnatöö oskust; 

5) arendab loovust ja süsteemset mõtlemist;  

6) kasutab erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot;  

7) saab ülevaate ja kogemuse andmete kogumise, töötlemise ning analüüsimise 

meetoditest;  

8) vormistab arvutil teaduslikkuse nõudeid järgivat uurimistööd;  

9) esitab, hindab ja põhjendab uurimistöö tulemusi.  

2.4.2. Õppeaine kirjeldus  

Valikaine annab algteadmised teadusliku uurimis- ja praktilise töö olemusest, meetoditest, 

etappidest, struktuurist, vormistamisest ning kaitsmisest. Valikaine on e-kursus. Lisaks 

kasutatakse ausditoorseid tunde ja individuaalõppevormi, mille vältel õpilane kavandab koos 

juhendajaga valitud teemal uurimis- või praktilise töö.  
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Uurimistöö on eelkõige protsess ja töömeetod, mille käigus analüüsitakse uuritavat probleemi 

süstematiseeritud ja asjakohaselt struktureeritud viisil. Tööd koostades tuleb järgida 

teaduslikkust tagavaid nõudeid. Seega peab uurimistöö teema olema aktuaalne ja töö sisu üheselt 

arusaadav. Järgida tuleb selektiivsuse, süsteemsuse, täpsuse ja objektiivsuse põhimõtteid. Autor 

peab kriitiliselt käsitlema nii enda kui ka olemasolevaid seisukohti ning kõik esitatud väited 

peavad olema argumenteeritud ja toetuma faktidele. Uurimistöö on uurimisprotsessi konkreetne 

tulemus ehk kirjalik aruanne, mis kajastab õpilase oskust iseseisvalt mõelda ja sisaldab õpilase 

oma seisukohti.  

Praktilise töö eesmärgiks on soodustada õpilase loomingulist algatusvõimet, arendada loovust, 

mis näitab hetkel õpilase omandatud teadmiste ja oskuste taset. Praktilise töö läbiviimine annab 

õpilasele uusi iseseisva ja/või meeskonnatöö kogemusi. Praktiline töö koosneb kirjalikust osast 

(näiteks töö teostamise protsess) ja praktilisest tööst (näiteks üritus või omaloominguline teos). 

Valikaine kursus lõpeb uurimistöö või praktilise töö kavandi kaitsmisega, mille käigus antakse 

järgmine ülevaade:  

1) teema valiku põhjendus;  

2) uurimusküsimus/uurimistöö hüpotees või praktilise töö eesmärk  

3) meetodi(te) ja ülesehituse tutvustus, vajaduse korral põhjendamine;  

4) lühike sisuline ülevaade; 

5) töö ajaline planeering. 

Valikaine on tihedalt lõimunud emakeele, A-võõrkeele, infotehnoloogia ja uurimis- või 

praktilise töö teemaga otseselt seotud ainekursustega.  

Kursuse käigus koostatud uurimis- või praktilise töö kavand on gümnaasiumi koolieksami 

praktilise töö või ainealase uurimuse aluseks.  

11. klassi lõpuks valminud uurimis- või praktilise töö väljundiks on töö esitamine erinevatele 

konkurssidele, sh õpilaste teadustööde riiklikule konkursile (SA Archimedes), 

keskkonnauurimuste konkursile (Haridus- ja Teadusministeerium, GLOBE programm Eestis) 

ning õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusele „Minu Eesti” (Eesti Ajalooõpetajate Selts) 

jne.  

2.4.3. Gümnaasiumi õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) tunneb uurimis- ja praktilise töö koostamise metoodikat ning teeb töö iseseisvalt;  
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2) õpib suhtlema juhendajaga, töötama meeskonnas ning toime tulema konstruktiivse 

kriitikaga;  

3) orienteerub valitud teema lihtsamas kirjanduses, leiab vajaliku info ja analüüsib seda 

kriitiliselt;  

4) tunneb peamisi uurimistööks vajalike lähteandmete kogumise meetodeid (vaatlus, 

eksperiment, küsitlus, kogemuste üldistamine jt);  

5) töötleb andmeid sobivate meetoditega (keskmiste arvutamine, korrelatsioon jt);  

6) analüüsib tulemusi sobivate meetoditega (võrdlemine, reastamine, analüüs, üldistamine jt);  

7) oskab vormistab uurimistöö teaduslikule uurimistööle esitatud nõuete ning uurimistöö 

juhendi järgi; 

8)  oskab vormistada praktilise töö esitatud nõuete ning praktilise töö juhendi järgi; 

9) oskab esitada ja kaitsta oma uurimis- või praktilise töö tulemusi. 

2.4.4. Õppesisu  

Käsitletavad teemad: 

1) Uurimis- ja praktilise töö olemus. Kvantitatiivne ja kvalitatiivne uurimus. Uurimis- ja 

praktilise töö eesmärgid ja tunnused. Mõistete defineerimine.  

2) Uurimistöös kasutatavad meetodid. Meetodite liigid ja valik. Valmisandmestikud 

(ametlik statistika, statistilised andmebaasid, arhiivimaterjalid, uurijate varasemad 

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

mõõtmine, intervjuu, ankeetküsitlus, päevikumeetod, hinnanguskaala jne). 

Andmetöötlusmeetodid (keskmiste arvutamine, korrelatsioon jne). Analüüsimeetodid 

(võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees, üldistamine).  

3) Uurimis- või praktilise töö etapid. Koostöö juhendaja ja meeskonnaga. 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/raporti kirjalik vormistamine.  

4) Uurimistöö struktuur. Tiitelleht. Sisukord. Sissejuhatus. Sisuline osa (peatükid ja 

alapeatükid). Kokkuvõte. Kasutatud allikate loetelu. Lisad. Võõrkeelne resümee.  

5) Praktilise töö struktuur. Tiitelleht. Sisukord. Sissejuhatus. Sisuline osa (peatükid ja 

alapeatükid). Kokkuvõte. Kasutatud allikate loetelu. Lisad.  

6) Tabelid ja joonised. Kasutamisala. Vormistamisnõuded.  
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7) Stiil ja keel. Akadeemiline kirjastiil. Loetavus ja mõistetavus. Terviklikkus ja 

sidusus. Lauseehitus ja sõnavalik. Objektiivsus. Ajavormid. Loetelud. Lühendite ja 

numbrite kasutamine tekstis. Õigekeel.  

8) Viitamine. Tsitaat ja refereering. Tekstisisene viitamine. Joonealune viitamine. 

Allikaloend (artikkel, raamat, õigusaktid, arhiivimaterjalid, elektroonilised allikad, 

dokumendid ilma isikuandmeteta jne).  

9) Uurimistöö ja raporti kirjalik vormistamine vastavalt uurimis- ja praktiliste tööde 

juhendile.  

10) Kaitsmine. Kaitsmise sisu ja ülesehitus. Avalik esinemine.  

2.4.5. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

Uurimis- ja praktilise töö aluste kursus gümnaasiumile koosneb 35 ainetunnist. Alateemade 

mahtude kindlaksmääramisel, praktiliste tegevuste valimisel jne lähtutakse iga konkreetse 

õpperühma vajadustest. Kursuse läbiviimise eelduseks on uurimis- ja praktiliste tööde juhendid, 

kus antakse ülevaade tööde olemusest ja struktuurist, fikseeritakse vormistamise, viitamise ja 

hindamise täpsed nõuded ning juhendaja roll.  

Valikainet õpetades kasutatakse järgmisi õppetegevusi:  

1) auditoorsed loengud ja  iseseisev töö veebipõhises õpikeskkonnas;  

2) individuaalne juhendamine;  

3) uurimis- või praktilise töö teema valik ja piiritlemine;  

4) uurimis- või praktilise töö eesmärgi seadmine ning uurimistöö puhul hüpoteesi 

(võimaluse korral), uurimisküsimuse sõnastamine, uurimisülesannete ja probleemi 

püstitamine ning meetodite valik, praktilise töö puhul meeskonna komplekteerimine ja 

ülesannete jagamine;  

5) töö 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) uurimis- või praktilise töö vormistamine arvutil juhendi järgi;  

11) võõrkeelse resümee koostamine;  

12) ettevalmistus töö avalikuks tutvustamiseks ning kaitsmiseks;  
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13) avalik esinemine.  

2.4.6. Füüsiline õpikeskkond  

Kursuse auditoorsed tunnid ning avalik esinemine ehk kaitsmine toimuvad klassiruumis, kus on 

internetiühendusega arvuti ja projektor. Veebipõhise e-õppe korraldamine eeldab juurdepääsu 

vastavale õpikeskkonnale. Õpilane võib kasutada eksperimendi või katsete korraldamiseks 

koolis olevaid spetsiaalseid vahendeid, järgides nii ohutusnõudeid kui ka eetilisi norme.  

2.4.7. Hindamine  

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse 

õpilase teadmisi ja nende rakendamise oskust, üldpädevuste saavutatust suuliste vastuste 

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

teadmiste ja oskuste vastavust taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste 

hinnangute ja numbriliste hinnetega.  

Uurimis- ja praktilise töö aluste kursuse raames ei hinnata õpilase hoiakuid ega väärtusi, 

vajaduse ja võimaluse korral antakse õpilasele nende kohta tagasisidet. Hindamisel 

väärtustatakse õpilaste isikupära ja toetatakse arengut. Õpilane peab olema hindamises aktiivne 

partner, kuna see toetab eneseanalüüsi oskuste kujunemist.  

Kursuse jooksul koostab õpilane digitaalse personaalse õpimapi, millesse kogub kõik kursusel 

tehtavad ülesanded. Kursuse kokkuvõttev hinne on mitteeristav (arvestatud/mittearvestatud) ning 

kujuneb kursuse jooksul tehtavate ülesannete põhjal. Kursuse sooritamiseks peavad olema 

kaitstud töö kava ja sooritatud 75% kursusel antud ülesannetest. 

2.5 Uurimistöö kirjutamise kursuse ainekava 

2.5.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Kursusega taotletakse, et õpilane: 

1) arendaks uuritava probleemi või loodava praktilise töö kohta taustinformatsiooni ja andmete 

kogumise ja analüüsimise oskust; 

2) parendaks teoreetiliste teadmiste praktilise rakendamise oskust; 

3) oskaks töö eesmärgi ja probleemile vastavaid uurimisküsimusi sõnastada; 

4) oskaks valida tööga sobiva meetodi ja analüüsivahendid ning neid rakendada; 

5) oskab tegevust ajaliselt kavandada ja kavandatut järgida; 

6) oskab koostada teadusteksti (eelkõige õpilasuurimuse puhul); 

7) oskab oma tegevust ja tööd analüüsida; 
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8) oskab tööd korrektselt vormistada; 

9) oskab oma tööd kaitsta vastavalt nõuetele. 

2.5.2. Õppeaine kirjeldus 

Aine annab teadmised teadusliku uurimis- ja praktilise töö olemusest, meetoditest, etappidest, 

struktuurist, vormistamisest ning kaitsmisest. Aines kasutatakse individuaalõppevormi, mille 

vältel õpilane kavandab koos juhendajaga valitud teemal uurimistöö või praktilise töö raporti 

kirjutamist. 

Ainekursus lõpeb uurimistöö või praktilise töö kaitsmisega, mille käigus antakse järgmine 

ülevaade: 

1) teema valiku põhjendus; 

2) uurimusküsimus/uurimistöö hüpotees või praktilise töö eesmärk 

3) meetodi(te) ja ülesehituse tutvustus, vajaduse korral põhjendamine; 

4) lühike sisuline ülevaade; 

5) töö ajaline planeering. 

Valikaine on tihedalt lõiminud emakeele, A-võõrkeele, infotehnoloogia ja uurimis- või praktilise 

töö teemaga otseselt seotud ainekursustega. 

2.5.3. Gümnaasiumi õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) tunneb uurimis- ja praktilise töö koostamise metoodikat ning teeb töö iseseisvalt; 

2) õpib suhtlema juhendajaga, töötama meeskonnas ning toime tulema konstruktiivse kriitikaga; 

3) orienteerub valitud teema lihtsamas kirjanduses, leiab vajaliku info ja analüüsib seda 

kriitiliselt; 

4) tunneb peamisi uurimistööks vajalike lähteandmete kogumise meetodeid (vaatlus, 

eksperiment, küsitlus, kogemuste üldistamine jt); 

5) töötleb andmeid sobivate meetoditega (keskmiste arvutamine, korrelatsioon jt); 

6) analüüsib tulemusi sobivate meetoditega (võrdlemine, reastamine, analüüs, üldistamine jt); 

7) oskab vormistab uurimistöö teaduslikule uurimistööle ja praktilise töö raporti esitatud 

nõuetele ning KJPG õpilasuurimuse ja praktilise töö juhendi järgi; 

8) oskab esitada ja kaitsta oma uurimis- või praktilise töö tulemusi. 

2.5.4. Õppesisu 

Käsitletavad teemad: 

1) Uurimis- ja praktilise töö olemus: kvantitatiivne ja kvalitatiivne uurimus; uurimis- ja 

praktilise töö eesmärgid ja tunnused; mõistete defineerimine. 
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2) Uurimistöös kasutatavad meetodid: meetodite liigid ja valik; valimiandmestikud (ametlik 

statistika, statistilised andmebaasid, arhiivimaterjalid, uurijate varasemad materjalid, muud 

dokumendikogud); andmekogumismeetodid (vaatlus, eksperiment, mõõtmine, intervjuu, 

ankeetküsitlus, päevikumeetod, hinnanguskaala jne); andmetöötlusmeetodid (keskmiste 

arvutamine, korrelatsioon jne); analüüsimeetodid (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees, 

üldistamine). 

3) Uurimis- või praktilise töö etapid: koostöö juhendaja ja meeskonnaga; 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/raporti kirjalik vormistamine. 

4) Uurimis- ja praktilise töö struktuur: tiitelleht; sisukord; sissejuhatus; sisuline osa (peatükid ja 

alapeatükid); kokkuvõte; kasutatud allikate loetelu; lisad; võõrkeelne resümee. 

6) Tabelid ja joonised: kasutamisala; vormistamisnõuded. 

7) Stiil ja keel: akadeemiline kirjastiil; loetavus ja mõistetavus; terviklikkus ja sidusus; 

lauseehitus ja sõnavalik; objektiivsus; ajavormid; loetelud; lühendite ja numbrite kasutamine 

tekstis; õigekeel. 

8) Viitamine: tsitaat ja refereering; tekstisisene viitamine; joonealune viitamine; allikaloend 

(artikkel, raamat, õigusaktid, arhiivimaterjalid, elektroonilised allikad, dokumendid ilma 

isikuandmeteta jne). 

9) Uurimistöö ja raporti kirjalik vormistamine vastavalt KJPG õpilasuurimise ja praktiliste töö 

juhendile. 

10) Kaitsmine: kaitsmise sisu ja ülesehitus; avalik esinemine. 

2.5.5. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

Uurimis- ja praktilise töö kirjutamise kursus gümnaasiumile koosneb vähemalt 35 ainetunnist. 

Kursuse läbiviimise eelduseks on uurimis- ja praktiliste tööde juhend, kus antakse ülevaade 

tööde olemusest ja struktuurist, fikseeritakse vormistamise, viitamise ja hindamise täpsed 

nõuded ning juhendaja roll. 

Ainet õpetades kasutatakse järgmisi õppetegevusi: 

1) iseseisev töö veebipõhises õpikeskkonnas; 

2) individuaalne juhendamine; 

3) iseseisev töö erinevate materjalide ja allikatega, sh elektrooniline teabeotsing ning tutvumine 

erialase kirjandusega; 
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4) infoallikate kriitiline analüüs; 

5) andmekogumis-, andmetöötlus- ja analüüsimeetodite rakendamine; 

6) tabelite, skeemide ja jooniste koostamine ning analüüs; 

7) uurimis- või praktilise töö vormistamine arvutil juhendi järgi; 

8) võõrkeelse resümee koostamine; 

2.5.6. Füüsiline õpikeskkond 

Õpilane võib kasutada eksperimendi või katsete korraldamiseks koolis olevaid spetsiaalseid 

vahendeid, järgides nii ohutusnõudeid kui ka eetilisi norme. 

2.5.7. Hindamine 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse 

õpilase teadmisi ja nende rakendamise oskust, üldpädevuste saavutatust suuliste vastuste 

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

teadmiste ja oskuste vastavust taotletavatele õpitulemustele. Uurimis- ja praktilise töö 

kirjutamise kursuse raames ei hinnata õpilase hoiakuid ega väärtusi, vajaduse ja võimaluse 

korral antakse õpilasele nende kohta tagasisidet. Hindamisel väärtustatakse õpilaste isikupära ja 

toetatakse arengut. Õpilane peab olema hindamises aktiivne partner, kuna see toetab 

eneseanalüüsi oskuste kujunemist. Kursuse kokkuvõttev hinne on eristav ning kujuneb kursuse 

käigus.  

§ 31 Kunstiainete valdkond 

1. Kunstiainete üldalused 

1.1. Kunsti ja muusika pädevused 

Gümnaasiumi õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunnetab muusika võimalusi ning näeb selle rakendusi nii enese elu ja tegevuse kui ka 

suhtluse, ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise vahendina; 

2) väärtustab muusikat kui tähtsat osa inimkonna kultuuris; 

3)  teadvustab ennast rahvuskultuuri kandjana: mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning 

laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja muusikahariduse tähendust; 

4) osaleb muusikaelus, on omandanud valmisoleku muusikalisteks tegevusteks ning 

elukestvaks muusikaharrastuseks; 



263 

 

5) oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada; rakendab loovust 

muusikalises eneseväljenduses; 

6) teadvustab ja järgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ning kohustusi; kasutab 

nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid; 

7) arvestab kaaslasi ning väärtustab koostööd; 

8) orienteerub heliloomingu, interpretatsiooni, muusikapedagoogika jt muusikavaldkonna 

elukutsetes ja edasiõppimisvõimalustes. 

9) tunnetab kunsti võimalusi ning näeb selle rakendusi nii enese elu ja tegevuse kui ka 

maailma mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise vahendina; 

10) orienteerub kunstikultuuri arenguloo põhilistes küsimustes ja etappides; 

11) iseloomustab ja võrdleb nüüdisaegses kunstis rakendatud mitmekesiseid ideid ja 

väljendusvahendeid; 

12) mõistab kunsti ja visuaalkultuuri seoseid ühiskondlike protsesside ning teiste 

valdkondadega; 

13) rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ning tehnilisi 

võtteid, tõlgendab ja lahendab erinevaid probleemülesandeid; 

14) väärtustab end ümbritsevat elukeskkonda ja visuaalkultuuri pärandit, mõistab 

uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi; 

15) orienteerub kunsti, arhitektuuri ja disaini valdkondadega seotud elukutsetes ja 

edasiõppimisvõimalustes. 

1.2. Õppeaine maht 

Muusikat toimub igal gümnaasiumi õppeaastal üks kursus. Kunsti õpetatakse G2 ja G3 klassis, 

mõlemas 1 kursus.  

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming 

Kunstiaineid ühendab kultuurilise mitmekesisuse tundmaõppimine ning väärtustamine, Eesti ja 

paikkondliku kultuuritraditsiooni edasikandmine ning kultuurilise ja rahvusliku identiteedi 

kujundamine. 

Kunstiainetes õpitakse tundma kultuuride arengulugu ja suundumusi, kunstiliikide ja -stiilide 

ning ühiskondlike protsesside vastastikuseid mõjutusi, varasemate ajastute kunstiloomingu 

suhestumist tänapäevaga ning aktuaalsete teemade käsitlemist kunstide kaudu. 
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Kunstiaineid õpetades pööratakse tähelepanu sotsiaalsete, eetiliste ja esteetiliste väärtushoiakute 

kujundamisele ning toetatakse avatud ja kriitilist suhtumist erinevatesse kultuurinähtustesse. 

Kunstiainetes eeldatakse ning võimaldatakse õpilase aktiivset osalust kunstitegevustes, mille 

kaudu arendatakse mõtte- ja tundemaailma, taju, loovust ning analüüsivõimet. Toetudes 

teadmistele ja oskustele rakendatakse loomevõimeid ning mõtestatakse iseenda ja kunstide rolli 

ühiskonnas. 

Kunstiainete sisus, tegevustes ja taotlustes on ühised järgmised aspektid: 

1) teadmised kunstidest (teoste analüüs ja võrdlus); 

2) ainealane (verbaalne) keel; 

3) loominguline eneseväljendus (loomine, esitamine); 

4) kunstiloomingu vastuvõtmine (kommunikatsioon, kriitika); 

5) omakultuuri, kohaliku ja maailmakultuuri väärtustamine (mitmekultuurilisus); 

6) kultuuriväärtuste kaitsmine (jätkusuutlikkus). 

Õppekäigud muuseumidesse, teatritesse, kontsertide kuulamine ning näituste festivalide, avatud 

ateljeede külastamine toetavad kultuuripärandi ja nüüdisaegse kultuuri väärtustamist ning 

kujundavad vastutustunnet selle hoidmise ja kaitsmise eest. 

1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalusi 

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

kelle väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad 

õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist.  

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Tegevustes väärtustatakse isikupäraseid loovaid lahendusi ning 

kultuurilist ja sotsiaalset mitmekesisust. Käsitletavate teemade, analüüsitavate kunstiteoste ja -

sündmuste kaudu toetatakse eetiliste ning esteetiliste väärtushoiakute kujunemist. Praktiline 

loominguline tegevus ja selle üle arutlemine õpetavad teadvustama kunsti eneseväljenduse 

vahendina, hindama erinevaid probleemilahendusi ning austama autorsust. Kasvatatakse 

teadlikku ja kriitilist suhtumist erinevatesse infokanalitesse. 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Uurimuslikud ja praktilised rühmatööd, loovtööd, arutlused ja 

esitlused, ühismusitseerimine ning valdkondlikes ja valdkondadeülestes õppeprojektides 

osalemine kujundavad koostöövalmidust ning väärtustavad üksteise toetamist. Kunstiteoste üle 

arutledes harjutakse oma seisukohti kaitsma ning teiste arvamustest lugu pidama.  
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Enesemääratluspädevus. Loovülesannete täitmisel saadav pidev tagasiside ja eneseanalüüs 

aitavad õppida tundma oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset enesehinnangut. 

Õpipädevus. Kunstiaineis kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja 

töövormide rakendamise kaudu, mis võimaldab õpilastel teadvustada ning kasutada oma 

õpistiili. Nii individuaalselt kui ka rühmas lahendatavad uurimis- ja probleemülesanded eeldavad 

info hankimist, selle analüüsimist ja tõlgendamist. Pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad 

järjest suurendada õpilase rolli oma õpitegevuse juhtijana. 

Suhtluspädevus. Kunstiaineis on tähtsal kohal kunstiteostest, -stiilidest, -ajastutest jms 

kõnelemine, kasutades kirjelduses nii korrektset emakeelt kui ka ainespetsiifilist terminoloogiat. 

Kunstiaineis tutvutakse kunsti ja muusika kui kommunikatsioonivahenditega, õppides tundma 

neile eriomast mitteverbaalset keelt ning „tõlkides” sõnumeid ühest keelest teise. 

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. Õpitakse analüüsima 

kunstikategooriaid (kompositsioon, struktuur, rütm jne), võrdlema ja liigitama erinevate nähtuste 

tunnuseid ning kasutama sümboleid. Kunstiainetes õpitakse kasutama tehnoloogia vahendeid 

loovülesannete lahendamisel. Loometegevuses õpitakse kasutama uudseid lahendusi, mõistma 

teaduse ning tehnoloogia rolli muusika ja kunsti arengus. 

Ettevõtlikkuspädevuse Praktiline loovtegevus võimaldab katsetada ideede väljendamise ja 

esitlemise erinevaid võimalusi, valides leidlikult sobivaid meetodeid ning rõhutades oma 

tugevaid külgi. Õpitakse tegevust plaaneerima, vastutama tööde lõpuni tegemise ja tulemuse 

eest. Tutvutakse ka valdkonnaga seotud elukutsete ning institutsioonidega. 

1.5. Lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega 

Teiste eluvaldkondadega suhestumine ja interdistsiplinaarsus on nüüdisaegsele kultuurile 

iseloomulik. Kujundatakse väärtushoiakuid ning teadvustatakse maailma kultuurilist 

mitmekesisust. Kunstiained keskenduvad teiste õppeainetega võrreldes kontsentreeritumalt 

kultuuridevahelise dialoogi mõtestamisele. 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Arendatakse verbaalset eneseväljendusoskust, diktsiooni, 

funktsionaalset lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust; vaadeldakse eri ajastute ja 

kultuuride lugusid muusikas ning kujutavas kunstis, teatri- ja filmikunstis. Kasutatakse 

kunstiainetega kattuvaid mõisteid (nt kompositsioon, struktuur, rütm, plaan, stiil, variatsioon, 

improvisatsioon, dünaamika jm). 

Matemaatika. Arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist.  
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Loodusained. Teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära, õpitakse 

tundma eluvormide mitmekesisust ning helide, valguse ja värvide omadusi. 

Sotsiaalained. Vaadeldakse inimese suhteid erinevate kultuuride kommete ja pärimustega, kunsti 

ja kultuuri rolli ja muutumist erinevatel inimajaloo etappidel. Õpitakse tundma eri ajastute 

eetilisi ja esteetilisi tõekspidamisi ning nende seotust sotsiaalsete, majanduslike, ideoloogiliste, 

tehnoloogiliste jm mõjutajatega.  

Kehaline kasvatus. Kasutatakse kunstiainetega ühiseid mõisteid (liikumine, dünaamika, rütm). 

1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi 

Kunstiainete õppes rakendatakse kõiki läbivaid teemasid õppeainete eesmärgiseade, 

õpitulemuste ning õppesisu kavandamisel lähtuvalt õppeaine spetsiifikast. 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Kunst ja muusika võimaldavad õpilasel teadvustada oma 

võimeid ning huve, omandada nii ainespetsiifilisi kui ka üldisemaid mõtlemis- ja 

tegutsemisstrateegiaid. Kunstide õppimine arendab ka kõigil teistel elualadel vajalikku loovat 

mõtlemist. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Teadvustatakse inimese kui keskkonna kujundaja ja kasutaja 

mõju, juhtides teadlikult tegutsema. 

Teabekeskkond. Kujundatakse õpilastes mitmekülgseid oskusi, nagu info leidmine muusika ja 

kunsti kohta, helilise ning visuaalse kommunikatsiooni väljendusvahendite kasutamine, 

keskkonna visuaalne ja heliline kujundamine. Õpitakse teadlikult tegutsema ja arvestama 

meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitsega. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Kunstiainetes julgustatakse kujundama ja väljendama oma 

seisukohti ning katsetama oma ideede arendamist ja elluviimist. 

Tehnoloogia ja innovatsioon. Kunstiainetes kasutatakse praktiliste loovtegevuste kaudu 

erinevaid oskusi ja vahendeid ning leiutatakse ja katsetatakse uusi võimalusi. 

Tervis ja ohutus. Kunstiaineis teadvustatakse loovtegevuste emotsionaalselt tasakaalustavat 

mõju. Kunstis kasutatakse materjale, töövahendeid ja instrumente, mille juures tuleb järgida 

ohutuse ning otstarbekuse printsiipe. 

Väärtused ja kõlblus. Õppes tutvutakse Eesti ja maailma kultuuripärandiga, teadvustatakse 

kultuuri rolli igapäevaelus ning kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii erinevatesse 

kultuuritraditsioonidesse kui ka nüüdisaja kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute ideede ning 

isiklike kogemuste ja emotsioonide loomingulist väljendamist. 
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Kultuuriline identiteet. Õpilased võtavad osa ühiseid väärtusi kujundavatest kunstisündmustest 

nii esineja kui publikuna (näitused, muuseumid, kontserdid ja etendused). Tähtis on noorte endi 

osalemine/esinemine laulupidudel, muusika- ja kunstiüritustel, samuti osavõtt ülekoolilistest, 

maakondlikest ja riiklikest võistlustest. Kunstiainete kaudu kujundatakse teadlikke näituse-, 

teatri- ja kontserdikülastajaid, mis omakorda aitab tõsta inimeste elukvaliteeti. 

1.7. Õppetegevuse kavandamine ning 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; 

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. 
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Õppetegevuse kavandamisel on õpetajal võimalus koostöös õpilastega teha valikuid õppesisu 

käsitlemises ja võimaluse korral arvestatakse õpilaste ettepanekutega õppetöö kavandamisel 

selleks, et taotletavad õpitulemused oleksid saavutatud ning üld- ja valdkondlikud pädevused 

kujundatud. 

1.8. Hindamise alused 

Hindamisel lähtutakse Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õppekava üldosas sätestatud 

hindamisjuhendist. Hindamine kursusel on eristav ja kooliastme hinne kujuneb kursusehinnete 

põhjal, mis kõik peavad olema vähemalt rahuldavad. 

Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat tagasisidet, arendada eneseanalüüsi oskust 

ning toetada tema visuaalse väljendusviisi leidmist ja arendamist, innustada ja suunata õpilast 

eesmärgipäraselt õppima.  

Hindamise objekt on nii tööprotsess kui ka lõpptulemus (loovtööde arendamise eksperimendid ja 

valminud teos, visuaalne väljendusoskus ja aruteludes osalemine, kunstiteose analüüs ja 

uurimistöö jne). Õpilane võib aktiivselt osaleda 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. 

Õpilasi teavitatakse iga kursuse esimesel tunnil hindamise alustest. 

Ülesannete laadi valides ja hindamisaspekte kindlaks määrates väärtustatakse oskust leida 

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

eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. 

Kasutusel on kujundav hindamine, mis on kogu õppe kestel toimuv hindamine, mille käigus 

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

tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse 

õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed. 

Kooliastmehinne kujuneb kursuse hinnete põhjal. Vähemalt rahuldava kooliastmehinde 

saamiseks peavad kõikide kursuste hinded olema vähemalt rahuldavad. 

1.9. Füüsiline õpikeskkond 

Kunsti õpe toimub klassis, mis on võimalusel varustatud järgmiste vahenditega: 

1) pind üksi- ja rühmatööks; 

2) 500 lx päevavalgusspektriga valgustus tööpinnal ning vesi ja kanalisatsioon; 



269 

 

3) erinevate kunstitehnikate töövahendid ja -materjalid; 

4) tööde kuivatamise, hoiustamise ja eksponeerimise võimalused; 

5)  kunstiraamatud ja -ajakirjad, digitaalsed õppematerjalid vastavalt ainekavale; 

6) DATA-projektor ja klassi pimendamise võimalus, foto- ja videokaamera, skanner ja 

printer ning internetiühendusega arvutid. 

Muusika õpe toimub klassis, mis on võimalusel varustatud järgmiste vahenditega: 

1) pind muusikalisteks tegevusteks, sh rühmatööks ja liikumiseks; 

2) fono- ja videoteek (CD, DVD, VHS), DATA-projektor; 

3) mitmesugused vahendid: naturaalklaver ja klaveritool, süntesaator, muusikakeskus HIFI, 

noodijoonestikuga tahvel, noodipuldid, rändnoot, astmetabel, klaviatuuritabel, 

internetiühenduse ja helikaardiga arvuti ning noodistusprogramm ja MIDI 

salvestusprogramm; 

4) Orffi instrumentaarium (rütmi- ja plaatpillid), plokkflöödid või väikekandled, akustilised 

kitarrid. 

2. Kunstivaldkonna ainekavad 

2.1.Muusika ainevakava 

2.1.1. Muusika õpetamise õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi muusikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunnetab muusika võimalusi ning näeb selle rakendusi nii enese elu ja tegevuse kui ka 

suhtluse, ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise vahendina; 

2) väärtustab muusikat kui tähtsat osa inimkonna kultuuris; teadvustab ennast 

rahvuskultuuri kandjana: mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-

poliitilist olemust ja muusikahariduse tähendust; 

3) osaleb muusikaelus, on omandanud valmisoleku muusikalisteks tegevusteks ning 

elukestvaks muusikaharrastuseks; 

4) oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada; rakendab loovust 

muusikalises eneseväljenduses; 

5) teadvustab ja järgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ning kohustusi; kasutab 

nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid; 

6) arvestab kaaslasi ning väärtustab koostööd; 
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7) orienteerub heliloomingu, interpretatsiooni, muusikapedagoogika jt muusikavaldkonna 

elukutsetes ja edasiõppimisvõimalustes. 

2.1.2. Muusikaõpetuse kirjeldus 

Muusikaõpetuse kaudu kujundatakse ja arendatakse õpilastes järgmisi osaoskusi: 

1) musitseerimine (laulmine ja pillimäng); 

2) omalooming; 

3) muusika kuulamine ja muusikalugu. 

Gümnaasiumis pööratakse tähelepanu õpilaste individuaalsete võimete ja oskuste arendamisele 

ja rakendamisele, isikupärase mõtlemise süvendamisele ning õpilaste sotsiaalsete oskuste 

rakendamisele muusikalistes tegevustes, kasutades mitmekesiseid õppevorme ja -meetodeid. 

Klassitunnis lauldakse nii ühe- kui ka mitmehäälselt (ühislaul), kooris kolme- või neljahäälselt. 

Rakendatakse põhikoolis õpitud pillimänguoskusi (rütmi- ja plaatpillid, plokkflööt või 

väikekannel, akustiline kitarr) ning avardatakse musitseerimisvõimalusi nii individuaalselt kui ka 

erinevates pillikoosseisudes. Muusikalises omaloomingus innustatakse õpilasi loomingulisi ideid 

ellu viies kasutama nii traditsioonilisi kui ka multimeedia vahendeid. 

Muusika kuulamisel tähtsustub oma arvamuse väljendamine ning selle argumenteeritud 

põhjendamine nii suuliselt kui ka kirjalikult, toetudes teadmistele ja muusika oskussõnavarale. 

Muusikaloos tutvutakse eri ajastute väljendusvahendite, stiilide, heliloojate ja interpreetidega 

ning luuakse seoseid mineviku ja nüüdisaja vahel. Nii muusikatunnis kui ka tunnivälises 

tegevuses (koorid, solistid, erinevad pillikoosseisud jm) kujundatakse õpilase isikupärast 

esinemisoskust ja ettevõtlikkust. 

Kontserdielu elavdamise seisukohalt on otstarbekas koostöö paikkonna muusikakooliga. 

Õpilaste teadmisi ning silmaringi avardavad kontsertidel ja teatrietendustel käimine ning 

õppekäigud muusikaga seotud paikadesse: muuseumidesse, stuudiotesse, kõrgkoolidesse jms, 

mida seostatakse võimaluse korral kursuse teemadega. Ainekavast lähtuvalt kaasatakse õpilane 

muusika õppesisu kavandamisse oma ettepanekute ja valikutega. 

2.1.3. Õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

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

muusikateoreetilisi teadmisi; 
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2) on tutvunud erinevate ajastute üldkultuurilise taustaga ning oskab luua seoseid 

varasemate aegade ja nüüdisaja muusikakultuuri vahel, mõistab muusika rolli eri 

ajastuil; 

3) väljendab oma arvamust kuuldud muusika kohta: analüüsib ja argumenteerib seda, 

toetudes teadmistele ning muusika oskussõnavarale; 

4) oskab leida infot ja kriitiliselt suhtuda erinevatesse teabeallikatesse; oskab koostada 

referaati, esseed, kontserdiarvustust, uurimis- ja praktilist tööd muusikast, kasutades 

nüüdisaja infotehnoloogia võimalusi; 

5) osaleb võimaluse korral koolikooris ja/või erinevates vokaal- ja pillikoosseisudes ning 

paikkonna muusikaelus; 

6) on laulu- ja tantsupeo traditsiooni austaja ning edasikandja laulja, tantsija, pillimängija 

või muusikateadliku kuulajana/vaatajana; väärtustab ühislaulmist kui rahvuslikku 

kultuuritraditsiooni. 

2.1.4. Muusikaõpetuse kursused ja õppesisu 

I kursus „Uusaegse helikeele kujunemine" 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) rakendab oma muusikavõimeid, -teadmisi ning -oskusi laulmises, pillimängus ja 

omaloomingus; 

2) võrdleb käsitletud ajastute üldkultuurilist tausta ning muusikanäidete põhjal keskaja, 

renessansi, baroki ja klassitsismi muusikat, leiab seoseid nüüdisajaga, oskab oma 

arvamusi argumenteeritult põhjendada ning mõistab muusika rolli eri ajastuil; 

3) analüüsib kuulatud muusikat ning muusikaüritusi, kus ta on käinud, rakendades 

omandatud teadmisi ja muusikasõnavara. 

Õppesisu: 

G1 klassis muusika kursuse sisu. Vanaaeg kuni klassitsism:  

Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, omalooming. 

Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, muusikaloo 

illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. Pillimängu rakendamine ühismusitseerimisel ja 
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muusikaloo illustreerimiseks. Omalooming: kaasmängude loomine lauludele, muusikalised 

improvisatsioonid. 

Muusika kuulamine ja muusikalugu. Muusika teke ja olemus. Muusika roll vanadel 

kultuurrahvastel. Muusika väljendusvahendid. Helilooja ning tema kaasaeg. 

Keskaeg. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Gregooriuse laul, missa, 

mitmehäälsuse ja noodikirja kujunemine, rüütlikultuur. 

Renessanss. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Polüfoonilise muusika 

areng, ilmalik laul ja seltskonnamuusika, instrumentaalmuusika, reformatsioon ja muutused 

kirikumuusikas. 

Barokk. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Õukonnamuusika, ooper, 

oratoorium, passioon, kontsert, prelüüd ja fuuga. Žanre tutvustatakse muusika kuulamise kaudu 

valikuliselt järgmiste heliloojate loomingust: Claudio Monteverdi, Georg Friedrich Händel, 

Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi. 

Klassitsism. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Sonaaditsükkel, 

keelpillikvartett, sümfoonia, instrumentaalkontsert, reekviem, klassikaline sümfooniaorkester, 

ooperi areng. Žanre tutvustatakse muusika kuulamise kaudu valikuliselt järgmiste heliloojate 

loomingust: Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven. 

Õppekäigud: 

1) muusikaüritusel (kontsert, muusikalavastus) käimine vähemalt kord kursuse vältel ning 

sellekohase arvamuse avaldamine suuliselt ja/või kirjalikult muusika oskussõnavara 

kasutades; 

2) õppekäigud muusikaga seotud paikadesse: kõrgkoolid, stuudiod, muuseumid, 

raamatukogud vm. 

II kursus „Rahvuslikkus muusikas"  

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) rakendab oma võimeid, muusikateadmisi ning -oskusi laulmises, pillimängus ja 

omaloomingus; 
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2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda romantismiajastu muusikat varasemate ajastute 

muusikaga ning oma arvamust argumenteeritult põhjendada; mõistab muusika rolli eri 

ajastuil; 

3) oskab leida paikkonna, Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid; 

4) oskab leida eesti pärimusmuusika (sh paikkonna) ja nüüdisaja folklooriilmingute seoseid 

ning erinevusi; 

5) väljendab oma arvamust ja analüüsib muusikaüritusi, kus ta on käinud (võimaluse korral 

sidudes muusikaloo teemadega), rakendades omandatud teadmisi ning muusikasõnavara. 

G2 klassi muusika kursuse sisu. Romantism. Eesti muusika:  

Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, omalooming. 

Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, muusikaloo 

illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. Pillimängu rakendamine ühismusitseerimisel ja 

muusikaloo illustreerimiseks. Omalooming: kaasmängude loomine lauludele, muusikalised 

improvisatsioonid. 

Muusika kuulamine ja muusikalugu. 

Romantism. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Soololaul, 

instrumentaalsed väikevormid, programmiline muusika (sümfooniline poeem), lavamuusika 

(ooper, ballett, operett). Rahvuslikud koolkonnad. Hilisromantism. Žanre tutvustatakse muusika 

kuulamise kaudu valikuliselt järgmiste heliloojate loomingust: Franz Schubert, Fryderyk 

Chopin, Ferenc Liszt, Hector Berlioz, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Pjotr Tšaikovski, Jean 

Sibelius, Edvard Grieg, Richard Strauss jt. 

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

laulumängud. Pärimusmuusika seosed nüüdisajaga. Muusikanäited eesti pärimusmuusikast. 

Eesti professionaalse muusikakultuuri kujunemine. Muusikaelu Eestis enne rahvuslikku 

ärkamisaega. 

Laulupidude traditsiooni kujunemine. Eesti esimesed professionaalsed heliloojad ja muusikud, 

esimesed sümfoonilised ja vokaalsümfoonilised suurteosed eesti muusikas. Rahvusliku helikeele 

kujunemine koorimuusikas, instrumentaalmuusikas ning lavamuusikas. Muusikanäidete valik 

järgmiste heliloojate loomingust: Aleksander Kunileid, Friedrich August Saebelmann, Karl 

August Hermann, Miina Härma, Konstantin Türnpu, Rudolf Tobias, Mart Saar, Cyrillus Kreek, 

Heino Eller, Evald Aav, Eduard Tubin jt. 
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Õppekäigud: 

1) muusikaüritusel (kontsert, muusikalavastus) käimine vähemalt kord kursuse vältel ning 

sellekohase arvamuse avaldamine suuliselt ja/või kirjalikult muusika oskussõnavara 

kasutades; 

2) õppekäigud muusikaga seotud paikadesse: kõrgkoolid, stuudiod, muuseumid, 

raamatukogud vm. 

III kursus „Muusika 20. ja 21. sajandil" 

Õpitulemused.  

Kursuse lõpus õpilane: 

1) rakendab oma võimeid, muusikateadmisi ning -oskusi laulmises, pillimängus ja 

omaloomingus; 

2) on tutvunud muusikanäidete varal džäss-, rokk- ja popmuusika väljendusvahenditega 

ning oskab oma arvamusi argumenteeritult põhjendada, mõistab muusika rolli 

muutumist sajandi vältel; 

3) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21. sajandi muusikastiile; 

4) väljendab oma arvamust ning analüüsib muusikaüritusi, kus ta on käinud (võimaluse 

korral siduda muusikaloo teemadega), rakendades omandatud teadmisi ja 

muusikasõnavara. 

G3 klassi muusika kursuse sisu. 20.sajandi muusika Jazz, pop 

Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, omalooming. 

Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, muusikaloo 

illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. Pillimängu rakendamine ühismusitseerimisel ja 

muusikaloo illustreerimiseks. Omalooming: kaasmängude loomine lauludele, muusika mõiste 

avardumine – muusikaliste improvisatsioonide sidumine nüüdismuusikaga. 

Muusika kuulamine ja muusikalugu. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. 

Massikultuur ja kõrgkultuur. 

Impressionism, ekspressionism, neoklassitsism. Ülevaade 20. sajandi II poole muusikastiilidest 

ja - suundadest. Muusikastiile tutvustatakse muusika kuulamise kaudu valikuliselt järgmiste 

heliloojate loomingust: Claude Debussy, Maurice Ravel, Igor Stravinski, Arnold Schönberg, 
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Carl Orff, Benjamin Britten, Sergei Prokofjev, Dmitri Šostakovitš, Olivier Messiaen, John Cage, 

Pierre Boulez, Steve Reich, Philip Glass, George Gershwin jt. 

Eesti muusika pärast Teist maailmasõda. Muusikaelu Eestis pärast Teist maailmasõda. 20. 

sajandi II poole muusikasuundade peegeldused eesti koori- ja instrumentaalmuusikas. Uued 

suunad 21. sajandil. 

Muusikanäited valikuliselt järgmiste heliloojate loomingust: Gustav Ernesaks, Artur Kapp, Veljo 

Tormis, Ester Mägi, Eino Tamberg, Jaan Rääts, Lepo Sumera, Raimo Kangro, Urmas Sisask, 

Arvo Pärt, Erkki- Sven Tüür, Helena Tulve jt. 

Džässmuusika. Džässmuusika kultuurilooline taust ja väljendusvahendid. Džässmuusika Eestis 

ja mujal maailmas. Muusikanäited džässmuusikast. 

Pop- ja rokkmuusika. Pop- ja rokkmuusika ajaloolis-sotsiaalne taust ja väljendusvahendid, areng 

ning tänapäev, muusikaelu ja muusikatööstuse nüüdisaegsed suunad. Muusikanäited pop- ja 

rokkmuusikast. 

Õppekäigud: 

1) muusikaürituste (kontsert, muusikalavastus) külastamine vähemalt kord kursuse vältel 

ning sellekohase arvamuse avaldamine suuliselt ja/või kirjalikult, kasutades muusika 

oskussõnavara; 

2) õppekäigud muusikaga seotud paikadesse: kõrgkoolid, stuudiod, muuseumid, 

raamatukogud vm. 

2.2.Kunsti ainekava 

2.2.1. Kunsti õpetamise õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi kunstiõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunnetab kunsti võimalusi ning näeb selle rakendusi nii enese elu ja tegevuse kui ka 

maailma 

2) mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise vahendina; 

3) orienteerub kunstikultuuri arenguloo põhilistes küsimustes ja etappides; 

4) iseloomustab ja võrdleb nüüdisaegses kunstis rakendatud mitmekesiseid ideid ja 

väljendusvahendeid; 

5) mõistab kunsti ja visuaalkultuuri seoseid ühiskondlike protsesside ning teiste 

valdkondadega; 
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6) rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ning tehnilisi 

võtteid, tõlgendab ja lahendab erinevaid probleemülesandeid; 

7) väärtustab end ümbritsevat elukeskkonda ja visuaalkultuuri pärandit, mõistab 

uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi; 

8) orienteerub kunsti, arhitektuuri ja disaini valdkondadega seotud elukutsetes ja 

edasiõppimisvõimalustes. 

2.2.2. Õppeaine kirjeldus 

Gümnaasiumis kunsti õpetamise kaudu toetatakse õpilase tervikliku maailmapildi kujunemist, 

milles on tähtis koht kunstiloo ja nüüdisaegse visuaalse keskkonna tundmaõppimisel. Kunsti 

arengut vaadeldakse laiemalt, luues seoseid kultuuri, ühiskonna ja ajalooga. Toetatakse 

positiivse suhtumise kujunemist kunstisse kui valdkonnasse. 

Gümnaasiumi kunstiõpe loob baasi kunsti ning visuaalkultuuri vormi- ja pildikeele mõistmiseks 

ning kultuuride mitmekesisuse väärtustamiseks, avades üldmõisted ja kontseptsioonid. Õppes on 

kandev osa eri ajastute kujutamislaadide võrdlusel ning kirjeldusmudelite loomisel. Kunstilugu 

avatakse suuremate teemarühmade kaudu, vanema kunsti näiteid kõrvutatakse 20. ja 21. sajandi 

kunstiga. 

Teemapõhine käsitlus võimaldab rõhutada seoseid ühiskonnas ja kultuuris toimunuga laiemalt. 

Tähtis on näidata ajastu kunsti seoseid üldise mõtteviisiga, esile tuua kultuuri ja elukorralduse 

muutumise ühiskondlikke tegureid: 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. 

2.2.3. Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) tunneb visuaalse kultuuri valdkonna ülesehitust ja seoseid peamiste tegevusalade 

tasandil (kunst, arhitektuur, disain, visuaalne kommunikatsioon jne); 
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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. 

2.2.4. Õppesisu ja kursused 

I kursus: „Kunsti ajalugu ja muutuv olemus” 

1. Kunsti roll eri ajastutel.  

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). 

2. Kunstikultuuri üldistav ajatelg. 

Üldistava ajatelje käsitlemisel on oluline selgitada ja põhjendada kunsti muutumist. Peamiste 

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

Omandatakse erialast sõnavara. 

Vanimad kõrgkultuurid. Esiaja kujutised. Mesopotaamia. Egiptus. 

Antiikaja kunst. Vana-Kreeka. Vana-Rooma. 
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Keskaja kunst. Varakristlus. Romaani stiil. Gooti stiil. 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. 

3.  Eri ajastute kunsti võrdlevad teemad. 

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 valikulised (3) teemad: 

1) perspektiivikasutus, keskkonna ja ruumi kujutamise viisid; 

2) kujutamise viisid: idealiseeritud, realistlik, stiliseeritud; 

3) lugude ja sümbolite ringlus läbi sajandite; 

4) kunstniku rollid: käsitööline, leiutaja, ajaloolane, geenius, staar, ettevõtja jne; 

5) muuseumi sünd, tuntumad galeriid ja muuseumid. 

4.  Loomingulised ja uurimuslikud projektid, õppekäigud. 

Loomingulised projektid on seotud võrdlevate teemadega ning mõtestavad, kinnistavad ja 

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

lähtuv tõlgendamine. Loovtööde tegemisel valida oma ideele sobivad väljendusvahendid (nt 

joonistus, maal, kollaaž, ruumiline objekt, digitaalne pilt, video, tegevuskunst jne). Loovtöö 

protsessi osa on töö esitlemine, analüüs ja tõlgendamine ning oma valikute põhjendamine. 

Projektid ja õppekäigud on seotud erinevate õpikeskkondadega: ateljee, loodus- ja 

linnakeskkond, muuseum, näitus, virtuaalkeskkond jne. 

II kursus „Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil ” 

1. Kunsti ja visuaalkultuuri muutumine. 

Nüüdisaegse elutunnetuse ja globaalse maailma sünd, teaduse, tehnoloogia ja linnastumise 

võidukäik. 

Kunstiteos ja kontekst: vaatajad, koht ning aeg.  

Autorsus, kunstnike ja vaatajate suhte muutumine. 

Elukeskkonna kujundamise põhimõtted: arhitektuur, disain, visuaalne meedia. 
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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. 

Modernistlik arhitektuur ja disain. Funktsionalism.  

Kunst totalitaarsetes riikides: sotsialistlik realism, natsionaalsotsialistlik kunst. 

II maailmasõja järgne kunst. 

Külm sõda: abstraktne ekspressionism versus figuratiivne kunst.  

Üleminek modernismist postmodernismi.  

Minimalism, opkunst jne. Popkunst. Hüperrealism. Happening, kehakunst, maakunst. 

Kontseptualism kui nüüdisaegse kunsti alusprintsiip. 

Postmodernism ja nüüdiskunst. 

Postmodernistlik kunst. Sotsiaalkriitiline ja poliitiline kunst. Kunst avalikus ruumis. 

Kunstimeediumide paljus: maal, graafika, skulptuur, installatsioon, fotokunst, videokunst, 

tegevuskunst, interaktiivne meediakunst, helikunst, netikunst jt.  

Teemade ja seisukohtade paljus 21. sajandi kunstis: teadus, innovatsioon, ökoloogia, identiteet, 

soolisus, eetika jne.  

Rahvusvahelised nüüdiskunsti näitused ja kunsti globaliseerumine. 

Keskkond. Disain. Visuaalne meedia. 

Arhitektuuri ja disaini valdkonnad (tootedisain, mood, graafiline disain jne).  

Ehitatud keskkonna arengusuunad seoses ühiskonna, tehnoloogia ning inimese mõtteviiside 

muutumisega.  

Disain ja inimsõbralik elukeskkond: innovatsioon, targad materjalid, keskkonnateadlikkus. 

Disainiprotsess – probeemilahendus.  

Meediakeskkond ja visuaalne kommunikatsioon. 

Kultuuripärandi kaitse. Autoriõigus.  

Kunsti, arhitektuuri ja disainiga seotud elukutsed. 

2. Nüüdiskunsti nähtusi võrdlevad valikulised (3) teemad  

Individuaalsus, kollektiivsus ja anonüümsus kunstis. 

20. sajandi nn realismid: sürrealismist ja sotsrealismist kuni hüperrealismi ja videokunstini. 

Mäng kunstiajaloo minevikuga, tsitaat, remiks, paroodia nüüdisaja kunstis ning visuaalkultuuris. 
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Kunsti aktiivsed sekkumised ühiskonda: poliitiline kunst, feministlik kunst, avalik kunst. 

Nüüdisaegse kultuuri interdistsiplinaarsus: kunst, muusika, film, kirjandus. 

Muutused arhitektuuris ja disainis 20. ja 21. sajandil. 

3. Loomingulised ja uurimuslikud projektid, õppekäigud. 

Loomingulised projektid on seotud võrdlevate teemadega ning mõtestavad, kinnistavad ja 

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

lähtuv tõlgendamine. Loovtööde tegemisel valida oma ideele sobivad väljendusvahendid (nt 

joonistus, maal, kollaaž, ruumiline objekt, digitaalne pilt, video, tegevuskunst jne). Loovtöö 

protsessi osa on töö esitlemine, analüüs ja tõlgendamine ning oma valikute põhjendamine. 

Projektid ja õppekäigud on seotud erinevate õpikeskkondadega: ateljee, loodus- ja 

linnakeskkond, muuseum, näitus, virtuaalkeskkond jne. 

§ 32 Kehalise kasvatuse ainevaldkond 

1. Kehalise kasvatuse ainevaldkonna üldalused 

1.1. Kehalise kasvatuse pädevused 

Kehakultuuripädevus väljendub kehalise aktiivsuse ja tervisliku eluviisi väärtustamises elustiili 

osana. See hõlmab oskust anda objektiivset hinnangut kehalise vormisoleku tasemele ja kasutada 

sobivaid vahendeid ning meetodeid kehaliste võimete arendamiseks. Siia kuulub ka valmisolek 

sobiva spordiala või liikumisviisi harrastamiseks, koostöö väärtustamine sportimisel/liikumisel 

ning teadmised Eesti ja maailma spordisündmustest. Gümnaasiumi lõpetaja: 

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

rõõmu liikumisest/sportimisest;  

2) omab teadmisi, oskusi ja kogemust liikumise/tervisespordi iseseisvaks harrastamiseks 

sise- ja välistingimustes; 

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

sportimisel esineda võivates ohuolukordades; 

4) suudab objektiivselt hinnata oma kehaliste võimete taset ja kasutada sobivaid vahendeid 

ning meetodeid nende arendamiseks; 

5) liigub/spordib oma kaaslasi austades ja keskkonda säilitades; 

6) on koostöövalmis, suudab juhendada oma kaaslasi lihtsamate kehaliste harjutuste 

sooritamisel; 
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7) on kursis Eestis ja maailmas toimuvate spordisündmuste ning tantsuüritustega; 

8) omab teadmisi kehakultuuri arenguloost Eestis ja maailmas, mõistab kehakultuuri osa 

tänapäeva ühiskonnas. 

9) on kursis kaitseväeteenistuseks vajaliku füüsilise ettevalmistuse korraga. 

1.2. Kehalise kasvatuse õppeained ja maht 

Kehalises kasvatuses on viis kursust. Kohustuslikud kursused hõlmavad võimlemist, 

jõuharjutusi, kergejõustikku, sportmänge (korv-, võrk-, jalgpall ja saalihoki), tantsulist liikumist, 

orienteerumist ning talialasid (suusatamist ja uisutamist).  

1.3. Kehalise kasvatuse ainevaldkonna kirjeldus ja maht 

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 ja õpilasi 

iseseisvale (sh tunnivälisele) õppele suunates. 

Kehalise kasvatuse ainekavas kohustuslike kursuste kavandatud õpitulemused ja õppesisu on 

saavutatavad 70–80% ulatuses õppeks ettenähtud tundide arvuga (vaata ka tabel 23). Tantsuline 

liikumine on kehalise kasvatuse tundides lõimitud teiste spordi- ja liikumisviisidega. Kehalise 

kasvatuse tundides üldfüüsilise ettevalmistuse käigus saadud teadmised kaitseväeteenistuseks 

vajalikust füüsilise ettevalmistuse korrast ja NATO testi sisust annavad noormeestele ja 

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

Üldfüüsilist ettevalmistust sh kätekõverdused toenglamangus 2 minuti vältel, selili lamangust 

istesse tõus 2 minuti vältel, 3200 m jooks tehakse aineõpetuses läbivalt.  
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Tabel 25. Kehalise kasvatuse kursused  

Kursuse nimetus G1 G2 G3 

Kehaline kasvatus I kursus 1 x x 

Kehaline kasvatus II kursus 1 x x 

Kehaline kasvatus III kursus x 1 x 

Kehaline kasvatus IV kursus x 1 x 

Kehaline kasvatus V kursus x x 1 

 

Õppesisu käsitluse valib aineõpetaja arvestusega, et kirjeldatud õpitulemused, ainevaldkonna- ja 

üldpädevused oleksid saavutatud.  

1.4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes 

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. 

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Kehalise kasvatuse õpe tähtsustab tervise ja jätkusuutliku eluviisi 

väärtustamist. Tervis on üks inimese hinnalisemaid eluväärtusi, mille hoidmise nimel tuleb 

õpilasel teha põhjendatud valikuid tervisekäitumises. Austus looduse ja teiste loodud 

materiaalsete väärtuste vastu õpetab säästvat suhtumist keskkonnasse. Sportlikus tegevuses 

järgib õpilane ise võistlusmäärusi ning nõuab oma kaaslastelt nende täitmist. Ausa mängu 

põhimõtete tähtsustamine ja järgimine toetavad humaanse, kõlbelise isiksuse kujunemist. 

Kehalises kasvatuses omandatud teadmised rahvuslikust ning rahvusvahelisest liikumis- ja 

spordikultuurist avardavad õpilase silmaringi. 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Tegelemine kehakultuuriga kujundab õpilases oskust mõista 

oma tegevuse võimalikke tagajärgi ning jälgida ja kontrollida oma käitumist: vältida 

ohuolukordi, olla kaaslaste suhtes viisakas, tähelepanelik, abivalmis jne. Võistlussituatsioonides 

õpitakse oma võidurõõmu või kaotusekibedust sobival viisil väljendama. Koostöös kaaslastega 

õpitakse aktseptima inimeste erinevusi, neid suheldes arvestama, ent ka ennast kehtestama. 

Ühistegevuses tuuakse esile õpilase võimekus ja arendatakse oskusi. Arenevad õpilase 

kohanemisvõime, koostööoskus, empaatia, tahteomadused, eneseväljendusoskus ning distsipliin. 

Enesemääratluspädevus. Sportlik tegevus kujundab õpilasel oskust hinnata oma kehalisi võimeid 

ning valmisolekut neid arendada, samuti suutlikkust jälgida ja kontrollida oma käitumist, järgida 

terveid eluviise ning vältida ohuolukordi. 
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Õpipädevus. Sihipärane liikumine soodustab õpilase oskust analüüsida ning hinnata oma 

liigutusoskuste ja kehaliste võimete taset. Kehalise kasvatuse kaudu õpitakse seadma eesmärke 

ning valima tundides õpitud alade/harjutuste seast sobivaimad liigutusoskuste ja kehalise 

töövõime täiustamiseks. Koolis tekkinud spordihuvi toetab valmisolekut õppida uusi 

liikumisviise ning suunab õpilasi sellekohast infot hankima. 

Suhtluspädevus. Kehalises kasvatuses on tähtsal kohal spordi- ja liikumisalase oskussõnavara 

kasutamine, sõnaline eneseväljendusoskus ning teabe- ja tarbetekstide lugemine ning mõistmine. 

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. Kehalise kasvatuse tundide ja 

sportimise kaudu puutub õpilane pidevalt kokku matemaatikale omase keele, seoste, meetodite 

jms kasutamisega ning loodusteaduste mõistetega. Sporditehniliste oskuste analüüs, kehalise 

töövõime näitajate ja sporditulemuste dünaamika selgitamine toetavad tehnoloogiapädevuse 

kujunemist. 

Ettevõtlikkuspädevus. Kehalises kasvatuses õpib õpilane analüüsima oma tervislikku seisukorda 

ja töövõimet, kavandama ning realiseerima tegevusi tervise tugevdamiseks ja töövõime 

parandamiseks. Koostöö sporti tehes õpetab õpilast arukaid riske võttes toime tulema. 

1.5. Lõiming teiste ainevaldkondadega 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Kujundatakse sporti ja kehakultuuri käsitlevate eriotstarbeliste 

ning eriliigiliste tekstide ja terminoloogia mõistmist, suulise ja kirjaliku teksti loomist ning 

eneseväljendusoskust. Õpilaste võõrkeelepädevuse kujunemisele aitab kaasa erinevatest 

võõrkeelsetest teabeallikatest vajaliku info leidmine. Eri spordialades ning liikumisviisides 

kasutatakse võõrsõnu ja mõisteid, mille tähendust on vaja selgitada. 

Matemaatika. Matemaatikapädevust kasutatakse sportides, spordisaavutusi jälgides, tehnikat ja 

tulemusi analüüsides, samuti sportides tehnoloogilisi abivahendeid kasutades. 

Matemaatikapädevust toetab sporditehniliste oskuste analüüs; kehalise töövõime näitajate ja 

sporditulemuste dünaamika selgitamine eeldab õpilaselt matemaatikale omase keele, seoste, 

meetodite jms kasutamise oskust ning toetab matemaatikapädevuse kujunemist. 

Loodusained. Kehalises kasvatuses väärtustatakse keskkonda. Kehalise kasvatuse kaudu 

kinnistuvad inimeseõpetuses, bioloogias, geograafias ja füüsikas omandatud teadmised ning 

oskused. 

Sotsiaalained. Sotsiaalvaldkondlik pädevus on tihedalt seotud inimeseõpetuse, ajaloo, 

ühiskonnaõpetuse ja riigikaitseõpetusega. Kehaline kasvatus kujundab õpilases tervislikku 
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eluviisi vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute kaudu. Koolis omandatud teadmised ja oskused 

võimaldavad õpilasel kavandada ning korraldada enda liikumisharrastust. 

Kunstiained. Õpilane seostab muusikat ja liikumist, väljendab end loominguliselt, liikudes 

muusika saatel. Kunstipädevuse kujunemist toetavad spordialade ning liikumisviiside 

isikupärane ja loominguline käsitlus, valmisolek leida erinevatele ülesannetele uusi ja 

omanäolisi lahendusi, uurimistulemuste vormistamine ning esitlemine, liikumis- ja 

spordiüritustel käimine jms, samuti oskus märgata ilu liikumises ja enda ümber. 

1.6. Läbivate teemade rakendamine 

Õppekava läbivaid teemasid peetakse silmas õppeaine eesmärgiseade, õpitulemuste ning 

õppesisu kavandamisel. 

Tervis ja ohutus. Toetame tervislikuks eluviisiks vajalike teadmiste, arusaamade, oskuste ja 

kogemuste omandamist ning õpilase väärtushinnangute kujunemist. Kehaline tegevus toimub 

tervislikus ja turvalises õpikeskkonnas. Läbiv teema võimaldab õpilasel mõista kehalise 

aktiivsuse (liikumise ja sportimise) tähtsust tervisele ning kujundada oma liikumisharrastust. 

Elukestev õpe ja karjääri plaanimine. Erinevate õppetegevuste kaudu suuname õpilased mõistma 

ja väärtustama elukestvat õpet kui elustiili ning mõtestama karjääri planeerimist kui jätkuvat 

otsuste tegemise protsessi. Õppetegevus võimaldab vahetult kokku puutuda valdkonnaga seotud 

töömaailmaga, õpilastele tutvustatakse ainevaldkonnaga seotud ameteid, erialasid ja 

edasiõppimisvõimalusi.  Õppetegevus võimaldab õpilasel süvendada teadmisi hariduse ja 

töömaailma vahelistest seostest. Arendame iseseisvust ja vastutussvõimet ning oskust analüüsida 

oma võimekust ja huvi spordi ja/või liikumisharrastuse vastu ning  leida infot edasiõppimise 

võimaluste kohta ja koostada karjääriplaan.  Erinevad õppetegevused võimaldavad õpilasel 

seostada huvisid ja võimeid ainealaste teadmiste ja oskustega ning mõista, et hobid ja 

harrastused hoiavad elu ja karjääri tasakaalus. Kehalises kasvatuses innustame õpilast olema 

terve, omandama järjepidevalt uusi liikumisteadmisi ja -oskusi, tugevdama oma tervist ja 

parandama töövõimet ning olema valmis täitma kodanikukohust riiki kaitstes.  

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Looduses harrastatavate spordialade õppekorraldus väärtustab 

keskkonda ning soodustab õpilase kujunemist keskkonnateadlikuks liikumise harrastajaks. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Toetame õpilaste soovi tunnivälise liikumisharrastuse kaudu 

organiseerida ning korraldada spordi- ja liikumisüritusi ning osaleda neis; suuname õpilaste 

juhendamisel tegutsevate liikumis- ja treeningrühmade tegevust. 
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Kultuuriline identiteet. Taotleme, et õpilane hoiaks end kursis toimuvate spordivõistluste ja 

tantsuüritustega, kehakultuuri arengulooga Eestis ja maailmas ning mõistaks Eesti sportlaste 

eduka esinemise tähtsust tippspordis rahvusliku identiteedi kandjana. Õpilane õpib hindama 

Eesti tantsu, tunnetab oma kuuluvust eesti kultuuri keskkonda, austab oma rahva kultuuri ning 

väärtustab noorte ja üldtantsupidude traditsiooni Eesti kultuuripildis ning UNESCO 

maailmapärandi nimekirjas. 

Teabekeskkond. Suuname õpilast leidma, koguma ja analüüsima oma tervise hoidmiseks ning 

tugevdamiseks, iseseisva spordi- ja liikumisharrastuse kujundamiseks ning teadlikuks 

treenimiseks vajalikku infot. Õpilases tekitame huvi jälgida erinevaid infokanaleid, mille kaudu 

saab olla kursis spordi- ja tantsusündmustega. 

Tehnoloogia ja innovatsioon. Tehnoloogiliste rakenduste kasutamine seostub kehaliste võimete 

näitajaid käsitlevate materjalide kogumise, analüüsimise, võrdlemise ja järelduste tegemisega, et 

selle kaudu leida õpilase arenguks sobivaid nüüdisaegseid lahendusi ning vahendeid. 

Väärtused ja kõlblus. Kehalises kasvatuses ning tunnivälises tegevuses järgime ausa mängu 

põhimõtteid. Sporditegevuses kehtivate reeglite mõistmine ja järgimine igapäevaelus toetab 

kõlbelise isiksuse kujunemist. 

1.7. Õppetegevuse kavandamine ning 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) jälgitakse, et õpilase õpikoormus on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt ja 

jätab õpilasele piisavalt aega puhkuseks ning tunni- ja koolivälisteks tegevusteks; 

3) õpilane õpib üksi ja koos teistega, et toetada kujunemist aktiivseiks ning iseseisvaiks 

õppijaiks; 

4) kasutame diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) testides, referaatides ja uurimistöödes rakendame nüüdisaegseid info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -

vahendeid; 

6) looduskeskkond, kooliõu, staadion, terviserajad jne; 
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7) kasutame mitmekesist õppemetoodikat, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, projektõpe, 

õpimapi ja uurimistöö koostamine jm. 

Õppe lahutamatuks osaks kehalises kasvatuses on: 

1) organiseeritud ja iseseisev praktiline harjutamine;  

2) kontrollharjutuste sooritamine ja oma kehaliste võimete kontrollimine ning tulemustele 

hinnangu andmine;  

3) oma ja kaaslaste tegevuse/soorituse kommenteerimine, sõnalised aruanded, vestlused;  

4) liikumis-, spordi- ja terviseteemaliste materjalide lugemine ning loetu analüüsimine;  

5) spordivõistlustel ja/või liikumisüritustel käimine, neist osavõtt võistleja, osaleja või 

abilisena; spordi- ja/või liikumisürituste jälgimine erinevate meediakanalite vahendusel; 

6) treeningplaanide koostamine, treeningpäeviku pidamine; 

7) liikumisest/sportimisest teoreetiliste teadmiste omandamine praktilise harjutamise 

käigus. 

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 ning 

üldfüüsilisest ettevalmistusest. 

1.8. Hindamise alused 

Hindamisel lähtume gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest, KJPG hindamisjuhendist, 

kehalise kasvatuse eesmärkidest ning saavutatud õpitulemustest. Hindamine annab tagasisidet 

õpilase aktiivsuse, püüdlikkuse ja arengu kohta.  

Kehalises kasvatuses hinnatakse õpilase liigutusoskusi, kehalist võimekust ja teadmisi. 

Hindamise objekte (tegevusi, oskusi, teadmisi) ning hindamisaspekte (vaatlemist, mõõtmist, 

võrdlemist) selgitab õpilastele õpetaja õppe algul. Õpitulemustena esitatud liigutusoskuste 

hindamisel arvestatakse nii saavutatud taset kui ka õpilase tehtud tööd, et omandada 

tegevus/harjutus. Oskuste taset hinnatakse kontrollharjutuse soorituse põhjal. 

Kehalistele võimetele hinnangut andes arvestatakse õpilase arengut, st muutusi varasemate 

sooritustega võrreldes ning tema tehtud tööd tulemuse saavutamise nimel. Kehalisele 

võimekusele, sh kaitseväeteenistuseks vajalikule üldfüüsilisele ettevalmistusele hinnangu 

andmisse kaasatakse õpilane enesehindamise abil. 
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Õpilase teadmistele hinnangut andes arvestatakse õpilase võimet rakendada omandatud teadmisi 

praktilises tegevuses. Teadmiste hindamise vormidena kasutatakse suulist või kirjalikku 

küsitlust, liikumis- ja sporditeemalise ettekande ja/või kehalise kasvatuse õpimapi 

koostamist/esitamist, treeningpäeviku pidamist ja analüüsi jms. Kirjalikke ülesandeid hinnates 

arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. 

Tagasisiside andmisel kehalise ja sportimisaktiivsuse kohta arvestatakse õpilase aktiivsust 

(osavõttu, kaasatöötamist, nõuete/reeglite järgimist, koostööoskust jms) kehalise kasvatuse 

tundides, regulaarset treenimist (nii iseseisva kui ka organiseeritud liikumisharrastusena), 

võistlustest ning spordiüritustest osavõttu ja/või nende korraldamist jms. 

Kehalise kasvatuse kooliastmehinne pannakse välja kõigi kursuste koondhindena.  

1.8.1. Hindamise erisused kehalises kasvatuses 

Tervisest tingitud erivajadustega õpilasi hinnates arvestatakse nende osavõttu kehalise kasvatuse 

tundidest (raviarsti määratud kehaliste harjutuste tegemine, kehalise kasvatuse õpetaja antud 

ülesannete täitmine jms). Ainekavva kuuluvatest õpitulemustest saab hinnata õpitavate 

spordialadega seotud teadmiste omandamist. Praktilisi oskusi hinnates lähtutakse konkreetse 

õpilase tervise seisundist: hinnatakse erivajadustega õpilasele lubatud kontrollharjutusi või 

nende lihtsustatud variante, spordiala tehnikaelementide sooritust vms. Juhul kui õpilase tervise 

seisund ei võimalda kehalise kasvatuse ainekava täita, koostab õpetaja talle raviarsti ettekirjutuse 

alusel individuaalse ainekava, milles fikseeritakse õppe eesmärk, õppesisu, õpitulemused ja 

nende hindamise vormid.  

Õpilane osaleb tunnis vastavalt oma võimetele arvestades tervislikku seisundit. 

Kui õpilane puudub üle 50% tundidest kursuse jooksul, siis tuleb sooritada individuaalne 

ülesanne õpetaja juhendamisel (füüsiliselt aktiivne tegevus iseseisvalt, õpetaja poolt 

kontrollitaval viisil või kontrollharjutused vastavalt õppekavale). 

Kui õpilane ei saa tervislikel põhjustel tunnis osaleda, siis teatab aineõpetajale tunni algul ja 

viibib tunnis. Kui õpilasel on pikaajaline terviserike, siis esitab ta esimesel võimalusel 

aineõpetajale arstitõendi, kus on kirjas õpilase lubatud tegevus tundides. 

Kui õpilane esindab kooli spordivõistlustel, siis õpilasega kokkuleppel võib puududa ühest 

tunnist. 

Kui õpilane tegeleb võistlusspordiga riiklikul tasemel ja võtab osa vabariiklikest võistlustest, siis 

ta esitab vastava alaliidu või klubi tõendi, sooritab hindelised kontrollharjutused ja ta ei pea 

osalema tundides. 
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Õpilase riietus ja jalanõud on tunnis sportlikud, pärast tundi on kohustuslik pesemine. 

Kui õpilane on mõjuval põhjusel puudunud pikaajaliselt tundidest, siis koostab aineõpetaja talle 

individuaalse plaani. Kokkuleppel aineõpetajaga on võimalus ka üksikuid tunde järgi teha. 

Õpilasi teavitatakse hindamistingimustest ja hindelistest harjutustest iga kursuse esimesel tunnil. 

1.9. Füüsiline õpikeskkond 

Ainekavakohase õppe elluviimiseks: 

1) noormeeste ja neidude kehalise kasvatuse tunnid on eraldi rühmades; 

2) tunnid toimuvad õppespordirajatistes (võimla, staadion, matisaal, jõusaal), kus on 

ainekavakohasteks õppetegevusteks vajalik sisseseade;  

3) saab kasutada uisuväljakut ja terviserada;  

4) on olemas rõivistud ja pesemisruumid; 

5) on olemas spordiinventar. 

2. Kehalise kasvatuse ainekavad 

2.1. Kehalise kasvatuse ainekava 

2.1.1. Õppe- ja kasvatuse eesmärgid  

Gümnaasiumi kehalise kasvatusega taotletakse, et õpilane:  

1) tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt 

vormis;  

2) mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise 

tugevdamiseks;  

3) arendab oma liikumisoskusi ning on valmis õppima uusi spordi- ja liikumisalasid;  

4) järgib liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid ning teab, kuidas käituda 

õnnetusjuhtumite korral;  

5) jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse treeninguga 

parandada;  

6) on vastutustundlik ja koostööaldis ning austab, abistab ja arvestab kaaslasi;  

7) väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana; 

8) teab ainevaldkonnaga seotud õppimisvõimalusi, elukutseid ja ameteid ning mõistab 

nende töö väärtust ühiskonnas. 
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2.1.2. Gümnaasiumi õpitulemused  

Gümnaasiumi lõpuks õpilane:  

1) teab regulaarse kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele ning teeb regulaarselt 

kehalisi harjutusi;  

2) teab tervise ja kehalise aktiivsuse seost ning kehalise koormuse mõju organismis 

toimuvatele muutustele;  

3) leiab seoseid isikliku tervise seisundi ja kehalise aktiivsuse vahel;  

4) oskab kasutada ainekavva kuuluvate liikumisviiside ja spordialade tehnikat, suudab 

hinnata oma oskuste taset ning teab, kuidas seda täiustada ja uusi oskusi omandada;  

5) järgib liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid ning teab, kuidas toimida 

sagedamini tekkida võivate õnnetusjuhtumite ja traumade korral;  

6) suhtub hoolivalt keskkonnasse, harjutuspaikadesse ja inventarisse;  

7) hindab ausa mängu põhimõtteid ja järgib neid, austab oma kaaslasi, teeb koostööd ning 

kehaliste harjutuste sooritamisel abistab, julgestab ja juhendab oma kaaslasi;  

8) analüüsib oma kehaliste võimete taset; leiab endale sobiva liikumisharrastuse ning 

tegutseb kehalise vormisoleku nimel;  

9) valdab teadmisi õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloost, tähtsamatest võistlustest, tunneb 

rahvuslikku ja rahvusvahelist liikumiskultuuri ning teab tuntumaid sportlasi Eestis ja 

maailmas; 

10) on teadlik kaitseväes rakendatavast füüsilise ettevalmistuse hindamise korrast ja NATO 

testi sisust. 

I kursus  

Kursusega taotletakse (vaata ka tabel 24), et õpilane:  

1) tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt 

vormis;  

2) mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise 

tugevdamiseks;  

3) arendab oma liikumisoskusi ning on valmis õppima uusi spordi- ja liikumisalasid;  

4) järgib liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid ning teab, kuidas käituda 

õnnetusjuhtumite korral 

Tabel 26. Kehalise kasvatuse I kursuse õppesisu ja pädevused 
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Kehalise kasvatuse 

valdkond/spordiala 

Õppesisu 

Võimlemine Põhivõimlemine: üldarendavad võimlemisharjutused vahendita ja 

vahenditega. Jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutused erinevatele 

lihasrühmadele. Põhikoolis õpitud aeroobika põhisammude kordamine. 

Võimlemiskavade koostamine. Akrobaatika: kätelseis. Harjutused 

akrobaatikas, poomil (T), rööbaspuudel ja kangil (P). Toenghüpe. 

Iluvõimlemine (T): harjutuskombinatsioon muusika saatel.  

Kergejõustik Kiirjooksu, kaugushüppe ja kuulitõuke eelsoojendus. Ringteatejooks. 

Kestvusjooks. Kaugushüpe. Kuulitõuge hooga. Kohtunikutegevuse 

tutvustamine.    

Sportmängud  A sportmäng , B sportmäng  

Korvpall: Põhikoolis õpitud tehnika täiustamine erinevate harjutuste 

kaudu. Sööt ja lõige rünnakul. Mees-mehe kaitse. Mäng.Võrkpall: 

Põhikoolis õpitud tehnika täiustamine erinevate harjutuste kaudu. 

Suunatud palling. Kohtunikutegevuse tutvustamine. Ülalt sööt hüppelt ette 

ja taha. Pallingu vastuvõtt. Mäng.  Jalgpall: Põhikoolis õpitud tehnika 

täiustamine erinevate harjutuste kaudu. Mäng 4:4 ja 5:5. Positsioonidele 

omase tehnika täiustamine. Jalgpalluri individuaalne ettevalmistus: oma 

tugevate külgede arendamine.  

Talialad Suusatamine. Põhikoolis õpitud suusatehnika täiustamine erinevates 

maastikutingimustes. Ettevalmistus suusavõistlusteks ja osalemine seal. 

 

Õpitulemused  

Võimlemine. Õpilane oskab kasutada erinevaid jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutusi erinevatele 

lihasrühmadele ning koostab ja sooritab harjutuste kombinatsiooni ühel võimlemisalal. 

Kergejõustik. Õpilane sooritab kooli valitud kergejõustikualad tehniliselt õigesti ning läbib 

järjest joostes 1000 m (tüdrukud) või 3000 meetrit (poisid). 
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Sportmängud. Õpilane mängib kohandatud võistlusmääruste järgi korvpalli, võrkpalli, jalgpalli 

ja saalihokit ning sooritab sportmängudes kooli koostatud kontrollharjutuse põhikoolis ja 

gümnaasiumis õpitud tehnika elementidest.  

Talialad. Õpilane läbib 5 km distantsi (tüdrukud) või 10 km distantsi (poisid); kasutab erinevaid 

suusatehnikaid sõltuvalt maastikust; oskab hooldada oma suusavarustust ning valida ilmale 

sobivat riietust. 

 

II kursus  

Kursusega taotletakse, et õpilane:  

1) tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt 

vormis;  

2) järgib liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid ning teab, kuidas käituda 

õnnetusjuhtumite korral;  

3) jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse treeninguga 

parandada;  

4) on vastutustundlik ja koostööaldis ning austab, abistab ja arvestab kaaslasi (vaata ka tabel 

25).  

Tabel 27. Kehalise kasvatuse II kursuse õppesisu ja pädevused 

Kehalise kasvatuse 

valdkond/spordiala 

Õppesisu 

Võimlemine Põhivõimlemine: üldarendavad võimlemisharjutused vahendita ja 

vahenditega. Jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutused erinevatele 

lihasrühmadele.Põhikoolis õpitud aeroobika põhisammude kordamine. 

Võimlemiskavade koostamine. Akrobaatika: kätelseis. Harjutused 

akrobaatikas. Toenghüpe. Iluvõimlemine (T): harjutuskombinatsioon 

muusika saatel.  

Kergejõustik Kiirjooksu, kaugushüppe ja kuulitõuke eelsoojendus. Ringteatejooks. 

Kestvusjooks.Kaugushüpe.  Kuulitõuge hooga. Kohtunikutegevuse 

tutvustamine.    
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Sportmängud  A sportmäng, B sportmäng  

Korvpall: Põhikoolis õpitud tehnika täiustamine erinevate harjutuste 

kaudu. Sööt ja lõige rünnakul. Mees-mehe kaitse. Mäng. Võrkpall: 

Põhikoolis õpitud tehnika täiustamine erinevate harjutuste kaudu. 

Suunatud palling. Kohtunikutegevuse tutvustamine. Ülalt sööt hüppelt 

ette ja taha. Pallingu vastuvõtt. Mäng. Jalgpall: Põhikoolis õpitud 

tehnika täiustamine erinevate harjutuste kaudu. Mäng 4:4 ja 5:5. 

Positsioonidele omase tehnika täiustamine. Jalgpalluri individuaalne 

ettevalmistus: 

Talialad Uisutamine. Põhikoolis õpitud uisutamisetehnika täiustamine. 

Kestvusuisutamine. 

Orienteerumine Erineva raskusastmega orienteerumisradade ja maastike läbimine 

kaardi ja kompassiga. Läbitud raja analüüs. Orienteerumine kui 

liikumisharrastus. Erinevate orienteerumisalade tutvustamine: 

rattaorienteerumine, märkesuusatamine, orienteerumis- matkamine.  

 

Õpitulemused  

Võimlemine. Õpilane oskab kasutada erinevaid jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutusi erinevatele 

lihasrühmadele ning koostab ja sooritab harjutuste kombinatsiooni ühel võimlemisalal. 

Kergejõustik. Õpilane sooritab kooli valitud kergejõustikualad tehniliselt õigesti ning läbib 

järjest joostes 1000 m (tüdrukud) või 3000 meetrit (poisid). 

Sportmängud. Õpilane mängib kohandatud võistlusmääruste järgi korvpalli, võrkpalli, jalgpalli 

ja saalihokit ning sooritab sportmängudes kooli koostatud kontrollharjutuse põhikoolis ja 

gümnaasiumis õpitud tehnika elementidest.  

Uisutamine. Õpilane suudab uisutada järjest 30 minutit ning valdab erinevate sõiduviiside 

tehnikat. 

Orienteerumine. Õpilane läbib kaardi ja kompassiga harjutus- ja/või võistlusraja. 

III kursus  

Kursusega taotletakse, et õpilane:  
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1) arendab oma liikumisoskusi ning on valmis õppima uusi spordi- ja liikumisalasid (tabel 

26);  

2) järgib liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid ning teab, kuidas käituda 

õnnetusjuhtumite korral;   

3) väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana; 

4) teab ainevaldkonnaga seotud õppimisvõimalusi, elukutseid ja ameteid ning mõistab 

nende töö väärtust ühiskonnas.  

Tabel 28. Kehalise kasvatuse III kursuse õppesisu ja pädevused 

 Kehalise kasvatuse 

valdkond/spordiala 

Õppesisu 

Võimlemine Jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutused erinevatele lihasrühmadele. 

Aeroobika erinevate stiilide tutvustus (video, terviseklubi külastus, vms) 

Võimlemiskavade koostamine  ja esitamine. Harjutused akrobaatikas. 

Iluvõimlemise harjutuskombinatsioon muusika saatel (T).  

Kergejõustik Kiirjooksu ja kaugushüppe eelsoojenduse läbiviimine kaasõpilastele. 

Kiirjooksu ja kaugushüppe tehnika täiustamine. Kestvusjooks. 

Kohtunikutegevus.    

Sportmängud A sportmäng, B sportmäng   

Korvpall: Korvpallitehnika täiustamine erinevate kombinatsioonide 

kaudu. Mees-mehe kaitse. Katted. Kohtunikutegevuse tutvustamine. 

Võrkpall: Tehnika täiustamine mänguliste situatsioonide kaudu. 

Blokeerimine, pettelöögid. Mäng. Lihtsa võistlusprotokolli täitmine.  

Jalgpall: Tehnika täiustamine mängus 4:4, 5:5, 7:7 ja 8:8. Positsioonidele 

omase tehnika täiustamine. Individuaalsete tugevate külgede täiustamine. 

Mängu taktika.   

Talialad Uisutamine. Uisutamisetehnika täiustamine. Kestvusuisutamine. 

Kehaliste võimete arendamine uisutades. Uisutamisealased 

rahvaspordiüritused. 

 

Õpitulemused  
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Võimlemine. Õpilane  oskab kasutada erinevaid jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutusi erinevatele 

lihasrühmadele ning koostab ja sooritab harjutuste kombinatsiooni ühel võimlemisalal. 

Kergejõustik. Õpilane sooritab kooli valitud kergejõustikualad tehniliselt õigesti ning läbib 

järjest joostes 1000 m (tüdrukud) või 3000 meetrit (poisid). 

Sportmängud. Õpilane mängib kohandatud võistlusmääruste järgi korvpalli, võrkpalli, jalgpalli 

ja saalihokit ja sooritab sportmängudes kooli koostatud kontrollharjutuse põhikoolis ja 

gümnaasiumis õpitud tehnika elementidest.  

Talialad. Õpilane suudab uisutada järjest 30 minutit ja valdab erinevate sõiduviiside tehnikat. 

IV kursus  

Kursusega taotletakse (vaata ka tabel 27), et õpilane:  

1) mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise 

tugevdamiseks;  

2) arendab oma liikumisoskusi ning on valmis õppima uusi spordi- ja liikumisalasid;  

3) järgib liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid ning teab, kuidas käituda 

õnnetusjuhtumite korral;  

4) on vastutustundlik ja koostööaldis ning austab, abistab ja arvestab kaaslasi. 

Tabel 29. Kehalise kasvatuse IV kursuse õppesisu ja pädevused 

Kehalise kasvatuse 

valdkond/spordiala 

Õppesisu 

Võimlemine 

Jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutused erinevatele lihasrühmadele.  

Aeroobika erinevate stiilide tutvustus (video, terviseklubi külastus, vms)                                                                                             

Võimlemiskavade koostamine  ja esitamine.   Harjutused akrobaatikas, 

kangil (P). Toenghüpe.                                 

Harjutuskombinatsioon muusika saatel (T).  

Kergejõustik 
Kergejõustiku alade eelsoojenduse läbiviimine kaasõpilastele ja tehnika 

täiustamine. Kestvusjooks. Kohtunikutegevus.    

Sportmängud 
A sportmäng, B sportmäng 

Korvpall: Korvpallitehnika täiustamine erinevate kombinatsioonide 
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kaudu. Mees-mehe kaitse. Katted. Kohtunikutegevuse tutvustamine. 

Võrkpall: Tehnika täiustamine mänguliste situatsioonide kaudu. 

Blokeerimine, pettelöögid. Mäng. Lihtsa võistlusprotokolli täitmine.  

Jalgpall: Tehnika täiustamine mängus 4:4, 5:5, 7:7 ja 8:8. Positsioonidele 

omase tehnika täiustamine. Individuaalsete tugevate külgede täiustamine. 

Mängu taktika.   

Talialad 

Suusatamine. Suusatamistehnika täiustamine erinevates 

maastikutingimustes. Suusatamise iseseisev harjutamine. Suusahooldus  

ning suusatamise seos teiste rahvaspordialadega (jooksmine, ujumine, 

jalgrattasõit). 

Uisutamine. Uisutamisetehnika täiustamine. Kestvusuisutamine. Kehaliste 

võimete arendamine uisutades. Uisutamisealased rahvaspordiüritused. 

Orienteerumine 

Erineva raskusastmega orienteerumisradade ja maastike läbimine kaardi ja 

kompassiga. Läbitud raja analüüs. 

Orienteerumine kui liikumisharrastus. Erinevate orienteerumisalade 

tutvustamine. 

 

Õpitulemused 

Võimlemine. Õpilane  oskab kasutada erinevaid jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutusi erinevatele 

lihasrühmadele ning koostab ja sooritab harjutuste kombinatsiooni ühel võimlemisalal. 

Kergejõustik. Õpilane sooritab kooli valitud kergejõustikualad tehniliselt õigesti ning läbib 

järjest joostes 1000 m (tüdrukud) või 3000 meetrit (poisid). 

Sportmängud. Õpilane mängib kohandatud võistlusmääruste järgi korvpalli, võrkpalli, jalgpalli 

ja saalihokit ning sooritab sportmängudes kooli koostatud kontrollharjutuse põhikoolis ja 

gümnaasiumis õpitud tehnika elementidest.  

Orienteerumine. Õpilane läbib kaardi ja kompassiga harjutus- ja/või võistlusraja. 

Talialad. Õpilaneläbib 5 km distantsi (tüdrukud) või 10 km distantsi (poisid); kasutab erinevaid 

suusatehnikaid sõltuvalt maastikust;  oskab hooldada oma suusavarustust ning valida ilmale 

sobivat riietust. 
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Uisutamine. Õpilane suudab uisutada järjest 30 minutit ning  valdab erinevate sõiduviiside 

tehnikat. 

V kursus  

Kursusega taotletakse (vaata tabel 28), et õpilane:  

1) mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise 

tugevdamiseks;  

2) jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse treeninguga 

parandada;  

3) väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana; 

4) teab ainevaldkonnaga seotud õppimisvõimalusi, elukutseid ja ameteid ning mõistab 

nende töö väärtust ühiskonnas. 

Tabel 30. Kehalise kasvatuse V kursuse õppesisu ja pädevused 

Kehalise kasvatuse 

valdkond/spordiala 

Õppesisu 

Võimlemine Jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutused erinevatele lihasrühmadele.                                                                                                               

Aeroobika uute stiilide tutvustamine  (video, terviseklubi külastus, 

vms)   Harjutused akrobaatikas. Riist- ja iluvõimlemise harjutuste 

lihtsustatud hindamine, kohtunikutegevus. 

Kergejõustik Õpitud kergejõustikualade tehnika kinnistamine. Kestvusjooks. 

Õpitud spordialade võistluseelse soojenduse läbiviimine 

kaasõpilastele. Kohtunikutegevus.   

Sportmängud A sportmäng, B sportmäng  

Korvpall. Õpitud tehnikaelementide täiustamine mängus. Mees-

mehe ja maa-ala kaitse. Tänavakorvpalli tutvustus. 

Kohtunikutegevus.  Võrkpall. Õpitud tehnikaelementide 

täiustamine mängus. Ründe ja kaitsemängu taktika. 

Rannavõrkpalli tutvustus. Kohtunikutegevus.  Jalgpall. 

Mängutehnika ja taktika täiustamine. Rannajalgpalli tutvustus. 

Kohtunikutegevus.   
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Gümnaasiumi õpitulemused  

Gümnaasiumi lõpuks õpilane:  

1) teab regulaarse kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele ning teeb regulaarselt 

kehalisi harjutusi;  

2) teab tervise ja kehalise aktiivsuse seost ning kehalise koormuse mõju organismis 

toimuvatele muutustele;  

3) leiab seoseid isikliku tervise seisundi ja kehalise aktiivsuse vahel;  

4) oskab kasutada ainekavva kuuluvate liikumisviiside ja spordialade tehnikat, suudab 

hinnata oma oskuste taset ning teab, kuidas seda täiustada ja uusi oskusi omandada;  

5) järgib liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid ning teab, kuidas toimida 

sagedamini tekkida võivate õnnetusjuhtumite ja traumade korral;  

6) suhtub hoolivalt keskkonnasse, harjutuspaikadesse ja inventarisse;  

7) hindab ausa mängu põhimõtteid ja järgib neid, austab oma kaaslasi, teeb koostööd ning 

kehaliste harjutuste sooritamisel abistab, julgestab ja juhendab oma kaaslasi;  

8) analüüsib oma kehaliste võimete taset; leiab endale sobiva liikumisharrastuse ning 

tegutseb kehalise vormisoleku nimel;  

9) valdab teadmisi õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloost, tähtsamatest võistlustest, tunneb 

rahvuslikku ja rahvusvahelist liikumiskultuuri ning teab tuntumaid sportlasi Eestis ja 

maailmas; 

10) on teadlik kaitseväes rakendatavast füüsilise ettevalmistuse hindamise korrast ja NATO 

testi sisust. 
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III MOODULID 

§ 33 Disain 

1. Üldalused 

1.1 Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

1) äratada õppijates huvi disaini ja arhidektuuri, selle ajaloo ja tänapäeva problemaatika 

vastu; tutvustada disaineri eriala; 

2) tutvustada loovvaldkondade erialasid:: disainer, arhitekt, ruumikujundaja, fotograaf, 

keraamik; 

3) luua ettekujutus disaini ja arhidektuuriga seotud erialade sotsiaalkultuurilisest rollist ning 

tähtsusest; 

4) arendada läbi praktilise tegevuse õppija mõtlemist, tähelepanu, graafilist kirjaoskust, 

loovust ja ilumeelt; arendada õppijas iseseisva töö oskust; 

5) arendada õppijas iseseisva töö oskust, käelisi ning tehnilisi oskusi kunsti eri 

valdkondades; 

6) arendada lugupidavat ja vastutustundlikku suhtumist kaasinimeste loomingusse; 

7) väärtustada võimet ja oskust ise uut luua ning hinnata töö lahendi läbimõeldust, 

korrektsust ning praktilisust. 

1.2. Mooduli kirjeldus 

Tänapäeval on oluline on mõista ja kriitiliselt hinnata nii enda kui teiste poolt loodud meid 

ümbritsevat tehiskeskkonda. Disaini valdkonnas on olulisel kohal oskus märgata ja lahendada 

probleeme, luua ja arendada senistest lihtsamaid, huvitavamaid, turvalisemaid, 

loodussäästlikumaid, parema väljanägemise ning suurema kasutusmugavusega tooteid, teenuseid 

ja keskkondi. Disainimoodul arendab läbi teoreetiliste arutluste ja praktiliste tegevuste loovust, 

lahenduste leidmisele orienteeritud mõtteviisi ning õpetab probleeme märkama ja neile aktiivselt 

lahendusi otsima.  

Kursustel käsitletakse erinevaid disainivaldkondi, arendatakse digitaalkunstioskusi ja käelist 

osavust ning aja- ja stiilitunnetust. Disainis kasutatakse ainest, teadmisi ja oskusi mitmetest 

teistest õppeainetest: ajalugu, kunstiajalugu, kirjandus, psühholoogia, joonistamine, 

joonestamine, arvutiõpetus, matemaatika jt. 
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Teoreetilised ja praktilised ülesanded arendavad loovuse selliseid komponente nagu 

analüüsioskus, mõtlemise kiirus ja paindlikkus, fantaasia, ruumitaju, samuti koostööoskust, 

avardavad silmaringi ja toetavad igakülgselt isiksuse arengut.  

Erinevatel kursustel käsitletakse mitmesuguseid teemasid: ajaloolisi arhitektuuristiile, 

ruumikujunduse põhimõtteid, tootedisaini, värvikasutust ja vormiprobleeme disainis ja 

ruumikujunduses. Proovitakse ise kujundada ümbritsevat keskkonda, luues kavandeid, tooteid ja 

mudeleid. Joonestamiskursused hõlmavad arhitektuuri- ja disainialase loovtegevusega seotud 

ülesandeid.  

1.3. Õppetegevuse kavandamine 

Õppetegevust kavandades ja korraldades lähtutakse KJPG õppekava alusväärtustest ja  

üldpädevustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega. 

Õpetamisel kasutatakse loengu ja praktilise töö kombineeritud vormi. Praktiliste tööde ainestik 

on seotud nii disainivaldkonna kui ka õpilase igapäevaelu sündmuste ja probleemidega. 

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. 

Õppetöös kasutatakse erineva suunitlusega õpiülesandeid võimaldades õpilastel  õppida ja 

tegutseda nii üksi kui ka rühmas. Kasutatakse võimalikult erinevaid õppemeetodeid ning 

arvestatakse õpilaste individuaalset õpistiili. Individuaalse juhendamise abil püütakse leida igale 

ülesandele õpilasele sobiv ja vajalik väljund, mis motiveeriks teda isiklikus arengus edasi 

liikuma. Põhitähelepanu pööratakse õpilaste analüüsi- ja eneseväljendusvõime ja iseseisva töö 

planeerimise oskuse arendamisele. Õppetegevuse korraldamiseks on oluline planeerida õpilaste 

aktiivset loovtegevust.  

Lähtuvalt konkreetsetest õppe-eesmärkidest, käsitletavast teemast ja eeldatavatest õpitulemustest 

rakendatakse järgmisi tegevusi: 

1) vajaliku info otsimine eri allikatest, sh elektroonilistest, ning leitud info analüüsimine ja 

hindamine; 

2) praktiliste probleemülesannete lahendamine koolis (kodus) ja/või arvutipõhises 

õpikeskkonnas; 

3) dilemmaprobleemide lahendamise rühmatööna; 

4) praktilise töö planeerimine, tegemine, vormistamine ja kaitsmine. 
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1.4. Füüsiline õpikeskkond 

Disaini mooduli õpetamiseks on vajalikud:  

1) pind üksi- ja rühmatööks;  

2) 500 lx päevavalgusspektriga valgustus tööpinnal ning vesi ja kanalisatsioon;  

3) erinevate kunstitehnikate töövahendid ja -materjalid;  

4) tööde kuivatamise, hoiustamise ja eksponeerimise võimalused;  

5) kunstiraamatud ja -ajakirjad, digitaalsed õppematerjalid vastavalt ainekavale;  

6) DATA-projektor ja klassi pimendamise võimalus, foto- ja videokaamera, skanner ja 

printer ning internetiühendusega arvutid. 

1.5. Hindamise alused 

Õpitulemusi hinnates lähtutakse KJPG hindamisjuhendist. Mooduli kursuste koondhindamisel 

saab õpilane iga kursuse kokkuvõtvahinde alusel kursuse lõpul ka kooliastmehinded.  

Kursuse jooksul tehtud töid hinnatakse arvestuslikult. Hindamise eesmärk on anda õpilasele 

motiveerivat tagasisidet, arendada eneseanalüüsi oskust. Hindamise objekt on tööprotsess ja 

lõpptulemus. Hinnatakse tehnilisi oskusi, töö teostamise täpsust, korrektsust, esteetilisust ning 

ruumilise mõtlemise arengut. Õpilane osaleb hindamises oma arengu jälgimise kui ka valikute ja 

arvamuste põhjendamise kaudu. Hindamisel kasutatakse tagasiside andmiseks kujundavat 

hindamist. Õpetaja töökavas kirjutatakse iga teema juurde hindamisvorm ja sagedus. 

Kursusehinde „arvestatud“ saab õpilane juhul, kui ta on sooritanud vähemalt 75% kursuse 

olulistest õppeülesannetest hindele „arvestatud“.  

1.6. Kursuse kirjeldused  

Tabel 31st Mooduli kursuste nimetused, maht (45-minutilise tunni korral) 

Ruumikujundus 1 kursus (30 auditoorset ja 5 iseseisva töö tundi) 

Joonestamine 1 kursus (30 auditoorset ja 5 iseseisva töö tundi) 

3D modelleerimine 1 kursus (30 auditoorset ja 5 iseseisva töö tundi) 

Värvi-ja kompositsiooniõpetus 1 kursus (30 auditoorset ja 5 iseseisva töö tundi) 

Keraamika/Fotograafia 1 kursus (35 auditoorset praktilise töö tundi) 

Disaini alused 1 kursus (30 auditoorset ja 5 iseseisva töö tundi 
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1.7. Kooliastme õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) omab üldpilti disaini kui valdkonna olemusest, teab tänapäeva disaini võtmeprobleeme;  

2) on arendanud ruumikujutluse, tähelepanu ja iseseisva mõtlemise võimet; 

3) analüüsib ülesannete algandmeid, valib lahendusvariandid ülesannete lahendamiseks 

ning kasutab selgitamisel korrektset ainealast sõnavara;  

4) omab selget ettekujutust loomingulise tegevuse eri aspektidest ning etappidest, oskab 

analüüsida oma praktilisi kogemusi sellega seoses; tema oskus protsesse planeerida ja 

juhtida on kasvanud;   

5) väärtustab loovust ja mitmekülgselt läbimõeldud tegevusi; oskab kasutada omandatud 

teoreetilisi teadmisi reaalsete rakenduslike ülesannete lahendamisel; oskab põhjendada 

oma valikuid probleemülesannete lahendamisel;  

6) suhtub oma ja teiste töösse vastutustundlikult, lugupidavalt ning on sisemiselt 

motiveeritud elukestvaks õppeks. 

1.8. Kursused 

Ruumikujundus 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid: 

1) Äratada õppijates huvi arhitektuuri, selle ajaloo ja ruumikujunduse problemaatika vastu; 

tutvustada arhitekti ja sisekujundaja eriala; 

2) anda teadmisi arhitektuuri ja sisekujunduse ajaloost, kaasaegse 

ruumikujundusevõtmeprobleemidest; 

3) luua ettekujutus arhitektuuri ja sisekujunduse sotsiaalkultuurilisest rollist ning tähtsusest; 

4) kujundada õppijas vajalikke väärtushinnanguid ajaloolise arhitektuuri kaitsmise, 

säilitamise ja restaureerimise lähtepunktist lähtuvalt;  

5) arendada läbi praktilise tegevuse õppija ruumikujutlusvõimet, mõtlemist, tähelepanu, 

graafilist kirjaoskust, loovust ja ilumeelt; arendada õppijas iseseisva töö oskust; 

6) arendada lugupidavat ja vastutustundlikku suhtumist kaasinimeste loomingusse; 

7) väärtustada võimet ja oskust ise uut luua ning hinnata töö lahendi läbimõeldust, 

korrektsust ning praktilisust. 

Õppesisu: 



302 

 

Õpetamisel kasutatakse loengu (põhiliselt arhitektuuri teemasid käsitledes) ja praktilise töö 

(põhiliselt sisekujunduse teemasid käsitledes) kombineeritud vormi. Kursuse jooksul valmivad 

praktilised ruumikujundusprojektid. Nende kaudu omandab õpilane kunstitehnilisi oskusi, et 

oma ideid visuaalselt teostada ning ennast väljendada.  

Kursuse jooksul läbitavad teemad. 

1) arhitektuuri-, disaini- ja stiilialaseid põhimõisted, 

2) euroopa arhitektuuri ajalugu läbi erinevate stiilide, 

3) silmapaistvamad ehitised  euroopas ja eestis 20.-21. Sajandil, 

4) miljööväärtuslikud hoonestusalad tartus, kultuuri- ja loodusväärtused välisruumis, 

5) kaasaegse arhitektuuri võtmeprobleemid ja linnaplaneerimine, 

6) ruum ja värv, selle tajumine erinevate meelte abil, 

7) värvivaliku lähtealused, värviomaduste kasutamine ruumikujunduses, 

8) värvid ja materjalid sisekujunduses, nende kasutamine funktsionaalsetel eesmärkidel, 

9) värvitoonide psühholoogiline mõju inimesele, 

10) dekoor ja detailid sisekujunduses. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab tänapäeva arhitektuuri ja ruumikujunduse põhimõtteid;  

2) väärtustab loovust ja mitmekülgselt läbimõeldud tegevusi; oskab põhjendada oma 

valikuid probleemülesannete lahendamisel;  

3) oskab kasutada värviõpetuse teooriat reaalsete värvilahenduslike ülesannete 

lahendamisel; 

4) on arendanud ruumikujutluse, tähelepanu, analüüsimise ja iseseisva mõtlemise võimet; 

5) analüüsib ülesannete algandmeid, valib lahendusvariandid ülesannete lahendamiseks 

ning kasutab selgitamisel korrektset ainealast sõnavara;  

6) omab selget ettekujutust loomingulise tegevuse eri aspektidest ning etappidest, oskab 

analüüsida oma praktilisi kogemusi sellega seoses; tema oskus protsesse planeerida ja 

juhtida on kasvanud;   

7) suhtub oma ja teiste töösse vastutustundlikult, lugupidavalt ning on sisemiselt 

motiveeritud elukestvaks õppeks. 

Joonestamine 
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Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Joonestamise valikkursusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunnetab ruumilise mõtlemise ja joonestamise vajalikkust ning näeb selle 

rakendusvõimalusi nii enese elu ja tegevuse kui ka ümbritseva maailma mõtestamise, 

mõjutamise ja kujundamise vahendina; 

2) arendab ruumikujutlusvõimet, mõtlemist, tähelepanu, graafilist kirjaoskust, loovust ja 

täpsust; 

3) suhtub lugupidavalt ja vastutustundlikult kaasinimeste loomingusse ning väärtustab 

võimet ja oskust ise uut luua; väärtustab töö läbimõeldust, korrektsust ning praktilisust; 

4) mõistab joonestamise ja ruumilise mõtlemise seoseid teiste ainevaldkondadega; 

5) saab ülevaate joonestamisalase teabe rakendamisega seotud elukutsetest ning kasutab 

joonestamiskursusel omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.  

Õppesisu 

Joonestamisel on oluline tähtsus mõtlemise ja ruumikujutlusvõime arendamisel ning tehnika- ja 

tehnoloogiaalase graafilise kirjaoskuse kujunemisel. Kursusel luuakse süsteemne ülevaade 

joonestamiseks vajalikust mitmekesisest teabest. Kujundatakse õpilaste joonestamisalaseid 

teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad neil analüüsida, mõista, selgitada ning lahendada 

ruumigeomeetrilisi probleeme. Olulisel kohal on arhitektuuri- ja disainialase loovtegevusega 

seotud ülesanded. 

Läbitavad teemad: 

1) Jooniste liigid: eskiis, joonis, tööjoonis, arhitektuurilised joonised. 

2) Joonistele esitatavad nõuded, jooniste vormistamine. 

3) Projekteerimine ja selle liigid. 

4) Aksonomeetrilised kujutised. 

5) Geomeetriliste kehade (tahk- ja pöördkehad) joonised; kehade kaks- ja kolmvaated. 

6) Lõigete kasutamine detailide kujutamisel. 

7) Tehnilise joonestamise mõisted; mõõtmed, positsioneerimine, vaated, lõiked, 

koostejoonis, mõõtmestamine (gabariitmõõdud, detaili valmistamiseks vajalikud 

mõõdud). 

8) Koostejoonis. Jooniste lugemine. 

9) Ehitusjoonis. Hoone plaanid, lõiked, vaated, asendiplaanid, elemendid. 

Õpitulemused 
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Kursuse lõpul õpilane: 

1) tunneb ja oskab käsitseda erinevaid joonestusvahendeid; 

2) teab ehitusjoonestamise ja tehnilise joonestamisega seonduvaid põhimõisteid; 

3) oskab tuletada ruumiobjektidest tasapinnalisi ja ruumilisi kujutisi, vormistada jooniseid 

nõuetekohaselt; lugeda joonistes sisalduvat informatsiooni; 

4) analüüsib ruumigeomeetriliste ülesannete algandmeid, valib lahendusvariandid ülesannete 

lahendamiseks ning kasutab selgitamisel korrektset joonestamisalast sõnavara; 

5) väärtustab joonestusalaseid teadmisi ja oskusi ning loovust ja mitmekülgselt läbimõeldud 

lahendusi; 

6) on arendanud ruumikujutluse, tähelepanu ja iseseisva mõtlemise võimet; 

7) suhtub oma ja teiste töösse vastutustundlikult ning on sisemiselt motiveeritud elukestvaks 

õppeks. 

3D modelleerimine  

Õppe- ja kasvatuse eesmärgid 

Valikkursusega taotletakse, et õpilane: 

1) omandab 3D-modelleerimistarkvara kasutamise põhioskused ja tehnilise joonestamise 

algtõed; 

2) kasutab ratsionaalseid töövõtteid, loogilist ja analüütilist mõtlemist ning süsteemset 

lähenemist ruumigeomeetriliste ülesannete lahendamisel; 

3) arendab tegevuse etapiviisilise planeerimise oskust; väärtustab töö läbimõeldust, 

korrektsust ning praktilisust; 

4) tunneb huvi tehnika, tehnoloogia ja/või disaineri loova töö vastu, saab aru selle 

rakenduslikust tähtsusest ning on motiveeritud iseseisvaks õppeks; 

5) arendab ruumikujutlusvõimet, mõtlemist, tähelepanu, graafilist kirjaoskust, loovust ja 

täpsust; 

6) suhtub lugupidavalt ja vastutustundlikult kaasinimeste loomingusse ning väärtustab 

võimet ja oskust ise uut luua.  

Õppesisu: 

Kursuse sisuks on ülevaate andmine programmide Solid Edge ja Google SketchUp`i 

võimalustest erinevate praktiliste näidisülesannete varal. 

Lisaks programmi võimalusi tutvustavatele praktilistele näidis- ja harjutusülesannetele luuakse 

kursuse jooksul erineva keerukusega iseseisvaid loovtöid (ka kursuse lõputööna).  
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Praktiliste tööde ülesanded on seotud arhitektuuri ja sisekujunduse valdkondadega ja toodete 

disainimisega. 

Läbitavad teemad: 

1) programmide Solid Edge ja Google SketchUp´i koosseisu kuuluvad töövahendid ja 

nende käsitsemine erinevate praktiliste ülesannete sooritamisel; 

2) koordinaatteljed ja tasapinnad, nende lisamine, keha pinna kasutamine tasandina;  

3) eskiiside joonestamine, mõõtmetega opereerimine; 

4) tahk- ja pöördkeha loomine; 

5) tekstuuride ja materjalide lisamine joonisele; 

6) koostejoonise loomine; 

7) jooniste vormistamine. 

Õpitulemused 

Kursuse läbinu: 

1) omab ettekujutust kaasaegsetest 3D programmidest ja nende töövahendite kasutamisest; 

2) suudab iseseisvalt ja juhendi abil teha kursusel sooritatud harjutusi; õppida uusi 

töövõtteid tehes iseseisvat tööd ning kasutades kursuse (ning veebi) õppematerjale; 

3) oskab kasutada õpitut erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida 

enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning planeerida selle põhjal 

enesetäiendamise ja edasiõppimise vajadust; 

4) suudab loovalt lahendada 3D-modelleerimisülesandeid;  

5) väärtustab loovust ja mitmekülgselt läbimõeldud lahendusi, hindab vastutustundlikku ja 

säästvat eluviisi; 

6) oskab näha seoseid 3D modelleerimisülesannete, disaini, praktilise konstruktoritöö ning 

matemaatiliste tasapinnaliste ja ruumiliste kujundite vahel; 

7) tunneb jooniste vormistamise üldisi nõudeid; oskab tuletada ruumiobjektidest 

tasapinnalisi kujutisi, vormistada jooniseid nõuetekohaselt paigutades kujutist või 

kujutisi etteantud formaadile;  

8) väärtustab joonestamisalaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid tehnika- ja tehnoloogiaalase 

kirjaoskuse oluliste komponentidena; 

9) suhtub oma ja teiste töösse vastutustundlikult ning on sisemiselt motiveeritud 

elukestvaks õppeks. 

Värvi- ja kompositsiooniõpetus 
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Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

1) Kursus aitab luua terviklikku ettekujutust erinevate värvide ja kompositsioonielementide 

kasutamisvõimalustest disainis; 

2) õpetab tajuma erinevatest värvipindadest tehtud kompositsioonide proportsioone ja 

erinevate värvide omavahelisi seoseid; 

3) aitab omandada läbi praktiliste ülesannete visuaalset kirjaoskust - oskust lugeda nähtava 

maailma sõnumeid ja neid ise edasi anda; 

4) arendab loomingulisust - oskust iseseisvalt püstitada ja lahendada ülesandeid: koguda ja 

töödelda infot, mõtelda loogiliselt, funktsionaalselt ja visuaalselt, luua, kujundada ja 

teostada oma idee. 

Õppesisu 

Õpetamisel kasutatakse loengu ja praktilise töö kombineeritud vormi. Kursuse jooksul valmivad 

praktilised tööd värviteooria ja kompositsiooni põhialuste tundmaõppimiseks. Nende kaudu 

omandab õpilane ka kunstitehnilisi oskusi oma ideede visualiseerimiseks ja enneseväljenduse 

arendamiseks.  

Kursuse jooksul õpitakse tundma loodusliku ja tehiskeskkonna omavahelisi seoseid. 

Tasapinnaliste ja ruumiliste arhitektooniliste ülesannete lahendamine aitab paremini orienteeruda 

esemelis-ruumilises ümbruses. Ruumiliste arhitektoonika ülesannete eesmärk on arendada 

proportsioonitaju ja õpetada õpilasi analüüsima ruumilisi struktuure. 

Kursuse jooksul läbitavad teemad. 

Värviõpetus 

Värviring.  

Värvi omadused (subjektiivsed, objektiivsed). 

Värvisuhted (esteetilised, rakenduslikud, sümboolsed, psühholoogilised). 

Värvikooslused. Värvikontrastid. Värvide tasakaal ja harmoonia. 

Värvisemantika. 

Kompositsiooniõpetus 

Jooned ja pinnad. Joonte ja pindade liigid. Pindadevahelised proportsioonid. Pindade suhe 

tervikusse. Dominantsed ja mittedominantsed  pinnad. Pinnafaktuur. Tasapinnalisus ja 

ruumilisus.  
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Kompositsiooni ülesehitus. Rütm. Kujundite kombinatoorika. Horisontaalne, vertikaalne, 

diagonaalne, tsentraalne liikumine kompositsioonis. Elementide ja intervallide varieerimise 

võtted ja printsiibid. 

Kompositsioonilise terviku ja harmoonia saavutamine. Tasakaalustatuse põhimõtted. 

Sümmeetriline ja asümmeetriline tasakaal. Staatilisus ja dünaamilisus.  

Vormi organiseerimine, proportsioonid. Sümmeetrilised tehted. Võrkkompositsiooni alused. 

Seriaalsus. Ornamentaalsus looduslikus ja tehiskeskkonnas.  

Materjalide omadused, tekstuur ja struktuur.  

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab värve ja nende segamise põhialuseid; oskab valida värvi ja koostada sobivaid 

värvikooslusi rakenduslike ülesannete teostamisel;  

2) teab põhilisi värviõpetuse mõisteid ja termineid; oskab kasutada ja analüüsida värvuste 

mõju; orienteerub värvisemantikas;  

3) on arendanud ruumikujutluse, tähelepanu, analüüsimise ja iseseisva mõtlemise võimet; 

4) oskab kasutada igapäevaelus kompositsiooniõpetuse põhimõtteid ruumis ning tasapinnal 

soovides luua korrastatud ja harmoonilist ümbritsevat keskkonda; 

5) omab selget ettekujutust loomingulise tegevuse eri aspektidest ning etappidest, oskab 

analüüsida oma praktilisi kogemusi sellega seoses; tema oskus protsesse planeerida ja 

juhtida on kasvanud. 

Keraamika (praktiline kursus)  

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Keraamika kursuse eesmärgiks on: 

1) Anda baasteadmisi keraamika tehnilistest ja loomingulistest väljendusvahenditest, 

kunstiajaloolisest taustast.  

2) Anda praktilisi oskusi tarbeesemete ja dekoratiivsete vormide kujundamiseks 

3) Juhtida tähelepanu õigete töövõtete omandamisele praktiliste tööde tegemisel. 

4) Arendada vormitunnetust, fantaasiat ja leidlikkust erinevate tehniliste võtete omandamise 

ja kasutamise kaudu.  

5) Arendada õpilase käelisi oskusi, silmamõõtu, vormi- ja ruumitunnetust. 

Õppesisu 
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1) ülevaade keraamika ajaloost (kultuskujukesed, vanimad savinõud eri kultuurides, 

potikedra leiutamine); 

2) ülevaade eesti keraamikast ja keraamikutest; erinevad illustreerivad näited, mis 

tutvustavad töömahtu ja erinevaid tehnilisi võtteid; 

3) keraamiliste õõnesvormide valmistamise erinevad võtted (kauss savilindist, vaagen 

saviplaadist, kruus/karp/vaas erinevate detailide kokkuliitmise teel, dekoratiivne 

loodusvorm)  ja töövahendid; 

4) saviesemete dekoreerimise võtted: kammkeraamikas kasutatavad materjalid ja 

töövahendid, templite kasutamine, lisanddetailid, pealevoolitud mustrid, glasuurid, 

angoobid jne. 

5) erinevad keraamilised savid ja nende omadused ja kasutamie erinevate esemete 

valmistamiseks; 

6) erinevad glasuurid ja angoobid, nende omadused ja kasutamise põhivõtted; 

7) valmisesemete põletamise erinevad tehnoloogiad. 

Õpitulemused 

1) omab süstematiseeritud tervikpilti keraamika kui tehnika olemusest ja võimalustest; 

2) tunneb erinevaid keraamika tehnikaid ning oskab lihtsamaid kasutada; 

3) on tutvunud nii tänapäevase kui ajalooliste keraamika võimalustega; 

4) on keraamika vahendeid kasutades arendanud oma käelist soavust, ruumilist 

tunnetust, mis kokkuvõttes on aidanud õpialsel kujundada oma loomingulist 

maailmanägemust ning arendanud kujundlikku mõtlemist ja individuaalset 

võimekust; 

5) on pädev enesemääratluses (suudab mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja 

tugevaid külgi), suhtluses (suudab ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, 

arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada), 

ettevõtlikkuses (suudab luua ideid ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja 

oskusi; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi). 

6) rakendab oma ideede väljendamiseks sobivaid visuaalseid jm kunstilisi 

väljendusvahendeid ning tehnilisi töövõtteid ja -vahendeid; oskab ning julgeb 

eksperimenteerida; 

7) oskab ühendada loova insenermõtlemise, kunstilise mõtlemise põhiliste 

savitöötlemise võimalustega. 
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Fotograafia 

Kursuse õpitulemused: 

1) Õpilane valdab fotokaamerat ja fotograafilisi väljendusvahendeid; 

2) Õpilane valdab fotograafia baasteadmisi: kaadri kompositsioon/ülesehitus, 

ruum/perspektiiv, valgus/aeg/tundlikkus; 

3) Õpilane oskab omandatud teadmisi rakendada: maastiku-, ruumi-, liikumise-, objekti 

pildistamisel; 

4) Õpilane on välja arendanud oskuse süüvida ümbritseva keskkonna olemusse kasutades 

fotokaamerat; 

5) Õpilane väärtustab uuenduslikku arhitektuuri ja disaini; 

6) Analüüsib ning võrdleb esemelise keskkonna ja visuaalse kommunikatsiooni ilminguid; 

7) Õpilane esitleb oma loomingut ja uurimistulemusi, kasutades ainealast terminoloogiat. 

Õppesisu: 

Fotograafiakursus on enamjaolt praktilise suunitlusega. Fotokursuse alguses tehakse tutvust 

põgusalt fotograafia ajalooga, vaadatakse, mille poolest digitaalne peegelkaamera teistest 

fotokaamera tüüpidest erineb ning õpitakse kasutama digitaalset peegelkaamerat.  Tehakse 

selgeks vormi-, värvi-, proportsiooni- ja kompositsiooniõpetuse põhimõtteid. Õpitakse tegema 

arhitektuurifotot, tootefotot ja fotolavastust, mille põhjal tehakse ka kursuse praktiline töö. 

Õpitakse fotograafia tehnilisi võimalusi ja nende rakendamist erinevate ülesannete lahendamisel. 

Võimalusel külastatakse mõnda fotonäitust.  

Kursusel käsitletakse järgnevaid teemasid: 

Kursuse sissejuhatus ja ajalugu; tänapäeva tipptegijad ja suunad; eetika ja seadused; fotograafia 

algtõed ja kaamera ning tehnika; erinevad kaamera programmid, mida ja kus kasutada; 

fototöötlus; arhitektuurifoto, tootefoto ja fotolavastus koos teooria ja praktikaga ning pärast 

töötlus ja arutelu piltide üle. 

Disain 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid: 

1) Äratada õppijates huvi disaini, selle ajaloo ja tänapäeva problemaatika vastu; tutvustada 

disainiga seotud erialasid; 
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2) luua ettekujutus disainiga seotud erialade sotsiaalkultuurilisest rollist ning tähtsusest; 

3) arendada läbi praktilise tegevuse õppija mõtlemist, tähelepanu, graafilist kirjaoskust, 

loovust ja ilumeelt; arendada õppijas iseseisva töö oskust; 

4) arendada lugupidavat ja vastutustundlikku suhtumist kaasinimeste loomingusse, 

väärtustada meeskonnatööd; 

5) väärtustada võimet ja oskust ise uut luua ning hinnata töö lahendi läbimõeldust, 

korrektsust ning praktilisust; 

6) väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid, teab eksisteerivaid 

globaalprobleeme, võtab kaasvastutuse nende lahendamise eest: oskab käituda säästlikult 

materjalide ja töövahenditega; 

7) kasutab nüüdisaegset tehnoloogiat eesmärgipäraselt ja vastutustundega, hindab 

tehnoloogiliste rakenduste mõju igapäevaelule, omab kaalutletud seisukohti tehnoloogia 

arengu ja selle kasutamise aseotud küsimustes. 

Õppesisu 

Õpetamisel kasutatakse loengu ja praktilise töö kombineeritud vormi. Kursuse jooksul valmivad 

praktilised disainiprojektid. Nende kaudu omandab ja arendab meeskonnatöö oskusi,  kunstilisi 

oskusi oma ideid visuaalse teostuse ja eneseväljenduse kaudu. Aine eesmärgiks on anda 

õpilastele esmased kogemused idee arengust praktilise  lõpptulemuseni. 

Kursuse jooksul läbitavad teemad. 

1) Lühiülevaade disaini ajaloost. 

2) Disaini valdkonnad: tööstusdiain, graafiline disain ja tootedisain. 

3) Graafilinedisain ja selle valdkonnad: trükised, reklaamid, etiketid, digitaalgraafika. 

4) Disaini roll tootmises. Tootedisaini loomise põhimõtted: toote elukaar, funktsionaalsus, 

ergonoomika, uuskasutus, visuaalne kommunikatsioon. 

5) Disain ja inimene (tarbija ootused, soovid, nõudmised). Erinevad sihtgrupid. 

6) Disaini baasoskused: probleemi püstitamine ja lahendamine, kultuurikontekstis 

mõtlemine, esemelise keskkonna hindamine, idee kunstiline väljendamine, innovaatiline 

suhtumine töösse. 

7) Toote analüüs (mitme sama tüüpi toote võrdluse baasil). 

8) Tartu Kõrgema Kunstikoolis õpetatavad disainiga seotud erialad (tekstiili, mööbli ja 

nahadisain). 

Õpitulemused 
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Kursuse lõpul õpilane: 

1) omab üldpilti disaini kui valdkonna olemusest, teab tänapäeva disaini võtme-probleeme;  

2) väärtustab loovust ja mitmekülgselt läbimõeldud tegevusi; oskab põhjendada oma 

valikuid probleemülesannete lahendamisel;  

3) oskab kasutada omandatud teoreetilisi teadmisi reaalsete rakenduslike ülesannete 

lahendamisel; 

4) on arendanud ruumikujutluse, tähelepanu, analüüsimise ja iseseisva mõtlemise võimet; 

5) analüüsib ülesannete algandmeid, valib lahendusvariandid ülesannete lahendamiseks 

ning kasutab selgitamisel korrektset ainealast sõnavara;  

6) omab selget ettekujutust loomingulise tegevuse eri aspektidest ning etappidest, oskab 

analüüsida oma praktilisi kogemusi sellega seoses; tema oskus protsesse planeerida ja 

juhtida on kasvanud;   

7) suhtub oma ja teiste töösse vastutustundlikult, lugupidavalt ning on sisemiselt 

motiveeritud elukestvaks õppeks. 

§ 34 Edukas arutleja 

1. Üldalused 

Moodul aitab mõista teksti abil maailma - raamatust filmini, teatrist publitsistika ja esseistikani. 

Mooduli läbimine annab paremad võimalused sooritada lõpueksam edukalt. 

1.1. Õppe- ja kasvatuse eesmärgid 

Mooduli peamiseks eesmärgiks on luua oskused suuliseks ja kirjalikuks eneseväljenduseks. 

Moodul toetab kõne ja suulise ning kirjaliku väljendusoskuse arengut, õpetab kasutama kõne- ja 

hääletehnikat. Pikemas perspektiivis on mooduli eesmärgiks loogilise ja argumenteeritud 

tekstiloome õpetamine, mis tuleb kasuks igapäevaelus ja on väga oluline riigieksamil.   

1.2. Mooduli kirjeldus 

Moodul koosneb kuuest erinevast kursusest, mille läbimisel areneb loogiline- ja argumenteeritud 

mõtlemine ja arutlemisoskus, mis tuleb kasuks igapäevaelus ja annab lisateadmisi riigieksami 

sooritamiseks. Loogika kursuse jooksul arendatakse seoste loomist erinevate teadmiste, põhjuste 

ja tagajärgede vahel. Lavalise esinemise kursusel luuakse võimalus suulise eneseväljendamise 

arendamiseks, tutvustatakse lavalise liikumise ja esinemise põhitõdesid, jagatakse teadmisi 

dramatiseeringu ja deklamatsiooni kohta. Toetatakse kõne ja väljendusoskuse arengut, 

õpetatakse kasutama kõne ja hääletehnikat. Teksti mõistmise ja tekstiloome kursuse käigus 
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ühendatakse tekstiloome teoreetilised alused praktiliste oskustega. Filosoofia kursuse jooksul 

tutvutakse põgusalt argumenteerimise vormidega ning harjutatakse teksti analüüsi. Filmikursuse 

käigus loetakse läbi filmistsenaariume ja analüüsitakse nende kompositsiooni ja tegelasi. 

Arutletakse filmide üle, hinnataks enende väärtusi, analüüsitakse kujundikeelt ning sõnastatakse 

oma vaatamiskogemus; võrreldakse filmi ja kirjandusteost. Teksti tõlgendamise kursus 

keskendub eelkõige eesti keele riigieksamil ülesannete lahendamisele. 

1.3. Õppetegevus 

Mooduli õppetegevus toimub olenevalt kursusest loengu või praktilise töö vormis. Õppetöö 

käigus lahendatakse hulgaliselt nii iseseisvalt kui ka koos õpetajaga mitmesuguseid ülesandeid, 

arutletakse erinevate probleemide üle, seostatakse teemad  igapäevaeluga ja teiste õppeainetega. 

Kirjutatakse pikemaid ja lühemaid tekste. 

Filosoofiakursuse jooksul tutvutakse põgusalt argumenteerimise vormidega ning harjutatakse 

seejärel tekstide analüüsi eesmärgiga leida erinevad argumendid või vastuargumendid. Kõikide 

teemade juures konstrueeritakse argumenteerivaid tekste ja püütakse võõraid argumente ümber 

lükata.  

Filmikursuse  käigus loetakse  läbi  filmistsenaariume ning analüüsitakse nende kompositsiooni 

ja tegelasi. Arutletakse filmide üle, hinnatakse nende väärtusi, analüüsitakse kujundikeelt ning 

sõnastatakse oma vaatamiskogemus; võrreldakse filmi ja kirjandusteost.  

1.4. Füüsiline õpikeskkond 

Õppetöö timub ruumis, kus saab vastavalt tunni vajadusele paigutada mööblit ümber 

individuaal- või rühmatööks, väitluseks, filmide vaatamiseks, individuaalseks või rühma 

etlemiseks. 

Kursuste käigus kasutatakse õppematerjalidena õpetajate endi loodud tööülesandeid ja 

jaotusmaterjale, vaadatakse filme nii internetis kui käiakse kinos või ka teatris.  

1.5. Hindamise alused 

Moodulis rakendatakse eristavat hindamist. Hindamine toimub KJPG hindamisjuhendi alusel. 

Hindamisele kuuluvad erinevad esinemis- ja dramatiseerimisülesanded, tekstide mõistmise 

põhjal täidetud ülesanded, loogilise arutlemise tulemusel loodud lühemad ja pikemad tekstid, 

tekstide ja filmide analüüsid. 
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Kursuse hinne on vähemalt rahuldav juhul kui 50% kursuse jooksul sooritatud töödest on 

hinnatud vähemalt rahuldavalt. Kooliastmehinne on vähemalt rahuldav kui kursusehinnete 

hulgas ei ole puudulikke ega nõrku. 

1.6. Kursuste kirjeldused  

Kursus koosneb 35-tunnist, mis on jagatud 75-minutilisteks ainetundideks (kokku 21 tundi).  

Tabel 32.  Kursuste maht 

Kursus Maht Klass 

Lavaline esinemine  21 tundi G1 

Loogika 21 tundi G1 

Tekstiloome eesti keele riigieksamil   21 tundi G2 

Filosoofia alused   21 tundi G2 

Teksti tõlgendamine eesti keele riigieksamil 21 tundi G3 

Kirjandus ja film  21 tundi G3 

 

1.7. Mooduli õpitulemused 

Mooduli läbinud õpilane 

1) oskab loogiliselt ja argumenteeritult arutleda erinevate eluliste, kirjanduslike, 

filosoofiliste jmt teemade üle. 

2) oskab avalikul esinemisel valitseda oma häält ja keha, olla usutav ja mõistetav 

kuulajatele ning vaatajatele. 

3) oskab tõlgendada erinevaid tekste, luua nende põhjal erinevaid tekste. 

4) oskab kirjutada loogilist argumenteeritud arutlust. 

1.8. Kursused 

Lavaline esinemine 

Kursuse õppe-eesmärgid 

Luua võimalus suulise eneseväljenduse arendamiseks. Tutvustada lavalise liikumise ja esinemise 

põhitõdesid, jagada teadmisi dramatiseeringu ja deklamatsiooni kohta. Toetada kõne ja 

väljendusoskuse arengut, õppida kasutama kõne- ja hääletehnikat.  

Kursuse sisu 

Deklamatsioon. Kõnetehnilised võtted. Hääl ja intonatsioon. Teksti  edasiandmise võimalusi. 

Teksti sõnumi edastamine. Kirjanduse ja teatri suhted: dramatiseering, lavastus, etendus. Teater 

kui kollektiivne kunst: lavastaja, näitleja, muusikakujundaja, kunstniku, valguskunstniku ja 
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kostüümikunstniku roll lavastuse valmimisel. Lavastuse loomine. Rollilahendused. Etenduse 

vastuvõtt ja teatrikriitika.  Arvustuse kirjutamine.  

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) on omandanud lavalise esinemise põhitõed ja saanud lavakogemuse; 

2) oskab leida seoseid kirjanduse, teatri ja teiste meediumide vahel; 

3) tunneb teatrikunsti põhimõisteid; 

4) on külastanud õppeperioodi vältel vähemalt üht teatrietendust; 

5) oskab arutleda teatrietenduse üle, hindab selle väärtusi, analüüsib kujundikeelt 

ning sõnastab oma vaatamiskogemuse;  

6) on praktiseerinud lühivormis lavastuse valmimist: lavastanud rühmatööna kõigi 

osalistega (näitlejast kostüümikunstnikuni) ühe stseeni vabalt valitud või 

improviseeritud näidendist. 

Loogika  

Kursuse õppe-eesmärgid 

Ülevaade loogika tekkimisest ja arengust ning tähtsamatest esindajatest. Formaalse loogika 

põhimõistetega tutvumine. Kvalitatiivse ja kvantitatiivse mõtlemise oskuse arendamine ja 

rakendamine ülesannete lahendamisel. Esmase malemängu oskuse omandamine ja arendamine. 

Kursuse sisu 

Loogika määratlemine ja eesmärk. Sõna „logos“ tähendus. Loogika psühholoogiline aspekt. 

Loogika tekkimine Vana-Kreekas ja selle tähtsamad esindajad. Loogika areng uusaegses 

Euroopas ning selle mõju looduteaduste tekkele ja arengule. Matemaatiline loogika ja 

elektronarvutite teke. Tunnetusprotsess ja mõiste. Vaatleja üldkäsitlus ja inimtegevuse vormid. 

Keha kultuur, kunst ja teadus. Loogika kui teaduse alus. Mõiste tekkimine läbi tunnetusprotsessi. 

Mõistete signeerimine ja kvantifitseerimine. Mõistete liigitamine. Individuaal- ja üldmõisted. 

Abstraktsed ja konkreetsed mõisted. Suhtelised ja absoluutsed mõisted. Kvalitatiivsed ja 

kvantitatiivsed mõisted. Otsustused. Seosed mõistete vahel. Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed 

otsustused. Induktiivne ja deduktiivne otsustuste kujundamine. Laused ja valemid. Grammatika 

ja algebra. Mõtlemine. Mõtlemise liigid ning nende esinemine igapäevaelus ja teaduses. 

Mõtlemise etapid ja mõtlemisseadused. Otsene ja kaudne järeldus. Süllogismi figuurid ja nende 

ümberkujundamine. Matemaatiline induktsioon. Põhjuslikkus ning selle liigid ja vormid. 
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Loodusseadused. Hüpotees. Tunnetuse mittetäielikkus ja ligikaudne üldistus. Analoogia. 

Loogikavead. Loogikaülesannete lahendamine. 

Õpitulemused 

1) õpilane tunneb loogika aluseid ja oskab neid siduda tunnetusprotsessiga.  

2) oskab eristada meenutamist, kujutlemist ja mõtlemist.  

3) tunneb ja eristab mõtlemise erinevaid etappe ning on võimeline seda kasutama 

ülesannete lahendamisel.  

4) eristab kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid ülesandeid ning on võimeline seda oskust 

rakendama loogikat nõudvates õppeainetes.  

Tekstiloome eesti keele riigieksamil 

Kursuse õppe-eesmärgid 

Teksti koostamise põhitõdede kordamine, arutlusoskuse täiustamine, argumenteerimisoskuse 

edendamine, kompositsiooninõuete kinnistamine, pealkirjastamisoskuse arendamine, vajadusel 

stiili- ja keeleküsimuste vaatlus. 

Kursuse sisu 

Publitsistika ja probleemi mõiste. Probleemkirjutise mõiste ja olemus. Probleemi nägemine, 

püstitamine ja käsitlemine. Lai ja kitsas probleem, probleemide kompleks.  

Arutluse koostajale olulised oskused. Arutlemise põhivõtted. Kuidas saavutada veenvust? 

Argumenteerimisoskus kui arutluse koostaja tähtsaim oskus. Argumentatsiooni koostamine.  

Teeskava kui üks võimalik kirjandi eeltöö vorm. 

Teksti kompositsioon. Ülesehituse loogika. Sidususe mõiste. Lause- ja lausetevaheline sidusus. 

Lõik ja lõikudevaheline sidusus. Tekst kui tervik. 

Sissejuhatus ja kokkuvõte. Sissejuhatuse ja kokkuvõtte tüüpe. Sissejuhatuse ja kokkuvõtte 

võimalikud vead ja puudused. 

Refereerimine ja tsiteerimine.  

Publitsistlik stiil. Veatu ja vigane stiil; hea ja halb stiil.  

Tekstide pealkirjastamine. Hea pealkirja tunnused. 

Mida asjaliku arutluse puhul vältida. Tühisõnalisus, tundlemine, pealiskaudsus. Üldsõnalisus ja 

üldistusjõud. 

Õpitulemused 

1) õpilane valdab tekstiloome põhitõdesid.  
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2) oskab probleemi käsitleda, selle üle arutleda.  

3) suudab väidete kinnituseks ja oma seisukohtade kaitseks elulisi näiteid tuua.  

4) eristab head stiili halvast, vigast stiili veatust.  

5) eristab arutlemist jutustamisest ja kirjeldamisest.  

6) oskab teksti üles ehitada. Mõtleb teadlikult oma mõtete sõnastamisele ja lausestusele, 

keelekasutusele. 

7) on valmis kirjutama alustekstile tuginedes. 

Filosoofia alused 

 Kursuse õppe-eesmärgid 

Kursus õpetab nägema ja leidma kirjanduses just seda, mida vajatakse  teiste veenmiseks oma 

seisukohtade õigsuses: vajalikke argumente ja tehnilisi võtteid oma seisukohtade 

põhjendamiseks ja teiste seisukohtade ümberlükkamiseks 

Kursuse sisu 

Argumenteerimise üldised reeglid. Argumenteerimine näite abil. Argumenteerimine analoogia 

abil. Argumenteerimine tuginedes autoriteetidele. Argumenteerimine põhjustest lähtuvalt. 

Deduktiivne argumentatsioon. Argumentide ülesehitus tekstis. Argumenteeriva teksti elemendid. 

Argumenteeriva teksti ülesehitus. Loogilised vead. 

Õpitulemused 

1) õpilane omandab oskuse leida erinevates tekstides autori argumente ning neid kaitsta või 

ümber lükata. 

2) omandatakse lihtsamad võtted, kuidas argumenteerida oma seisukohti ning vältida 

sagedamini esinevaid loogikavigu. 

Kirjandus ja film 

Kursuse õppe-eesmärgid 

Filmi ajaloo tutvustamine. Filmiteoste põhiliigid, nende tunnused. Filmikunsti tähtsamad 

esindajad. Kirjanduse ja filmi põhimõistete tundmaõppimine. Seosed kirjanduse, filmi, kujutava 

kunsti ja teiste meediumite vahel.  

Kursuse sisu 

Filmikunsti  olemus. Ülevaade filmikunsti ajaloost. Filminduse areng tänapäeva maailmas, s.h 

Eestis. Filmi mõiste. Filmi väljendusvahendid. Filmiteoste põhiliigid. Mängufilm. Multifilm 

(joonis- ja nukufilm, multiplikatsioon). Tõsielufilm (dokumentaal-, aime- ehk populaarteaduslik, 



317 

 

õppefilm jm). Tegelaskõne: dialoog ja monoloog.  Kujundikeel. Tegelase analüüs: muutumatu ja 

muutuv tegelane, avatud ja suletud tegelane. Filmi aeg ja ruum. Konflikt, intriig ja probleem.  

Filmi kompositsioon. Kaader. Plaanid. Eesti filmi ajalugu. Tummfilm, helifilm. Filmimuusika. 

Tuntumad filmilavastajad ja filminäitlejad. 

Õpitulemused: 

1) õpilane eristab filmiteoste põhiliike, nimetab nende tunnuseid ja olulisemaid 

filme;  

2) tunneb filmikunsti põhimõisteid; 

3) arutleb filmide üle, hindab nende  väärtusi, analüüsib kujundikeelt ning 

stsenaariumide  kompositsiooni ja tegelasi;  

4) suudab analüüsida ja leida seoseid kirjanduse, filmi ja teiste meediumite vahel, 

kirjutab filmi arvustuse; 

5) on vaadanud õppeperioodi vältel vähemalt kaht filmi kinos või vaadanud nende 

salvestusi DVD-l või internetis;  

6) teab olulisemaid tähiseid eesti filmi ajaloost. 

 

Teksti tõlgendamine eesti keele riigieksamil 

Kursuse õppe-eesmärgid 

Ülevaade erinevatest tekstitüüpidest. Tekste iseloomustavaid üldtunnuseid, eripära ja nende 

ülesannet kultuuriruumis. Eesmärgiks on lugeda lühitekste (ilukirjandus, meedia, populaarteadus 

vms), neid analüüsida, individuaalselt ja ühiselt tõlgendada. 

Kursuse sisu 

Tekstide tekkimine. Lühiülevaade esimestest tekstidest ja nende olulisusest ka tänapäeval. 

Tekstide tähtsus inimühiskonnale. Suulise ja kirjaliku teksti erinevustest. Lugemise 

eesmärgistamine. Tekstide lugemise viisid. Mõned mälutehnilised võtted teksti meeldejätmiseks.  

Tekstide lugemise kasulikkusest nii indiviidile kui ka ühiskonnale. Lugemise võimalik mõju 

inimese õigekirjaoskusele, oskusele suhelda ning otsuseid vastu võtta. Loetud teksti mõju lugeja 

tunnetele, kujutlusvõimele. Süvalugemine „avab“ teksti ja soodustab uute  mõtete teket. Teksti 

mõistmine ja loetu tõlgendamine avardab arusaamist maailmast. 

Õpilase lugemisülesannete lahendamisoskuse täiendamine. 

Õpitulemused: 
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1) õpilane mõistab erinevate tekstide olulisust ja saab aru eesmärgistatud lugemise 

vajalikkusest.  

2) oskab omandatud teadmisi kasutades paremini erinevaid tekste tõlgendada.  

3) suudab lugemisülesannete võimalikke vastuseid oskuslikumalt kirja panna. 

 

§ 35 Ettevõtlikkus ja ettevõtlus 

1.Üldalused 

1.1 Õppe- ja kasvatuse eesmärgid: 

1) anda teoreetilisi teadmisi ettevõtlusest ja oma ettevõtlikkuse realiseerimise võimalustest 

2) pakkuda praktilist väljundit ettevõtlikkuse realiseerimiseks 

1.2 Mooduli kirjeldus 

Ettevõtlusõppe sisu määratlemisel on olulised kaks komponenti: 

1) -ettevõtlikkus – iseloomuomadused/hoiakud ja oskused, mis suurendavad isiku 

võimekust võimaluste märkamisel ja nende realiseerimisel: see on vundament, baas 

järgnevaks; 

2) -teadmised ja oskused, mida on vaja ideede edukaks teostamiseks – mida, millal ja 

kuidas teha? 

3) Ettevõtlusõppe vundamendiks on ettevõtlikkuse kujundamine ja toetamine. Ettevõtlikkus 

on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas 

juhtimine. Ettevõtlikkus viitab võimele oma mõtteid tegudeks muuta. See eeldab 

loomingulisust, uuendusmeelsust ja riskivalmidust, samuti oskust võimalusi ära tunda, 

tegevust kavandada ja kavandatut ellu viia. Ettevõtlikkus võib avalduda kõigis 

eluvaldkondades. Ettevõtlik inimene saab iseendaga hakkama ja suudab muuta ühiskonda 

nt kas ettevõtja, ametniku või vabatahtlikuna. 

       1.3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

1) õppetöö valdavaks vormiks on praktiliste ülesannete lahendamine 

2) teoreetiliste teadmiste omandamise väljundiks on praktiline töö 
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3) õppeülesannete koostamisel lähtutakse eesmärgist kasvatada õpilastes ettevõtlikkust 

4) üks osa õppetööst on õppekäigud ettevõtetesse 

1.4 Füüsiline õpikeskkond 

1) õppe sidumiseks igapäevaeluga korraldatakse õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi 

2) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid 

3) valdav osa õppest toimub klassiruumis, kus saab rühmatöödeks klassiruumi sobivaks muuta 

4) tunde viiakse läbi ka arvutiklassis 

1.5 Hindamise alused 

Moodulis rakendatakse mitteeristavat hindamist. Hindamise aluseks on KJPG hindamisjuhend. 

Kursusehinnete kujunemine kirjeldatakse õpetaja poolt kursuse algul. Kooliastme hinne kujuneb 

kursusehinnete alusel. 

2. Kursuse kirjeldused 

2.1 Mooduli kursuste nimetused ja maht 

Tabel 33.  Ettevõtluse ja ettevõtlikkuse mooduli kursused 

Ettevõtjad ja ettevõtlus 1 kursus 10. klass 

Projektikirjutamise ABC 1 kursus 10. klass 

Kogukonna praktikum  1 kursus 11.klass 

Enesemüümise kunst 1 kursus 11.klass 

Kuidas saada rikkaks? 1 kursus 12.klass 

Ärieetika 1 kursus 12.klass 

2.1.1 Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) tutvunud suurettevõtete tööga 

2) teab, kuidas koostada projekte , neid läbi viia ning koostada aruannet 

3) saanud praktilised teadmised ürituste reklaamide koostamisest, ürituste reklaamide 

koostamisest jms 

4) tutvunud erinevate populaarsete populaarteaduslike teostega 

5) saanud ülevaate rahvusvaheliste firmade, tütarfirmade, OÜ, MTÜ, FIE tegevustest 

6) teadmised, kuidas suhelda erinevates ühiskondades ja kultuuriruumis 
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7) oskab koostada CV, motivatsioonikirju, taotlusi, avaldusi jms 

8) oskab esineda töövestlusel   

2.1.2 Kursused 

Ettevõtjad ja ettevõtlus 

Eesmärk:  

1.Tutvuda õppekäikudel  erinevate suurettevõtete tegevusega. 

2.Töövarjuna saavad õpilased ülevaate erinevatest ametitest 

Õppesisu 

Kursus hõlmab endas kolme õppeaasta jooksul vähemalt 21 tundi külalislektorite või 

külaskäikude poolt läbiviidud tunde. 10 tundi külastusi suur ettevõtetesse, 10 tundi 

külalislektoreid. 1 tund tagasiside või arvestuslik ülesanne, mis annaks koondhindeks 

vormistada. Töövarjuna saab praktikat. Õpimapp koosneb külastustest ja kuulatud praktikutest 

külalislektoritest tehtud analüüsidest.  

Õpitulemused: 

1) õpilane õpib praktikutelt läbi nende elulugude; 

2) tutvutakse karjääriplaneerimiseks vajalike erinevate erialadega; 

3) tuntakse nimepidi eesti tipptegijaid ja oma ala parimaid eeskujusid; 

4) õpitakse külalisloenguid tulemuslikult valima, külastama ja kuulama. 

Projektikirjutamise ABC? 

Eesmärk: 

1) anda teoreetilised teadmised projektide koostamisest, läbiviimisest,  aruandlusest 

2) õpetada koostama erinevaid reklaame, kirju reklaame jms 

3) ärgitada õpilasi osalema vabatahtlike tegevusega, 

4) ärgitada omaalgatust 

Õppesisu 

I kursus: Projektikirjutamsie ABC 

Sotsiaalse ettevõtluse ja globaalsete probleemide lahendamine läbi projektide tegevuse. 

Teoreetilised teadmised ja õpe projektide koostamisest, läbiviimine ja aruandlus. Vajadusel 
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kodulehtede koostamine, ürituste reklaamide koostamine, tehnoloogilised turundusvõtted. 

Turundusplaanide, sponsorkirjade, reklaami, taotluste ja võimalike fondide tutvustamine. 

II kursus: Kogukonna praktikum 

Õpilasel on ülesanne panustada vabatahtlikku tegevusse(mitte vaid ülesande täitjana, vaid ka 

algatajana), projekti või korraldada mingi suurem üritus (vähemalt paarisajale inimesele ilma 

õpetajate sekkumiseta ja meeskonda kaasates). Õpilaste poolt läbiviidud projektid ja üritused, 

mis aitavad kaasa mingite probleemide leevendamisele või on omaalgatuslik õpilastegevus. 

Juhendajad igal konkreetsel plaanil, koordinaator ja info koguja on Katrin Ennok. 

Õpitulemused: 

1) oskab koostada projekte 

2) saab hakkama erinevate erinevate reklaamide, kirjade jms koostamisega 

3) osaleb vabatahtlike tegevuses 

Enesemüümise kunst 

Eesmärk: 

1) anda teadmisi ja harjutada avalikku esinemist ning enesemüümise kunsti 

2) õpetada koostama CV ning teisi kandideerimiseks vajalikke dokumente 

3) õpetada töövestluse põhitõdesid 

Õppesisu 

Lisaks praktilisele avalikule esinemisele, enese esitluse ja läbirääkimise oskuste tundidele, oleks 

antud kursusel võimalik õppida CV, motivatsioonikirjade , taotluste, avalduste jms koostamist. 

Värbamise põhitõed ja praktikad, töövestluste läbiviimine, rahvusvaheline kandideerimine, 

stipendiumitaotlused. 

Õpitulemused 

1) teab, kuidas toimida avaliku esinemise korral 

2) oskab koostada CV ja teisi kandideerimiseks vajalikke dokumente 

3) teab, kuidas käituda töövestlustel 

Kuidas saada rikkaks? 

Eesmärk: 
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1) anda teadmised rahandusest, maksundusest, raamatupidamisest, laenamisest 

2) anda teadmisi erinevatest ettevõtete liikidest 

3) tutvustada ja ärgitada lugema erinevaid populaarteaduslikke bestsellereid 

Õppesisu 

Isikliku rahanduse, raamatupidamise, investeerimise, maksunduse ja laenamise alused. 

Ettevõtete liigid, aruandlus tulenevalt liigist. Rahvusvahelised firmad, tütarfirmad, OÜ-tamine, 

MTÜ-de loomine, FIE-na tegutsemine jms. Kaasuste tutvustamine, pankrott, ettevõtte loomine. 

Teoreetiline baas ja lisaks ülevaade erinevatest populaarteaduslikest bestselleritest maailmas; „7 

efektiivse inimese harjumist“, „Kiire mõtlemine“, Rikas isa ja vaene isa“, „Investeerimise 

alused“, „Rikkaks saamise õpik“ jms 

Õpitulemused: 

1) on tutvunud vähemalt 1 populaarteadusliku teosega 

2) teab erinevate ettevõtete toimimise põhimõtteid 

3) omab põhiteadmisi rahandusest, maksundusest, raamatupidamisest, laenamisest 

Ärieetika  

Eesmärk: 

Anda teadmisi ärieetikast erinevates kultuuriruumides 

Õppesisu 

Suhtlus ja suhted erinevates ühiskondades ja kultuuriruumides. Rahvusvaheline ettevõtlus 

sõltuvalt kultuuritaustast. Kultuuri- ja religioonierinevused. Konkurentsi ja koostöö eelised. 

Õpitulemused: 

Oskab arvestada ja käituda erinevates kultuuriruumides olevates ettevõtetes, asutustes. 
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§ 36 Hispaania keel 

1. Üldalused 

1.1. Õppe- ja kasvatuslikud eesmärgid, pädevused 

1) Õpilane suhtub teise kultuuri austuse ja uudishimuga. Ta peab lugu teiste rahvuste 

esindajatest, suhtleb välismaalastega sõbralikult, viisakalt ja abivalmilt. On tolerantne 

erisuste suhtes. 

2) Õpilane mõistab, et keel on kultuuri kandja. Ta saab aru, et keel on võti teise kultuuri 

mõistmiseks, ning et mida paremini ja rohkem me tunneme teisi kultuure, seda rikkam ja 

huvitavam on meie elu. 

3) Kursusel osaleja saab aru, et võõrkeeles rääkimise eesmärk ei ole mitte perfektsete lausete 

moodustamine, vaid infovahetus. Sestap osaleb õpilane infovahetuses aktiivselt. Õpilane 

julgeb suhelda välismaalastega 

4) Mooduli lõpetanu oskab kasutada sõnaraamatut ning orienteerub iseseisvalt 

grammatikatabelites. Ta on võimeline lugema sõnaraamatu abil ka keerulisemat 

võõrkeelset teksti ning suudab abimaterjalide toel iseseisvalt teksti luua.  

5) Võõrkeele õppija saab aru, et mistahes keele (ka emakeele) õpe on elukestev. Ta suhtub 

positiivselt mõttesse jätkata keeleõpet omal käel (näiteks kursusel tutvustatud erinevate 

keeleõppe programmide abil) või osaleda ka edaspidi keelekursustel. Tal on tekkinud huvi 

reisida võõrasse kultuuri- ja keelekeskkonda ning panna end seal proovile. 

1.2. Mooduli kirjeldus, õppesisu 

Mooduli lõpetanu on saanud teadmisi hispaania kultuurist; ta saab hakkama alljärgnevates 

kõnesituatsioonides, on omandanud nimetatud teemade põhisõnavara ning on tutvunud allpool 

loetletud grammatiliste aspektidega: 

Tabel 34. Õppesisu 

1. kursus       teemad                               grammatika 

Tutvumine, riigid, rahvad, 

viisakusväljendid. Perekond, ametid, 

vanus, elukoht. Välimus (üldjoontes). 

Keeled. Hispaania regioonid 

Hääldus, rõhk. Sinatamine, teietamine; isikulised 

asesõnad. Nimisõna sugu, mitmus; artiklid. 

Põhiarvud. -AR, -ER, -IR reeglipärane pööramine. 

Tegusõnad: ser, estar, tener. Küsilause 

moodustamine, küsisõnad. Omastavad asesõnad 

2. kursus 

Eluase, asjad ruumis, asukoht. 

Teejuhatus, liiklusvahendid. Hotellitoa 

Kohamäärused. Sagedamini esinevad eessõnad. 

Näitavad asesõnad. Omadussõna ühildumine soos ja 
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reserveerimine. Kellaaeg. Hispaania 

ajaplaanid/elurütm 

arvus. Järgarvud. Käskiv kõneviis teejuhatuses 

3. kursus 

Huvid, arvamuse avaldamine. Minu 

päev, vaba aja tegevused. Enesetunne, 

arsti juures. Helistamine, välja 

kutsumine. Turul, toidupoes, restoranis. 

Hispaania köök. 

Nädalapäevad, kuud. -AR, -ER, -IR ebareeglipärane 

pööramine. SER/ESTAR kasutamine. Enesekohased 

tegusõnad. Sagedusmäärused. Umbmäärased sõnad 

4. kursus 

Rõivastus, riiete ja jalatsite ostmine, 

võrdlemine. Asjade kirjeldamine. Reisi 

kirjeldamine täisminevikus. Iseloom. 

Hispaania muusika 

Gerundiiv. Otse- ja kaudsihitislikud asesõnad. 

Esemeid kirjeldavad omadussõnad, värvid. 

Omadussõna võrdlusastmed. Täisminevik (koos 

asesõnadega). Umbisikulised konstruktsioonid 

5. kursus 

Liiklemine, reisipileti ost. Reisiplaanid 

(lähitulevik). Ilm, ilmakaared, kuud. 

Loomad. Hispaania linnad 

Käskiv kõneviis (jaatavad ja eitavad vormid). 

Eessõnad. Lähitulevik, ajamäärused. Lihtminevik 1, 

ajamäärused. Lihtminevik 2, ajamäärused 

6. kursus 

Biograafiad, ajamäärused. 

Tulevikuplaanid. Kutsumine (tingivas 

kõneviisis), nõustumine, keeldumine 

Hispaania kunst ja arhitektuur 

Lihtmineviku valik. Enneminevik. Tulevik, 

ajamäärused. Tingiv kõneviis, viisakusväljendid 

1.3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

Õppetöös keskendutakse eelkõige erinevate suhtlussituatsioonide läbimängimisele ja seda 

toetava sõnavara ja grammatika omandamisele. Töötakse nii paaris kui väiksemates gruppides 

(erinevad ülesanded, kus kogutakse infot suhtluse käigus), iseseisvalt (grammatikaülesanded) 

kui ka ühiselt (tekstide lugemine, kuulamisharjutused jmt). Et õppimine oleks huvitav, 

kasutatakse töös erinevaid keelemänge, muusikat, loovtöid: (multi)filmide ja plakatite tegemine, 

powerpoint vm presentatsioonid erinevatel teemadel. 

1.4. Füüsiline õpikeskkond 

Õppetöö toimub keeleklassis, arvutiklassis või e-õppe tunnina (iseseisev töö kodus läbi erinevate 

veebiprogrammide). 

Koduste ülesannete põhirõhk on iseseisev sõnavara ülekordamine ja kinnistamine. Õppetöö 

üheks eesmärgiks on koolitunni maksimaalne ära kasutamine – ideaalis peaks aktiivne õpilane 

omandama materjali põhiosa koolis, mitte kodus (kui just pole tegemist e-õppe tunniga). 

1.5. Hindamine 
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Hinnatakse nii suulisi (kõnesituatsioonide esitamine peast), kirjalikke (sõnavara tunnikontrollid, 

suuremaid teemasid hõlmavad arvestuslikud sõnavara- ja grammatikatööd) kui ka veebipõhiseid 

ülesandeid ja erinevaid loovtöid. Suuliste ülesannete ja vastamistega püütakse arendada õpilases 

esinemisjulgust ning anda võimalikult palju positiivset tagasisidet. 

Hindamisel lähtutakse riiklikust ja kooli hindamisjuhendist. Õpilane saab kooliastme hinde 

kõikide kursuste koondhindena. 

§ 37 Inglise keel muutuvas maailmas 

Moodul toimub inglise keeles tasemel B2/C1. 

1. Üldalused 

1.1. Õppe- ja kasvatuse eesmärgid 

Õpilane: 

1) täiendab oma keeleoskust  tasemeni, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas 

iseseisvalt toimida; 

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

sarnasusi ja erinevusi kahe erineva ühiskonna vahel;  

3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 

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

motivatsiooni ning vajalikud oskused. 

5) laiendab oluliselt oma silmaringi ja avardab maailmapilti õppides tundma Suurbritannia 

ja Ameerika Ühendriikide ühiskonna erinevaid aspekte 

6) parandab oluliselt oma kirjutamis- ja esinemisoskust, arendab üldistamist, olulise 

eraldamist ja arutlusoskust. 

1.2. Mooduli kirjeldus 

Inglise keele moodul koosneb 6 erinevast ainest inglise keeles. Nende kursuste jooksul saab 

õpilane ülevaate suuremate inglise keelt kõnelevate riikide ühiskonnast ja kultuuriloost, saab 

arendada oma kõne-ja esinemisoskusi võõrkeeles ning jõuab kursuste lõpuks eeldatavalt 

vähemalt osaliselt C1 keeletasemele. Igal gümnaasiumi astmel toimub kaks kursust vastavalt 

mooduli kavale. Kursused lõppevad hindega.  
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Briti kultuur:  Erinevate teemade kaudu on õpilasel võimalus võrrelda eesti ja briti kultuuri. 

Teemasid käsitledes peetakse silmas kursuse keeletaset, õpilase huve ning teemade 

päevakohasust ja mitmekesisust, püüdes anda võimalikult laiapõhjalist ülevaadet riigi 

ühiskonnast ja kultuurist. Õppes on jätkuvalt oluline õpioskuste arendamine, mis toetab edasisi 

võõrkeeleõpinguid. Käsitletakse Briti poliitikasüsteemi, haridust, ajalugu, meediat, toidukultuuri 

ja teisi teemasid. 

Kirjandusest filmiks: Kursusel käsitletakse tuntud inglise ja ameerika kirjandusteoseid ja nende 

põhjal tehtud filme. Õpitakse looma seoseid ajastute ning kirjanduse vahel. Kasutatakse 

erinevaid ja huvitavaid õppemeetodeid ja -võtteid . Kursus aitab laiendada sõnavara ja parandada 

nii kirjalikku kui suulist eneseväljendusoskust. 

Amerikanistika: Kursuse eesmärk on laiendada õpilase silmaringi, arendada analüüsivõimet ja 

esinemisoskust ning anda ülevaade Ameerika (USA) ühiskonnas toimuvatest protsessidest. 

Põhirõhk on ameerika kultuurilool. Kursus toetab ka ettevalmistust riigieksamiks . Kasutatakse 

huvitavaid ja mitmekesiseid õppemeetodeid ja-võtteid.  

Suuline eneseväljendus: Võõrkeeles kõnelemine nõuab pidevat harjutamist ja vilumust. Antud 

kursusel õpime enesekindlamalt ennast väljendama toetavas ja arendavas keskkonnas . 

Laiendatud inglise keel (C1): Kursuse jooksul keskendutakse akadeemilisele keelekasutusele, 

õppija on kompetentne keelekasutaja. Erinevad ja mitmekesised õppetegevused toetavad õppija 

keelelisi pädevusi. Loetakse pikemaid ja keerukamaid tekste, kuulatakse ja vaadatakse autentseid  

teleprogrammide ja filmide. Tutvutakse ka  erialaste artiklitega. Arendatakse  oskust end 

mõistetavaks teha ladusalt ja spontaanselt, väljendeid eriti otsimata. Õpilane oskab avaldada 

mõtteid ja arvamusi ning vestluses teemat arendada. Samuti suudab ta keerulisi teemasid täpselt 

ja üksikasjalikult kirjeldada, välja tuua alateemad ja olulisemad punktid ning teha kokkuvõtet. 

Kirjutatakse  kirja, esseed või aruannet keerukal teemal.  

Ärikeel: Kursuse eesmärgiks on õpilastes äratada  huvi äri-ja tarbimismaailma toimimise ja sisu 

vastu. Õpitakse palju uut temaatilist sõnavara, arendatakse kirjutamisoskust läbi erinevate 

ülesannete (ametlik kiri, essee, aruanne), tehakse suuliseid ettekandeid, võimalusel käiakse 

õppekäigul äriettevõttes. Kursus toetab ka ettevalmistust riigieksamiks. Kursust on võimalik 

läbida ka e-õppe kursusena. 
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1.3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine  

Õpet kavandades ja korraldades: 

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

ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega; 

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

ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks; 

3) võimaldatakse õppida üksi ja koos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et toetada 

õpilaste kujunemist aktiivseiks ning iseseisvaiks õppijaiks;  

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid 

õpikeskkondi, õppematerjale ja -vahendeid; 

6) mitmekesistatakse õpikeskkonda: muuseumid, näitused, teater, kino, kontserdid, arvuti/ 

multimeediaklass, õppereisid, võimalusel kohtumised õpitavat keelt emakeelena 

kõnelejatega jne; 

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

diskussioonid, projektõpe jne. 

1.4. Füüsiline õpikeskkond 

Inglise keele mooduli valinud õpilase on jagatud rühmadesse, olenevalt õpilaste koguarvust. 

Rühmadesse on õpilase jagatud keeletaseme järgi, vastavalt gümnaasiumisse tehtud 

sisseastumiseksami tulemuste  järgi. Vastav jaotus kergendab õpetaja töö planeerimist ja 

õppeülesannete läbiviimist. Õpilastel võimaldab selline korraldus õppida homogeenses 

õpikeskkonnas. Igaks kursuseks on õpetajad ette valmistanud autentsed ja  kursusele sobivad 

materjalid. Ühte kindlat õpikut ei kasutata. 

1.5. Hindamise alused 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava ja KJPG õppekava üldosa 

sätetest. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Hinnatakse 

õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning 

praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekava 
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taotletavatele õpitulemustele. Kõik kursused moodulis peab õpilane läbima vähemalt rahuldavale 

tulemusele. Õpilane saab kooliastme hinde kõigi kursuste hinnete põhjal. 

1.6. Kursuse kirjeldused 

Tabel 35. Mooduli kursuse nimetused, maht 

Kursuse nimetus maht klass 

Briti kultuur 1 kursus G1 

Kirjandusest filmiks 1 kursus G1 

Amerikanistika 1 kursus G2 

Suuline eneseväljendus 1 kursus G2 

Inglise ärikeel 1 kursus G3 

Laiendatud inglise keel C1 1 kursus G3 

1.7. Kooliastme õpitulemused 

Mooduli läbinud õpilane: 

1) tunneb akadeemiliselt keelekasutust ja on mõnes osaoskuses kompetentne keelekasutaja.  

2) tunneb huvi ja loeb võõrkeelset ajakirjandust, jälgib uudiseid, loeb pikemaid ja 

keerukamaid tekste, kuulab ja vaatab autentseid  teleprogramme ja filme.  

3) oskab end võõrkeeles ladusalt ja spontaanselt mõistetavaks teha, väljendeid eriti 

otsimata.  

4) oskab avaldada mõtteid ja arvamusi ning vestluses teemat arendada. Samuti suudab ta 

keerulisi teemasid täpselt ja üksikasjalikult kirjeldada, välja tuua alateemad ja 

olulisemad punktid ning teha kokkuvõtet.  

5) oskab kirjutada  kirja, esseed või aruannet keerukal teemal. 

6) arvestab ja tunneb huvi inglise keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu  

7) suudab hinnata ja arvestada oma tugevaid ja nõrku külgi ,  

8) oskab hankida õppetööks vajalikku informatsiooni 

9) oskab õppetöös kasutada digitehnoloogiat 

10) näidata algatusvõimet ja vastutada tulemuste eest 

Briti kultuur  

Õpitulemused – kursuse lõpuks õpilane: 

1) valdab käsitletud teema sõnavara ja  suhtleb antud teemadel arusaadavalt; omandab 

keeleoskuse, mis võimaldab avalikult esineda;suudab kaasa rääkida ja seoseid  luua 

käsitletud ühiskonda puudutavate teemade raames; 



329 

 

2) suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid;  

3) arvestab ja tunneb huvi inglise keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu  

4) kasutab teabeallikaid (nt sõnaraamatud, internet) vajaliku info otsimiseks 

5) seab õpieesmärke ja vajaduse korral valib ja muudab oma õppimisstrateegiaid; 

seostab omandatud teadmisi nii ainevaldkonna kui ka teiste eluvaldkondade  teadmistega. 

Õppesisu: 

I Suurbritannia geograafiline ja poliitiline taust. Suurbritannia roll tänapäeva maailmas. Erinevad 

piirkonnad: Šotimaa. Wales, Põhja-Iirimaa, Inglismaa, London. Vaatamisväärsused. 

II Suurbritannia demograafiline taust. Briti identiteet. Multikultuurne Britannia. Klassiühiskonna 

eripärad. Kuulsaimad britid läbi aegade. 

III Suurbritannia valitsemissüsteem. Parlament ja valimissüsteem. Monarhia minevik, tänapäev 

ja tulevik. 

IV Haridussüsteem. 

V Briti meedia, televisioon. 

VI Kultuuritraditsioonid. Religioon. Kultuur ja sport. Pühad ja festivalid. Toit ja söömine, 

traditsioonid. Briti kodu ja pere, nende roll ühiskonnas. 

VII Lühiülevaade tähtsamatest ajaloosündmustest 

Õppetegevused: 

Õpitavat keelt kasutatakse tunnis aktiivselt: loetakse ja kuulatakse autentseid tekste, kasutatakse 

mitmekesiseid ülesandeid. Keeletasemele vastava sõnavara omandamiseks ning keerukamate 

keelekonstruktsioonide kasutamiseks ja kinnistamiseks kasutatakse ülesandeid, kus  saab 

rakendada suhtlemisoskust ja erinevaid keeleregistreid. 

Õpetaja suunab õpilasi, nägema seoseid ning jälgima oma keelekasutust. Iseseisvate 

tööharjumuste kõrval kinnistuvad paaris- ja meeskonnatöö oskused. 

1) meedia- ja audiovisuaalsete materjalide kasutamine; 

2) iseseisev lugemine ning kuulamine; 

3) loovtööd (nt lühiessee, artikkel, retsensioon, kokkuvõte); 

4) ettekanded ja esitlused; 

5) arutelud; 

6) teemakohaste mõistete äratundmine, omandamine, kaasamine aktiivsesse keelkasutusse. 

Hindamine: 
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Kursuse jooksul hinnatakse õpimapi koostamist, kuhu õpilased koguvad kursuse materjale, 

teevad märkmeid, täidavad töölehti, sorteerivad ja süstematiseerivad seda ning kujundavad 

lõpptulemuse. Samuti koostatakse ettekanne vabalt valitud teemal Briti kultuuri kohta (PPT, 

Google Drive, Prezi). Väljundiks on esinemine kooli võõrkeelsel kultuurikonverentsil. Kursusel 

käsitletavate teemade kohta valmib esseede kogumik, kus õpilane teeb isikliku ülevaate 

teemadest. Kursuse võtab kokku lõputöö. 

Kirjandusest filmiks  

Õpitulemused – kursuse lõpuks õpilane: 

1) tunneb  erinevaid kirjanduse- ja filmikunsti žanre 

2) oskab sõnastada ja väljendada oma vaatajakogemust, analüüsida ja tõlgendada 

3) oskab analüüsida kirjandusteose ja filmi kujundikeelt ja neid võrrelda nii kõnes kui 

kirjas 

4) suudab hinnata tegelaste motiive, otsuseid, teguviise   

5) loeb ja väärtustab inglise-ameerika kirjanduse tähtteoseid, teab olulisemaid autoreid ning  

6) väärtustab nii kirjandusteose kui selle põhjal loodud filmi ühiskondlikku ja kultuurilist 

tähtsust 

7) mõistab mõlema kunstiliigi väljendusvahendite mitmekesisust; suhestab loetut teose 

ajastu ja tänapäevaga 

8) kujundab endast teadlikku lugejat ja filmivaatajat, kes arendab oma eetilisi ja esteetilis 

väärtushinnanguid ning maailmavaadet 

9) oskab analüüsida kriitiliselt kirjandusteoseid ja filme 

10) oskab sõnastada oma vaatajakogemust ning arutleda kirjandusteoste ja filmide üle. 

Õppesisu: 

1. Muinasjutt; fantaasiakirjandus; ulmekirjandus, düstoopia. Käsitletavad näited: Punamütsike, 

A. Carter „Werewolf“, J K Rowling „Harry Potter“ jm 

2. Inimestevahelised suhted ilukirjanduses ja filmides. Käsitletavad näited: Lapsepõlv ja noorus 

Jane Eyre, Oliver Twist; Secret Life of Bees, The Perks of Being a Wallfower (Müürililleks 

olemise iseärasused). Armastus ja abielu Austen „Pride and Prejudice“ (Uhkus ja eelarvamus). 

Klassika  - Shakespeare kinolinal  

3. Ühe täispika filmi analüüs ja arutelu (nt „Kill the Mockingbird“ – Tappa laulurästast). 

Õppetegevused: 
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1) autentsete ilukirjanduslike tekstide kasutamine 

2) iseseisev lugemine ja tekstianalüüs küsimuste põhjal 

3) kirjandusteose võrdlus selle põhjal tehtud filmiga 

4) arutlusoskuse arendamine (väitlus, diskussioon) 

5) ettekanded filmi ja raamatuga seotud teemadel 

6) esinemisoskuse arendamine (esitlus) 

Hindamine: 

Kursuse jooksul tehakse loovtöid, täidetakse töölehti. Hinnatakse ka autentsest tekstist ja filmis 

arusaamist ja analüüsioskust. Õpilased koostavad filmi- või raamatuarvustuse, teevad esitluse 

loetud võõrkeelsest raamatust ning selle põhjal vändatud filmist. Väljundiks esinemine kooli 

võõrkeelsel kultuurikonverentsil. 

Ameerikanistika 

Õpitulemused – kursuse lõpuks õpilane: 

1) arvestab ja tunneb huvi inglise keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu; 

2) on omandanud analüüsi, koostöö, initsiatiivi ja dialoogi võimalusi; keskendutakse 

igaühe individuaalse eripära ja põhiõiguste väärtustamisele läbi õpikeskkonna ja –

tegevuste. 

3) valdab käsitletud teema sõnavara ja  suhtleb antud teemadel arusaadavalt; omandab 

keeleoskuse, mis võimaldab avalikult esineda;  

4) suudab kaasa rääkida ja seoseid  luua käsitletud ühiskonda puudutavate teemade raames; 

5) suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid; 

6) kasutab vajaliku info otsimiseks teabeallikaid  

7) seab õpieesmärke ja vajaduse korral valib ja muudab oma õppimisstrateegiaid;  

8) seostab omandatud teadmisi nii ainevaldkonna kui ka teiste eluvaldkondade  teadmistega 

ja oskab neid praktikas rakendada.  

9) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi; oskab näha 

sarnasusi ja erinevusi kahe erineva ühiskonna vahel;  

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

motivatsiooni ning vajalikud oskused.  

Õppesisu: 
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I Ameerika Ühendriikide geograafiline ja poliitiline taust; lühiülevaade tähtsamatest 

ajaloosündmustest ; USA roll tänapäeva maailmas; erinevad piirkonnad, vaatamisväärsused 

loodusnähtused, haldusjaotus; ajalugu ; poliitiline kord ja valitsus : president, valitsusorganid ja 

valimissüsteem, võimude lahusus, põhiseadus 

II Ameerika Ühendriikide demograafiline taust. Ameeriklaste identiteet, multikultuurne USA, 

kuulsaimad ameeriklased läbi aegade, The American Dream 

III Kultuuripärand ja –traditsioonid; religioon; arhitektuur; filmikunst; muusika; kultuur ja sport; 

Ameerika meedia; peretraditsioonid; toit; pühad ja festivalid ; kodu ja pere, nende roll 

ühiskonnas 

IV Haridussüsteem. koolisüsteem, tuntumad ülikoolid. 

V USA meedia, televisioon. 

VI Majandus. 

Õppetegevus: 

Õpitavat keelt kasutatakse tunnis aktiivselt: loetakse ja kuulatakse autentseid tekste, kasutatakse 

mitmekesiseid ülesandeid. Keeletasemele vastava sõnavara omandamiseks ning keerukamate 

keelekonstruktsioonide kasutamiseks ja kinnistamiseks kasutatakse ülesandeid, kus  saab 

rakendada suhtlemisoskust ja erinevaid keeleregistreid. Õpetaja suunab õpilasi, nägema seoseid 

ning jälgima oma keelekasutust. Iseseisvate tööharjumuste kõrval kinnistuvad paaris- ja 

meeskonnatöö oskused: 

1) meedia- ja  audiovisuaalsete materjalide kasutamine; 

2) iseseisev lugemine ning kuulamine; 

3) loovtööd (nt lühiessee, retsensioon, kokkuvõte); 

4) ettekanded ja esitlused; 

5) arutelud erinevatel teemadel; 

6) teemakohaste mõistete äratundmine, omandamine, kaasamine aktiivsesse keelekasutusse. 

Hindamine: 

Kursuse jooksul hinnatakse lühiessee kirjutamist; õpimapi koostamist, kuhu kogutakse kursuse 

materjale, täidetud töölehti, süstematiseeritud õppematerjale. Peale iga kahe teemavaldkonna 

läbimist antakse tagasiside ja hinnang õpitule. Koostatakse ettekanne Ameerika kultuuri kohta 

(PPT, Google Drive, Prezi), teema valib õpilane õpetaja poolt antud valikutest või enda poolt 
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valitud teemal. Väljundiks on esinemine kooli võõrkeelsel kultuurikonverentsil. Kursuse võtab 

kokku lõputöö. 

Suuline eneseväljendus 

Õpitulemused 

Kursuse lõpuks õpilane: 

1) selgitab oma vaatenurka ning suudab arutleda teiste võimalike seisukohtade üle; 

2) suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid; 

3) kasutab teabeallikaid (nt sõnaraamatud, internet) vajaliku info otsimiseks; 

4) seab õpieesmärke ja vajaduse korral valib ja muudab oma õppimisstrateegiaid; 

5) seostab omandatud teadmisi nii ainevaldkonna kui ka teiste eluvaldkondade teadmistega. 

6) valdab käsitletud teema sõnavara ja  suhtleb antud teemadel arusaadavalt;  

7) õpilase keeleoskus võimaldab tal avalikult esineda; 

8) omab vajalikku enesekindlust suulistes keelesituatsioonides edukaks toimetulekuks; 

9) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 

10) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning sellest lähtuvalt paneb rõhku 

oma nõrkade külgede arendamisele. 

Õppetegevused: 

Heade eeskujude vaatlemine ja jäljendamine. Piltidel/videotel  põhinevad dialoogid/monoloogid. 

Kiire reageerimise harjutamine frontaalse tööna. Intervjuud. Rollimängud. Väitlus. Mängulised 

tegevused. 

Õppesisu: 

Kursus keskendub eelkõige teemadele, mida võõrkeelsed õpikud otseselt ei käsitle: 

I Pere ja kasvatus: perekond ja  -tüübid; peresuhted ja perekonnaliikmed; kasvatus:  

käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak; 

II Eesti ja maailm: Eesti riik ja rahvas (omariiklus, riigikaitse, rahvastik, mitmekultuuriline 

ühiskond); Eesti keel ja eesti meel (rahvuslik identiteet, kultuuritraditsioonid, kodukoha lugu); 

Eesti ja teised riigid (EL, rahvusvaheline koostöö). 

Hindamine: 
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Kursuse jooksul hinnatakse teemakohase sõnavara omandamist, iseseisvaid rääkimisülesandeid. 

Samuti hinnatakse suulisi dialooge ja monolooge (sealhulgas struktuuri ja keelelist korrektsust) 

ning kursuse lõpus hinnatakse kokkuvõtlikult tundides osalemise aktiivsust. 

Inglise ärikeel 

Õpitulemused: 

1) tuleb  paremini toime tarbimisühiskonnas; ka teises kultuuris ja keskkonnas 

2) omab algset ettekujutust ärimaailma toimimise kohta, selle struktuuri kohta 

3) omab ärimaailma puudutavat laiendatud sõnavaraoskust 

4) arendab  suhtluspädevust läbi erinevate õpitegevuste 

5) saab  ettekujutuse, kuidas funktsioneerib ettevõte 

6) oskab hinnata oma tugevaid ja nõrku külgi, on saanud kindlust karjäärivalikuks 

7) oskab uut temaatilist sõnavara; 

8) arendab kirjutamisoskust läbi erinevate ülesannete (ametlik kiri, essee, aruanne) 

9) arendab suulist keeleoskust ja esinemisoskust  

Õppesisu: 

Äri mõiste ja üldkasutatavad põhimõisted. Ärisõnavara. Ettevõte, selle ülesehitus. Kuulsad 

ärimehed. Erinevad äritegevuse liigid, firmad (suurkorporatsioonid, äriühingud, idufirmad). 

Reklaam ja reklaamindus (mõiste, näited, reklaamimise viisid ja võtted). Turundus 

(turundusvõtted, mõiste, sõnavara). Tooteturundus. Raha otstarbekas kasutamine, krediit, sellega 

seisnevad probleemid. Müük- ja müügistrateegiad. Tarbimisühiskonna probleemid. Võimalusel 

õppekäik Tartu ettevõttesse. 

Õppetegevused: 

1) meedia- ja  audiovisuaalsete materjalide lugemine, vaatamine, kuulamine; 

2) iseseisev lugemine ning kuulamine; 

3) loovtööd (nt lühiessee, artikkel; kokkuvõte; aruanne, ametlik kiri. enesetutvustus); 

4) ettekanded ja esitlused; 

5) arutelud; 

6) teemakohaste mõistete äratundmine, omandamine, kaasamine aktiivsesse keelkasutusse; 

7) võimalusel toimub õppekäik Tartu ettevõttesse (A LeCoq; Playtech) 

Hindamine: 
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Kursuse jooksul hinnatakse teemakohase sõnavara omandamist, iseseisvaid lugemis- ja 

kirjutamisülesandeid. Samuti hinnatakse suulist ettekannet (PPT, Drive, Prezi) ning kursuse 

lõpus valmib igaühe isiklik motivatsioonikiri. 

Laiendatud inglise keel C1  

Õpitulemused – kursuse lõpuks õpilane: 

1) valdab ja kasutab käsitletud teemade sõnavara; eristab erinevaid keeleregistreid ja 

tunnetab keele erinevaid nüansse, kasutab akadeemilist keelt. 

2) tunneb erinevaid osaoskuste ülesannete tüüpe  

3) oskab seada õpieesmärke ja vajadusel neid muuta 

4) tunneb ja väärtustab õpitava keele maa kultuuri 

5) õpib analüüsima oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi  erinevate ülesannete 

sooritamisel.  

6) Õpilane oskab avaldada mõtteid ja arvamusi ning vestluses teemat arendada. 

Õppesisu: 

Keeleline korrektsus: korratakse õpitud põhivara, harjutatakse erinevaid ülesandetüüpe 

(valikvastused, sõnaseletused, sõnaloome,). Kuulamine: käsitletakse erinevaid teemasid ja 

ülesannete tüüpe (intervjuu, monoloog, telefoniteated, juhised, TED talks). Lugemine: loetakse 

ja analüüsitakse tekste erinevatel teemadel, täidetakse erinevaid ülesandeid (teksti õigsus, 

lõikude järjestamine, kokku sobitamine, lünkade täitmine). Kirjutamine: mitteametliku ja 

ametliku stiili eristamine, erinevate esseetüüpide, ettekannete kirjutamine keerukamatel teemadel 

Õppetegevused 

Iseseisev lugemine ja kuulamine. Meedia- ja audiovisuaalsete materjalide kasutamine. Kirjalik 

eneseväljendusoskuse arendamine – ametikirjad, esseed, ettekanded; aruanded; filmiarvustus, 

artikkel. 

Hindamine:  

Õpilane omab ettekujutust ja ülevaadet oma inglise keele oskustest läbi erinevate 

õppeülesannete. Kursus on kogu gümnaasiumi inglise keele õppe kokkuvõte. Hinnatakse 

kirjalikke töid, suulisi ettekandeid, lugemis- ja kuulamisülesandeid. 
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§ 38 Juriidika 

1.Üldalused 

1.1 Õppe-ja kasvatuse eesmärgid 

1) mõistaks õiguse olemust ning põhimõtteid, millel rajanevad Eesti põhiseadus ja teised 

seadused; 

2) omandab teadmisi Eesti õigussüsteemist; 

3) oskab orienteeruda õigusküsimustes, arendab tahet ja võimet osaleda õigusalastes 

diskussioonides ning oskust lahendada iseseisvalt lihtsamaid õigusalaseid probleeme; 

4)  süvendada noortes õiglus- ja õigustunnetust, sallivust ja ausust suhetes teiste 

inimestega; 

5)  arendada õpilastes efektiivse õiguskäitumise seisukohast olulisi oskusi nagu kriitiline 

mõtlemine, analüüs, suhtlemine, vaatlus, probleemide lahendamine; 

6)  avardada õpilaste teadlikkust õigussüsteemi toimimisest ning seaduste, juristide, 

õiguskaitseorganite osast selles; 

7)  aidata õpilastel omandada teadmisi kutsevaliku võimalustest meie õigussüsteemis 

8) omandab majandusliku mõtlemise ja juriidilise terminoloogia alused ning oskuse 

toimida seaduslikult turumajanduse tingimustes; 

9) hangib eesmärgipäraselt ühiskonnaalast teavet erinevatest allikatest, suudab seda 

tõlgendada, üldistada, kriitiliselt hinnata, talletada ja edastada, järgides seejuures 

autoriõigust; 

10) mõistab, väärtustab ja kaitseb inimõigusi ja põhivabadusi; austab demokraatia 

põhimõtteid ja demokraatlikke väärtusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid; 

11) määratleb ennast Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna, toetab oma käitumisega 

ühiskonna, kultuuri ja looduskeskkonna jätkusuutlikku arengut ning kavandab teadlikult 

oma tulevikku; 

1.2 Mooduli kirjeldus  

Juriidika moodulis õppitakse tundma õiguse põhiolemust, tehakse sissejuhatus erinevatesse 

õigusharudesse (äriõigus, tsiviilõigus, avalik õigus, kriminaalõigus, intellektuaalse omandi 

õigus) ja tutvutakse Eesti Vabariigi õigussüsteemiga. Juriidika moodulit soovitame teadlikule 

noorele, kes soovib tunda oma õigusi ja kohustusi ning õigussüsteemi üldisi aluseid. 
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1.3 Õppetegevuste kavandamine ja korraldamine  

1) õppetegevuste kavandamisel on pööratud tähelepanu nii kõige olulisema teoreetilise 

materjali esitamisele kui selle tähenduslikuks muutmisele praktiliste näidete abil.  

Õppetöös kasutatav õppematerjal väga mitmekesine - alates õigusõpikutest, 

seadusallikatest, konspektidest kuni õppijate isiklike kogemusteni 

2) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust 

ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega; 

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ning 

rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks ning 

loovateks ja kriitiliselt mõtlevateks isiksusteks; 

4) õppetegevuse vormiks on loeng, loeng-vestlus, seminar, rühmatöö, valikvastustega 

testide lahendamine üksikult ja gruppides, iseseisev õppematerjalide läbitöötamine, 

videomaterjalide läbivaatus, välitöö- õppekäik kohtuistungi külatuseks, kohtumised 

õigusorganite esindajatega koolis ja võimalusel nende töö jälgimine töökohal, 

lühiuurimuse (essee) koostamine,  juhtumite analüüs (kaasused) ja hagiavalduse 

koostamine ning blankettide täitmine. 

5) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

1.4 Füüsiline õpikeskkond  

1) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 

2) valdav osa õppest toimub klassis, kus saab rühmatöö tegemiseks mööblit ümber 

paigutada, on internetiühendus ning teleriekraani kasutamise võimalus; 

3) õppe sidumiseks igapäevaeluga korraldatakse õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi 

(ettevõtte, kohtusaal, arvutiklass) vähemalt kaks korda õppeaasta jooksul.  

1.5. Hindamise alused  

Juriidika mooduli õpitulemuste hindamine lähtub õppekava üldosas ja teistes hindamist 

reguleerivates dokumentides toodud hindamisalustest. Õpilane saab kooliastme hinde kõikide 

kursuste koondhindena. 
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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, juriidiliste 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 hinnangutega „arvestatud“ või „mittearvestatud“. Juriidika 

mooduli kursused lõpevad hinnangutega „arvestatud“ või „mittearvestatud“.  

1.6. Kursuse kirjeldused 

Tabel 36. Mooduli kursuse nimetused, maht 

Kursuse nimetus 
G1 G2 G3 

Inimene ja õigus 1 x x 

Tsiviilõiguse ja avaliku õiguse alused 1 x x 

Äriõiguse alused x 1 x 

Kriminaalõiguse alused x 1 x 

Intellektuaalne omand x x 1 

Õigusfilosoofia x x 1 

 

1.7. Kooliastme õpitulemused  

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) saab aru õiguse tekkeloost ja õigusest kui ühiskonnaelu valdkonnast. 

2) saab aru nüüdisaja õiguse struktuurist; suudab määrata õigussuhteid edaspidiste 

õpingute käigus. 

3) omandab teadmisi inimõiguste olemusest ja eripärast ning ülevaate inimõigustealastest 

dokumentidest; tunneb inimõiguste järgimist Eestis ja olukorda maailmas; märkab ja 

analüüsib inimõiguste probleeme; on salliv erinevate inimeste ja mõtteviiside suhtes. 

4)  suudab hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; 

tajub ja väärtustab oma seotust teiste inimestega, oma ja teiste maade ning rahvaste 

kultuuripärandiga ja nüüdisaegse maailmaga 
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5)  suudab ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja 

suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja 

tarbetekste; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili;  

6)  suudab ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning toetab 

ühiskonna demokraatlikku arengut; teab ning järgib ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja 

norme.  

1.8. Kursused 

Inimene ja õigus 

Kursuse eesmärk:  

Anda sissejuhatav ülevaade õiguse olemusest ja ajaloost, Eesti Vabariigi õigussüsteemist ja 

erinevatest õigusharudest. Kursus aitab kaasa orienteerumisele õigusküsimustes. Käsitletakse 

õiguse olemust, ajalugu, Eesti õigussüsteemi ja korraldust õigusharude kaupa. Lisaks 

teoreetilisele õppele külastatakse kursuse raames Riigikohut ja Tartu kohtumaja (maa- ja 

ringkonnakohus). Kohtutakse juristidega, lahendatakse kaasusi, võetakse osa Riigikohtu 

kaasuskonkursist 

Õppesisu: 

Mis on õigus ja kuidas see tekkis. Õigus ja selle teke, õiguse kodifitseerimine, tavaõigus, seadus, 

kohus, õigussüsteem, Rooma õigus, inimõigused, kodanikuõigused, Mandri-Euroopa 

õigussüsteem, Anglo-Ameerika õigussüsteem, kohtupretsedent. 

Õiguse jagunemine, süsteem ja allikad. Eraõigus, avalik õigus, õiguse allikas. 

Eesti õigussüsteemi ajalooline kujunemine. Rahvaste enesemääramisõigus, selle rakendamise 

näiteid ajaloost, Eesti riigi teke rahvaste enesemääramisõiguse alusel, õigusliku järjepidevuse 

printsiip, Eesti iseseisvuse taastamine õigusliku järjepidevuse printsiibi alusel, õigusriik 

(Immanuel Kant). 

Õigussuhe. Subjektiivne õigus, juriidiline kohustus, juriidiline fakt, tegu, sündmus, õigussuhte 

subjekt, õigussuhte objekt, juriidiline isik, õigusvõime, teovõime. 

Inimõigused. Põhiõigused, kodanikuõigused, inimõiguste subjekt, inimõiguste kaitse süsteem, 

inimõiguste kaitse ja järelevalve organisatsioonid, inimõiguste piiramine. 

Perekonnaõigus. Perekond, abielu ja abiellumine, abielu lõppemine, perekonnaseisuasutus, 

perekonnaseisuakt, perekonnaseisutunnistus, abieluvaraleping, ühisvara, lahusvara, abikaasade 

varalised õigused ja kohustused, laps perekonnas, ülalpidamiskohustus, elatis, elatisraha, 
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vanemlikud õigused, pärimine, pärandaja, pärand, pärija, pärimise käik, pärandi avanemine, 

testamenditäitja, inventuur, annak, pärimisleping, testament, notariaalne testament, kodune 

testament, seaduse järgi pärimine, pärimine pärandaja viimse tahte kohaselt, sundosa. 

Asjaõigus. Leping, lepingu tingimused, suuline leping, kirjalik leping, lepingute areng, riigi roll 

lepingute täitmisel, lepingute sõlmimine, notariaalne leping, notar, lepingu täitmine, lepingu 

mittetäitmine, lepinguline kahju, lepinguväline kahju, mittevaraline kahju, viivis, leppetrahv, 

käendus, omand, valdused, hüpoteegid, servituudid, intellektuaalomand. 

Lepingud. Leping, lepingu tingimused, suuline leping, kirjalik leping, notariaalne leping, notar, 

lepinguline kahju, lepinguväline kahju, moraalne kahju, viivis, leppetrahv, käendus. 

Tööõigus. Tööleping, katseaeg, töövaidluskomisjon, töövõtuleping, avalik teenistus. 

Tarbijakaitse. Tarbija, kaup, teenus, tarbija õigused ja kohustused, teenuse või kauba pakkuja 

õigused ja kohustused, reklaam, kataloogid, kvaliteet, hind. 

Karistamine ja karistusõigus. Süütegu, süüteo koosseis, tahtlus, kavatsetud tegu, kaudne tahtlus, 

ettevaatamatus, kergemeelsus, hooletus, süü, õigusvastane tegu, süüvõimelisus, karistus, 

karistuse eesmärgid, aegumine, süütuse presumptsioon. 

Kohtumenetlus. Eesti kohtusüsteem, kohtumenetluse olemus ja selle liigid, tsiviilasi, haldusasi, 

kriminaalasi, maakohus, halduskohus, ringkonnakohus, riigikohus, hagiavaldus, võistlevuse 

printsiip, uurimisprintsiip, süütuse presumptsioon, esindaja, kaitsja. 

Õpitulemused: 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) saab aru õiguse tekkeloost ja õigusest kui ühiskonnaelu valdkonnast. 

2) saab aru nüüdisaja õiguse struktuurist; suudab määrata õigussuhteid edaspidiste õpingute 

käigus. 

3) tunneb Eesti omariikluse kujunemislugu; mõistab õpitud õigusküsimusi; seostab 

käsitletud küsimuste kontekstis minevikku ja tänapäeva. 

4) oskab eristada õiguslikku ja mitteõiguslikku suhet; määrab õiguslikes suhetes osalejaid, 

lahendab lihtsamaid ja põhimõttelisemaid õiguslikke vaidlusi. 

5) omandab teadmisi inimõiguste olemusest ja eripärast ning ülevaate inimõigustealastest 

dokumentidest; tunneb inimõiguste järgimist Eestis ja olukorda maailmas; märkab ja 

analüüsib inimõiguste probleeme; on salliv erinevate inimeste ja mõtteviiside suhtes. 
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6) on omandanud teadmisi perekonnaõigusest, sealhulgas tema enda õigustest, kohustustest 

ning vastutusest perekonnasuhetes; suhtub positiivselt perekonnasse ning laste 

kasvatamisesse. 

7) on omandanud algteadmised asjaõigusest ning oskab orienteeruda omandisuhetes; on 

omandanud praktilisi oskusi asjaõiguse toimimisest igapäevaelu tasandil. 

8) eristab lepingu vorminõudeid ning mõistab erinevate lepingutingimuste tähtsust; eristab 

eriliigiliste lepingute erinevaid olulisi tingimusi; teab, kus võib lepingute sõlmimisel 

tekkida probleeme, ning suhtub lepingute sõlmimisesse tähelepanelikult. 

9) teab töölepingu olemust ja olulisi tingimusi ning oma õigusi töölepingu lõpetamisel; teab 

töölepingu ja töövõtulepingu erinevust ning oskab hankida abi tööõigusküsimustes; 

oskab sõlmida töölepingut. 

10) oskab käituda probleemsetes tarbimissituatsioonides ning oma õiguste kaitsmiseks abi 

otsida; on teadlik ja säästlik tarbija. 

11) on omandanud teadmisi karistusõiguse eesmärkidest ja olulisematest põhimõtetest; 

12) on omandanud teadmisi Eesti kohtusüsteemist, kohtumenetluse põhimõtetest ning 

menetluses osalevate isikute õigustest ja kohustustest; eristab erinevaid 

menetlusstaadiume. 

Äriõiguse alused  

Õppe- ja kasvatuse eesmärgid: 

1) teab äriõiguse olulisemaid mõisteid ja põhimõtteid ning rakendab teadmisi üksikisikuna, 

ettevõtjana ja töövõtjana;  

2) teab oma õigusi ja kohustusi kui kodanik, töötaja, tarbija ja ettevõtja;  

3) mõistab ettevõtlust kui karjäärivalikut ja oma võimalusi ettevõtjana tegutsemiseks; 

4) analüüsib ettevõtete toimimist, mõistab üksikisiku ja ettevõtete vastutust; 

5) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades säästva arengu põhimõtteid; 

6) arendab loovust ja süsteemset mõtlemist; oskab püstitada eesmärke, võtta vastutust 

ideede elluviimisel ning rakendab meeskonnatöö võtteid; 

7) kasutab erinevaid teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot, planeerib ja 

viib läbi uurimuslikke töid, töötleb kogutud andmeid, tõlgendab ja esitab neid. 

Õppesisu:  
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Eesti vabariigi õigusruum. Ev seadusandlikud organid (kes töötab seadused välja, kes kinnitab 

jne). Õigusnorm, õigusakt (liigitus ja hierarhia - mis on millest ülimuslikum). Õigusaktide 

kehtivus ja avaldamine (millal loetakse seadusakti jõustunuks). Õigusaktide leidmine. 

Võlaõigus. Müügileping, kinkeleping, töövõtuleping, üürileping, liisinguleping, käendusleping 

ja laenuleping. 

Äriõigus. Ettevõtlusega tegutsemise õiguslikud vormid, ettevõtte asutamine, tegutsemise 

põhialused ja lõpetamine, äriregister, ettevõtja vastutus, olulisemad seadused, mis reguleerivad 

ärisuhteid. 

Tööõigus. Olulisemad seadused, mis reguleerivad töösuhteid. Töölepingu olemus, kohustuslikud 

tingimused (kuidas peab olema fikseeritud töötasu, tööülesanded jne). Töölepingu tähtaeg, 

määratud ja määramata tööaeg. Katseaeg, selle eesmärk, osapoolte õigused. Töölepingu 

muutmine, lõpetamine, poolte õigused ja kohustused. Töövõtu- ja käsunduslepingu kasutamine, 

olulisemad erinevused võrreldes töölepinguga. Töö ja puhkeaja seadus - summeeritud tööaja 

arvestus versus tavaline normtööaeg. Puhkuseseadus, puhkuste liigid, kestus, puhkusetasu. 

Ravikindlustus, kuidas hüvitatakse töövõimetuspäevad, kes annab välja töövõimetuslehe ning 

kuhu ja millal töötaja peab selle esitama. Avaliku teenistuse seadus, kõige olulisemad erinevused 

võrreldes töölepingu seadusega 

Õpitulemused:  

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) tunneb EV õigussüsteemi; 

2) teab olulisemaid seadusi, mis reguleerivad äri- ja töösuhteid; 

3) tunneb toiminguid, mille sooritamiseks on vaja notari poole pöörduda; 

4) teab enda kui töövõtja kohustusi.  

5) oskab:  

6) leida vajaminevaid õigusakte ja teab, kuidas neid lugeda; 

7) hinnata töölepingu vastavust seaduse nõuetele; 

8) ära tunda kõige tüüpilisemaid olukordi, mis võivad olla töölepingu- vm seadusega 

vastuolus. 

Tsiviilõiguse ja avaliku õiguse alused 

Kursuse eesmärk:  

Saadakse teada õigusteaduse põhialustest. Antakse ülevaade eraõigusest: tsiviilõiguse mõiste ja 

süsteem, tiviilõiguse põhimõtted, füüsilised ja juriidilised isikud. Õpime, kuidas käituda 
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vastutustundliku kodanikuna, millised on kodaniku õigused ja kohustused. Õpime, kuidas 

sõlmida lepinguid, teha tehinguid. Saadakse teada perekonna- ja võlaõiguse, pärimisõiguse, 

asjaõiguse ja tööõiguse põhimõtetest. Antakse ülevaade kohtumenetlusest.   

Õppesisu ja –tegevus: 

Kursus käsitleb Eesti õigussüsteemi ja –korraldust õigusharude kaupa.  

Õiguse jagunemine, süsteem ja allikad: eraõigus, avalik õigus, õiguse allikas, õigussüsteem 

Eestis õigusharude kaupa, siseriiklik õigus ja rahvusvaheline õigus. Õppija tutvub kaasaja õiguse 

struktuuriga, omandab arusaama sellest ning temas kujuneb suutlikkus määratleda edaspidiste 

õpingute käigus õigussuhet tervikuna. 

Õigussuhe: õigussuhte mõiste, sisu, subjektiivne õigus, juriidiline kohustus, juriidiline fakt, tegu, 

sündmus, õigussuhte subjekt, õigussuhte objekt, juriidiline isik, õigusvõime, teovõime. Õppija 

omandab järgmised oskused: eristada õiguslikku ja mitteõiguslikku suhet, määratleda õiguslikes 

suhetes osalejaid, lahendada lihtsamaid ja põhimõttelisemaid õiguslikke vaidlusi. 

Kohtumenetlus: kohtumenetlus, tsiviilasi, haldusasi, maakohus, halduskohus, ringkonnakohus, 

riigikohus, hagiavaldus, võistlevuse printsiip, uurimisprintsiip, esindaja, kaitsja. Õppija omandab 

teadmisi Eesti kohtusüsteemist, kohtumenetluse põhimõtetest, menetluses osalevate isikute 

õigustest ja kohustustest. Õpib eristama erinevaid menetlusstaadiume, millised on kohtusse 

esitatavale hagiavaldusele kehtestatud nõuded, õpib menetlusabi taotluste koostamist. 

Perekonnaõigu: abielu, abielu üldised õiguslikud tagajärjed, abikaasade varasuhted, suguslusest 

tulenevad õigused ja kohustused, eestkoste, perekonnaseisuasutus, perekonnaseisuakt, 

perekonnaseisutunnistus. Õppija omandab teadmisi perekonnaõiguse kohta, sealhulgas tema 

enda õigustest, kohustustest ning vastutusest perekonnasuhetes. Kujuneb positiivne hoiak 

suhtumises perekonda ning laste kasvatamisse. 

Pärimisõigus: pärimine, pärandaja, pärand, pärija, pärimine seaduse järgi, pärimine testamendi 

järgi, pärimisleping, pärimise käik. Õppija omandab teadmisi pärimisõiguse kohta, sealhulgas 

tema enda õigustest, kohustustest.   

Asjaõigus: omand, valdus, asi, kinnisasi, vallasasi, omaabi, kinnistu, piiratud asjaõigused. 

Õppija omandab elementaarsed teadmised asjaõigusest ning üldise oskuse orienteeruda 

omandisuhetes.Teema käsitlemisel omandab ta praktilisi oskusi asjaõiguse kasutamisel 

igapäevaelus. 
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Lepingud: leping, lepingu tingimused, suuline leping, kirjalik leping, notariaalne leping, 

lepinguline kahju, lepinguväline kahju, moraalne kahju, viivis, leppetrahv, käendus. Õppija 

omandab oskuse eristada lepingu vorminõudeid ning õpib mõistma erinevate lepingutingimuste 

tähtsust. Ta õpib eristama eriliigiliste lepingute erinevaid olulisi tingimusi. Õpilane saab 

teadmisi sellest, kus võib lepingute sõlmimisel tekkida probleeme ning ta õpib suhtuma 

lepingute sõlmimisse tähelepanelikult. 

Tööõigus: pooled, lepingu sõlmimine,töötaja ja tööandja kohutsed, töötaja vastutuse piirangud, 

töölepingu lõppemine ja üleminek. Õppija omandab teadmised töölepingu olemusest ja olulistest 

tingimustest ning oma õigustest töölepingu lõpetamisel. Ta teab töölepingu ja tööettevõtulepingu 

erinevust, oskab hankida abi tööõigusküsimustes. Õppija omandab töölepingu sõlmimisega 

seotud praktilisi oskusi. 

Tarbijakaitse: tarbija, kaup, teenus, kvaliteet, hind, pretensioon. 

Õppija omandab oskusi probleemsetes tarbimissituatsioonides käitumiseks ning oma õiguste 

kaitsmisel abi otsimiseks. Teema läbimine aitab kujundada õppijast teadlikku ja säästlikku 

tarbijat. 

Haldusõigus: avalik haldus (mõiste, tunnused, ülesanded), haldusõiguse süsteem, haldusõiguse 

allikad, avaliku halduse kandjad. Õppija omandab oskusi avaliku õiguse teemal, mis reguleerib 

haldusorganisatsiooni ülesehitust ja avaliku halduse teostamist.   

Õpitulemused: 

1) tunneb õiguse olemust ja põhimõtteid ning Eesti õigussüsteemi, 

2) tunneb õigusalaseid mõisteid, mille täpsus ja korrektne kasutamine on õiguse alal eriti 

tähtis 

3) mõistab, miks on tarvis hoida end kursis õigussüsteemi arengu ja muutustega ning 

suudab seda igapäva vajaduste tasemel teha; 

4) kasutab õigusalaseid teadmisi ja oskusi igapäevaelus; 

5) omab tahet ja võimet osaleda õigusalastes diskussioonides, oskab iseseisvalt toimida teda 

puudutavates lihtsamates õigusalastes probleemides;  

6) omab õiguskäitumise seisukohast olulisi kriitilise mõtlemise, analüüsi, suhtlemise, 

vaatluse ja probleemide lahendamise oskusi; 

7) tunneb õppesisus läbitud mõisteid ja kontseptsioone, oskab neid igapäevaelus kasutada. 

Kriminaalõigus alused 

http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Haldusorganisatsioon&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Avalik_haldus
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Kursuse eesmärk:  

Saadakse teada õigusteaduse põhialustest. Antakse ülevaade kriminaalõigusest. Otsitakse 

vastuseid küsimustele: Mis on kuritegu, mis on süü, mis on karistus. Saadakse teada mis on 

väärtegu, kus ta kirjas on, liiklusseadus, väärteomenetluse seadustik. Õpime, kuidas käituda 

vastutustundliku kodanikuna, millised on kodaniku õigused ja kohustused. Antakse ülevaade 

kohtumenetlusest.   

Õppesisu: 

Kursus käsitleb Eesti õigussüsteemi ja –korraldust õigusharude kaupa.  

Kohtumenetlus: kohtumenetlus, kriminaalasi, võistlevuse printsiip, uurimisprintsiip, süütuse 

presumptsioon, esindaja, kaitsja. Õppija omandab teadmisi Eesti kohtusüsteemist, 

kohtumenetluse põhimõtetest, menetluses osalevate isikute õigustest ja kohustustest. Õpib 

eristama erinevaid menetlusstaadiume, õpib menetlusabi taotluste koostamist. 

Karistusseadustiku jagunemine, karistusõiguse eesmärk, põhimõtted, süütegu, õigusvastasus, 

karistus, karistuse mõistmine, karistusest vabastamine. Õpilane omandab karistusõiguses 

kasutatavad terminid, üldpõhimõtted, mis on karistus ja kui karm see võib olla. Teema läbimine 

kasvatab õppijas teadlikkust vajadusest võidelda ennetavalt kuritegevuse vastu.   

Karistamine ja karistusõigus: süütegu, süüteo koosseis, tahtlus, kavatsetud tegu, kaudne tahtlus, 

ettevaatamatus, kergemeelsus, hooletus, süü, õigusvastane tegu, süüvõimelisus, karistus, 

aegumine. Õppija omandab teadmisi karistusõiguse eesmärkidest ja olulisematest põhimõtetest 

Ta teab, miks mõni taunitav tegu on kriminaalkorras karistatv ja teine mitte. Mõistab süütegude 

eest kohaldatavaid karistusi ning teab karistamist välistavaid asjaolusid. Teema läbimine 

kasvatab õppijas teadlikkust vajadusest võidelda ennetavalt kuritegevuse vastu. 

Väärtegu - mis on väärtegu, kus ta kirjas on, liiklusseadus, väärteomenetluse seadustik. Õpilane 

mõistab väärtegude eest  kohaldatavaid karistusi ning oskab käituda vastavas menetluses 

Õpitulemused: 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) tunneb õiguse olemust ja põhimõtteid ning Eesti õigussüsteemi, 

2) tunneb õigusalaseid mõisteid, mille täpsus ja korrektne kasutamine on õiguse alal eriti 

tähtis 

3) mõistab, miks on tarvis hoida end kursis õigussüsteemi arengu ja muutustega ning 

suudab seda igapäva vajaduste tasemel teha; 
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4) kasutab õigusalaseid teadmisi ja oskusi igapäevaelus; 

5) omab tahet ja võimet osaleda õigusalastes diskussioonides, oskab iseseisvalt toimida teda 

puudutavates lihtsamates õigusalastes probleemides;  

6) omab õiguskäitumise seisukohast olulisi kriitilise mõtlemise, analüüsi, suhtlemise, 

vaatluse ja probleemide lahendamise oskusi; 

7) tunneb õppesisus läbitud mõisteid ja kontseptsioone, oskab neid igapäevaelus kasutada. 

Intellektuaalne omand 

Kursuse eesmärk: 

Kursusel antakse lühiülevaade intellektuaalse omandi seadusandlusest ning selgitatakse 

viitamise põhimõtteid, plagiaatlust ja konfidentsiaalsust. Tehakse praktilist tööd intellektuaalse 

omandi näidete selgitamiseks. Külastatakse Tartu Ülikooli Raamatukogu ja tutvutakse 

intellektuaalse omandi erivormidega. 

Õppesisu: 

Intellektuaalse omandi mõiste. Intellektuaalse omandi liigid.  

Intellektuaalset omandit reguleerivad õigusaktid. Intellektuaalse omandi põhitunnused. 

Autoriõigus. Teose mõiste ja tunnused. Teose loomisel tekkivad õigused. Isikud, kellele kuulub 

autoriõigus. Autori varaliste õiguste piiramine. Autoriõiguse ajaline kehtivus. Teose kasutamine. 

Autoriõigusega kaasnevad õigused. 

Kaubamärgiõigus. Kaubamärgi mõiste. Registreeritud ja registreerimata kaubamärk. 

Leiutiste õiguskaitse. 

Tööstusomandi õiguskaitse. 

Õpitulemused: 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) oskab eristada õiguslikku ja mitteõiguslikku intellektuaalse omandi suhet; määrab 

intellektuaalse omandi suhetes osalejaid, lahendab lihtsamaid ja põhimõttelisemaid 

õiguslikke vaidlusi. 

2) omandab teadmisi intellektuaalse omandi olemusest ja eripärast ning ülevaate 

intellektuaalse omandi alastest dokumentidest; väärtuspädevuse kujundamise tulemusena 

on salliv erinevate inimeste ja mõtteviiside suhtes, austab teiste loometööd ja 

autoriõigusi. 

3) eristab intellektuaalse omandi eri liike ning mõistab erinevate lepingutingimuste ning 

autoriõiguse tähtsust;  
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4) suhtluspädevuse kujundamiseks arendatakse õpilases oskust ennast selgelt ja asjakohaselt 

väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitama ja 

põhjendama;  

5) oskab käituda probleemsetes omandisituatsioonides ning oma õiguste kaitsmiseks abi 

otsida; on teadlik ja aus tarbija; oskab loometööd või kaubamärki õigesti kasutada ja 

kaitsta; 

6) sotsiaalne pädevuse arendamiseks ergutatakse õpilasi ennast teostama, toimima teadliku 

ja vastutustundliku kodanikuna ning teadma ja järgima ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja 

norme.  

7) kasutab erinevaid õpistrateegiaid, oskab koostada uurimistööd ja seda korrektselt 

vormistada, oskab olla meeskonna liige ja panustada ühiste eesmärkide saavutamisse; 

8) aitab teadlikult kaasa läbi intellektuaalse omandi kaitse eesti rahvuse, keele, kultuuri ja 

Eesti riigi säilimisele ja arengule, mõistab eesti kultuuri Euroopa ja teiste rahvaste 

kultuuri kontekstis; mõistab, väärtustab ja austab oma ja teiste rahvaste 

kultuuritraditsioone; 

9) enesemääratluspädevuse kujundamiseks arendatakse õpilases suutlikkus mõista ja 

hinnata iseennast, oma loomepotentsiaali, leida lahendusi tekkivatele probleemidele. 

Õigusfilosoofia 

Kursuse eesmärk:  

Viia õpilased kurssi seadusloomega ja nende aluseks olevate eetiliste väärtussüsteemidega; 

õpetada kasutama kehtivaid normatiivakte ning võimaldada tutvumist õigusvaldkonna ametitega. 

Normi roll inimese toimimises.  

Tutvustada rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu õiguse põhiprintsiipe, allikaid ja õiguse 

rakendumist tänapäeva tegelikus poliitilised olukorras. Õigus, moraal ja eetika eri konfliktipoolte 

seisukohast. Tülide lahendamise võimalused, inimõiguste austamine. Samuti tutvustada 

rahvusvahelisi ja Eesti õigusvaldkonna ameteid. 

Õppesisu: 

Õigusaktid, õigusmaterjalid. 

Rahvusvaheline õigus, selle subjektid, allikad, põhiprintsiibid, suveräänsuse komponendid. 

Mittesekkumise põhimõte, tülide rahumeelne lahendamine, inimõiguste austamine. 

Rahvaste võrdsus ja enesemääramisõigus, inimõiguste ajalugu ja allikad. 

Eesti jaoks olulised rahvusvahelised süsteemid. 
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Euroopa Liidu õigus, seos rahvusvahelise õigusega, olulisemad allikad, seos põhivabadustega, 

Euroopa Liit ja liikmesriigid. 

Eesti riigiõigus, riigiõiguse allikad, õigusaktide süsteem, Eesti õiguse hierarhia, põhiseaduse 

printsiibid, põhiõigused. 

Õiguselukutsed Eestis, Euroopa Liidus ja rahvusvahelises õigussüsteemis. 

Väärtused. Eetilised süsteemid. Normieetika. Eetika ja moraal. Õige ja väär. 

Õpitulemused: 

1) tunneb ja orienteerub rahvusvahelise õiguse olulisemates õigusaktides 

2) eristab riigisisest õigust ja rahvusvahelist õigust, saab aru nüüdisaja õiguse struktuurist; 

suudab määrata õigussuhteid edaspidiste õpingute käigus. 

3) saab aru õiguse tekkeloost ja õigusest kui ühiskonnaelu valdkonnast 

4) teab rahvusvahelise õiguse subjekte ja põhiprintsiipe ning oskab neid oma isiklikus elus 

kasutada 

5) austab inimõigusi ja jõu kasutamise vältimist väärtuspädevuse arendamise kaudu,   

suudab hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; tajub 

ja väärtustab oma seotust teiste inimestega, oma ja teiste maade ning rahvaste 

kultuuripärandiga ja nüüdisaegse maailmaga. Selleks rakendatakse analüüsi, koostöö, 

initsiatiivi ja dialoogi võimalusi, arutletakse õpilastega päevakajaliste sündmuste või 

ühiskonnas ja maailmas esiplaanil olevate aktuaalsete küsimuste üle 

6) omandab teadmisi inimõiguste olemusest ja eripärast ning ülevaate inimõigustealastest 

dokumentidest; tunneb inimõiguste järgimist Eestis ja olukorda maailmas; märkab ja 

analüüsib inimõiguste probleeme; on salliv erinevate inimeste ja mõtteviiside suhtes. 

7) oskab selgitada moraalse elu vajalikkust ja tunneb ära seaduste aluseks olevad erinevad 

eetikasüsteemid. Käsitleb konkreetseid moraaliprobleeme rakenduseetika seisukohalt. 

8) orienteerub olulisemates Euroopa Liidu õiguse õigusaktides ning seostab neid Eesti 

õigussüsteemiga 

9) teab ja orienteerub ning oskab vajadusel kasutada Eesti õiguse allikaid, õigusaktide 

süsteemisüsteemi ja Eesti õiguse hierarhiat 

10) teab olulisemaid õiguselukutseid 

11) sotsiaalne pädevus saavutatakse õppeprotsessis erinevate meetodite kasutamisega, nagu 

diskussioonid, rollimängud, esitlused, rühmatöö 
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§ 39 Kultuur ja filosoofia 

1. Üldalused 

1.1. Õppe-ja kasvatuse eesmärgid: 

1) enesemääratluspädevuse kujundamine: püüd mõista ennast ja teisi. 

2) väärtuste ja normide  roll inimese toimimises.  

3) püüd mõista teisi ja iseennast 

4) Väärtuste olemus ja roll.  

5) Aluse loomine teadliku, tolerantse ja õnneliku isiksuse kujunemiseks.  

1.2. Mooduli kirjeldus: 

Moodul koosneb kuuest ainekursusest. 

1) Tunnetuse avardumine.  

2) Mina ja maailm.  

3) Maailmapildi kujunemine inimeste tunnetusprotsessis.  

4) Tunnetuse adekvaatsus.  

5) Kas minu maailm on ka sinu maailm?  

6) Miks mina mõtlen nii nagu ma mõtlen? Kas saab ka teisiti mõelda? Kuidas teised 

mõtlevad? Kuidas mõeldi enne? Kuidas ennast mõista? Kuidas teisi mõista? Mis toimub 

inimeste peades? 

Tabel 37. Mooduli kursused 

Kursuse nimetus Õppesuund Klass 

Valikkursused 

Õiget ja väära avastamas. Sissejuhatus eetikasse. Moodul G1 

Mõtlemise muutumine ajaloos. Ajamasinaga mõtlemisse. Moodul G1 

Loomingulise mõtlemise alused. Heuristika. Moodul  G2 

Mõtlemine mõtlemiset. Filosoofia. Moodul  G2 

Maailmareligioonid I Moodul G3 

Maailmareligioonid II Moodul G3 

Sissejuhatus eetikasse 

Kes otsustab, mis on õige või väär? Miks peaksin olema moraalne? Mis on hea elu? Kus on 

diskreetsuse piir? Kursusel antakse ülevaade õiguse, moraali ja eetika põhiprintsiipidest, 

vaagitakse üldtuntud normide püsimist ja muundumist kaasajal. 
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Kultuur ja mõtlemine. 

Kui meil oleks võimalus ajamasinaga minna tagasi suvalisse ajastusse ja me oskaksime 

kohalikku keelt – kas sellest piisaks mõistmaks, mida ja millest inimesed räägivad? Kas see, mis 

ajab naerma meid, oli naljakas ka neile? Kuidas mõista teist aega ja võõrast kultuuri? Kursus 

tutvustab mõtlemise arengu klassikalisi ja tänapäeva teooriaid. Vaadeldakse mõtlemise sõltuvust 

tegevusest, teadvuse osa mõtlemises ja selle ajaloolises arengus, keele ning mõtlemise 

vahekorda, hariduse ja kultuuri mõju mõtlemisele, inimmõtlemise mitmekesisust ja selle põhjusi. 

Näidete varal analüüsitakse mitmesuguseid katseandmeid kultuuri- ja keeleerinevuste mõjust 

mõtlemisele. 

Loomingulise mõtlemise alused. Heuristika.  

„Heureka! Avastasin!“ karjus Archimedes ning lippas porgandpaljalt mööda Sürakuusa tänavaid 

peale seda, kui avastas hüdro- ja aerostaatika seaduse. On tuntud käibetõde, et iga inimene on 

omamoodi andekas. Aga kuidas seda andekust endas avastada? Kuidas äratada endas leidur või 

teadlane või kunstnik? Kursus käsitleb loova mõtlemise alusalgorütme, õpetab ületama 

mõtlemistõkkeid ning tutvustab loomingulise alateadvuse äratamise võtteid. 

Inimene ja mõtlemine.  

Miks me mõtleme nii nagu me mõtleme? Kas me saaksime mõtelda teistmoodi?   Ja mismoodi 

oleks see teistmoodi? Millest sõltub meie mõtlemine? Kas kõigest on võimalik mõtelda, näiteks 

olematusest? Kursus püüab leida vastuse neile ja veel paljudele teistele küsimustele, mis on 

seotud meie tunnetamise ja mõtlemisega. Otsitakse koos erinevate ajastute mõtlejatega vastust 

küsimusele, kas maailm on tunnetatav, tutvutaks erinevate tunnetusteooriatega, samuti 

skeptitsismi (kahtleb maailma tunnetatavuses) ja agnostitsismiga (eitab maailma tunnetatavust).  

Maailmareligioonid I ja II.  

Religioosne mõttelugu. Mina ja teistsugused teised – mõista või hukka mõista? Kursus toetab 

oma mina kujundamist tänapäeva kultuurilises mitmekesisuses.  Tutvume suurte 

maailmareligioonidega, nende ajalooga, -filosoofiaga, -eetikaga ja mõjuga tänapäeva maailmale. 

Armastus, andestus Fundamentalism, terrorism. Uurime teaduse ja religiooni suhet. Otsime 

algust ja mõtet.  

1.3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

Õppetegevust kavandades ja korraldades lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 
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1) Õpilane on subjekt, kes, õpetaja juhendamisel kuid iseseisvalt, otsustab ning vastutab; 

2) Areng on objektiivne. Õpetajal on võimalik luua eeldused õpilase arenguks; 

3) Õpe on loominguline protsess nii õpilasele kui õpetajale. Õpilasel peab olema võimalus 

iseseisvalt jõuda asjakohaste küsimuste ja vastusteni, konstrueerides uusi teadmisi 

varasematele tuginedes;  

4) Õpilase areng on määrava tähtsusega õppeprotsessi kujundamisel; 

5) Õpe on süsteemne. Õpetamisel lähtutakse läbivatest põhimõistetest, mis seovad erinevad 

teemad tervikuks. Uut materjali käsitletakse seoses eelnevaga. 

Arutlusoskuse ja iseseisva mõtlemise arendamiseks peab õpilane olema tunnis valdavalt 

aktiivses rollis. Õpetaja on õpilastega sarnaselt uurivas, küsivas või õppivas ning sealhulgas 

eksivas rollis, kuid on oma suuremate teadmiste ja arendatud oskustega nõu, hinnanguid ning 

sihte andev autoriteet. 

Õpilane väljendab ning selgitab oma isiklikke ja tunnis omandatud vaateid ning püüab olla 

seejuures filosoofiliselt korrektne ja järjekindel. Õpetaja tagasisidestab õpilaste katsetusi pidevalt 

ning annab soovitusi ja juhiseid edaspidiseks. 

Arutluste juhtimise ning mõistete ja käsitlusviiside tutvustamise kõrval on õpetaja ülesanne 

toetada õpilase identiteedi ja väärtussüsteemi kujunemist. Sestap ei tohi õpetaja oma isiklike 

vaadetega prevaleerida ning peab tutvustama ka neile vastanduvaid seisukohti ning andma 

õpilastele võimaluse põhjendada ja kujundada välja oma isiklikku seisukohta. 

Füüsiline õpikeskkond: 

1) valdav osa õpet on korraldatud klassis, kus saab rühmatööks ja ümarlauavestluseks 

mööblit ümber paigutada;  

õppematerjalide kasutamiseks on oluline esitlustehnika olemasolu. 

peab olema võimalus õppematerjali paljundamiseks.  

Hindamise alused: 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamise 

täpsem korraldus määratakse kooli õppekavas. Hindamise põhiline ülesanne on toetada õpilase 

arengut, kujundades positiivse minapildi ja adekvaatse enesehinnangu, kusjuures tähtis on 

õpilase enda roll hindamises, pakkudes võimalusi enesehindamiseks. Kontrolli ning hindamise 

eesmärk on saada ülevaade õpitulemuste saavutatusest ja õpilase ainealasest arengust ning 

kasutada saadud teavet õppe tulemuslikumaks kavandamiseks. Õpilane peab teadma, mida ja 
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millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. 

Õpilane saab kooliastme hinde kõikide kursuste koondhindena. 

1.4. Kursuse kirjeldused 

Kooliastme õpitulemused: 

1) gümnaasiumi lõpetaja on saavutanud enesemääratluspädevuse – võime kirjeldada ja 

mõtestada  iseenda omadusi ja tahke ümbritseva keskkonna suhtes. 

2) suudab mõista inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide ja eetika  

3) seisukohast 

4) suudab organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas, hankida õppimiseks 

vajalikke teavet 

5) suudab ennast selgelt väljendada 

6) austada erinevat keskkondade reegleid, ühiskondlikku mitmekesisust, religioonide ja 

rahvuste omapära 

Sissejuhatus eetikasse 

 Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi eetikaõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) tunneb ära eetikafilosoofilisi küsimusi, teab nende eri lahendusi ja mõistab eetika 

ainevaldkonna loomust;  

2) koostab korrektseid arutluskäike, mõtestab lahti teiste omi ning rakendab seejuures 

filosoofilise mõtlemise viise;  

3) mõtestab oma kogemusest lähtudes üldinimlike ja ühiskondlike väärtustega seotud 

eetilisi küsimusi;  

4) iseloomustab ühiskondliku arengu perioode mõningate olulisemate käsitluste, mõistete ja 

autorite kaudu; 

5) mõtestab erinevate väärtuste ja normide rolli õppeaines omandatu valguses.  

 „Sissejuhatus eetikasse“ kursusel saadakse ülevaade moraali ja eetika põhiprintsiipidest, 

erinevatest eetikateooriatest, kaalutakse üldtuntud moraalinorme ning vaagitakse ühiskonnale ja 

keskkonnale kasulikumaid väärtuspõhiseid otsustusi, harjutades samal ajal filosoofilise 

mõtlemise viisi arutluses. „Sissejuhatus eetikasse“ tuumaks on eetilis-moraalsete 

otsustusprotsesside seotus sotsiaalse elukorraldusega, moraalinormide põhjendamine ja 



353 

 

põhjendatus alusväärtuste abil. „Sissejuhatus eetikasse“ aitab mõtestada ühiskondlikke ja 

isiklikke moraalseid otsustusi mistahes elu valdkonnas.  

Õppeaine on moodustatud kolmest peamisest käsitlusalast:  

1) Eetika ainevaldkond; moraal võrdluses teiste normatiivsete valdkondadega, moraali 

eesmärgid. 

2) Eetiline relativism; kes otsustab, mis on õige või väär? miks peaksin olema 

moraalne? mis on hea elu?  

3) Väärtused, väärtuse ja moraali seos; fakti ja väärtuse probleem; egoism, altruism, 

omahuvi.  

4) Normatiivsed eetikateooriad: utilitarism, teopõhine-, voorustepõhine- ja religioosne 

eetika. 

Kolm esimest käsitlusala moodustavad ligikaudu võrdsed osad, hõlmates umbes 50% 

ainemahust. Neljas osa koos eetilis-filosoofilise esseega hõlmab umbes teise poole kursusest. 

Eetika ainevaldkonnas käsitletakse eetika mõisteid, valdkonda, harusid, ajalugu ja rolli teaduste 

seas. Eetilise mõtlemise viise harjutatakse nende korrektse rakendamise kaudu suulises ja 

kirjalikus vormis. Arutlusteemad on filosoofilised küsimused teadmisviiside, väärtuste ning 

ühiskonna ja keskkonna kohta. Õppeaine aluseks on eetika akadeemilise uurimisvaldkonna 

tulemused, mida esitatakse lihtsustatud ja didaktiliselt otstarbekohasel kujul.  

Õppeainega lõimitakse nii õppesisu kui ka õpet õppekava eri ainetest. Arutlusteemasid käsitledes 

lõimitakse õppimist teistele õppeainetele omaste teadmisviisidega ning õpilase üldise 

kogemusega teadmistest. Väärtusi käsitledes lõimitakse õppimist eetilisi küsimusi kätkevate 

õppeainetega ning õpilasi puudutavate eetiliste küsimustega. Ühiskonda ja keskkonda käsitledes 

lõimitakse õppimist eelkõige sotsiaal- ja loodusainetega ning lokaalselt oluliste küsimustega 

elukeskkonna kohta.  

Ainevaldkonnale spetsiifiliste teemade käsitlemine pole õppeaine eesmärk omaette, vaid rõhk on 

kursuste arutlusteemade käsitlemise ettevalmistamisel ning moraalifilosoofia õppimiseks 

vajaliku üldintellektuaalse tausta omandamisel. Õpitakse ära kasutatavamad mõisted ja 

käsitlusviisid, mida on vaja arutlusteemade küsimuste arutamiseks ning mis on tähtsad 

ainevaldkonna tähenduse mõistmiseks.  

Ainevaldkonna spetsiifiliste teemadena omandatakse esmane ülevaade eetikale iseloomulikest 

mõtteliinidest. 
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Eetilis-filosoofilise mõtlemise õppimist lõimitakse õppeainetega, mis arendavad suulist ja/või 

kirjalikku arutlus- ning väljendusoskust. Eetilisel mõtlemisel on olulisi ühisosi nii reaal- ja 

loodusainete arutlusviiside kui ka humanitaarsete keeleainete üldise väljendusõpetusega. Kõige 

märgatavam seos on filosoofiaga; asjakohane suhtumine filosoofilisse arutlusse, argumentidesse, 

mõtete arusaadav väljendamine ning arutelule ja kriitikale avatuses. Arutelu põhiviis on 

mõtestamine. Mõtestades argumenteeritakse lähtuvalt erinevatest eetikafilosoofilistest eeldustest 

ja käsitlusviisidest. Arutluses eetikafilosoofiliste seisukohtade üle ei piirduta lihtsalt arvamuse 

avaldamisega, vaid alati arvatakse millegi alusel ning ollakse valmis arvamusi põhjendama. 

Mõtestamisel rakendatakse elementaarseid kriitilise mõtlemise ja filosoofilise tõlgendamise 

viise.  

Õppeaine põhiosa moodustab ainekavasse kuuluvate moraalifilosoofiliste küsimuste avamine 

filosoofilise mõtlemise vahenditega. Filosoofilised küsimused lähtuvad teadmisviisidest, 

väärtustest ning ühiskonna ja keskkonna jätkusuutlikkusest. Arutlusõpe koosneb teoreetilisest 

ning praktilisest osast. Teoreetilises osas tutvutakse järk-järgult teemade käsitlemiseks vajalike 

mõistete ja käsitlusviisidega. Praktilise suunitlusega konkreetseid arutlusküsimusi valides ning 

neid avades arvestatakse õpilase kogemust 

Gümnaasiumi lõpus õpilane:  

1) kirjeldab eetika ainevaldkonna ülesehitust ja olulisemaid mõisteid ning arutleb moraali 

rolli üle tänapäeva maailmas; 

2) iseloomustab mõningaid tähtsamaid käsitlusi, mõisteid ja autoreid eetikafilosoofia 

ajaloost ning seostab neid ühiskonnas toimnuga; 

3) rakendab mõningaid tähtsamaid kriitilise mõtlemise ja filosoofilise tõlgendamise viise 

moraali arutluses;  

4) rakendab peamisi filosoofilise arutluse häid tavasid seminaris osaledes, jõukohast 

allikteksti mõtestades ning esseed koostades; 

5) arutleb metaeetiliste küsimuste üle, lähtudes omandatud teadmistest ja omaenda 

kogemusest; 

6) arutleb väärtuste ja nende toimimise filosoofiliste küsimuste üle, lähtudes omandatud 

teadmistest ja omaenda kogemusest; 

7) arutleb ühiskonna ja keskkonna eetiliste küsimuste üle, lähtudes omandatud teadmistest 

ja omaenda kogemusest; 

8) teadvustab oma iseseisva mõtlemise ja otsustamise võimet ning rakendab seda eetika 

küsimusi arutades. 
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9) on saavutanud moraalse enesemääratluspädevuse: võime kirjeldada ja mõtestada iseenda 

väärtuspõhimõtteid. 

Õppesisu  

Käsitletavad mõtteliinid:  

1) eetika olemus, moraal võrdluses teiste normatiivsete valdkondadega; 

2) metaeetika, kes otsustab mis on õige või väär?; 

3) väärtused, väärtuse ja moraali seos; 

4) egoism, omahuvi ja altruism; 

5) normatiivne eetika. 

Kultuur ja mõtlemine 

Kursuse eesmärk: Kursus tutvustab mõtlemise arengu klassikalisi ja tänapäeva teooriaid. 

Vaadeldakse mõtlemise sõltuvust tegevusest, teadvuse osa mõtlemises ja selle ajaloolises 

arengus, keele ning mõtlemise vahekorda, hariduse ja kultuuri mõju mõtlemisele, inimmõtlemise 

mitmekesisust ja selle põhjusi  

Õppe-eesmärgid 

Kursusel antakse ülevaade järgmistest probleemidest: 

1) Mõtlemise ajaloolise arengu klassikalised teooriad 

2) Miks on mõtlemine kultuuriti erinev 

3) Mis muutub mõtlemises ajaloo käigus 

4) Mõtlemise ja selle arengu seos tegevusest 

5) Inimese mõtlemise mitmekesisus ja selle põhjused 

6) Teadvuse osa mõtlemises ja selle arengus 

7) Erinevused kooliharidusega ja koolihariduseta inimeste mõtlemises 

8) Kirjaoskuse mõju mõtlemisele 

9) Sõnalise mõtlemise kultuuridevaheline võrdlus 

10) Keeleerinevuste mõju mõtlemisele 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane teab: 

1) Kust on pärit meie mõtlemine 

2) Miks on olemas mitut tüüpi mõtlemist 
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3) Kuidas kujundab mõtlemist kultuur 

4) Kas eri ajastul elanud inimeste mõtlemine on olnud ühesugune või mitte 

5) Millest on tingitud erinevused eri kultuuride ja ajastute inimeste mõtlemises 

6) Kas mõtlemine muutub, kui muutub ühiskond 

7) Kas mõtlemine on ajaloos muutuv suurus 

8) Kui palju on inimese psüühilised protsessid, nende seaduspärasused ja arengukäik 

determineeritud pärilikult ja kui palju ühiskonna poolt 

9) Missugune on pärilike ja kultuuritegurite osa mõtlemises ja kuidas need kahte liiki 

tegurid mõtlemise arengus seostuvad 

10) Kas mõtlemise muutumine ajaloos on seotud keele muutumisega 

Õppesisu 

H.Spencer mõtlemise evolutsioonist 

L. Levy-Bruhl ja eelloogilise mõtlemise hüpotees 

L. Võgotski kultuurilis-ajalooline mõtlemiskäsitlus 

C. Levy-Strauss ja universaalid mõtlemises 

Tegevusteooria ja mõtlemise muutumine ajaloos 

Mõtlemise heterogeensus 

Teadvuse osa mõtlemises ja selle ajaloolises arengus 

Kultuurierinevused loogilises mõtlemises 

Kas kirjaoskus muudab mõtlemist 

Mõtlemiserinevustele vastavad erinevused kultuuritekstides ja eneseteadvuses 

Kokkulangevused lapse mõtlemise arengus ja mõtlemise ajaloolises arengus 

Lapse mõtlemise eripärast 

Mõtlemise keelelisest relatiivsusest 

Loomingulise mõtlemise alused 

Kursuse eesmärk: enesemääratluspädevuse kujundamine: püüd mõista ennast ja teisi. Väärtuste 

ja normide  roll inimese toimimises.  

Õppe-eesmärgid 

Mõtlemise ülesanne seisneb informatsiooni kogumises ja kasutamises. Meie mõtlemine on 

võimeline looma püsivate mõistete mudeleid, tänu millele me saame maksimaalse kasu uuest 

informatsioonist. Loogiline mõtlemine õpetab meid, kuidas selliseid mudeleid kontrollida ja 
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määrata kindlaks nende usaldusväärsus. Loominguline mõtlemine seisneb taoliste mudelite 

ümberstruktureerimises, mille tulemusena osutub võimalikuks uute mudelite loomine. Et edukalt 

kasutada loogilise mõtlemise saavutusi, selleks tuleb omandada ka loominguliste võtete kogum, 

mis võimaldab moderniseerida vanu ja luua uusi mudeleid. Kursuse eesmärgiks on tutvustada 

õpilastele loomingulise mõtlemise eripära ning olemust ja õpetada kasutama selliseid 

universaalseid võtteid, mille abil on võimalik vabaneda mõtlemise stereotüüpidest ning 

mõttetõketest. 

Õppetulemused 

Kursuse lõpul õpilane mõistab: 

1) Miks ühtede inimeste tegevus on pidevalt täis uusi ideid ja teiste inimeste tegevus mitte 

2) Mille poolest erineb loominguline mõtlemine loogilisest mõtlemisest 

3) Millised on loogilise mõtlemise puudused 

4) Millise eelise annab tänapäeva inimesele loominguline mõtlemine võrreldes teaduslike 

teadmiste ja oskustega 

5) Kuidas genereerida ideid 

6) Kuidas vabaneda mõttekrampidest ja mõttetõketest ning vaadata asju ja probleeme 

harjumatu nurga alt 

7) Kuidas „hüpata“ eeldustelt järeldusele, jättes vahele loogiliselt paratamatud etapid 

8) Kuidas ekslikest eeldustest tuletada tõesed järeldused 

9) Miks „infomüra“ on kasulikum tõestest faktidest 

10) Miks on kasulik kahelda  üldtunnustatud autoriteetides 

Õppesisu 

Lateraalne mõtlemine. Ajurünnak. Katse-eksimuse meetod. Alternatiivide otsing. Väljakutse 

oletustele. Ideekaardi koostamine. Protsesskirjutamine. Edasilükatud kohtuotsus. 

Projekteerimine. Osadeks liigendamine. Lõpust algusesse. Teeme õige vastupidi. Analoogiad. . 

Sisenemispunkti valik. Tähelepanutsoonid. Juhuslik impulss. Juhuse genereerimine 

Inimene ja mõtlemine 

Kursuse eesmärk:  

Katse mõista, miks me mõtleme nii nagu me mõtleme? Kas me saaksime mõtelda teistmoodi?   

Ja mismoodi oleks see teistmoodi? Millest sõltub meie mõtlemine? Kas kõigest on võimalik 

mõtelda? 
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Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Tänapäeva teadus ei suuda üheselt vastata küsimusele, mida kujutab endast inimene. Me ei tea, 

kes me oleme ja mida me endast kujutame. Üks peamisi fundamentaalprobleemid, millega me 

kokku puutume on küsimus teadvuse ja keha seosest. Kursuses püütakse mõista, kas inimene on 

keeruline füüsiline objekt või teadvus. Milline on suhe teadvuse ja keha vahel. Kas inimene on 

keha, mille juurde kuulub teadvus või teadvus, mille juurde kuulub keha. Kas inimene võib olla 

kehatu vaim, mis eksisteerib kehast sõltumatult või välistab tänapäeva teadus sellise võimaluse. 

Millist rolli mängib mõtlemisprotsessis meie aju? Kuidas on aju - ja kas ta üldse on – seotud 

meie mõtete ja emotsioonidega.  

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane teab: 

1) Mentaalse aktiivsusel on palju erinevaid vorme (reflekteerimine, ennetamine, 

otsustamine, kujutlemine, meenutamine, imestamine, kavatsemine, uskumine, 

mitteuskumine, mediteerimine, mõistmine, järeldamine, ettenägemine) 

2) Mõtlemine võib toimuda nii loomulikus keeles kui ka kunstlikult väljatöötatud keeles 

(näiteks loogilise tähistuse süsteemis), samuti nagu ka mentaalsetes kujundites – piltides. 

3) Mõtlemine võib olla nii tõene kui väär ning mõtete vahel võivad eksisteerida teatud 

loogilised sidemed (näiteks üks mõte võib tuleneda teisest või olla esimesega vastuolus). 

4) Igasugusel mõtlemisel on olemas sisu ning ei saa eksisteerida sisuta mõtet, isegi kui mõte 

on väär. 

5) Mõtlemine võib olla teadlik või alateadlik (viimasel juhul võib mõtlev mõistus olla 

teadmatuses sellest, et ta mõtleb). Teadlikult mõtlev mõistus on teadlik nii sellest, et ta 

mõtleb kui ka sellest, millest ta mõtleb. 

6) Mõtlemine on täielikult mentaalne aktiivsus ning ei ole samastatav ühegi füüsilise 

sündmusega, s.t. tal puuduvad füüsilised omadused. 

7) Mõtlemine on aju mentaalne aktiivsus. 

Õppesisu  

Dualistlikud teooriad: Platon ja Descartes. Loogiline biheiviorism: Hempel, Rayl, Wittgenstein. 

Idealism: Berkely, Hegel. Materialism: Dawidson, Hondrich. Funktsionalism: Putnam, Lewis. 

Kaheaspektiline teooria: Spinoza, Russell, Strawson. Fenomenoloogiline lähenemine: Brentano, 

Husserl. Tänapäeva teooriad: Chalmers, Priest. 

Maailmareligioonid I, II  
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Kursuse eesmärk: püüd mõista ennast ja teisi.  Miks mina olen selline? Miks nemad on 

teistsugused? Kuidas mõtlevad teised, kuidas mõtlen mina. Väärtuste ja uskumuste roll inimese 

toimimises.  

Õppe- ja kasvatuse eesmärgid: 

Gümnaasiumi maailmareligioonide kursusega taotletakse, et õpilane: 

1) mõistab, väärtustab ja kaitseb inimõigusi ja põhivabadusi; austab demokraatia 

põhimõtteid ja demokraatlikke väärtusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid; 

2) määratleb ennast Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna, toetab oma käitumisega 

ühiskonna, kultuuri ja looduskeskkonna jätkusuutlikku arengut ning kavandab teadlikult 

oma tulevikku; 

3) austab enda ja teiste inimväärikust, suhtub eelarvamusteta ja lugupidavalt kõigisse 

inimestesse ning arvestab nende kultuurilisi erisusi; 

4) mõistab ja austab oma ja teiste rahvaste kultuuri väärtuslikkust, erinevaid 

maailmavaatelisi tõekspidamisi (v.a inimsusevastased) ning saab aru kultuuride dialoogi 

tähendusest ja vajalikkusest; 

5) märkab, uurib ning seostab ühiskonnas toimuvaid protsesse ja arengut ning aitab 

võimaluste piires probleemidele lahendusi leida; 

6) omandab filosoofilise mõtlemise alused seega oskuse mõelda, on võimeline elukestvaks 

õppeks ning toimida edukalt ka turumajanduse tingimustes; 

7) põhjendab ning kaitseb oma seisukohti ja valikuid argumenteeritult ning suudab osaleda 

arutelus ja väitluses; oskab eristada emotsionaalseid ja poliitiliselt kallutatud hinnanguid 

objektiivsest tõest; austab igaühe õigust isiklikule arvamusele, religioonile ja 

sõnavabadusele; 

8) hangib eesmärgipäraselt kultuurialast teavet erinevatest allikatest, suudab seda 

tõlgendada, üldistada, kriitiliselt hinnata, talletada ja edastada; 

9) valib sobivad ja loovad meetodid, et teostada ideid, mis toetuvad olukorra, enda 

suutlikkuse ja ressursside adekvaatsele hindamisele ja tegevuse tulemuste prognoosile 

ning on kooskõlas püstitatud eesmärkidega. 

Õppesisu  

Gümnaasiumi maailmareligioonide kursus on kujundatud vastavuses tänapäeva sotsiaalteaduste 

ja kultuurilise arengu ja ühiskondlike vajadustega. Õpilased omandavad sotsiaalse kirjaoskuse, 

s.o teadmised, oskused, väärtused ja hoiakud, mis on vajalikud vastutustundlikuks toimetulekuks 
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dünaamilises ja mitmekultuurilises keskkonnas. Õppeaine eesmärk on luua eeldused aktiivse ja 

kompetentse kodaniku kujunemiseks, kes suudab kohaneda muutustega, oskab ennast arenguga 

suhestada, oma kodanikupositsiooni kujundada, on avatud uutele ideedele ja elukestvale 

õppimisele. 

Õppeaine omandamisega valmistuvad õpilased toimima teadlike kodanikena demokraatlikus 

ühiskonnas. Maailmareligioonide kursus käsitleb nüüdisaegse ühiskonna sotsiaalseid suhteid 

ning protsesse ja tutvustab ühiskonnaelu korraldust ja toimimist. Õpilane puutub ühiskonnas 

kokku erinevate eluvaldkondade ja situatsioonidega. Et toetada õpilase sotsialiseerumist ja 

ühiskondliku kompetentsuse kujunemist, hõlmab ainekava mitmekesist teemaderingi 

religioonidest, kultuurist, eetikast ning filosoofiast. 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 vaadete, -

demograafiliste ja -sotsiaal-majanduslike ja -kultuuriliste karakteristikutega inimesi. 

Maailmareligioonide kaks kursust koosnevad kolmest teemavaldkonnast: religioosne kultuur; 

maailmareligioonid; religioon ja teadus. 

Religioosse kultuuri käsitlevas teemavaldkonnas: 

1) vaadeldakse ühiskonna sotsiaalse süsteemi elemente: sotsiaalset struktuuri (religioosseid 

kihte, kogukondi ja ateiste), sotsiaalseid suhteid ja protsesse (nt koostööd ja konflikti, 

võimu, allumist ja vastupanu, lõimumist ja eristumist, tõrjutust ja osalust); 

2) analüüsitakse ühiskonna elu reguleerivaid religioosseid ja eetilisi norme ja väärtusi ning 

erinevates valdkondades välja kujunenud institutsionaalset korraldust (näiteks kirikut, 

teokraatlikku riiki, õigust); 

3) uuritakse usu ja religiooni erinevuse olemust ning funktsioone; tutvutakse religioossete 

ühiskondade struktuuri ja ülesannetega, analüüsitakse riigi ja religioonidevahelise 

koostöö võimalusi ja kogemusi; 

4) õpitakse tundma erinevaid jumalakäsitlusi ja nende kriitikat; tutvutakse religioonide 

kujunemisloo- ja peamiste tunnusjoontega, pöörates erilist tähelepanu religioonide 

eksisteerimise põhjustele; tegeletakse vastuste otsimisega eksistentsiaalsetele 

küsimustele. 

Maailmareligioone käsitlevas teemavaldkonnas: 
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1) süvenetakse suurte praktiseerivate religioonide toimimisse, nende erinevustesse ja 

sarnasustesse, selgitatakse aktiivselt fundamentalistlike – terroristlike liikumiste 

inimsusevastast olemust; 

2) käsitletakse inimõiguste olukorda, poliitiliste õiguste ja vabaduste realiseerimise 

võimalusi erinevates religioonides; selgitatakse ususeaduste erinevaid 

tõlgendusvõimalusi erinevates allkultuurides; vaadeldakse erinevaid religioone, sidudes 

neid maailma ja Eesti ajalooga; 

3) õpitakse tundma religioossete ideoloogiate põhijooni ja seisukohti erinevates 

poliitikavaldkondades (hariduses, sotsiaalsfääris, maksupoliitikas jm); 

Religiooni ja teaduse suhteid käsitlev teemavaldkond aitab kujundada noorte maailmapilti, loob 

võimaluse vaadelda ja mõista maailma erinevatest vaatenurkadest vaataja pilgu läbi. 

Õppetegevuse vormiks on loeng, loeng-vestlus, seminar, rühmatöö, valikvastustega testide 

lahendamine üksikult ja gruppides, iseseisev õppematerjalide läbitöötamine, videomaterjalide 

läbivaatus, välitööd- õppekäigud valitud usuasutuse külastus, õpilaskonverentsi ettevalmistamine 

ja läbiviimine või lühiuurimuse (essee) koostamine, religioossuse uurimuse läbiviimine koolis. 

Õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja on saavutanud enesemääratluspädevuse – võime kirjeldada ja mõtestada 

iseenda omadusi ja tahke ümbritseva keskkonna suhtes. 

1) tunneb nüüdisühiskonna kujunemise põhijooni, struktuuri, valdkondi ja korraldust, 

mõistab religiooni toimemehhanisme ning oskab ennast ühiskonna arenguga suhestada; 

2) tunneb ja väärtustab demokraatia põhimõtteid, inim- ja kodanikuõigusi; hindab kõrgelt 

tolerantsust ning eitab inimsusevastaseid liikumisi; 

3) iseloomustab kultuuridevahelise poliitilise ja majandusliku suhtlemise põhimõtteid, 

nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse, tunneb olulisi religioosseid liikumisi 

ning mõistab oma kultuuriidentiteeti maailmakultuuris; 

4) on omandanud ülevaate nüüdisaegsete usundite toimemehhanismidest, oskab 

adekvaatselt määrata ja realiseerida oma suhet teljel usk ja teadus  ning otsida teavet 

omale sobivate eneserakendus- ja enesearendusvõimaluste kohta; 

5) teab õigust usuvabadusele, kiriku ja riigi lahuspõhimõtet ning käitub teadliku ja 

tolerantse kodanikuna, analüüsib oma käitumise tagajärgi ning mõistab religioonide rolli 

globaalsel tasandil (koostöövõimalus, konfliktivõimalus, kultuuriidentiteet); 
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6) määratleb end ühiskonnas oma tõekspidmisi arvestades, tuleb toime multikultuurses 

ühiskonnas, osaleb aktiivselt ja vastutustundlikult ühiskonnaelus, kaitseb oma huve ja 

õigusi, arvestades teiste inimeste õigusi, ning seisab vastu demokraatlike väärtuste 

eiramisele; 

7) seletab ja kasutab kontekstis religioonialaseid olulisemaid mõisteid ja põhimõtteid; 

oskab leida vajalikku infot, seda kriitiliselt hinnata, süstematiseerida ja kasutada.  

Mõistab erinevate maailmavaadete mõju inimesele ja ühiskondadele. On teadlik oma peamistest 

väärtushoiakutest ning analüüsib väärtuste rolli enda ja teiste inimeste toimimises.  

§ 40 Loodus, keskkond ja mina 

1. Üldalused 

1.1. Õppe-ja kasvatuse eesmärgid. 

Valikkursustega taotletakse, et kursuse läbinud õpilane: 

1) Tunneb huvi keskkonnatehnoloogia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab 

loodusteaduste tähtsust ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning 

on motiveeritud elukestvaks õppeks; 

2) Arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset 

mõtlemist ning lahendab keskkonnaprobleeme loodusteaduslikul meetodil; 

3) Kasutab loodusteadusliku info leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud 

teavet ning hindab seda kriitiliselt; 

4) Kujundab loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku maailmapildi, on 

omandanud süsteemse ülevaate keskkonna alastest põhimõistetest ja protsesside 

seaduspärasustest ning kasutab korrektset sõnavara; 

5) Omab ülevaadet lokaalsetest ja globaalsetest keskkonnaprobleemidest ja mõistab energia 

säästliku kasutuse vajalikkust; 

6) tunneb huvi Eesti looduse mitmekesisuse:  erinevate taime-,  looma- ja seeneliikide 

vastu, mõistab bioloogilise mitmekesisuse säilitamise vajadust ja tähtsust, oskab näha 

inimese rolli bioloogilise mitmekesisuse vähenemisel; 

7) huvitub looduskaitse ajaloost ja tänapäeva looduskaitse korraldusest Eestis ja mujal 

maailmas ning oskab näha seoseid globaalsete keskkonnaprobleemide ja looduskaitse 

korralduse vahel; 
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8) Rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja ohutult 

keemilisi reaktiive nii laboris kui ka igapäevaelus;  

9) Langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilis-

moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke 

tagajärgi;  

10) Suhtub vastutustundlikult elusloodusesse ja elukeskkonda ning väärtustab tervislikku ja 

säästvat eluviisi;  

11) Saab ülevaate keskkonnatehnoloogia ja loodusvaldkonnaga seotud elukutsetest ning 

kasutab omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.  

1.2. Mooduli kirjeldus 

Põnevaid katseid ja praktilisi töid laboris ja looduses. 

Selle mooduli raames tutvutakse põhjalikult laboratooriumis töötamise ohutusnõuete ning 

kemikaalide ohutusmärgistamisega. Praktiliste tööde käigus omandatakse laboris töötamise 

töövõtteid erinevate laboritarvetega ning nende rakendusvaldkondadega. Laboritööde käigus 

omandatakse kasutatavate vahendite mahumääramine, eraldatakse segudest erinevaid 

komponente, tegeletakse ainete puhastusmeetoditega jne. Sellesse kursusesse kuuluvad ka 

huvitavad katsed. Praktilistes töödes käiakse analüüsitakse ja hinnatakse loodusliku vee seisundit 

keemiliste näitajate alusel. Keskkonnatehnoloogia kursused on tihedalt seotud praktikaga, mille 

käigus rakendatakse omandatud teadmisi ja oskuseid keskkonnaseisundi hindamiseks.  

Gümnaasiumi teisel ja kolmandal aastal toimub 2-3 päevane välipraktika, mille käigus 

rakendatakse ja kinnistatakse kursustel omandatud teadmisi ja oskuseid. Looduses tehtud 

mõõtmisi ja vaatlusi analüüsitakse ning nende põhjal antakse piirkonna seisundile hinnang. 

Keskkonnabioloogia  ja ökoloogia kursusel saadakse ülevaade inimtegevuse mõjust ja sellega 

kaasnevatest globaalsetest ja lokaalsetest keskkonnaprobleemidest. Kursuse raames külastatakse 

Ida-Virumaad, kui Eesti suurimate keskkonnaprobleemidega piirkonda ning uuritakse lokaalseid 

keskkonnaprobleeme. Kursuse käigus tutvutakse organismide seoste ja organismide ning 

keskkonna vaheliste mõjudega. Tutvutakse elutu keskkonna füüsikaliste ja keemiliste 

tingimustega - abiootiliste keskkonnateguritega. Samuti annab kursus ülevaate biootilistest 

keskkonnateguritest, organismidevahelistest suhetest ja inimmõjust loodusele. Õpitakse tundma 

erinevaid elukooslusi. Kursus seostub õppepraktikaga, mille käigus omandatud teadmisi 

kinnistatakse ja laiendatakse. 
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1.3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

Kasutatakse järgmisi õppemeetodeid: 

1. Peamine õppematerjali esitamine toimub loengu meetodil ja praktikumides ning 

õppekäikudel; 

2. Täiendava materjali otsimine erialasest kirjandusest ja veebist; 

3. Rühmatöö füüsikaliste ja keemiliste probleemide leidmisel, analüüsimisel ja lahenduste 

otsimisel; 

4. Mingi füüsikalise või keemilise probleemi lahenduse olemust kirjeldava ja analüüsiva essee 

kirjutamine; 

5. Õppekäigud kursuste sisuga seonduvatesse kohtadesse: tööstusettevõtted, muuseumid, 

näitused, vaba loodus; 

6. Praktiliste tööde ja õpitubade läbiviimine laboris ja teistes selleks sobivates kohtades; 

7. Mitmesuguste kvalitatiivsete ülesannete lahendamine. 

8. Esitluste koostamine ning nende analüüs. 

1.4. Füüsiline õpikeskkond 

Kool korraldab valdava osa õpet klassis, kus on tõmbekapp, soe ja külm vesi, valamud, 

elektripistikud, spetsiaalse kattega töölauad ning vajalikud IKT vahendid. 

Kool võimaldab ainekavas nimetatud praktiliste tööde tegemiseks vajalikud katsevahendid ja -

materjalid ning demonstratsioonivahendid. 

Kool võimaldab sobivad hoiutingimused praktiliste tööde ja demonstratsioonide korraldamiseks 

vajalike reaktiivide jm materjalide hoidmiseks. 

Kool võimaldab kooli õppekava järgi vähemalt kaks korda õppeaastas õpet väljaspool kooli 

territooriumi (looduskeskkonnas, keemia- või füüsikalaboris, muuseumis, loodusmajas, vm). 

Kool võimaldab ainekava järgi õppida arvutiklassis, kus saab teha ainekavas nimetatud töid. 

1.5. Hindamine 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa ja KJPG 

hindamiskorra sätetest. Kursusehinded kujunevad sooritatud kontrolltööde, esseede, ettekannete, 

õppekäikude ja laboratoorsete tööde põhjal. Iga kursus lõppeb kokkuvõtva hindega. Kursustel 

kasutatakse eristavat hindamist. Kursuse hinnete põhjal pannakse välja mooduli 

kooliastmehinne. 
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1.6. Kursuste kirjeldused 

Tabel 38. Kursuste nimetused ja maht 

Keskkonnatehnoloogia G1 

Eesti loodus I  G1 

Praktika G1+G2 

Eesti loodus II G2 

Geoinformaatika G2 

Keskkonnabioloogia ja ökoloogia G3 

 

Keskkonnatehnoloogia 

Kursuse õpitulemused: 

Õpilane omandab elementaarse laboritöö tehnika, sh mahtanalüüs, ainete eraldamise ja 

puhastamise erinevad meetodid (dekanteerimine, filtreerimine, aurustamine, destilleerimine, 

sublimatsioon, ümberkristalliseerimine jt); 

Õpilane teab ja järgib laboris ohutustehnikanõudeid, tunneb ja oskab kasutada laboris 

kasutatavaid õppevahendeid; 

Õpilane oskab valmistada erinevatest lähteainetest lahuseid (vedelikest, tahketest ainetest, 

kristallhüdraatidest, fiksanaalidest); 

Õpilane suudab määrata lahuste kontsentratsiooni teoreetiliselt (arvutusülesanded) ja praktiliselt 

(tiitrimine); 

Õpilane on tutvunud erinevate mõõturite ja tehniliste võimalustega erinevate ainete määramisel;  

Õpilane on tutvunud erinevate mõõturite ja tehniliste võimalustega erinevate ainete määramisel; 

Õpilane hindab loodusliku vee seisundit keemiliste näitajate alusel; 

Õpilane omab ettekujutust keemiliste protsesside kasutamist ettevõtetes (ühe ettevõtte näitel). 

Õppesisu: 

Kursuse raames tutvutakse põhjalikult laboratooriumis töötamise ohutusnõuete ning kemikaalide 

ohutusmärgistamisega. Praktiliste tööde käigus omandatakse laboris töötamise töövõtteid 

erinevate laboritarvetega ning nende rakendusvaldkondadega. Laboritööde käigus omandatakse 

kasutatavate vahendite mahumääramine, eraldatakse segudest erinevaid komponente, tegeletakse 

ainete puhastusmeetoditega jne. Sellesse kursusesse kuuluvad ka huvitavad katsed. Näiteid 

katsetest: „Keemilised maod“, “Keemia kui kunstnik“, „Kameeleon“, „Muna tervelt pudelisse“, 
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„Kas prussakat saaks laboris valmistada“ jne. Analüüsitakse ja hinnatakse loodusliku vee 

seisundit keemiliste näitajate alusel. Keskkonnatehnoloogia kursused on tihedalt seotud suvise 

praktikaga, mille käigus rakendatakse omandatud teadmisi ja oskuseid keskkonnaseisundi 

hindamiseks.  

Eesti loodus I 

Kursuse õpitulemused: 

1) õpilane analüüsib Eesti loodusgeograafilist asendit ja selle mõju tänapäevaste 

loodusolude kujunemisele ning selgitab sellest tulenevate tegurite mõju majanduse ja 

sotsiaalelu korraldamisel; 

2) õpilane omab ülevaadet Eesti geoloogilisest kujunemisest ning geoloogilise asendi ja 

ehituse omapärast; 

3) õpilane teab ja tunneb ära Eesti aluspõhja moodustavad kivimid (lubjakivi, dolomiit, 

liivakivi, põlevkivi, savid, graniit, gneiss jt; 

4) õpilane omab ülevaadet jäätumistest ja oskab selgitada mandrijäätumiste mõju Eesti 

pinnamoe kujunemisele.  

5) õpilane teab ja oskab nimetada  mandrijäätekkelisi pinnavorme ning selgitada nende 

kujunemist; 

6) õpilane omab ülevaadet mulda kujundavatest teguritest, selgitab nende mõju Eesti 

mullastiku kujunemisele. Teab ja tunneb ära olulisemad Eesti mullad, teab Eesti aladel 

toimuvaid mullaprotsesse; 

7) õpilane oskab kasutada Maaameti kaardiserveri mullakaarte ja muldade maatriksitabelit; 

Õppesisu: 

Selle kursuse raames analüüsitakse Eesti loodusgeograafilise asendi mõju tänapäevaste 

loodusolude kujunemisele ning geograafilisest asendist tulenevate tegurite mõju majandus- ja 

sotsiaalelu korraldamisel.  

Kursus annab ülevaate Eesti geoloogilisest kujunemisest, geoloogilise asendi ja –ehituse 

omapärast.  

Praktiliste tööde käigus määratakse Eesti aluspõhja moodustavaid kivimeid, nende keemilisi ja 

füüsikalisi omadusi.  

Kursuse käigus uuritakse mandrijäätumiste olemust ja mõju tänapäevase pinnamoe kujunemisele 

ning liustikutekkeliste pinnavormide teket, olemust, eristamist looduses ja paiknemist.  
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Samuti käsitletakse kursusel ka Eesti mullastiku kujunemist ja mullaprotsesse. Tutvutakse 

Maaameti kaardiserveri mullakaartide ja muldade maatriksitabelite kasutamisvõimalustega. 

Eesti loodus II 

 Kursuse õpitulemused: 

1) õpilane saab ülevate Eesti  eluslooduse mitmekesisusest; 

2) õpilane tutvub erinevate Eestis väljaantavate loodusajakirjadega ja oskab neid kasutada 

info allikaina; 

3) õpilane omab ülevaadet Eesti taimestiku süstemaatilistest üksustest ja nende tuntumatest 

esindajatest; 

4) õpilane omab ülevaadet Eesti loomastiku süstemaatilistest üksustest ja tunneb nende 

tuntumaid esindajaid; 

5) õpilane  on tutvunud  Eestis kasvavate seentega ja tunneb surmavalt mürgiseid seeni ning 

enam kasutatavaid söögiseeni; 

6) õpilane oskab kasutada erinevaid määrajaid. 

Kursuse õppesisu: 

Selle kursuse raames antakse süstemaatiline ülevaade Eesti taimestikust, loomastikust ja 

seeneriigist.  Tehakse tutvust erinevate hõimkondade, klasside, seltside, sugukondade ja 

perekondade ning konkreetsete liikidega. Looduse paremaks tundmaõppimiseks ja saadud 

teadmiste kinnistamiseks viiakse läbi võimalikult palju praktilisi töid ja rühmatöid ning 

õppekäike looduses. Kursuse raames tehakse tutvust loodusajakirjadega ja õpitakse neid ka info 

allikana kasutama ning infot leidma internetist ja kasutama erinevat tüüpi määrajaid, et tuvastada 

taime- ja loomaliike. Kursuse peamiseks eesmärgiks on anda ülevaade Eesti eluslooduse 

mitmekesisusest ja tagada looduse parem tundmine. 

Praktika 

Kursuse õpitulemused 

Kursuse lõpetaja:  

1) Suudab viibida looduses end ja loodust kahjustamata. 

2) Valdab esmaseid välitööde võtteid looduslike objektide analüüsil; 

3) Tunneb erinevaid mõõteriistu (pH-meeter, Veeanalüüside kohver, Verineri mõõturid, 

anemomeeter, baromeeter, termomeeter, Secci ketas, elektrijuhtivuse mõõtur), oskab 

neid kasutada; 
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4) Tunneb Eestis kasvavaid peamisi puid ja põõsaid ning enamlevinud rohttaimi. 

5) Suudab eristada mürgiseid taimi ja nende vilju. 

6) Oskab kasutada erinevaid määrajaid (raamat, internet). 

7) Tunneb kaitsealuseid taimi ja loomi ( Punane raamat). 

8) Teeb järeldusi ja oskab hinnata looduslike objektide  keskkonnaseisundit. 

Õppesisu: 

Õpilane tutvub looduses käitumise nõuetega. 

Tutvumine GPS kasutamisega. 

Tutvumine erinevate mõõteriistade kasutamise ja kalibreerimisega. 

Iseloomustab veekogusid, veevõtukohta ja sooritab keemilised veeanalüüsid (läbipaistvus, 

temperatuur, elektrijuhtivus, värvus, lõhn, pH, karedus, lahustunud hapnik, nitritid, nitraadid, 

fosfaadid, ammooniumioonid). 

Määrab veeloomastiku ja taimestiku. Saadud tulemuste põhjal hindav veekogu 

keskkonnaseisundit. 

Tutvub piikonna bioindikaatoritega (samblad ja samblikud), hindamaks õhu saastatust. 

Maapinnakatvus ning floora ja fauna. Määrab piirkonnas kasvavad puud ja põõsad, rohtaimed. 

Mõõdab puude läbimõõdu ja kõrguse. Koostab herbaariumi.Õhu kvaliteedinäitajate määramine 

(min, max ja hetke temperatuur, sademed, nende kogus ja pH, niiskus, õhurõhk). 

Tutvumine erinevate pilveliikidega (kiud-, kihtpilved jne ning nende alaliikidega). 

Mullakaevete kirjeldamine (horisondid, lõimis, karbonaatide sisaldus, pH). Teab muldade 

tekkelugu, oskab hinnata muldade kahjustamise võimalusi, hindab muldade viljakust ja seda 

mõjutavaid tegureid. 

Keskkonnabioloogia ja ökoloogia 

Kursuse õpitulemused 

Kursuse lõpetaja: 

1) Oskab hinnata inimtegevuse mõju keskkonnale ja teab sellega kaasnevaid globaalseid 

keskkonnaprobleeme. 

2) Teab toidu ja puhta vee puudusega kaasnevaid probleeme. 

3) Oskab hinnata mullastiku vaesumise ja kõrbestumisega kaasnevaid probleeme. 

4) Oskab analüüsida loodusvarade kasutamise ja nende ammendumise tagajärgi. 
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5) Omab ülevaadet Eesti loodusvaradest ja nende kasutamisega kaasnevatest 

keskkonnaprobleemidest. 

6) On kursis maakera metsavarude hävimise ja sellega kaasnevate probleemidega. 

7)  Oskab hinnata bioloogilise mitmekesisuse väärtust ja selle kaitse vajadust. 

8)  Teab õhusaastega kaasnevaid probleeme ja tagajärgi ning on kursis olukorraga Eestis. 

9)  On kursis rahvusvahelise keskkonnakaitse alase koostöö ja Euroopa Liidu 

keskkonnapoliitikaga. 

10) Õpilane oskab lahti mõtestada säästva arengu mõiste ja arutleda aruka energiakasutuse 

teemade; 

11)  teab eluslooduse mitmekesisust ja mõistab selle tähtsust; 

12) teab makroökosüsteeme ehk bioome ja oskab neid eristada;  

13) teab Eesti tuntumaid ökosüsteeme;  

14) teab abiootilisi ja biootilisi keskkonnategureid ning nende vahelisi seoseid. 

Õppesisu: 

Kursus toetub varasematele bioloogia ja geograafia teamdistele. Kursuse raames tutvutakse 

põhjalikult inimtegevuse mõjuga keskkonnale ja sellega kaasnevatele globaalsetele 

keskkonnaprobleemidele. Kursus annab ülevaate rahvastiku kasvuga kaasnevatest toidu ja puhta 

joogivee probleemidest. Kursus tutvustab loodusvarade kasutamise ja nende ammendumisega 

kaasnevaid probleeme (mullastiku vaesumine, kõrbestumine, maakera metavarude hävimine, 

maavarade ammendumine). Lisaks tutvustab kursus bioloogilise mitmekesisuse väärtust ja 

säilitamise vajadust ning kaitset. Tehakse tutvust energia tootmise, tarbimise ja 

energiapoliitikaga. Oluliseks teemaks on Eesti energiamajandus ja sellega kaasnevad 

keskkonnaprobleemid. Tutvutakse õhusaaste probleemidega ja õhusaaste olukorraga Eestis. 

Kursus annab ülevaate ka rahvusvahelisest keskkonnaalastest koostööst ja sellega seotud 

rahvusvahelistest lepingutest. Kursuse raames toimub õppekäik Ida-Virumaale, kui Eesti 

suurimate keskkonnaprobleemidega piirkonda ja uuritakse ka lokaalseid keskkonnaprobleeme. 

Õppesisu: 

mõisted: keskkonnabioloogia. ökoloogia. abiootilised ja biootilised tegurid.  

biodiversiteet (geneetiline, liigiline ja ökosüsteemide). bioloogilise mitmekesisuse kaitse. 

elukeskkonnad.  vesikeskkond, muldkeskkond, õhkkeskkond. Eesti tuntumad ökosüsteemid. 

Bioindikatsioon 

Geoinformaatika 
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Annab esmased teadmised ja oskused geoinfosüsteemide (GIS) ja asukoha määramise süsteemi 

(GPS) kasutamiseks. Annab ülevaate GIS rakendusvõimalustest erinevates valdkondades, sh 

kaugseires. Käsitleb GISiga seotult elektrooniliste kaartide loomist ja kasutamist. Annab 

ülevaate geoinfosüsteemides kasutavatest andmetest, tutvustab lihtsamaid andmepäringuid ja 

GIS-analüüse. Võimaldab õpilastel õppida tundma ja rakendama GIS-vabavaralist tarkvara 

QuantumGIS ja GISil põhinevaid veebiteenuseid. 

Kursuse õpitulemused: 

1) teab olulisemaid ruumiandmete allikaid Eestis ja maailmas  

oskab iseseisvalt luua ja koguda ruumiandmeid ja hinnata nende usaldusväärsust 

tunneb enamlevinuid ruumiandmete struktuure ja oskab neid kasutada ülesannete lahendamisel 

teab ja oskab rakendada ruumianalüüsi meetodeid 

tunneb GIS-programmide üldist loogikat ja oskab mõnda neist kasutada geoinformaatilise 

analüüsi läbiviimiseks 

oskab ruumianalüüsi tulemusi vormistada ja neid tõlgendada 

omab ettekujutust geoinformaatika valdkonnas töötamise olemusest. 

Kursuse sisu 

Kursus annab esmased teadmised ja oskused geoinfosüsteemide (GIS) ja asukoha määramise 

süsteemi (GPS) kasutamiseks. Annab ülevaate GIS rakendusvõimalustest erinevates 

valdkondades, sh kaugseires. Käsitleb GISiga seotult elektrooniliste kaartide loomist ja 

kasutamist. Annab ülevaate geoinfosüsteemides kasutavatest andmetest, tutvustab lihtsamaid 

andmepäringuid ja GIS-analüüse. Võimaldab õpilastel õppida tundma ja rakendama GIS-

vabavaralist tarkvara QuantumGIS ja GISil põhinevaid veebiteenuseid. 

§ 41 Majandus 

1. Üldalused 

1.1. Õppe- ja kasvatuse eesmärgid: 

1) teab majanduse olulisemaid mõisteid ja põhimõtteid ning rakendab majandusteadmisi 

üksikisikuna ning perekonna- ja tööelus;  

2) teab oma õigusi ja kohustusi kui kodanik, töötaja, tarbija ning ettevõtja;  
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3) teab üksikisiku, ettevõtte, riigi ja rahvusvahelise majanduse põhimõtteid ning saab aru 

nende tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus;  

4) valdab ülevaadet ja kogemusi erinevatest elukutsetest ning on motiveeritud elukestvaks 

õppeks; 

5) mõistab ettevõtlust kui karjäärivalikut ja oma võimalusi tegutseda ettevõtjana;  

6) analüüsib ettevõtete, riikide ja maailmamajanduse kujunemist ning toimimist, mõistab 

üksikisiku, ettevõtete ja riikide vastutust globaalprobleemide lahendamisel;  

7) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades säästva arengu põhimõtteid;  

8) arendab loovust ja süsteemset mõtlemist; oskab seada eesmärke, vastutab ideede 

elluviimise eest ning rakendab meeskonnatöö võtteid;  

9) kasutab erinevaid teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot, plaanib ning 

teeb uurimistöid, töötleb kogutud andmeid, tõlgendab ja esitab neid. 

1.2. Mooduli kirjeldus 

Majandusõpetuse mooduli eesmärgiks on õppida tundma majanduses toimivaid       

majandusseadusi ja üldisi protsesse. Selleks, et paremini orienteeruda ärimaailmas ja   

ettevõtluses ning mõista turumajanduse ja ettevõtluse rolli globaalmajanduses, on õpilastel 

võimalus luua programmi raames oma õpilasfirma. Kursuse käigus koostatakse äriplaan ja 

õpitakse pidama aruandlust. Majandusmoodulit soovitame aktiivsele hakkajale noorele, keda 

huvitab majanduse toimimine ja kes soovivad tulevikus olla ettevõtlikud ning edukad. 

1.3. Õppetegevuste kavandamine ja korraldamine  

1) õppetegevuste kavandamisel ja korraldamisel kasutatakse diferentseeritud 

õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud käsitlust ning 

suurendavad õpimotivatsiooni;  

2) õppeülesannete koostamisel seatakse tähtsale kohale uurimistöö, arutelu, diskussioon, 

ajurünnak, väitlus; tabelite ja skeemide koostamine ning analüüsimine; rollimäng, 

rühmatöö, projektides osalemine, praktilised ülesanded, välitööd, õppekäigud 

ettevõtetesse ja asutustesse, kohtumised erinevate elukutsete esindajatega koolis ning 

nende töö jälgimine töökohal; allikmaterjali, info ja juhtumite kriitiline analüüs, 

referaatide ja lühiuurimuste koostamine jms.  

3) üks majandusõpetuse õppevorme on majanduse modelleerimise ülesannete lahendamine, 

mis võimaldab õpilastel omandada majanduse printsiipide vahelisi seoseid. Õpilased 
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saavad ennast proovile panna õpilasfirma tegevuses ning seeläbi tunnetada oma 

ettevõtlikkust, oskusi ja võimalusi tegutseda ettevõtjana. 

4) õppemeetoditena kasutatakse loenguid, grupitöid, iseseisvat tööd, kodutöid jm. 

Füüsiline õppekeskkond: 

1) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;  

2) valdav osa õppest toimub klassis, kus saab rühmatöö tegemiseks mööblit ümber 

paigutada, on internetiühendus ning auvise kasutamise võimalus; 

3) õppe sidumiseks igapäevaeluga korraldatakse õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi 

(ettevõttes) vähemalt kaks korda õppeaasta jooksul.  

1.3.1. Hindamise alused  

Majandusmooduli õpitulemuste hindamine lähtub õppekava üldosas ja teistes hindamist 

reguleerivates dokumentides toodud hindamisalustest.  

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.  

Kursuste 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. 

Majandusmooduli kursused lõppevad kokkuvõtva hindega „arvestatud“ või „mittearvestatud“. 

Õpilane saab mooduli kursustest 4 kooliastmehinnet. Kooliastmehinded pannakse majanduses ja 
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ettevõtluses, õpilasfirmas, isiklikus rahanduses ja globaliseeruva maailma kursustel (st 4 

kooliastmehinnet). 

1.4. Kursuse kirjeldused 

Tabel 39. Mooduli kursuste nimetused ja maht 

Majandus- ja ettevõtlusõpe 2 kursust G1 

Õpilasfirma 2 kursust G2 

Isiklik rahandus 1 kursus G3 

Globaliseeruv maailm ja rahvusvaheline majandus 1 kursus G3 

Gümnaasiumi lõpetaja:  

1) seletab ja kasutab majanduse põhimõisteid ja teab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid; 

2) oskab hinnata tootmistegureid ja teguritulusid ning selgitada, kuidas turg ja hind 

määravad tootmist ja tarbimist, .analüüsib nõudlust ja pakkumist mõjutavaid tegureid; 

3) hindab pideva õppimise ja oskuste täiendamise tähtsust iga elukutse puhul ja oma karjääri 

planeerimisel, arendab suhtlemis- ja juhtimisoskusi, teeb koostööd ja väärtustab ärieetika 

põhimõtteid; 

4) tunneb tööseadusandlust ja oskab valida või leida tööd, arvutada bruto- ja netopalka ning 

tööandja kulusid tööjõule; 

5) saab aru, et tarbimise eelduseks on inimeste vajadused, tunneb oma õigusi ja vastutust 

tarbijana, oskab tarbida säästlikult; planeerib ning koostab isiklikku ja pere eelarvet, 

analüüsib eelarve piiranguid; 

6) teab, et raha on üldtunnustatav maksevahend, väärtuse mõõdupuu ja kogumisvahend, 

võrdleb laenudest saadava kasu ja kaasnevate kulutuste ja riskide vahekorda; 

7) teab üksikisiku ja ettevõtte kohustusi riigi ees, analüüsib ettevõtte rolli turumajanduses ja 

selgitab ettevõtete põhitüüpide erinevusi; 

8) selgitab tootlikkust, mastaabisäästu ja masstootmist, teab kvalifitseeritud tööjõu, 

kaasaegse tehnoloogia ja ressursside efektiivse ning keskkonnasäästliku kasutamise otsest 

mõju tootlikkusele; 

9) hindab Eesti majanduse arengusuundi ja võimalusi, teab rahvusvahelise majanduse 

eesmärke ja tähtsust maailma globaliseerumisel. 

1.5. Kursused 

Majandus- ja ettevõtlusõpe I 
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Eesmärk:  

Anda ülevaade majanduse põhimõistetest ja toimimisest. Selgitada majandusprotsesside olemust. 

Kujundada oskust mõista ja kasutada majandusalast terminoloogiat.  

Õppesisu:  

Majandusõpetus: Majanduse olemus; nõudmine, pakkumine, hind; inimene kui omanik, tootja, 

töötaja ja tarbija; raha ja finantsmajandus; valitsuse osa majanduses; rahvusvaheline majandus. 

Õpitulemused:  

Gümnaasiumi lõpetaja:  

1) seletab ja kasutab majanduse põhimõisteid ja teab tänapäeva turumajanduse 

põhimõtteid; 

2) oskab hinnata tootmistegureid ja teguritulusid ning selgitada, kuidas turg ja hind 

määravad tootmist ja tarbimist, analüüsib nõudlust ja pakkumist mõjutavaid tegureid;  

3) saab aru, et tarbimise eelduseks on inimeste vajadused, tunneb oma õigusi ja vastutust 

tarbijana, oskab tarbida säästlikult; planeerib ning koostab isiklikku ja pere eelarvet, 

analüüsib eelarve piiranguid; 

4) teab, et raha on üldtunnustatud maksevahend, väärtuse mõõdupuu ja kogumisvahend, 

võrdleb laenudest saadava kasu ja kaasnevate kulutuste ja riskide vahekorda; 

5) selgitab tootlikkust, mastaabisäästu ja masstootmist, teab kvalifitseeritud tööjõu, 

nüüdisaegse tehnoloogia ning ressursside efektiivse ja keskkonnasäästliku kasutamise 

otsest mõju tootlikkusele; 

6) hindab Eesti majanduse arengusuundi ja võimalusi, teab rahvusvahelise majanduse 

eesmärke ja tähtsust maailma globaliseerumisel. 

Majandus- ja ettevõtlusõpe II 

Eesmärk:  

Anda ülevaade ettevõtluse põhimõistetest ja toimimisest. Selgitada kuidas alustada 

ettevõtlusega, kuidas koostada äriplaani, milliste riskidega arvestada, milline on 

ettevõtluskeskkond Eestis.  

Õppesisu:  

Ettevõtlusõpetus: turumajandus; ettevõtlus; ettevõttega alustamine; ettevõtte raamatupidamine; 

juhtimine; tööjõud; konkurents ettevõtluses; turundus; ärieetika. 

Õpitulemused:  

Gümnaasiumi lõpetaja:  
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1) seletab ja kasutab ettevõtluse põhimõisteid ja teab tänapäeva turumajanduse 

põhimõtteid; 

2) hindab pideva õppimise ja oskuste täiendamise tähtsust iga elukutse puhul ja oma 

karjääri planeerimisel, arendab suhtlemis- ja juhtimisoskusi, teeb koostööd ja väärtustab 

ärieetika põhimõtteid; 

3) tunneb tööseadusi ja oskab valida või leida tööd, arvutada bruto- ja netopalka ning 

tööandja kulusid tööjõule; 

4) saab aru, et tarbimise eelduseks on inimeste vajadused, tunneb oma õigusi ja vastutust 

tarbijana, oskab tarbida säästlikult; planeerib ning koostab isiklikku ja pere eelarvet, 

analüüsib eelarve piiranguid; 

5) teab, et raha on üldtunnustatud maksevahend, väärtuse mõõdupuu ja kogumisvahend, 

võrdleb laenudest saadava kasu ja kaasnevate kulutuste ja riskide vahekorda; 

6) teab üksikisiku ja ettevõtte kohustusi riigi ees, analüüsib ettevõtte rolli turumajanduses 

ja seletab ettevõtete põhitüüpide erinevusi; 

Õpilasfirma I 

Eesmärk:  

Võimaldada õpilastel praktiliselt luua oma ettevõte, jõuda äriideest konkreetse tooteni, puutuda 

kokku reaalse turundus- ja majandustegevusega. 

Õppesisu: 

Äriidee leidmine Vajadused, võimalused. Äriideede analüüs. Õpilasfirma loomine Meeskondade 

moodustamine. Äriidee kinnitamine. Õpilasfirma registreerimine JA Eesti juures. Äriplaani 

koostamine Äriplaani kohustuslikud osad, sh üldeesmärgid, toode, tootmine, turustamine, 

personal ja juhtimine, finantsprognoosid, riskid. Nimetatud tegevuste kaudu omandavad õpilased 

väärtus-, sotsiaalseid-, õpi-, suhtlus- ning ettevõtlikkuspädevusi. 

Õpitulemused: 

1) tunneb õpilasfirma loomise protsessi; 

2) oskab kirjeldada äriideed ja koostada äriplaani, sh tunneb äriplaani kohustuslikke osasid;  

3) tunneb meeskonnatöö põhimõtteid;  

4) Oskab koostada finantsprognoosi ja analüüsida ettevõtlusega seotud riske 

Õpilasfirma II 

Eesmärk:  
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Võimaldada õpilastel praktiliselt kavandada ettevõtte majandustegevust, osaleda oma tootega 

õpilasfirma laadal ja praktiliselt läbi viia ettevõtte lõpetamine. 

Õppesisu: 

Õpilasfirma majandustegevus. Osalemine õpilasfirma laadal. Majandusaasta aruande 

koostamine. Õpilasfirma tegevuse lõpetamine. Nimetatud tegevuste kaudu omandavad õpilased 

väärtus-, sotsiaalseid-, õpi-, suhtlus- ning ettevõtlikkuspädevusi. 

Õpitulemused: 

1) tunneb õpilasfirma tegevuse ja juhtimise protsessi; 

2) oskab presenteerida äriplaani ja turustada toodet;  

3) tunneb meeskonnatöö põhimõtteid;  

4) tunneb majandusaasta aruande koostamise põhimõtteid. 

Isiklik rahandus 

Eesmärk:  

Anda õpilasele minimaalselt vajalikud teadmised füüsilise isiku (eraisiku) rahaliste vahendite 

planeerimisest ja seatud plaanide elluviimisest.  

Õppesisu: 

1. Sissejuhatus eraisiku rahandusse: miks planeerida? Elukaar ja finantsid. Finantsteenuste 

pakkujad. Põhilised planeerimise valdkonnad. Isiklik bilanss 

2. Tulude ja kulude planeerimine: kust mu raha tuleb ja kuhu läheb? Kelle käes on kontroll? 

Isiklik eelarve 

3. Tarbimine ja selle finantseerimine: kes määrab meie valikud tarbimisel? Suuremad ostud: 

auto. Suuremad ostud: kodumasinad. Kust saada raha suuremateks ostudeks? Liising ja 

järelmaks. Krediitkaardid ja tarbimislaenud 

4. Finantseesmärkide seadmine: lühiajalised finantseesmärgid. Kesk- ja pikaajalised 

finantseesmärgid. Eesmärkide maksumuse hindamine ja taandamine igakuiseks summaks. 

Sagedasemad finantseesmärgid. Reservi loomine. Kodulaenu omafinantseeimine. Hariduse 

finantseerimine. Pension. Investeeringud 

5. Säästmine: kui palju tuleks säästa raha? Kust leida raha? Raha kogumine: hoiused ja 

rahaturufondid 



377 

 

6. Eluaseme ost: eluaseme valik. Kinnisvara hinnad. Kui kallist eluaset saan endale lubada? 

Eluasemelaenud 

7. Investeerimine: investeerimisstrateegiad. Aktsiad. Võlakirjad. Fondid. Portfelli koostamine 

8. Riskide haldamine: kuidas riske hallata? Elukindlustus. Eluaseme kindlustamine. Auto 

kindlustamine. 

Õpitulemused:  

Pärast kursuse läbimist peaks õpilane olema suuteline: 

1) selgitama eraisiku tulude ja kulude struktuuri ning planeerimise põhimõtteid 

2) lahti mõtestama tarbimise olemust ja tundma selle finantseerimise võimalusi 

3) oskama eraisikuna sõnastada finantseesmärke 

4) analüüsima eluaseme soetamise ja auto ostmisega seotud finantsaspekte 

5) kirjeldama säästmise ja investeerimise võimalusi 

6) loetlema eraisiku finantsriske ja teadma nende juhtimise meetodeid   

Globaliseeruv maailm ja rahvusvaheline majandus 

Kursuse eesmärk:  

Püüd mõista ennast ja teisi. Miks mina olen selline? Miks nemad on teistsugused? Kuidas 

mõtlevad teised, kuidas mõtlen mina. Väärtuste ja uskumuste roll inimese toimimises.  

Õppesisu: 

Valikkursuse konkreetne õppesisu täpsustatakse kursuse alguses õpetaja ja õpilaste koostöös. 

Õppesisu komplekteerides lähtutakse põhimõttest, et kaetud oleksid kõik teemad maailma eri 

regioonide näidetel. Valitud teema esitatakse võimalikult probleemipõhiselt konkreetse regiooni, 

piirkonna, riigi või linna näitel. Näidisjuhtumi valikul lähtutakse selle olulisusest nii kohalikus 

kui ka regionaalses või globaalses kontekstis. Käsitletavad probleemid on õpilastele huvitavad 

ning neil on tänapäeva ühiskonnas suur kandepind, motiveerides õpilasi õppima sügavuti nii 

loodus- kui ka sotsiaalainetega seotud mõisteid, teooriaid ja seaduspärasusi nüüdisteaduse 

kontekstis. Allpool loetletud teemad aitavad valikuid teha. 

Loodusressursside kasutamine ja selle mõju keskkonnale. Geograafilise asendi, 

loodusressursside, rahvastiku ja kultuuri mõju majanduse arengule. Maavarade kaevandamisega 

kaasnevad keskkonnaalased ja sotsiaalsed probleemid. Energiaressursside kasutamisega 
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kaasnevad probleemid, nende võimalikud lahendused. Nüüdisaegsete tehnoloogiate rakendamine 

arengumaades ja arenenud riikides. Metsade majandusliku kasutamisega kaasnevad 

keskkonnaalased ja sotsiaalsed probleemid. Põllumajanduse mõju keskkonnale arenenud riikides 

ja arengumaades. Veeprobleemid, nende põhjused ja tagajärjed ning võimalikud lahendused. 

Loodusressursid konfliktide allikana. Maailmamere reostumise ja kalaressursside nappusega 

seotud probleemid. Rahvastikuprotsesside mõju ühiskonna arengule. Demograafilisest 

situatsioonist tulenevad probleemid ühiskonnas ja rahvastikupoliitika (konkreetse riigi näitel). 

Rändega kaasnevad probleemid lähte- ja sihtriigile. Pagulasprobleemid nüüdismaailmas. 

Haiguste levik ning sellega seotud probleemid. Lapstööjõu kasutamine ja nüüdisaegne 

orjakaubandus. Ülelinnastumine ning sellega kaasnevad probleemid. Keskkonnaprobleemid 

suurlinnades. Erinevused regioonide ja riikide vahel ning riikide sees. Piirkondlike erinevuste 

põhjused (konkreetse riigi näitel) ja sellest tulenevad probleemid. 

Mitmekultuurilise ühiskonna eelised ja probleemid. Kultuuride vääritimõistmine ja selle 

tagajärjed, kultuuridevahelised konfliktid. Regioonide linnamustrid (Google Earth’i põhjal). 

Regioonide põllumajandusmustrid (Google Earth’i põhjal). Kaubanduse ja tarbimisega seotud 

konfliktid ning nende lahendamine. Rahvusvaheline kaubandus ja globaalne ebaõiglus. Õiglane 

kaubandus ja selle võimalused nüüdisaegses maailmas. Arengumaade toiduprobleemid, nende 

põhjused ja võimalikud lahendused. Vaesus ja humanitaarabi tänapäeva maailmas. 

Globaalsed keskkonnaprobleemid ja nende mõju eri regioonidele. Kliimamuutused ja nende 

regionaalsed tagajärjed. Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise põhjused ning sellega 

kaasnevad probleemid. Mullastiku vaesumine ja muldade hävimisega kaasnevad probleemid. 

Kõrbestumine, selle põhjused ja vältimise võimalused. Relvakonfliktidega kaasnevad sotsiaalsed 

ja keskkonnaprobleemid. Globaliseeruva maailma kursus eeldab õpilaste aktiivset osalemist 

õppes. Kursuse vältel otsivad õpilased teabeallikatest materjali ja analüüsivad seda kriitiliselt. 

Õppes on olulisel kohal arutelud, ajurünnakud, diskussioonid, rollimängud, filmide vaatamine 

jms, et õppida tundma probleeme, arutleda erinevate arvamuste ja seisukohtade üle ning leida 

lahendusi. Olulisel kohal on iseseisvad ja rühmatööd ning töö tulemuste esitlemine 

kaasõpilastele. 

Õppes saab kasutada maailmahariduse ning teiste pidevalt täiendatavate temaatiliste portaalide 

õppematerjale. Õpilastel on võimalus osaleda teemaga haakuvates üritustes ja kampaaniates ning 

neid ise algatada, korraldada teemapäevi ja projekte teiste koolidega. Mitme teema puhul saab 
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piirkondade ja protsesside paremaks tundmaõppimiseks kasutada Google Earth’i, veebis olevaid 

pildipankade materjale jne. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) on kursis maailma eri regioonide aktuaalsete probleemidega, teab nende põhjusi ning 

2) võimalikke tagajärgi; 

3) toob näiteid loodusolude, rahvastiku, kultuuri, majanduse ja ühiskonna arengu 

4) vastastikuste seoste kohta õpitud regiooni näitel; 

5) toob näiteid globaliseerumise mõjude kohta maailma eri regioonidele; 

6) väärtustab looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust ning peab lugu eri rahvaste 

kommetest ja traditsioonidest; 

7) leiab nii eesti- kui ka võõrkeelsetest allikatest maailma eri piirkondade kohta 

geograafiaalast infot ning tõlgendab, üldistab ja hindab seda kriitiliselt; 

8) osaleb aktiivselt probleemide ja konfliktide lahendamisel, põhjendades ning kaitstes oma 

seisukohti ja valikuid argumenteeritult. 

§ 42 Meedia ja filmikunst 

 1. Üldalused 

1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Meedia- ja filmikunsti mooduliga taotletakse, et õpilane: 

1) omab tavalisest põhjalikumat ettekujutust erinevate massimeedia vormide 

kujunemise ajaloost ja toimemehhanismidest; 

2) oskab ennast eri meedialiikide kaudu väljendada; 

3) on teadlik ja kriitiline meediatarbija; 

4) lähtub oma tegevuses meediaeetika põhimõtetest; 

5) oskab eristada faktilist ja kujutlusmaailma; 

6) saab aru, kes on meedia taga; 

7) oskab näha läbi enamlevinud manipuleerimisvõtteid; 

8) oskab teha tekstikriitilist analüüsi; 

9) oskab koostada meediatekste -  uudis, olemuslugu, juhtkiri, intervjuu, reportaaž; 

10) mõistab avaliku ruumi reguleerimise vajalikkust ning tunneb selle võimalusi; 
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11) väärtustab eetilisust ja demokraatlikke põhiväärtusi avalikus suhtluses; 

12) tunneb meedia eneseregulatsiooni vahendeid; 

13) mõistab meedia õigusliku regulatsiooni probleeme. 

1.2. Mooduli kirjeldus 

Meedia loomise ja toimimise mõistmine ei ole üksnes ühiskonnas ja tööturul tulemusliku 

tegutsemise eeldus, vaid toimetulekuoskus. Mooduli eesmärgiks on õpilasi julgustada avastama 

enda jaoks meedia komplekssust ja mitmekesisust erineva meelelahutuse ja huvi pakkuvate 

teemade uurimisel, kujundada õpilastest teadlikud meediatarbijad, kes on võimelised enda jaoks 

vajalikku informatsiooni otsima-leidma ning seda analüüsima, interpreteerima või ise meediasisu 

looma, mõistma selle loomisprotsesse ja meediasisu konstrueeritust. 

Meedia- ja filmikunsti mooduli õppekavas on suur rõhk õpilaste praktilistel loovtööde 

(intervjuude, uudiste, reportaažide, lühifilmide jms tegemine) ja rühmatööl. Omandatakse 

põhiteadmised audiovisuaalse meedia olemusest ja mõjust vaatajale, kuulajale ning tarbijale. 

Saadakse ülevaade filmitootmise protsessist ning omandatakse põhiteadmised operaatoritööst ja 

montaažist. 

1.3. Õppetegevuste 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, et toetada õpilaste 

kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks ning loovateks ja kriitiliselt 

mõtlevateks isiksusteks; 

3) kasutatakse mitmekesist õpikeskkonda: loodus- ja linnakeskkond, arvutiklass, 

virtuaalkeskkond jne; 

4) õppekäigud telekanalitesse, raadiotesse, meediaväljaannetesse, teatritesse, 

muuseumidesse, stuudiotesse, jne; 

5) teostatakse erinevaid praktilisi loovtöid nii individuaalsete kui ka rühmatöödena; 
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6) teemakohase info leidmiseks  ja esitlemiseks rakendatakse nii traditsioonilisi kui ka 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi, õppematerjale ja 

töövahendeid; 

7) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni. 

Õppetegevuse kavandamisel on õpetajal võimalus koostöös õpilastega teha valikuid õppesisu 

käsitlemises ja võimaluse korral arvestatakse õpilaste ettepanekutega õppetöö kavandamisel 

selleks, et taotletavad õpitulemused oleksid saavutatud ning üld- ja valdkondlikud pädevused 

kujundatud.  

1.4. Füüsiline õpikeskkond 

Kool korraldab valdava osa õpet klassis, kus saab rühmatöö tegemiseks mööblit ümber 

paigutada, on internetiühendus ning audiovisuaalse meedia õppevahendite kasutamise võimalus 

(video-ja fotokaamerad, mikrofonid, DATA-projektor, arvutid ja vajalikud arvutiprogrammid 

vastavalt ainekavale). 

Kool võimaldab õppe sidumiseks igapäevaeluga, õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi 

(filmistuudiotesse, meedia agentuuridesse jne) vähemalt kaks korda õppeaasta jooksul. 

1.5. Hindamise alused 

Õpitulemusi hinnates lähtutakse KJPG hindamisjuhendist. 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), 

praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste 

vastavust ainekava taotletavatele õpitulemustele. 

Kontrollitakse ja hinnatakse õpilase teoreetilisi teadmisi, informatsiooni leidmist ja 

situatsioonide lahendamist. Hinnatakse praktiliste tööde täitmise oskusi, loovust ülesannete 

lahendamisel. 

Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpilane peab teadma, 

mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise 

kriteeriumid. 
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Kursuste hinne kujuneb kontrolltööde, praktiliste tööde, iseseisvate tööde ja 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.  

Kursusehindena kasutatakse eristavat hindamist. Õpilane saab kooliastme hinde kõikide kursuste 

koondhindena. 

1.6. Kursuste kirjeldused 

Tabel 40. Kursuste nimetused, maht 

Sissejuhatus meediasse ja filmikunsti 1 kursus G1 

Televisioon ja audiovisuaalne meedia 1 kursus G1 

Trükiajakirjandus ja reklaam 1 kursus G3 

Film ja audiovisuaalne meedia 1 kursus G2 

Meedia- ja filmipraktika 1 kursust G2 

Meedia- ja filmipraktika 1 kursust G3 

Kooliastme õpitulemused: 

Meedia- ja filmikunsti mooduli läbinud õpilane: 

1) tunneb filmialaseid põhimõisteid, filmi žanre ja operaatoritöö aluseid ning suudab 

hinnata oma taotlusi, arvestades oma võimeid ning võimalusi; 

2) teab videokaamera kasutusvõimalusi ning oskab neid rakendada; 

3) oskab koostada lühifilmi ülevaadet, analüüsi ja stsenaariumi ning on teadlik erinevatest 

filmivaldkondadest; 

4) tunneb filmikompositsiooni põhimõtteid; 

5) oskab analüüsida foto- ning videomaterjali; 

6) oskab käsitleda mõnda lihtsamat montaažiprogrammi ja selle abil filmi kokku 

monteerida; 

7) oskab kasutada elektroonilist meediat ning saab aru, milliste vahenditega visuaalset 

meediat toodetakse; 

8) oskab koostada erineva visuaalse meedia žanre: uudist, portreed, reportaaži; 

9) oskab monteerida heli ja pilti; 

10) tunneb filmiprojekti arendamise aluseid; 

11) omab algteadmisi mängufilmi ja dokumentaalfilmi monteerimiseks; 
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12) oskab leida ja monteerida katteplaane ning neid kasutada montaažis; 

13) Valikõppeaine (mooduli kursused) õpitulemused ja õppesisu kursuste kaupa 

Sissejuhatus meediasse ja filmikunsti 

Sissejuhatus meediakursusesse. Algteadmised meediast ja sellega seotud valdkondadest. Meedia 

roll ühiskonnas. Ajakirjandus kui meedialiik. Raadio ja ringhääling. Televisioon ja telesaated. 

Uusmeedia või internet. Intervjuu, reportaaž. Reporteri töö. 

1) tunneb erinevaid meediakanaleid, trükimeedia, raadio, televisiooni ja elektroonilise 

meedia erijooni; 

2) õpib nägema seoseid meedia osade vahel, meedia funktsioneerimise põhjusi ja tagajärgi; 

3) on omandanud esmased teadmised intervjuude, uudiste ja reportaažide ülesehitusest, 

koostamisest, lavastamisest; 

4) oskab suhelda ajakirjanikuga: teab oma õigusi ja kohustusi meedia suhtes; 

5) oskab kasutada elektroonilist meediat: kommenteerida Internetis olevat teavet ja seda ise 

internetti üles seada. 

Televisioon ja audiovisuaalne meedia 

Sissejuhatus operaatori töö alustesse. Algteadmised operaatoritöö valdkondadest. 

Filmikompositsioon. Operaatoritöö oskused. Videotehnika. Ülevaade Eesti kommertsteleturust. 

Eratelevisiooni programmimajanduse taust. Telemajanduse olulisemad mõjutajad. Programmi 

planeerimine. Eratelevisiooni programmi päritolu. Teletootmine Eestis. 

1) tunneb operaatoritöö algteadmisi ja oskab neid kasutada operaatoritöös; 

2) oskab mõtestada oma telekavaatamiskogemust, nähes programmi ka kui meediaturgu ja 

äriareeni; 

3) omab arusaama kommertstelevisiooni programmi loomise põhimõtetest ja tingimustest, 

millele programm peab ärieesmärkide täitmiseks vastama; 

4) oskab näha teleprogrammi taha: mõistab programmi tootmise, hankimise, päritolu, 

kulude jm seotud küsimusi; 

5) omab ülevaadet Eesti teletootmisturust ja mõistab selle rolli erakanalite programmis; 

6) oskab näha telekavas erinevaid saatekava koostamise põhimõtteid ja mõistab nende 

rakendamise vajadust; 
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7) omab ülevaadet teleturu dualistlikust loomusest ehk mõistab telereitingu keskset rolli 

eratelevisiooni toimimisel ning saab aru reklaamimüügi toimimisest ja olulisusest 

kommertstelevisiooni kasumlikuks funktsioneerimiseks. 

Film ja audiovisuaalne meedia 

Filmirežii alused. Algteadmised filmirežiist ja sellega seotud valdkondadest. Filmiliigid. Režii. 

Dokumentaalfilmi režii. Lühimängufilmi režii. Produtsenditöö. Filmi produtseerimine. 

Filmitootmise alused. Filmitootmise tehnoloogiad. Dokumentaalfilmi projekti arendus. 

Filmianalüüs. Filmimontaaž. Filmi-ja videomontaaži alused. Lähifilmi montaaž. Erinevad 

montaaži formaadid. Montaaž televisioonis ja reklaamis. Montaaži tulemuse analüüs. 

Filmivalgustus. Helioperaatori töö. Helimontaaž kui looming. 

1) teab, mis on filmi dramaturgia; 

2) on omandanud esmased teadmised dokumentaalfilmi ja lühimängufilmi režii 

koostamisest; 

3) oskab hinnata oma võimeid ja vastutust töötades filmigrupi liikmena; 

4) oskab kriitiliselt analüüsida filmi ja sellega seonduvaid protsesse; 

5) tunneb ja oskab kasutada filmimisel erinevaid valgustusvõtteid ja valgustusefekte; 

6) oskab teha meeskonnatööd režissööri ja teiste filmigrupi liikmetega. 

Trükiajakirjandus ja reklaam 

Reklaami mõiste. Reklaami liigid. Reklaamistrateegiad. Reklaamteksti keel ja struktuur. 

Reklaami usaldusväärsus. Reklaami reguleerimine. Reklaami tarbimine. Fotograafia põhitõed. 

Vektor- ja pikselgraafika. Ajalehe kujundamine (tekstimaterjali kujundamine, pildimaterjali 

kujundamine, Infoploki kujundamine). teeb vahet vektor- ja pikselgraafikal ning oskab neid 

õigesti kasutada; 

1) teab ja oskab kasutada fotograafia põhimõisteid; 

2) oskab vaadata ja analüüsida fotosid, illustratsioone, teabegraafikat;  

3) saab aru, milliste vahenditega lehte kujundatakse ja küljendatakse; 

4) tunneb lehekujunduse üldprintsiipe; 

5) teab reklaami olemust ja tema kohta meedias; 

6) tunneb reklaamiteksti keelt ja struktuuri ning oskab hinnata reklaami usaldusväärsust. 

Meedia- ja filmipraktika  
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Koolitelevisiooni Kuu TV saadete tegemisel osalemine. Telereportaažid, intervjuu õpilasega, 

intervjuu õpetajaga, intervjuu mõne tuntud inimesega, uudiste koostamine, saadete juhtimine, 

monteerimine. Muusikavideo, humoorikate sketšide tegemine, erinevad lühifilmid. 

1) oskab koostada uudiseid ja viia läbi intervjuusid; 

2) oskab monteerida uudiseid; 

3) oskab teostada stsenaristina lühimängufilmi projekte; 

4) omab algteadmisi mängufilmi ja dokumentaalfilmi monteerimiseks; 

5) oskab leida ja monteerida katteplaane ning neid kasutada montaažis; 

6) oskab hinnata oma võimeid ja vastutust töötades tele- või filmimeeskonnas; 

7) oskab teha meeskonnatööd töötades rühmas. 

§ 43 Poliitika 

1. Üldalused 

1.1. Õppe-ja kasvatuse eesmärgid 

Kursuse valinud õpilane: 

1) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja arengu 

eeldusena, teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning edasikandjana; 

2) leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate usaldusväärsust 

ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt;  

3) mõistab ja tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning 

põhjendab oma seisukohta, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib 

oma eksimusi; 

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

väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kaitseb argumenteeritult 

oma seisukohta.   

5) hangib eesmärgipäraselt ühiskonnaalast teavet erinevatest allikatest, suudab seda 

tõlgendada, üldistada, kriitiliselt hinnata, talletada ja edastada, järgides seejuures 

autoriõigust; 

6) mõistab, väärtustab ja kaitseb inimõigusi ja põhivabadusi; austab demokraatia 

põhimõtteid ja demokraatlikke väärtusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid; 
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7) määratleb ennast Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna, toetab oma käitumisega 

ühiskonna, kultuuri ja looduskeskkonna jätkusuutlikku arengut ning kavandab teadlikult 

oma tulevikku 

1.2. Mooduli kirjeldus  

Kaasaegsed poliittehnoloogiad 

Kursus annab õpilastele ülevaate poliitilise manipuleerimise vahenditest, mida kasutatakse 

valimiskampaaniate läbiviimisel, ühiskondliku arvamuse kujundamisel jmt. Kursus sisaldab 

ülevaadet peamistest kommunikatiivsetest ja informatiivsetest tehnoloogiatest, näidates, kuidas 

kasutatakse ajakirjanduse, televisiooni ja interneti võimalusi tänapäeva poliitilistes protsessides.  

Kaasaegse ühiskonna arengusuunad 

Kursus analüüsib   külma sõja järgse uue maailma ülesehitamise võlu ja valu. Islamimaailma 

aktiviseerumist ja vastuolude kasvu Läänega. NATO ja EL, USA ja Venemaa – kas endiselt 

maailma otsustajad? Muutused mõtteviisis ja igapäevaelus. Mis saab maailmast edasi? Kus on 

arengu piirid? 

Politoloogia alused ja klassikalised teooriad 

Kursus annab õpilastele algteadmised poliitika teooria baasmõistetest ja –probleemidest (mis on 

poliitika, kuidas on seotud kodanikud ja poliitika, riigi peamised valitsemisviisid ja poliitilised 

süsteemid jms). Teooriaid rikastatakse näidetega  siseriiklikust ja rahvusvahelisest valdkonnast. 

Aidatakse kujundada õpilastel iseseisvat, selget ja kriitilist mõtlemist, argumenteerimisoskust ja 

oma seisukohtade kaitsmist.  

Filosoofia 

Sissejuhatav kursus filosoofiast annab ülevaate kõikidest filosoofia peamistest harudest, 

võimaldades ühendada kaasaja probleeme mineviku suurte mõtlejate loodud vooludega. Kursus 

arendab mõtlemisvõimet ja oma seisukohtade täpset selgitamist. Erinevate ja vastandlike 

seisukohtade analüüsi oskus on vabas ideede konkurentsis toimetuleku eelduseks Kursus 

sisaldab ülevaadet filosoofia põhiprobleemide erinevatest lahendustest koos 

argumentatsioonidega ning hõlmab filosoofia tähtsamad koostisosad (metafüüsika, 

epistemoloogia, loogika, eetika, poliitiline filosoofia, õigusfilosoofia, esteetika). 

Maailma religioonid 

Mina ja teistsugused teised – mõista või hukka mõista? 
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Kursus toetab oma mina kujundamist tänapäeva kultuurilises mitmekesisuses.  Tutvume suurte 

maailmareligioonidega, nende ajalooga, -filosoofiaga, -eetikaga ja mõjuga tänapäeva maailmale. 

Uurime teaduse ja religiooni suhet. Otsime algust ja mõtet.  

1.3. Õppetegevuste 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 koos teistega, et toetada õpilaste kujunemist aktiivseiks 

ning iseseisvaiks õppijaiks; 

3) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

4) kasutatakse mitmekesist õppemetoodikat, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, 

projektõpe, õpimapi ja uurimistöö koostamine jm. 

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) osaletakse mooduliga seotud õpilastele suunatud võistlustel ja konkurssidel 

1.4. Füüsiline õpikeskkond  

Õpet kavandades ja korraldades:  

1) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 

2) külastatakse erinevaid mooduliga seotuid riigiasutusi Eesti vabariigis ning korraldatakse 

kohtumisi poliitikute ja avaliku sektori esindajatega 

1.5. Hindamise alused  

Hindamisel kasutatakse hinnanguid „arvestatud“ ja „mittearvestatud“. 

Hinnangu „arvestatud“ saamise aluseks  on kursuse tundidest osavõtt ja õpetaja poolt antud 

ülesannete vähemalt 50% täitmine. 

Hindamise aluseks on riiklik ja KJPG hindamisjuhend. 
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Kursuse jooksul kasutatavad hinnatavad ülesanded on: projektülesanded, paaris- ja grupitööd, 

individuaalsed täiendaval kodusel lugemisel põhinevad ülesanded, esitlused, kollokviumid, 

õpilaste osalemised võistlustel ja konkurssidel, tundides sooritatavad kontrolltööd.  

Õpilane saab kooliastme hinde kõikide kursuste koondhindena. 

1.6. Kursuse kirjeldused 

Tabel 41.  Mooduli kursuse nimetused,  maht 

Kursuse nimetus G1 G2 G3 

Politoloogia alused ja klassikalised teooriad 1 x x 

Filosoofia 1 x x 

Maailma religioonid x 2 x 

Kaasaegne ühiskond x x 1 

Kaasaegsed poliittehnoloogiad x x 1 

1.7. Kooliastme õpitulemused  

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) Omab ülevaadet II maailmasõja järgsest maailmast, selles toimunud ja toimuvatest 

kriisidest 

2) Omab oskust tänapäeva meediakanaleid informatsiooni hankimiseks kasutada ja oskust 

neid kriitiliselt hinnata ning leida neis peituvat objektiivset tõde 

3) Omab ülevaadet poliitilise manipuleerimise vahenditest ning oskab kriitiliselt hinnata 

tänapäeva meediakanalite rolli nendes protsessides 

4) Tunneb  politoloogia põhialuseid ning orienteerub tänapäeva poliitilisel maastikul 

5) Omandab ülevaate filosoofia põhiprobleemidest ja nende peegeldustest tänapäeva 

mitmekesises maailmas 

6) Omab ülevaadet maailma religioossest mitmekesisusest ning ülevaadet erinevate 

religioonide ajaloost ning põhimõtetest 

Politoloogia alused ja klassikalised teooriad 

Kursuse eesmärk:  

1) Kursus annab õpilastele ülevaate poliitilise mõjutamise ja võimu alternatiivsetest 

võimalustest, ratsionaalsest ja irratsionaalsest, prognoositavast ja prognoosimatust 

poliitilises valdkonnas. Kursus lähtub seisukohast, et poliitika on kollektiivne 

riskitegevus, st. garanteerimatute tagajärgedega tegevus, võimusuhete valdkonnas, kus 
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protsessis osalejad püüavad muuta oma staatust ühiskonnas ja jaotada ümber 

mõjusfäärid ajalooliselt väljakujunenud võimaluste raames.  

2) Kursuse eesmärgiks on õpetada õpilasi orienteeruma polükvalitatiivses ja pidevalt 

suureneva mobiilsusega maailmas, kasutades selleks dialoogi strateegiaid nii teoorias 

kui ka ühiskondlik-poliitilises praktikas, lähtudes seisukohast, et dialoogi abil saadud 

vastust ei ole põhimõtteliselt teiste vahenditega võimalik saada. 

Õppesisu: 

Poliitiline ontoloogia (võimu ideoloogilised alused, poliitiline ruum, poliitiline aeg); 

Poliitiline antropoloogia (poliitilised rollid, poliitiline eneserealiseerimine, poliitiline looming); 

Poliitiline aksioloogia (poliitilised väärtused, poliitilised ideaalid); 

Poliitiline kulturoloogia (poliitiline kultuur, poliitiline eetika, poliitiline psühholoogia, 

poliitilised traditsioonid ja stereotüübid); 

Poliitiline epistemoloogia (poliitilise tegelikkuse tunnetamine, poliitilise teadmise mudelid, 

poliitiliste paradigmade võimalused); 

Poliitiline praksioloogia (poliitiline tegevus, poliitika konstruktiivsed võimalused, poliitika 

destruktiivsed võimalused). 

Õpitulemused: 

Valikkursuse lõpetaja: 

1) mõistab inimühiskonna ajaloos ja tänapäeval toimuvate ühiskondlike muutuste protsesse 

ning olulisemate sündmuste põhjuseid ja tagajärgi; 

2) austab demokraatiat ning inimõigusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid ning on 

seadusekuulekas, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi ning tunneb kodanikuvastutust; 

3) on omandanud oma tulevikuvisiooni, kavandab seda ja tegutseb oma tulevikuplaanide 

täitumise nimel; 

4) huvitub iseenda, oma rahva, kogukonna ja maailma arengust, kujundab oma arvamuse 

ning on aktiivne ja vastutustundlik kodanik; 

5) tunneb mõningaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ning kasutab neist mõnda 

õppetöös, seostades õpitut igapäevaeluga; 

6) tunneb erinevate rahvaste kultuure, nende eripära ning suhtub lugupidavalt 

7) individuaalsetesse, kultuurilistesse ja maailmavaatelistesse erinevustesse, juhul kui need 

vaated pole inimsusevastased; 
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8) on omandanud teadmisi ja oskusi sotsiaalselt aktsepteeritud käitumisest ning 

inimestevahelistest suhetest, mis aitavad kaasa tõhusale toimimisele erinevates 

sotsiaalsetes kontekstides, väärtustades neid; 

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

kujunemist, väärtustades positiivset suhtumist endasse ja teistesse. 

Filosoofia 

Kursuse eesmärk:  

1) Sissejuhatav kursus filosoofiast annab ülevaate kõikidest filosoofia peamistest harudest 

ja arendab õppijas oskusi õpitava faktimaterjali kasutamiseks. Kursus on üles ehitatud 

kronoloogiliselt ja süstemaatiliselt, võimaldades orgaaniliselt ühendada kaasaja 

probleeme mineviku suurte mõtlejate loodud vooludega. Kursus arendab võimet 

järjekindlalt mõtelda, põhjendada oma seisukohti, täpselt selgitada enesele ja teistele 

oma põhimõtteid. Erinevate ja vastandlike seisukohtade analüüsi oskus on eelduseks 

toimetulekul ideede vabas konkurentsis. 

2) Kursus sisaldab ülevaate filosoofia põhiprobleemide erinevatest lahendustest koos 

argumentatsioonidega ning hõlmab filosoofia tähtsamad koostisosad: teoreetilise 

filosoofia (metafüüsika, epistemoloogia, loogika), ja praktilise filosoofia (eetika, 

poliitiline filosoofia, õigusfilosoofia, esteetika). 

3) Filosoofia kursus õpetab arusaamist erinevate seisukohtade loogikast ning kujundab 

võimet selliseid seisukohti iseseisvalt hinnata ja nende vahel valida, õpetab mõtlema 

teatavat liiki küsimustest loogiliste argumentide abil. 

Õppesisu: 

Filosoofia kui ümbritseva ilmaruumi uurimine. (Filosoofia tekkimine. Kosmoloogia. Esimesed 

filosoofilised kontseptsioonid ja 20. sajand); 

Filosoofia kui inimloomuse uurimine. (Sokrates ja probleemi sõnastamine. Filosoofia kui 

ratsionaalne tegevus. Filosoofia kui dialoog); 

Filosoofia kui inimloomuse uurimine ilmaruumis. (Uusaja tunnetusteooria tekkimine. 

Inimteadvuse uurimine. Empirism ja ratsionalism. Filosoofid filosoofia vastu); 

Immanuel Kant ja deontoloogia. (Eetiliste probleemide olemus. Kanti eetiline teooria. 

Kategooriline imperatiiv. Skeptitsism ja relativism); 

Jeremy Bentham ja utilitarism. (Suurima naudingu printsiip. Individualismilt kollektiivsuse 

põhimõttele. Utilitaarne arvestus. Vastuväited utilitarismile);  
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Terve indiviidi teooria. (Platon inimhinge tervisest. Psühhoanalüüs ja hingetervise teooria); 

Tahtevabaduse probleem. (Sigmund Freud ja jäik determinism. Nõrk determinism. Rene 

Descartes’i vaba tahte teooria); 

Liberaalne sotsiaalne filosoofia. (Adam Smith: vaba ettevõtluse filosoofia. John Stuart Mill: 

muudatused vaba ettevõtluse filosoofias); 

Konservatiivne sotsiaalne filosoofia. (Varajane konservatism. Ratsionaalse mõistuse kriitika. 

Traditsioonid. Kaasaegne konservatism); 

Sotsialismi sotsiaalne filosoofia. (Karl Marx ja moodsa sotsialismi päritolu. Sotsialismi 

sotsiaalne teooria. Herbert Marcuse: kaasaegsed arusaamad Marxist); 

Võimu legitiimsuse probleem. (Võimu päritolu teooriad. John Lock: ühiskondliku lepingu 

teooria. Jean Jaqcues Rousseau: ühiskondliku lepingu teooria); 

Parempoolne liberalismi kriitika. (Traditsionalism. Fašism ja orgaanilise riigi teooria); 

Vasakpoolne liberalismi kriitika. (Karl Marx ja riigi teooria. Ideoloogia osa poliitikas. 

Sotsialistliku revolutsiooni teooria); 

Kunsti kriitika. (Platon: kunsti kriitika filosoofiline põhjendus. Õpetus vormidest. Hinge 

struktuur. Kunst ja meeleline maailm); 

Kunsti apoloogia. (Kunsti ülesanded. Kunsti kaitsmine Aristotelese poolt. Oscar Wilde: kunst 

kunsti pärast. Romantism: kujutlusvõime ja mõistus); 

Sören Kierkegard ja religioosne kogemus. (Religioosse kogemuse mitmekesisus. Kristluse uus 

interpretatsioon); 

Jumalatõestused. (Kas Jumala olemasolu on võimalik tõestada? Teleoloogiline tõestus. 

Kosmoloogiline tõestus. Ontoloogiline tõestus); 

Descartes ja tunnetusteooria. (Epistemoloogia tekkimine. Kahtlusmeetod. Wilhelm Leibnitz ja 

ratsionalism); 

Inglise empiirikud. (John Locki ideedeteooria. David Hume’ skeptitsism); 

Immanuel Kanti tunnetusteooria. (Empiirikute ja ratsionalistide vaidlus. Kanti krititsism). 

Õpitulemused: 

Kursuse lõpetaja: 

1) kirjeldab filosoofia ainevaldkonna ülesehitust ja olulisemaid mõisteid ning arutleb 

filosoofia rolli üle tänapäeva maailmas; 

2) iseloomustab mõningaid olulisemaid käsitlusi, mõisteid ja autoreid filosoofia ajaloost 

ning seostab neid filosoofia ajaloo perioodidega; 
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3) rakendab mõningaid tähtsamaid kriitilise mõtlemise ja filosoofilise tõlgendamise 

tehnikaid filosoofilises arutluses; 

4) rakendab peamisi filosoofilise arutluse häid tavasid seminaris osaledes, jõukohast 

allikteksti mõtestades ning esseed koostades; 

5) arutleb teadmisviiside ja teaduslikkuse filosoofiliste küsimuste üle, lähtudes omandatud 

teadmistest ja omaenda kogemusest; 

6) arutleb väärtuste ja nende toimimise filosoofiliste küsimuste üle, lähtudes omandatud 

teadmistest ja omaenda kogemusest; 

7) arutleb ühiskonna ja keskkonna filosoofiliste küsimuste üle, lähtudes omandatud 

teadmistest ja omaenda kogemusest; 

8) teadvustab oma iseseisva mõtlemise ja otsustamise võimet ning rakendab seda 

filosoofilisi küsimusi arutades. 

Maailma religioonid 

Kursuse eesmärk: 

1) Püüd mõista ennast ja teisi.  Miks mina olen selline? Miks nemad on teistsugused? 

2) Kuidas mõtlevad teised, kuidas mõtlen mina.  

3) Väärtuste ja uskumuste roll inimese toimimises.  

Õppesisu: 

Gümnaasiumi maailmareligioonide kursus on kujundatud vastavuses tänapäeva sotsiaalteaduste 

ja kultuurilise arengu ja ühiskondlike vajadustega. Õpilased omandavad sotsiaalse kirjaoskuse, 

s.o teadmised, oskused, väärtused ja hoiakud, mis on vajalikud vastutustundlikuks toimetulekuks 

dünaamilises ja mitmekultuurilises keskkonnas.  

Õppeaine eesmärk on luua eeldused aktiivse ja kompetentse kodaniku kujunemiseks, kes suudab 

kohaneda muutustega, oskab ennast arenguga suhestada, oma kodanikupositsiooni kujundada, on 

avatud uutele ideedele ja elukestvale õppimisele. 

Õppeaine omandamisega valmistuvad õpilased toimima teadlike kodanikena demokraatlikus 

ühiskonnas.  

Maailmareligioonide kursus käsitleb nüüdisaegse ühiskonna sotsiaalseid suhteid ning protsesse 

ja tutvustab ühiskonnaelu korraldust ja toimimist.  

Õpilane puutub ühiskonnas kokku erinevate eluvaldkondade ja situatsioonidega. Et toetada 

õpilase sotsialiseerumist ja ühiskondliku kompetentsuse kujunemist, hõlmab ainekava 

mitmekesist teemaderingi religioonidest, kultuurist, eetikast ning filosoofiast. Kiiresti muutuvas 



393 

 

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 vaadete, -demograafiliste ja -sotsiaal-majanduslike ja -kultuuriliste 

karakteristikutega inimesi. 

Maailmareligioonide kaks kursust koosnevad kolmest teemavaldkonnast: religioosne kultuur; 

maailmareligioonid; religioon ja teadus. 

Religioosse kultuuri käsitlevas teemavaldkonnas: 

vaadeldakse ühiskonna sotsiaalse süsteemi elemente: sotsiaalset struktuuri (religioosseid kihte, 

kogukondi ja ateiste), sotsiaalseid suhteid ja protsesse (nt koostööd ja konflikti, võimu, allumist 

ja vastupanu, lõimumist ja eristumist, tõrjutust ja osalust); 

analüüsitakse ühiskonna elu reguleerivaid religioosseid ja eetilisi norme ja väärtusi ning 

erinevates valdkondades välja kujunenud institutsionaalset korraldust (näiteks kirikut, 

teokraatlikku riiki, õigust); 

uuritakse usu ja religiooni erinevuse olemust ning funktsioone; tutvutakse religioossete 

ühiskondade struktuuri ja ülesannetega, analüüsitakse riigi ja religioonidevahelise koostöö 

võimalusi ja kogemusi; 

õpitakse tundma erinevaid jumalakäsitlusi ja nende kriitikat; tutvutakse religioonide 

kujunemisloo- ja peamiste tunnusjoontega, pöörates erilist tähelepanu religioonide 

eksisteerimise põhjustele; tegeletakse vastuste otsimisega eksistentsiaalsetele küsimustele. 

Maailmareligioone käsitlevas teemavaldkonnas: 

süvenetakse suurte praktiseerivate religioonide toimimisse, nende erinevustesse ja sarnasustesse, 

selgitatakse aktiivselt fundamentalistlike – terroristlike liikumiste inimsusevastast olemust; 

käsitletakse inimõiguste olukorda, poliitiliste õiguste ja vabaduste realiseerimise võimalusi 

erinevates religioonides; selgitatakse ususeaduste erinevaid tõlgendusvõimalusi erinevates 

allkultuurides; vaadeldakse erinevaid religioone, sidudes neid maailma ja Eesti ajalooga; 

õpitakse tundma religioossete ideoloogiate põhijooni ja seisukohti erinevates 

poliitikavaldkondades (hariduses, sotsiaalsfääris, maksupoliitikas jm); 

Religiooni ja teaduse suhteid käsitlev teemavaldkond aitab kujundada noorte maailmapilti, loob 

võimaluse vaadelda ja mõista maailma erinevatest vaatenurkadest vaataja pilgu läbi. 

Õppetegevuse vormiks on loeng, loeng-vestlus, seminar, rühmatöö, valikvastustega testide 

lahendamine üksikult ja gruppides, iseseisev õppematerjalide läbitöötamine, videomaterjalide 
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läbivaatus, välitööd- õppekäigud valitud usuasutuse külastus, õpilaskonverentsi ettevalmistamine 

ja läbiviimine või lühiuurimuse (essee) koostamine, religioossuse uurimuse läbiviimine koolis. 

Õpitulemused: 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) tunneb nüüdisühiskonna kujunemise põhijooni, struktuuri, valdkondi ja korraldust, 

mõistab religiooni toimemehhanisme ning oskab ennast ühiskonna arenguga suhestada; 

2) tunneb ja väärtustab demokraatia põhimõtteid, inim- ja kodanikuõigusi; hindab kõrgelt 

tolerantsust ning eitab inimsusevastaseid liikumisi; 

3) iseloomustab kultuuridevahelise poliitilise ja majandusliku suhtlemise põhimõtteid, 

nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse, tunneb olulisi religioosseid liikumisi 

ning mõistab oma kultuuriidentiteeti maailmakultuuris; 

4) on omandanud ülevaate nüüdisaegsete usundite toimemehhanismidest, oskab 

adekvaatselt määrata ja realiseerida oma suhet teljel usk ja teadus  ning otsida teavet 

omale sobivate eneserakendus- ja enesearendusvõimaluste kohta; 

5) teab õigust usuvabadusele, kiriku ja riigi lahuspõhimõtet ning käitub teadliku ja 

tolerantse kodanikuna, analüüsib oma käitumise tagajärgi ning mõistab religioonide rolli 

globaalsel tasandil (koostöövõimalus, konfliktivõimalus, kultuuriidentiteet); 

6) määratleb end ühiskonnas oma tõekspidamisi arvestades, tuleb toime multikultuurses 

ühiskonnas, osaleb aktiivselt ja vastutustundlikult ühiskonnaelus, kaitseb oma huve ja 

õigusi, arvestades teiste inimeste õigusi, ning seisab vastu demokraatlike väärtuste 

eiramisele; 

7) seletab ja kasutab kontekstis religioonialaseid olulisemaid mõisteid ja põhimõtteid; oskab 

leida vajalikku infot, seda kriitiliselt hinnata, süstematiseerida ja kasutada. 

8) Mõistab erinevate maailmavaadete mõju inimesele ja ühiskondadele.     On teadlik oma 

peamistest väärtushoiakutest ning analüüsib väärtuste rolli enda ja teiste inimeste 

toimimises 

Kaasaegne ühiskond 

Kursuse eesmärk: 

Ülevaate andmine II  maailmasõja järgsest maailmast, külma sõja aegsest vastasseisust, selle 

ajutisest tagasitõmbumisest ning uuesti puhkemisest 21. sajandi algul 

Ülevaate andmine tänastest pingekolletest maailmas, nendes peituvatest ohtudest ning 

võimalustest neid rahumeelselt lahendada 
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Ülevaate andmine postmodernismi mõjudest inimkonna mõttemaailmale ja igapäevaelule 

Teadvustada demokraatliku tulevikumaailma võimalikkusest  

Õpilaste teadlikkuse ja maailmapildi avardamine 

Õppesisu:  

Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.  

Teoreetilises osas analüüsitakse jooksvaid välispoliitilisi sõlmpunkte, mis muutuvad ajas ja 

ruumis. Analüütilise osa aluseks on tänapäevased maailma peamised meediakanalid. 

Meediakanalite puhul näidatakse, kuidas sündmusi ja probleeme on võimalik erinevalt kajastada. 

Arutletakse, miks seda tehakse ning millised on sellise tegevuse tagajärjed.  

Praktilises osas on kursuse valinud õpilastel võimalus proovida välispoliitilise analüütiku rolli. 

Selleks tuleb iseseisvalt meeskonnatööna analüüsida mingit konkreetset hetkel aktuaalset olevat 

välispoliitilist probleemi või küsimust ning töötada välja probleemi maailmale tervikuna 

positiivselt mõjuv lahendus. 

Kursuse detailne õppesisu on kirjas töökavas 

Õpitulemused 

Kursuse valinud õpilane: 

1) kasutab erinevaid õpistrateegiaid, oskab koostada uurimistööd ja seda esitleda, oskab olla 

meeskonna liige ja panustada ühiste eesmärkide saavutamisse; 

2) on kujundanud oma aktiivse kodanikupositsiooni, tunnetab end dialoogivõimelise 

ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja globaalses kontekstis, oskab konflikte vältida ja 

lahendada, käitub tolerantselt; 

3) mõtleb kriitiliselt ja loovalt, arendab ning hindab oma ja teiste ideid, põhjendab oma 

valikuid ning seisukohti; 

4) omab ülevaadet maailma olulisematest välispoliitilistest sõlmpunktidest, on võimeline 

neid allikakriitiliselt hindama ning pakkuma välja lahendusi 

5) on võimeline orienteeruma nii eest- kui ka võõrkeelses välispoliitilisi teemasid 

kajastavates erinevates infokanalites 

6) hindab demokraatlikku ja konstruktiivset maailmanägemust riikidevahelistest suhetes 

Kaasaegsed poliittehnoloogiad 

Kursuse eesmärk:  
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Ülevaate andmine peamistest kommunikatiivsetest ja informatiivsetest tehnoloogiatest 

poliitilises elus 

Ülevaate andmine poliitilise manipuleerimise vahenditest, mida kasutatakse valimiskampaaniate 

läbiviimisel 

Ülevaate andmine ajakirjanduse, televisiooni ja interneti võimalustest tänapäeva poliitilistes 

protsessides 

Eetiliste väärtuste teadvustamine õpilastes 

Õppesisu:  

Kursus on eelkõige praktilise suunitlusega ning hõlmab erinevate ainega seotud näidete ja 

kaasuste analüüsi. Kursuse jooksul analüüsitakse tänapäeva tuntud poliitikute (rõhuasetus on 

Eesti poliitikutel) olulisi kõnesid, meedias ilmunud artikleid ja esinemisi ning valimisreklaame. 

Analüüside põhjal saadakse ettekujutus argumenteerimise alustest, enesekehtestamise 

võimalustest, valetamise psühholoogiast, kõneteksti ja kehakeele kokkulangemisest. Leitakse 

vastus küsimusele, mis on manipuleerimine ning kuidas sellele vastata 

Kursuse detailne õppesisu on kirjas töökavas 

Õpitulemused: 

Kursuse valinud õpilane: 

1) kasutab erinevaid õpistrateegiaid, oskab koostada uurimistööd ja seda esitleda, oskab 

olla meeskonna liige ja panustada ühiste eesmärkide saavutamisse; 

2) on kujundanud oma aktiivse kodanikupositsiooni, tunnetab end dialoogivõimelise 

ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja globaalses kontekstis, oskab konflikte vältida ja 

lahendada, käitub tolerantselt; 

3) mõtleb kriitiliselt ja loovalt, arendab ning hindab oma ja teiste ideid, põhjendab oma 

valikuid ning seisukohti; 

4) on saanud eelteadmised, kuidas demokraatliku riigi kodanikuna langetada riigile kui 

tervikule võimalikult soodsamaid otsuseid 

5) on saanud eelteadmised, kuidas ennast tulevases elus paremini kehtestada ning oma 

otsuseid ellu viia 

6) omandab ülevaate ühiskonnas üldlevinud eetilistest põhimõtetest ning 

käitumisnormidest 
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§ 44 Psühholoogia 

1. Üldalused 

1.1 Õppe-ja kasvatuse eesmärgid 

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 ning normi ja patoloogiat; 

3) tunneb igapäevaelus kasutatavaid psühholoogiaga seotud mõisteid ja kontseptsioone; 

4) oskab rakendada psühholoogia seaduspärasusi enda õppimist analüüsides ning õpioskusi 

arendades; 

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

kultuurilisi erinevusi; 

6) analüüsib põhiliste sotsiaalsete protsesside mõju inimese käitumisele igapäevaelus; 

7) tunneb inimestevahelise suhtlemise seaduspärasusi ja põhiprobleeme ning omab 

ettekujutust suhtlemise põhioskustest; 

8) saab aru inimese olemusest, isiksusejoontest ning käitumise peamistest protsessidest ja 

motiividest; 

9) seostab teoreetilisi teadmisi igapäevaelus toimuvate suhtlemisolukordadega;  

10) mõistab ja kirjeldab psühholoogiateadmiste rakendamise võimalusi igapäevaelus ja 

rakendab psühholoogiateadmisi enda karjääriplaani koostamisel; 

11) teab ainevaldkonnaga seotud elukutseid ja ameteid ning mõistab nende töö väärtust 

ühiskonnas. 

1.2 Mooduli kirjeldus  

Moodul „Psühholoogia“ loob terviku, mõtestades seni omandatut kõrgemal tasemel, kusjuures 

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

omandatakse valmidus mõista ning analüüsida enda ja teiste käitumist, toetudes põhilistele 

psühholoogilistele seaduspärasustele.  
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Mooduli läbimisel kujuneb õpilastel arusaam psühholoogiast kui inimese tunnetust ja käitumist 

uurivast teadusest. Mooduli teemade valikul on toetutud uurimustele ja katsetele, mis annavad 

valmiduse mõista psühholoogiateadmiste rakendamise võimalusi eelkõige enda ja teiste 

käitumise seletamiseks. Samuti kujuneb arusaam psühholoogiast teadusena, mis aitab mõista 

inimese olemust tervikuna ning seda, kuidas ta koos teistega tegutseb.  

Moodul 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. Mooduli 

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 (nt arutelud, rollimängud, 

rühmatööd, paaristööd, juhtumianalüüsid, ajurünnakud jne) ning praktilised ülesanded (nt 

katsed, vaatlused, intervjuud jne), mis võimaldavad õpilastel ise avastada ja oma 

kogemusele tuginedes uurida psühholoogia olulisemaid seaduspärasusi ning mõista 

teoreetilisi teadmisi;  

2) individuaalse ja kollektiivse õppe võimaldamine; 

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

inimestega jne), kusjuures õppemeetodi valik sõltub konkreetsest õpieesmärgist. 

Psühholoogias õpetatakse teatud teemasid ülevaate korras ning teatud teemasid sügavuti. 

Teemasid võib käsitleda nii üksteisele järgnevatena kui ka integreerituna, et saavutada 

oskuste-, teadmiste- ja väärtustepõhised õpitulemused.  

Teistest õppeainetest on moodul tihedalt seotud loodusvaldkonna ja teiste sotsiaalvaldkonna 

ainetega. 

1.3 Õppetegevuste kavandamine ja korraldamine 

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

ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega; 
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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, ettevõtted, 

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. 

1.4 Füüsiline õpikeskkond (rühmatöö, internet, õppematerjalid ja-vahendid jne) 

Psühholoogia õpetamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosast ja teistest 

õpikeskkonda reguleerivatest õigusaktidest. 

Õppetöö on korraldatud valdavalt klassis, kus on võimalused rühmatööks ja ümarlauavestluseks 

ning toetavad demonstratsioonivahendid. 

Õppe sidumiseks igapäevaeluga võimaldab kool õpet väljaspool klassiruumi. 

1.5 Hindamise alused 

Psühholoogia õpitulemusi hinnates lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa KJPG  ja 

teiste hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hindamine tähendab konkreetsete 

õpitulemuste saavutatuse ja õppija arengu toetamist, põhirõhk on õpilase arengu toetamisel.  
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Hindamise põhiline ülesanne on toetada õpilase arengut, kujundades positiivset minapilti ja 

adekvaatset enesehinnangut, kusjuures oluline on õpilase enda roll hindamises, pakkudes 

võimalusi enesehindamiseks. 

Psühholoogias hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi, kuid ei hinnata hoiakuid ega väärtusi. 

Hoiakute ja väärtuste kohta antakse õpilasele tagasisidet. Kirjalikke ülesandeid hinnates 

arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.  

Õpitulemuste hindamise vormid on mitmekesised, sisaldades nii suulisi, kirjalikke kui ka 

praktilisi ülesandeid. 

Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane: 

1) selgitab ja kirjeldab mõistete sisu ning nende seoseid, 

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

teadmistega ja igapäevaeluga, 

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

lähtuvalt õpitulemustest, 

4) demonstreerib faktide, mõistete ning seaduspärasuste tundmist lähtuvalt õpiülesannete 

sisust. 

Praktiliste ülesannete puhul õpilane: 

1) rakendab teoreetilisi teadmisi praktiliselt õpisituatsioonis; 

2) demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpisituatsioonis, 

3) kirjeldab õpitulemustes määratud teadmiste ja oskuste rakendamist igapäevaelus. 

Õpilane saab kooliastme hinde kõikide kursuste koondhindena. 

1.5. Kursuste kirjeldused 

Tabel 42. Kursuste jaotus on järgmine: 

Kursus Maht  Klass 

Psühholoogia alused 1 kursus G1 

Suhtlemispsühholoogia 1 kursus  

Bioloogiline psühholoogia 1 kursus G2 

Isiksusepsühholoogia 1 kursus  

Patopsühholoogia 1 kursus G3 

Sotsiaalpsühholoogia 1 kursus  

1.6. Kooliastme õpitulemused 

Gümnaasiumi õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust. 
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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 psühholoogias; 

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) oskab kuulata ja ennast väljendada; 

8) mõistab enda ja teise positsiooni ning kaasvestleja motiive ja tundeid; 

9) suudab hinnata suhtlemissituatsioone ja valida sobivad käitumisviise; 

10) oskab ennetada pinge- ja konfliktsituatsioone või lahendada neid tulemuslikult; 

11) analüüsib füsioloogiliste protsesside mõju psüühilistele protsessidele ja käitumisele; 

12) oskab kasutada RHK-d psühhiaatriliste haiguste kohta info hankimiseks; 

13) mõistab depressiooni ja skisofreenia argitähenduse ja kliinilise diagnoosi erinevust ja 

tunneb nende haiguste sümptomeid, kulgu ja etioloogiat; 

14) mõistab ja kirjeldab psühholoogiateadmiste rakendamise võimalusi igapäevaelus. 

1.7. Psühholoogia mooduli õpitulemused ja õppesisu kursuste kaupa 

Psühholoogia alused 

Õppe-eesmärgid 

1) anda ülevaade psühholoogia põhilistest uurimismeetoditest  ja koolkondadest; 

2) kujundada arusaama erinevatest tunnetusprotsessidest ja nende mõjust õpitegevusele. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab psühholoogia põhilisi uurimismeetodeid (kirjeldavad, korrelatiivsed, 

eksperimentaalsed) ning toob näiteid psühholoogia teaduslike uurimuste kohta; 
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2) on võimeline seostama psühholoogilise teooria seal esinevate seisukohtade ja väärtuste 

põhjal  sobiva psühholoogia vooluga; 

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

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

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

teadmiste konstrueerimine ning oskab analüüsida oma õpitegevusi; 

6) mõistab tähelepanu, infotöötluse sügavuse ja info kokkupakkimise mõju mällu 

salvestamisele; 

7) teab unustamise põhjuseid ning oskab tuua näiteid, kuidas muuta meenutamine õppides 

tõhusamaks; 

8) teab põhiemotsioone  ning kirjeldab, kuidas emotsioonid väljenduvad füsioloogiliselt, 

tunnetuslikult ja käitumises; 

9) kirjeldab inimese saavutusvajaduse rahuldamise võimalusi erinevates 

tegevusvaldkondades. 

Õppesisu: 

Psühholoogiateadus. Psühholoogia kui teadus. Teaduslik psühholoogia ja rahvapsühholoogia. 

Psühholoogia uurimismeetodid. Psühholoogia harud ja seos teiste teadustega. Psühholoogia 

voolud ja koolkonnad. Biheivioristlik, kognitiivne, humanistlik, eksistentsialistlik, geštalt, 

psühhoanalüütiline, evolutsiooniline koolkond. Nende olulisimad teooriad, esindajad ja panus 

kaasaegse peavoolu psühholoogia kujunemisse.  

Taju ja tähelepanu. Taju ja selle omadused. Tajukujundi tekkimine. Tajuliigid: sügavus-, 

liikumis-, ruumitaju. 

Tahtlik ja tahtmatu tähelepanu. 

Õppimine. Õppimine, teadmised ja oskused. Õppimise viisid: harjumine, tingimine, sotsiaalne 

õppimine, 

teadmiste konstrueerimine. 

Mälu. Mälu. Toomalu ja pikaajalise mälu. Episoodiline, semantiline ja protseduuriline mälu.  

Mäluprotsessid: salvestamine, meenutamine, unustamine. 

Geenid ja keskkond. Debati koht psühholoogia ajaloos. Biheivioristliku ja bioloogilise 

lähenemise kitsaskohad. Pärilikkuse mehhanismid ja nende uurimise meetodid. Kaksikute 

uuringud.  Probleemi ühiskondlik ja poliitiline mõõde. 
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Emotsioonid. Emotsioon. Emotsiooni komponendid. Põhiemotsioonid ja emotsioonide 

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

Bioloogiline psühholoogia 

Õppe-eesmärgid 

1) anda ülevaade närvisüsteemi ehitusest ja talitlusest ning seda mõjutavatest teguritest; 

2) õppida tundma tänapäevaseid ajukuva meetodeid; 

3) kujundada arusaama õigest toitumisest ja selle mõjust psüühikale. 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) tunneb inimese perifeerse ja kesknärvisüsteemi ehitust ning talitlust; 

2) oskab nimetada klassikalisi virgatsaineid ja nende funktsioone; 

3) võrdleb erinevate narkootikumide ja ravimite toimemehhanismi sünapsi tasandil; 

4) tunneb tuntumaid hormoone ja nende funktsioone; 

5) analüüsib tasakaalustatud toitumise ja enesetunde vahelisi seoseid; 

6) oskab võrrelda erinevaid tänapäevaseid ajukuva meetodeid ja suudab ajupilti teiste 

anatoomiliste struktuuride omast eristada; 

7) tunneb psühhotroopsete ainete positiivset ja negatiivset mõju närvisüsteemile. 

Õppesisu: 

Tunnetuse ja tegevuse bioloogiline alus. Inimese närvisüsteem: perifeerne ja kesknärvisüsteem. 

Närviraku ehitus ja talitlus. Meeleelundid ja aistingud. 

Virgatsained ja sünapsid. Presünaptiline ja postsünaptiline rakk. Klassikalised virgatsained. 

Sünaptilise ülekande mõjutamise mehhanismid. Endogeensed ja eksogeensed psüühikat 

mõjutavad ained.  

Hormoonid. Ööpäevarütmid. Kasv ja areng. Meeleolumuutused. Immuunsüsteem. Võitle või 

põgene. Reproduktsioon. Söömiskäitumine. Hüpofüüs, käbikeha, kilpnääre, tüünus, neerupealis, 

pankreas, munasari, munand. 

Toitumine. Makro- ja mikrotoitained. Toitumispäeviku täitmine. Müüdid toitumise kohta. 

Madala rasvasisaldusega dieedid. Madala süsivesikute sisaldusega dieedid. Taimetoit. 

Toidulisandid. 
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Ajukuva meetodid. Häiretega patsientide uurimine. CT, PET ja MRI piltide vaatamine ja 

kuvatava info analüüsimine.  

Psühhofarmakoloogia, narkootikumid. Endogeensed ja eksogeensed psühhotroopsed ained. 

Dopamiin ja levodopa. GABA. Amfetamiin, kanep, GHB (korgijook), MDMM (extasy), 

nikotiin.  

Patopsühholoogia 

Õppe-eesmärgid 

1) õpetada eristama normi ja patoloogiat; 

2) anda ülevaade levinud psühhiaatrilistest haigustest ja nende tekkimise mehhanismidest 

Õpitulemused 

1) oskab vahet teha erinevusel ja patoloogial; 

2) oskab kasutada RHK-d teda huvitava häire kohta info otsimiseks; 

3) kirjeldab stressi mõju psühhiaatriliste ja kehaliste  haiguste kujunemisel; 

4) kirjeldab skisofreenia depressiooni haiguspilti ja sümptomeid;  

5) võrdleb tablettravi ja psühhoteraapia efektiivsust ja kulukust, teab levinumaid 

teraapialiike ning nende kitsaskohti; 

6) selgitab psühholoogi tööd eri valdkondades ning teadvustab eetilisi printsiipe 

psühholoogias ja psühhiaatrias.  

Õppesisu: 

Norm ja häire. Subjektiivne, kultuuriline, statistiline ja kliiniline norm.  

Rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon. RHK põhiprintsiibid. DSM ja RHK võrdlus. 

Prognoos. Etioloogia. Epidemioloogia.  

Stress ja diatees. Stress ja diatees mudel. Biopsühhosotsiaalne mudel. Meditsiiniline mudel.  

Skisofreenia. Skisofreenia positiivsed ja negatiivsed sümptomid. Luul ja hallutsinatsioon. 

Skisofreenia alavormid: paranoidne, hebefreenne, katatoonne ja lihtne skisofreenia. Ravi.  

Depressioon. Sümptomid. Diagnoos. Suitsiid. Ravi.  

Teised meeleoluhäired, ärevushäired, toitumishäired, neurodegeneratiivsed häired, harjumus- ja 

impulsihäired, vaimne alaareng ja arenguhäired. Õpilaste ettekanded erinevatest häiretest ja 

diskussioon kaasnevate probleemide üle. 
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Psühholoogia ja psühhiaatria  rakendused. Psühholoogi ja psühhiaatri erinevus. Psühholoogi 

elukutse ja psühholoogia rakendused. Kognitiiv-käitumuslik teraapia. Psühholoogiateadmiste 

rakendamine meditsiinis ja rahva Suhtlemispsühholoogia  

Õppe-eesmärgid 

1) arendada suhtlemisoskusi; 

2) õpetada erinevate oskuste valimist lähtuvalt suhtlemissituatsioonist. 

Õpitulemused 

1) teab kommunikatsiooni olemust ja oskab liikuda ühelt suhete tasandilt teisele vastavalt 

situatsiooni muutusele; 

2) oskab ära tunda erinevaid suhtlemistõkkeid ja mõistab nende kasutamise mõju suhtlemise 

edukusele ja partneri isiksusele;  

3) oskab kasutada kuulamisoskuse alaoskusi; 

4) tunneb põhilisi isikutaju mehhanisme; 

5) teab esmamulje mõju edasisele suhtlemisele; 

6) oskab kontakti loomisel ja hoidmisel ennast kohandada partneri juhtiva meelesüsteemiga; 

7) teab mitteverbaalse suhtlemise funktsioone; 

8) oskab koostada ja ette kanda kõnet, analüüsida kogu protsessi; 

9) teab enesetutvustuse põhiaspekte; 

10) oskab koostada hinnanguvaba täissõnumit; 

11) oskab suhtlemissituatsioonis valida konflikti mittetekitavat tasandit;  

12) tunneb erinevate käitumisviiside tunnuseid ja tagajärgi; 

13) oskab vahet teha vajadus- ja väärtuskonfliktil, tunneb konfliktide lahendamise viise; 

14) oskab anda konstruktiivset tagasisidet ja kasutab kriitikale reageerimisel erinevaid 

strateegiaid. 

Õppesisu: 

Kommunikatsioon. Kommunikatsiooni mõiste. Suhtlemise vormid (interpersonaalne, 

grupitasandi, organisatsioonitasandi ja avalik suhtlemine, vahendatud massikommunikatsioon). 

Situatsiooni tegurid. Suhete kvalitatiivsed tasemed. Sotsiaalne reaalsus. Kommunikatsiooni alus, 

printsiibid, tüübid, komponendid. Berlo kommunikatsioonimudel. 

Suhtlemistõkked ja nende mõju suhtlemisprotsessis. Kritiseerimine, süüdistamine; sildistamine, 

naeruvääristamine; diagnoosimine, analüüsimine; kiitmine; kamandamine, käsutamine ; 
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ähvardamine ; moraali lugemine; ülekuulamine, küsitlemine; nõuandmine; loogika kasutamine; 

teema vahetamine; rahustamine. 

Kuulamine. Kolm kuulamisoskust: tähelepanu väljendamine (kehakeel, keskkond); jälgimine 

(ukseavajad, julgustused, paus); peegeldamine (ümbersõnastamine, tunnete ja tähenduste 

peegeldamine, kokkuvõte). Pseudokuulamine. Kuulamistõkked. Kuulamise tasemed. 

Isikutaju. Isikutaju mehhanismid. Isikutaju efektid (esmamulje, korduvtaju, lahkumisefekt, 

võõristusefekt). Parataksilised moonutused. 

Kontakti loomine ja hoidmine. Juhtiv meelesüsteem (visuaalne, auditiivne, kinesteetiline). 

Peegeldamine ja sobitumine (kehakeel, hääl, sõnad). Kontakti  avaldumise tasandid.  Kontakti 

olemasolu näitajad. 

Mitteverbaalne suhtlemine. Spontaanne ja sümboolne suhtlemine. Mitteverbaalse suhtlemise 

funktsioonid, vahendid (prokseemika, puudutused, pilk ja silmside, miimika, kehaliigutused, 

hääl, suhtlemise abivahendid). Soolised erinevused mitteverbaalses käitumises. 

Verbaalne suhtlemine. Hea kõne tunnused (sisukus, emotsionaalsus, lihtsus, tihedus). Kõne 

alustamine ja lõpetamine. Abstraktsed ja kogemussõnad. Udukeel (kustutamised, moonutamised, 

üldistamised). Täpsustavate küsimuste esitamine. Meelesüsteemi eripära peegeldav sõnavara 

(visuaalsed, auditiivsed, kinesteetilised fraasid). 

Esmakohtumine. Enesetutvustus. Eneseavamine. Johari aken (avatud, varjatud, pime ja tundmatu 

ala). Eneseavamise tõkked. Eneseavamise optimaalne tase.  

Eneseväljendus. Eneseväljenduse neli kategooriat (tähelepanekute, mõtete, tunnete, soovide 

väljendamine). Täissõnumid. Risustatud sõnumid.  

Transaktsioonialalüüs. Vanema-, lapse- ja täiskasvanutasand. Sõnumid erinevatelt tasanditelt. 

Tasandite liigid (rööpsed, ristuvad, varjatud).  

Käitumisviisid. Agressiivne, alistuv ja kehtestav käitumine. Enesekehtestamine, märkuse 

tegemine. Toimetulek vastupanuga. 

Konflikt. Konfliktide põhjused. Isiksusesisene, isiksustevaheline ja gruppidevaheline konflikt. 

Konfliktide tüübid (akuutsed, kroonilised, latentsed).  Vajadus- ja väärtuskonflikt. Konflikti 

koostisosad, pinge areng konfliktis.  Vajaduskonflikti  lahendamise viisid (võitja-kaotaja, võitja-

võitja). Väärtuskonflikti lahendamise võimalused. Sekkumiste strateegiad. Konflikti juhtimise 

viisid. 
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Tagasiside. Konstruktiivne tagasiside. Kriitikale reageerimine (omaksvõtt, udutamine, 

sondeerimine). Eristrateegiad (katkine plaat, nihe sisult protsessile, hetkeline viivitus, aeg maha). 

Isiksusepsühholoogia  

Õppe-eesmärgid 

1) anda ülevaade tänapäevastest isiksusekäsitlustest 

2) õpetada analüüsima oma käitumist, lähtudes isiksuseomadustest, väärtustest ja hoiakutest 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) mõistab tänapäevaseid isiksusekäsitlusi, tunneb üldjoontes nende kujunemislugu; 

2) oskab näha isiksuse teooriate ja uurimuste seoseid igapäevaelu nähtustega; 

3) mõistab pärilikkuse ja keskkonna osa isiksuseomaduste kujunemises;  

4) teab isiksuseomaduste mõõtmise põhilisi meetodeid psühholoogias; 

5) oskab tuua näiteid üld- ja erivõimekuse väljendumise ning rakendamise võimaluste kohta 

inimestel; 

6) mõistab normi ja hälbivuse suhtelisust ning väärtustab inimeste erinevusi; 

7) suudab argumenteeritult analüüsida isiksuse omaduste ja vaimsete võimete mõju 

käitumises; 

8) suudab ennast ja oma käitumist analüüsida, lähtudes oma isiksuseomadustest, väärtustest 

ja hoiakutest. 

Õppesisu: 

Sissejuhatus isiksusepsühholoogiasse. Isiksuse uurimise koht psühholoogias. Isiksuse uurimine 

Eestis. Uurimismeetodid. Isiksuse mõiste ja paradigmad.  

Humanistlik paradigma. Humanistlik lähenemine: Abraham Maslow, Carl Rogers, eneseteostus, 

armastus, spontaansus 

Psühhodünaamiline paradigma. Klassikaline psühhoanalüüs: Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, 

Alfred Adler, alateadvus, kompleks, ego kaitsemehhanismid, isiksuse arengu staadiumid. 

Neofreudism: Karen Horney, Erik Erikson, Erich Fromm, baasärevus, kultuur, neuroos. 

Klassifitseeriv ja kognitiivkäitumuslik paradigma. Gordon Allport, isiksuse jooned, Suur Viisik, 

Hans Eysenck, Raymond Cattell, dispositsioonid, B.F.Skinner, W.Mischel, positiivne ja 

negatiivne kinnitamine, ootused, kinnitamise skeemid. 



408 

 

Evolutsiooniline paradigma. D. Buss, psühholoogilised mehhanismid. Käitumisstrateegiad, 

kohanemisprobleemid. Inimloomus. 

Vaimsed võimed. Akadeemiline intelligentsus ja praktiline intelligentsus, vaimse võimekuse 

mudelid: Charles Spearman,  Louis Thurstone, Raymond Cattell, Robert Sternberg, Howard 

Gardner; bioloogilised tegurid võimetes, sotsiaalne keskkond ja vaimsed võimed. Individuaalsed 

erinevused, norm ja hälbivus. 

Enesetaju. Mina-kontseptsioon, enesekohased atributsioonid, eneseteadvus, 

eneseeksponeerimine, enesehinnang, identiteet. Õpitud abitus, eesmärgipüsivus, hoiakud ja 

hoiakute muutmine, motivatsioon.   

Isiksus ja kohanemine. Stress ja toimetulek, isiksuseomaduste roll selles; toimetuleku stiilid, 

vastupanu strateegiad, läbipõlemine. 

Sotsiaalpsühholoogia  

Õppe-eesmärgid 

1) anda ülevaade sotsiaalpsühholoogia olemusest; 

2) kujundada arusaama grupiprotsessidest ja isiksuse osa selles 

Õpitulemused 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) mõistab kultuurilise ja rahvusliku identiteedi kujunemise mehhanisme; 

2) analüüsib, kuidas esmamulje, eelarvamused ja stereotüübid mõjutavad inimeste 

sotsiaalset taju, ning toob selle kohta näiteid; 

3) analüüsib rühmas toimuvate protsesside (sünergia, vastutuse hajumise, konformsuse, 

grupimõtlemise) mõju inimese käitumisele, seostades seda igapäevaeluga; 

4) väärtustab vajadust seista vastu rühma survele, mis ohutab ennast ja teisi kahjustavalt 

käituma; 

5) tunneb sotsiaalse mõju seadust, oskab seda rakendada igapäevaelus; mõistab 

agressiivsuse põhjusi, oskab analüüsida agressiivse inimese käitumist. 

Õppesisu: 

Sotsiaalpsühholoogia olemus, arengulugu ja klassikud. 

Sotsiaalse suhtlemise kontekstid. 

Füüsilised, sotsiaalsed ja kultuurilised kontekstid. Mina-käsitlus. Enesetõhusus. 
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Sotsiaalne taju. Stereotüübid, eelarvamused, hoiakud. Hoiakute mõõtmine. Sotsiomeetria. 

Inimestevaheline veetlus. Sotsiaalse vahetuse teooria ja  võrdsusteooria. Kultuuridimensioonid, 

väärtused ja sotsiaalsete suhete tüübid. Suhete baasteljed, interpersonaalsed ressursid, sotsiaalne 

toetus. 

Sotsiaalne mõjutamine. Sotsiaalne soodustamine ja looderdamine. Sotsiaalse mõju seadus. 

Konformsus (Asch, S.E.). Kuulekus (Milgram, S.). 

Grupipsühholoogia. Indiviid ja grupp. Gruppide kujunemine, struktuur, grupiprotsessid, 

grupimõtlemine. Liidriks olemine. Gruppidevahelised suhted. Interaktsioon grupis. Sotsiaalne 

soodustamine ja looderdamine. 

Prosotsiaalne käitumine ja agressiivsus. Prosotsiaalse käitumise teooriad. Altruism. 

Agressiivsuse teooriad (instinktiteooria, frustratsiooniagressiivsuse hüpotees, sotsiaalse õppimise 

teooria, kombineeritud mõjudega agressiooni mudel). Individuaalsuse minetamine. 

§ 45 Prantsuse keel 

1. Üldalused 

1.1 Õppe- ja kasvatuse eesmärgid 

Õpilane suhtub teise kultuuri austuse ja uudishimuga. Ta peab lugu teiste rahvuste esindajatest, 

suhtleb välismaalastega sõbralikult, viisakalt ja abivalmilt. On tolerantne erisuste suhtes. 

Õpilane mõistab, et keel on kultuuri kandja. Ta saab aru, et keel on võti teise kultuuri 

mõistmiseks, ning et mida paremini ja rohkem me tunneme teisi kultuure, seda rikkam ja 

huvitavam on meie elu. 

Õpilane saab aru, et võõrkeeles rääkimise eesmärk ei ole mitte perfektsete lausete 

moodustamine, vaid infovahetus. Siit tulenevalt osaleb õpilane infovahetuses aktiivselt. Õpilane 

julgeb suhelda välismaalastega. 

Õpilane oskab kasutada sõnaraamatut ning orienteerub iseseisvalt grammatikatabelites. Ta on 

võimeline lugema sõnaraamatu abil ka keerulisemat võõrkeelset teksti ning suudab 

abimaterjalide toel iseseisvalt teksti luua.  

Õpilane saab aru elukestva õppe vajalikkusest. Ta suhtub positiivselt mõttesse jätkata keeleõpet 

omal käel (näiteks kursusel tutvustatud erinevate keeleõppe programmide abil) või osaleda ka 
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edaspidi keelekursustel. Tal on tekkinud huvi reisida võõrasse kultuuri- ja keelekeskkonda ning 

panna end seal proovile. 

1.2 Mooduli kirjeldus 

Mooduli lõpetanu on saanud teadmisi prantsuse kultuurist ning oskab leida erinevusi ja sarnasusi 

eesti kultuuriruumiga. Mooduli eesmärgiks on luua keeletunnetus ning õppida ennast 

grammatiliselt väljendama erinevates oleviku, mineviku ning tuleviku aegades ning kasutades 

eessõnu, asesõnu jne. Õpilane on võimeline igapäeva vestluses suhtlema emakeelt prantsuse 

keelena kõnelejaga. Prantsuse keele moodulit soovitame noorele, kel on huvi prantsuse kultuuri 

ning keele vastu ja kes teab, et võõrkeelteoskus on suureks eeliseks tööturul. 

1.3 Õppetegevuste kavandamine ja korraldamine 

Õppetöös keskendutakse eelkõige erinevate suhtlussituatsioonide läbimängimisele ja seda 

toetava sõnavara ja grammatika omandamisele. Töötakse nii paaris kui väiksemates gruppides 

(erinevad ülesanded, kus kogutakse infot suhtluse käigus), iseseisvalt (grammatikaülesanded) 

kui ka ühiselt (tekstide lugemine, kuulamisharjutused jmt). Et õppimine oleks huvitav, 

kasutatakse töös erinevaid keelemänge, muusikat, loovtöid: (multi)filmide ja plakatite tegemine, 

powerpoint vm presentatsioonid erinevatel teemadel. 

Õppetöö toimub keeleklassis, arvutiklassis või e-õppe tunnina (iseseisev töö kodus läbi erinevate 

veebiprogrammide). 

Koduste ülesannete põhirõhk on iseseisev sõnavara ülekordamine ja kinnistamine. Õppetöö 

üheks eesmärgiks on koolitunni maksimaalne ära kasutamine – ideaalis peaks aktiivne õpilane 

omandama materjali põhiosa koolis, mitte kodus (kui just pole tegemist e-õppe tunniga). 

1.4 Füüsiline õpikeskkond 

Rakendatakse nüüdisaegseid õppelahendusi. Kasutatakse data-projektori abi. Õpilased loovad 

powerpoint’ is või teistes esitlusprogrammides (nt prezi) ettekandeid. 

Valdav õppetööst toimub klassis, kus rühmatöö tarbeks paigutatakse mööblit ümber. 

Õppetöö efektiivsemaks muutmiseks korraldatakse külalislektori loenguid ning õppekäike nt 

Tartu Ülikooli romanistika osakonnaga tutvuma või Tallinnasse Prantsuse Instituuti. 
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1.5 Hindamise alused 

Hinnatakse nii suulisi (kõnesituatsioonide esitamine peast), kirjalikke (sõnavara tunnikontrollid, 

suuremaid teemasid hõlmavad arvestuslikud sõnavara- ja grammatikatööd) kui ka veebipõhiseid 

ülesandeid ja erinevaid loovtöid. Õpilane teeb vähemalt ühe esitluse kursuse jooksul. Suuliste 

ülesannete ja vastamistega püütakse arendada õpilases esinemisjulgust ning anda võimalikult 

palju positiivset tagasisidet. Õpilane saab kooliastme hinde kõikide kursuste koondhindena. 

Hindamisel lähtutakse riiklikust ja kooli hindamisjuhendist. 

 2. Kursuse kirjeldused 

2.1 Mooduli kursuste nimetused ja maht 

Sissejuhatav kursus: hääldusreeglid, endast rääkimine  2 kursust 

Toit ja eluase        2 kursust 

Minevikusündmustest jutustamine, arvamuse avaldamine  2 kursust 

2.1.1 Kooliastme õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

on võimeline igapäeva vestluses suhtlema emakeelt prantsuse keelena kõnelejaga; 

on teadlik Prantsusmaa kultuurilistest erinevustest; 

on pädev oma arvamust avaldama prantsuse keele ja kultuuriga seotud teemadel 

2.1.2 Kursused 

Sissejuhatavad kursused: hääldusreeglid, endast rääkimine 

I kursus 

Õppesisu: Tutvumine. Viisakusväljendid. Perekond, ametid, vanus, elukoht. Välimus 

(üldjoontes). Värvid. Riigid, rahvad, keeled. Gramatika: Hääldusreeglid, rõhk, liesoon, elisioon. 

Nimisõna sugu, mitmus. Omadussõna hildamine soos ja arvus. Umbmäärased ja määravad 

artiklid. Eitus. Põhiarvud. Omastavad asesõnad. Kindla kõneviisi olevik: reeglipärased + 

ebareeglipärased tegusõnad avoir, être. Riikidega kasutatavad eessõnad. Rõhulised isikulised 

asesõnad 

Õpitulemused: 
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1) Õpilane on omandanud prantsuse keele hääldusreeglid ning on võimeline arusaadavalt 

suhtlema prantsuse keelt emakeelena rääkijaga. 

2) Õpilane saab aru, et prantsuse keeles on nimisõnadel ja omadussõnadel sugu ning arv. 

3) Õpilane valdab kindlas kõneviisis reeglipäraste tegusõnade pööramist olevikus ning 

ebareeglipäraste tegusõnade pööramist nagu nt avoir, être. 

4) Õpilane on võimeline ennast tutvustama ning rääkima oma perekonnast. 

II kursus  

Õppesisu: Kellaaeg, päeva osad, nädalapäevad. Minu päev, vaba aja tegevused. 

Liiklusvahendid. Teejuhatus Tegusõnad aller, venir + eessõnad. Küsilause moodustamine, 

küsisõnad. Enesekohased tegusõnad. Tegusõna faire + sagedusmäärused. Pouvoir, vouloir. 

Kohamäärused, järgarvud. Käskiv kõneviis teejuhatuses.  

Õpitulemused: 

1) Õpilane on võimeline koostama küsimusi. 

2) Õpilane oskab pöörata enesekohaseid tegusõnu olevikus. 

3) Õpilane kasutab tekstis kohamääruseid. 

4) Õpilane on omandanud käskiva kõneviisi. 

5) Õpilane on võimeline rääkima oma päevast ning juhatama teed. 

Toit ja eluase 

III kursus 

Õppesisu: Turul, toidupoes, restoranis. Prantsuse köök, retseptid Partitiivne artikkel, eri tüüpi 

artiklite kasutamine. IR- lõpulised tegusõnad. Boire, savoir, prendre. Asesõnad (otsesihitis) 

Õpitulemused: 

1. Õpilane oskab kasutada partitiivset artiklit, mida on vaja rääkides toidust. 

2. Õpilane oskab pöörata IR-lõpulisi tegusõnu. 

3. Õpilane omab teadmisi prantsuse köögist ning on võimeline kasutama kulinaarset 

sõnavara poes. 

IV kursus 
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Õppesisu: Eluase, ruumid, mööbel, asukoht. Hotellitoa reserveerimine. Enesetunne, arsti juures. 

Riiete ja jalatsite ostmine. Connaitre, mette. Omadussõna asukoht ja võrdlusastmed. Näitavad, 

otse- ja kaudsihitislikud asesõnad. Passé composé.  

Õpitulemused:  

1. Õpilane on omandanud omadussõna asetsemise lausekonstruktsioonis ningerinevad 

võrdlusastmed. 

2. Õpilane on võimeline pöörama tegusõnu Passé composé`s.  

3. Õpilane on omandanud eluaset kirjeldava sõnavara ning on suuteline broneerima endale 

hotellituba. 

4. Õpilane on omandanud sõnavara, et riide- ning jalatsipoes sisseoste teha. 

Minevikusündmustest jutustamine, arvamuse avaldamine 

V kursus 

Õppesisu: Huvid, arvamuse avaldamine. Ilm, aastaajad, kuud, ilmakaared. Kutsumine, 

nõustumine, keeldumine Määrsõna võrdlusastmed. Lähitulevik, ajamäärused. Futur simple, 

lähiminevik. Tingiv kõneviis, viisakusväljendid 

Õpitulemused: 

1. Õpilane on omandanud lähituleviku (Futur simple`i) ajavormi. 

2. Õpilane kasutab tekstis viisakusväljendeid ning tingivat kõneviisi. 

3. Õpilane suudab väljendada oma arvamust ning seisukohta igapäevastes asjades. 

4. Õpilane on omandanud ilma ning aastaaegadega seotud sõnavara. 

VI kursus 

Õppesisu: Liiklemine, reisipileti ost. Iseloom. Välimus. Minevikusündmuse jutustamine. 

Imparfait, plus-que-parfait, gerondif. Siduvad asesõnad. Ajasuhteid näitavad määrsõnad ja 

eessõnad. Rõhulised omastavad asesõnad 

Õpitulemused:  

1. Õpilane on omandanud mineviku ajad: Imparfait, plus-que-parfait ning gerondif. 

2. Õpilane oskab kasutada teksis siduvaid asesõnu ning ajasuhteid näitavaid määrsõnu ning 

eessõnu. 
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3. Õpilane on võimeline jutustama minevikusündmustest 

§ 46 Riigikaitse ja julgeolek 

1. Üldalused 

1.1. Õppe- ja kasvatuse eesmärgid 

1) avardada õpilase silmaringi eesti vanglateenistusest ja eesti riigi karistuspoliitikast, 

2) õpetada algsel tasemel konfliktolukorras suhtlema ja riigiametnikule kohaselt käituma 

ning kinnistada õiguskuulekust,  

3) anda esmaseid teadmisi enesekaitsest,  

4) õpetada vanglas kasutatavate erivahendite ja teenistusrelvade kasutamist,  

5) avardada õpilase silmaringi eesti vanglateenistusest ja eesti riigi karistuspoliitikast,  

6) õpetada algsel tasemel konfliktolukorras suhtlema ja riigiametnikule kohaselt käituma 

ning kinnistada õiguskuulekust, 

7) anda esmaseid teadmisi enesekaitsest,  

8) õpetada vanglas kasutatavate erivahendite ja teenistusrelvade kasutamist,  

9) riigikaitseliste ja ohutusalaste teadmiste ning hoiakute arendamine,  

10) õpetada ohutuse valdkonnas käituma ohutult tule-, plahvatus-, veeohu ja tulenevate 

ohtude puhul, 

11) õpetada õigesti abi otsima, 

12) avardada õpilaste teadmisi riigikaitse valdkonnas,  

13) anda gümnaasiumi õpilastele ülevaade sisejulgeoleku eri- ja kutsealadest,  

14) õpilased omandavad õppe jooksul kompetentsid, mis on vajalikud abipolitseinikule, 

15) oskavad ohtusid hinnata ja neid vältida, 

16) saavad ülevaate olulisematest süütegudest. 
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1.2. Mooduli kirjeldus 

Vanglateenistuse loengutes keskendutakse riigi karistuspoliitika põhieesmärkide tutvustamisele 

ja lahtiseletamisele, antakse ülevaade Eesti vanglateenistusest ja tema toimimisest ning rollist 

turvalisema ühiskonna kujundamisel. Praktilistes tundides antakse esmaseid teadmisi 

enesekaitses ning õpetatakse algtasemel käsitlema vanglas kasutatavate erivahendeid ja 

teenistusrelvi. Ekskursiooni käigus kinnistatakse loengutes kuuldut praktiliste näidetega. 

Riigikaitse koosneb kahest kursusest. 1.kursusel antakse ülevaade riigikaitsest, 

süõjandusteooriast ja kaasaegsest sõjast. 2.kursus on praktiline, mis lõppeb riigikaitse laagriga. 

Vabatahtliku päästja õpe annab ülevaate sellest, kuidas  ohutult käituda ja kuidas abi otsida. 

1.3 Õppetegevuste kavandamine ja korraldamine 

Vanglateenistuse loengud toimuvad kooliklassis. Praktilised harjutused (enesekaitse, 

vanglateenistuse relvad ja erivahendid kooli matisaalis/spordisaalis). Ekskursioon Tartu Vanglas. 

Kursuse lõpus kirjalik kodutöö esse vormis ja kirjalik test omandatud teadmiste kohta. 

Lektoriteks ja instruktoriteks on Tartu Vangla ametnikud.  

Päästeteenistuse kursus koosneb nii teoreetilistest kui praktilistest tundidest.   Teoorialoengutes 

käsitletakse õpitulemustes kirjeldatud teemasid. Kasutatakse nii materjali reaalsetest 

sündmustest kui ka õppefilme. Praktilised tunnid kinnistavad klassis omandatut. 

Riigikaitse 1. Kursus toimub klassis. Praktiline tegevus kaitseliidu objektidel. 

1.4. Füüsiline õpikeskond 

Rakendatakse nüüdisaegseid õppelahendusi. Kasutatakse data-projektori abi. Valdav õppetööst 

toimub klassis, kus rühmatöö tarbeks paigutatakse mööblit ümber. Õppetöö efektiivsemaks 

muutmiseks korraldatakse külalislektori loenguid ning õppekäike nt Vanglateenistusega 

erinevatesse vanglatesse, Päästeametiga nende organisatsiooni asutustesse ja Lõuna 

Prefektuuriga politseiga seotud asutustesse. 

Loengutes kasutatavad õppematerjalid ja slaidid laetakse Stuudiumisse. 

1.5. Hindamise alused 

Kursusel arvestuse saamise eelduseks on 80% ulatuses loengutes ja praktilistel ülesannetel 

osalemine. Samuti tuleb sooritada test, lävendiks on vähemalt 50% õigeid vastuseid. 
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Kasutatakse mitteeristavat hindamist (arvestatud/ mittearvestatud). Õpilane saab iga kursuse 

lõpul kokkuvõtva hinde jooksvate hinnete alusel. Kooliastmehinne kujuneb kõikide kursuste 

koondhindena. 

1.6. Kursuse kirjeldused 

Tabel 43. Kursuse nimetused ja maht 

Kursuse nimetus Maht Klass 

Vanglateenistus 1 kursus G1 

Riigikaitse I 1 kursus G2 

Riigikaitse II 1 kursus G2 

Vabatahtliku päästja õpe 1 kursus G3 

Abipolitseiniku õpe 1 kursus G3 

Paikuse laager 1 kursus G3 

1.7. Kooliastme õpitulemused 

1) toimib aktiivse, teadliku, abivalmis ja vastutustundliku kodanikuna, 

2) toetab ühiskonna demokraatlikku arengut, 

3) teab ja järgib ühiskonna väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, 

4) austab ühiskonnas valitsevaid reegleid, 

5) oskab vältida ohte, 

6) võtab arukaid riske, mõelda kriitiliselt, 

7) väärtustab oma maad ja kultuuri, 

8) omandavad pädevustaseme, mis võimaldab sooritada hiljem politseiasutuses    

abipolitseiniku kvalifikatsioonieksami. 

1.8. Kursused 

Vanglateenistus  

Õppesisu: 35 akadeemislist tundi, millest 20 tundi enesekaitse, vanglateenistuse relvad ja 

erivahendid, ekskursioon. 15 tundi auditoorset tööd.  

Õpitulemused:  

1. Kursuse läbinud õpilane nimetab Eesti vanglaid, nende pädevusi, vanglateenistuse 

struktuuri ja riigi karistuspoliitika põhieesmärke. 
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2. Leiab üles vanglateenistust reguleerivaid peamised õigusaktid.  

3. Omab algteadmisi enesekaitses ning oskab vajadusel end kaitsta. 

4. Omab algteadmisi vanglateenistuse relvade ja erivahendite kasutamisest.  

Riigikaitse I  

Eesmärgid: 

1) Arendada õpilaste teadlikkust riigikaitse valdkonnas 

2) avardada riigikaitselist sõnavara 

3) anda ülevaade kaasaegsete kriiside kujunemisest läbi ajaloolise perspektiivi 

4) anda ülevaade Eesti kaitseväe arengust ning ülesehitusest 

5) omandab praktilised kogemused tulirelvaga käitumisest ja üldistest sõdurioskustest 

Õpitulemused: 

1) teavad kriiside mõistet ja selle kujunemist kaasaegses ühiskonnas 

2) on tutvunud sõjandusteooria arenguga. SUNZU – kaasajani 

3) antakse ülevaade tegevusest sõjateatris 

4) on tutvustatud asümmeetriliste ohtude olemust ja terrorismi väljendusviise 

5) on tutvunud EKV ja KL ülesehituse ja arenguga 

Õppesisu 

Kriis (mõiste, sõda). Sõjandusteooria areng. Kaasaegne sõda. Asümmeetrilised ohud, terrorism. 

EKV ja KL tutvustus. Riigikaitse II 

Õpitulemused: 

1) oskab relva ohutult käidelda 

2) teab, kuidas kasutada kompassi 

3) oskab erinevate vahenditega tuld süüdata 

4) oskab kasutada esmaseid rivilisi võtteid 

5) teab välihügieeni ja –toitlustuse nõudega 

6) on teadlik liikumisvahendiga ohutust liikumisest   
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7) on läbinud maastikul liikumisharjutused 

Õppesisu: relva ohutustehnika, automaadi AK4 ohutu käitlemine, automaadi AK4 lahtivõtmine 

ja kokkupanek, hooldus, käitumine lasketiirus, laskeharjutuse A1 läbimine, erinevate 

sõdurioskuste tutvustamine, liikumine looduses 

Päästeameti ohutusalane kursus 

Päästeameti kursus (35h) on korraldatud Lõuna Päästekeskuse (Ennetusbüroo, 

Valmisolekubüroo), Lõuna-Eesti Pommigrupi ning Häirekeskuse koostöös. Tunnid saavad 

toimuma Jaama 207 I korruse õppeklassides ja harjutusplatsil. Maht 21 x 75 minutit = 1575 

minutit: 10 x 75 min vabatahtliku päästja õpe, 3 x 75 min veeohutus, 3 x 75 min pommiohutus, 5 

x 75 min valmisolek erinevateks hädaolukordadeks.  

Riigikaitseliste ning ohutusalaste teadmiste ning hoiakute arendamine. Ohutuse valdkonnas 

õpetatakse käituma ohutult tule-, plahvatus-, veeohu ja teiste keskkonnast tulenevate ohtude 

puhul ning otsima vajaduse korral abi.  

Vabatahtliku päästja õppe (10 x 75 min)  

Õpitulemused: 

Vabatahtliku päästja õppe läbinu teab:  

1. Teab, kuidas iseseisvalt osaleda päästealasel ennetustööl;  

2. Teab, kuidas päästeametniku korraldusel ja koos temaga päästetööl osaleda;  

3. Teab, millised on päästeasutuse ülesanded ja vastutusala;  

4. Oskab käsitseda esmaseid tulekustutusvahendeid;  

5. Teab võimalusi, kuidas osaleda erinevatel õnnetustel abijõuna;  

6. Teab ja oskab rakendada “Päästeseaduse“ § 38 lõikes 4 sätestatud õigusi. 

Veeohutuse õppe (2 x 75 min) 

Veeohutuse õppe läbinu teab: 

1. Oskab suvisel ja talvisel veekogul ohutult käituda 

2. Teab veepääste põhireegleid ja –meetodeid. 

3. Oskab praktiliselt rakendada lihtsamaid veepäästevõtteid 

Plahvatusohu õppe (3 x 75 min)  
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Plahvatusohu õppe läbinu teab: 

1. Teab lõhkematerjaliga seotud seadusandlust (alates kasutusõigusest ja lõpetades 

karistusmääradega) 

2. Teab Eestis olevat demineerimisstruktuuri ja demineerijate ülesandeid 

3. Teab erinevaid lõhkekehade liike 

4. Teab plahvatuse mõju inimorganismile 

5. Teab kemikaali ohumärgistust 

6. Teab pürotehnikast tulenevaid ohte 

7. Oskab käituda plahvatusohtliku eseme korral 

8. Oskab hinnata plahvatusohust tulenevat ohuolukorda 

9. Oskab vajadusel märgistada leitud plahvatusohtliku eset 

10. Oskab täita demineerijate korraldusi sündmuskohal (ala piiramine, teiste teavitamine 

jms) 

11. Oskab teavitada ohust vajalikke julgeolekuasutusi 

12. Oskab kasutada pürotehnilisi tooteid 

13. Omab ülevaadet pommiohu olukorrast väljaspool Eestit (sündmused maailmas) 

Elanike hädaolukorraks valmisoleku õppe (3 x 75 min) 

Elanikkonnakaitse õppe läbinu: 

1. Teab Eestis toimuda võivate hädaolukordade riske. 

2. Tunneb Eesti kriisireguleerimissüsteemi ja asutuste ülesandeid. 

3. Teab, kust saab informatsiooni hädaolukorra tekke ohust ja lahendamise käigust. 

4. Oskab olla valmis elutähtsate teenuste katkestusteks (elekter, side, küte). 

5. Tunneb massilise evakuatsiooni korraldust. 

6. Teab hädaolukordade juhtimistasandite töökorraldust. 

7. Teab, kust saada infot kodukandis asuvate suurõnnetuse ohuga ettevõtete asukohtade ja 

tegevusvaldkondade kohta. 
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8. Oskab tegutseda hädaolukorras. 

9. Teab, kuidas tegutseda, sattudes välisriigis hädaolukorda. 

Hädaabiteavituse õppe (2 x 75 min) 

Hädaabiteavituse õppe (3h) läbinu: 

1. Tunneb Häirekeskuse tööprotsessi. 

2. Oskab hinnata ohuolukorda ning kutsuda abi. 

3. Tunneb erinevaid info- ja abisaamise kanaleid. 

Kordamine ja eksam (1 x 75 min) 

Kursuse õppesisu: 

Kursus koosneb nii teoreetilistest kui praktilistest tundidest. Teoorialoengutes käsitletakse 

õpitulemustes kirjeldatud teemasid. Kasutatakse nii materjali reaalsetest sündmustest kui ka 

õppefilme. Praktilised tunnid kinnistavad klassis omandatut. Vabatahtliku päästja õppe raames 

aset leidev praktiline osa sisaldab: 

Praktiline osa 

Harjutused simulaatoril: 

1) tulekustutiga tule kustutamine;  

2) demonstratsioon: rasvapõlengu veega kustumine; 

3) rasvapõlengu kustutamine käepäraste vahenditega. 

4) Tulekustutusriietusega tutvumine 

5) Päästetehnikaga (põhiauto, paakauto, tulekustutusauto) tutvumine 

6) Päästevarustuse tutvustus 

Abipolitseiniku õpe 

Õpitulemused: 

Õppeprogrammi läbinu on omandanud järgmised pädevused: 

1) omab ülevaadet sisejulgeoleku erinevatest teenistustest (ajalugu, areng, struktuur) 

2) ja kutsealasest terminoloogiast; 
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3) teab vabatahtlike kaasamise võimalusi ning tunneb piirivalvuri ja politseiniku kutsega 

seotud siseriiklikke ja rahvusvahelisi  olulisemaid õigusakte; 

4) omab ülevaadet avaliku teenistuse olemusest ja ametniku eetikast; 

5) teab inimõiguste aluseid ja oskab suhelda erinevate isikutega ja olla hea teenindaja; 

6) teab esmaabi andmise aluseid ja valdab esmaseid esmaabivõtteid (näiteks kunstlik 

hingamine, kannatanu ohutu transportimine, kannatanud veekogul); 

7) teab eesti Vabariigi põhiseadusest ning abipolitseiniku seadusest tulenevad õigusi ja 

kohustusi (oskab näha abipolitseiniku pädevust ja rolli politseitegevuses); 

8) tunneb abipolitseiniku ametitunnuseid, sotsiaalseid tagatisi (oskab kasutada rinnamärki, 

käesidet); 

9) oskab ennast kaitsta ning oskab vältida liigse jõu kasutamist, teostada turvakontrolli, 

peatada sõidukit ning vältida tervisekahjustusi; 

10) oskab kasutada käeraudu, kumminuia, gaasipihustit ning kuulivesti; 

11) oskab kasutada erinevaid raadiosidevahendeid ja eetris suhelda; 

12) teab süütegude liigitamise aluseid, oskab süütegu märgata ning teab erinevate 

menetlusosaliste õigusi ja kohustusi; 

13) oskab suhelda õigusvastase teo toimepannud ja/või abivajavate alaealistega; 

14) omab ülevaadet keskonna- ja looduskaitsest; 

15) teab koostöö aluseid pääste ja politseiga ning kiirabiga (vajadusel piirivalvega); 

16) tunneb riviõppe aluseid ning on suuteline käsklusi täitma; 

17) teab millised on piiriületuseks vajalikud dokumendid ja teab lihtsamaid 

kontrollipõhimõtteid; 

18) oskab kasutada piirivalves kasutatavaid tehnilisi vahendeid; 

19) omab ülevaadet piirivalve relvadest ja ohutustehnikast, oskab osasid neist kasutada (kas 

seda on vaja); 

20) omab ülevaadet teenistuskoerajuhi tööst piirivalves; 

21) tunneb turvataktika nõudeid, oskab teostada isiku ja tema asjade läbivaatust; 

22) oskab lugeda tingmärkidega kaarti ja maastikul orienteeruda; 

Õppesisu: 

Kursus koosneb nii teoreetilistest kui praktilistest tundidest. Teoorialoengutes käsitletakse 

õpitulemustes kirjeldatud teemasid. Kasutatakse nii materjali reaalsetest sündmustest kui ka 

õppefilme. Praktilised tunnid kinnistavad klassis omandatut. Vabatahtliku päästja õppe raames 
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aset leidev praktiline osa sisaldab: praktiline osa toimub Paikuse politsekoolis 2-päevases 

eriaialaagris 

§ 47 Saksa keel ja kultuur 

1. Üldalused 

1.1. Õppe- ja kasvatuse eesmärgid 

1) õpilane omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses saksakeelses 

keskkonnas iseseisvalt toimida; 

2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride eelkõige saksa keelsete riikide sarnasusi 

ja erinevusi; 

3) suhtleb saksa keele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 

4) on võimeline jätkama õpinguid saksa keeles, osalema erinevates rahvusvahelistes 

projektides ning kasutama saksa keelt rahvusvahelises töökeskkonnas; 

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

6) motivatsiooni ning vajalikud oskused. 

1.2. Mooduli kirjeldus 

Moodul saksa keel ja kultuur koosneb viiest erinevast kursusest. Nende kursuste jooksul saab 

õpilane tugeva keelelise ettevalmistuse rahvusvahelisteks DSD (Deutsches Sprachdiplom) 

eksamiteks ning tutvub saksa keele ja kultuuriga. Õpilane saab arendada oma kõne- ja 

esinemisoskusi võõrkeeles ning jõuab kursuste lõpuks eeldatavalt vähemalt osaliselt C1 

keeletasemele.  

1.3. Õppetegevused     

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; 
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8) projektitööd (nt filmide tegemine, teatritükkide etendamine, veebilehtede koostamine); 

9) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, internet);  

10) kodutööde mahuks on 1/3 üldmahust, eesmärgi materjali kordamine ja kinnistamine 

ning tekstide lõplik formuleerimine või teema alustamisel teatud materjali eelnev 

läbitöötamine; 

11) üle ½ mahust kulub suulise väljendusoskuse arendamiseks; 

12) õppetöö toimub ka väljaspool kooli (näiteks Saksa Kultuuriinstituudis või Saksa Kevade 

programmis või ülikooli ja/või linna erinevates muuseumides või ettevõtetes) 

1.4. Füüsiline õpikeskkond 

õpe toimub klassiruumis (mööblina üksiklauad, mida on väga praktiline ja lihtne seada täpselt 

vastavalt õppetöö vormile kas üksik- kaksik- või suurema rühma laudadena; klassis ka televiisor, 

mis on ühendatud arvuti ja internetiga)  ja vajadusel arvutiklassis; mõlemad keskkonnad 

vastavad aja nõuetele (olemas nii õppevahendid nagu näiteks õpikud ja töövihikud Aspekt 1,2, 

mida on tellitud tervele õpirühmale kui ka kaasaegne noorsooajakiri vitamin.de (ilmub neli 

korda aastas ning klassis 20 eksemplari) kui ka tehnilised vahendid interneti ja arvutite näol 

(arvutiklassis või klassiruumis). 

Hindamise alused on kirjas võõrkeelte osakonna hindamisjuhendis, mis on lisatud üldosa juurde. 

Õpilane saab kooliastme hinde kõikide kursuste koondhindena. 

1.5. Hindamise alused 

Hindamise aluseks on võõrkeelte osakonna poolt välja töötatud hindamisjuhend. Õpilane saab 

kooliastmehinde kõikide kursuste koondhindena. 

1.6. Kursuse kirjeldused 

Tabel 44. Mooduli kursuse nimetused, maht 

Saksamaa käsitlemine filmides 1 kursus    G2 

Jugend debattiert international 1 kursus    G2 

Ettevalmistus DSD I tasemeksamiks 
1 kursus    G2 

DSD II 2 kursust   G3 

B1 ja B2 õpitulemused 

Õpitulemused B1 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetajal: 

1) mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal; 
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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, 

7) vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

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

9) infot ka teistes valdkondades; 

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

oma õpistrateegiaid; 

11)  teostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 

teadmistega. 

Kuulamine: saab aru nii elavast suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja 

abstraktsetel teemadel, kui kuuldu on üldkeelne ja suhtlejaid on rohkem kui kaks ning kõne on  

loomulikus tempos. 

Lugemine: loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste (nt artiklid, ülevaated, juhendid, teatme- ja  

ilukirjandus), mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid; loeb ladusalt, lugemissõnavara on 

ulatuslik, kuid raskusi võib olla idioomide mõistmisega; oskab kasutada ka ükskeelset seletavat 

sõnaraamatut. 

Rääkimine: esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi üldhuvitavatel teemadel; oskab põhjendada ja 

kaitsta oma seisukohti ning osaleda arutelus ja kõnevooru üle võtta; kasutab mitmekesist 

sõnavara ja väljendeid ning  keerukamaid lausestruktuure, kuid neis võib esineda vigu. Kõne 

tempo on ka pikemate kõnelõikude puhul üsna ühtlane; sõna- ja vormivalikuga seotud pause on 

vähe ning need ei sega suhtlust. Intonatsioon on enamasti loomulik. 

Kirjutamine: kirjutab seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel teemadel (nt kiri 

internetifoorumis, uudis, kommentaar); põhjendab oma seisukohti ja eesmärke; oskab kirjutada 

kirju, mis on seotud õpingute või tööga; eristab isikliku ja  ametliku kirja stiili; oskab korduste 

vältimiseks väljendust varieerida (nt sünonüümid); võib esineda ebatäpsusi lausestuses, eriti kui 

teema on võõras, kuid need ei sega kirjutatu mõistmist. 
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Struktuurid: valdab grammatikat küllaltki hästi;  ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu; aeg-

ajalt ettetulevaid vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse lapsusi suudab enamasti ise 

parandada. 

Õpitulemused B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetajal: 

Kuulamine: õpilane mõistab mahukaid, kompleksseid, autentseid ning ka abstraktseid tekste, kus 

räägitakse eelkõige kirjakeelt. Õpilasel on nii üld- kui ka detailinformatsiooni mõistmise oskus,  

millega kaasneb ka temaatiliste seoste moodustamine ning konkreetsete tekstiseostega 

arvestamine. Tegemist on eesmärgistatud tekstist tulenevate kui ka tekstiväliste teadmiste 

seostamisega. Tekstiliikidena kasutatakse  poliitilist kõne, ettekannet, kuuldemängu, mängu- või 

dokfilmi kui ka aktuaalseid tele- ja raadiosaateid. 

Rääkimine: õpilane oskab osaleda ka pikematel arutlustel, mille temaatika on lai ning kus tuleb 

osata tundeid, mõtteid või seisukohti väljendada ning põhjendada ja vestluspartnerile vastavalt 

olukorrale reageerida. Õpilane räägib seostatult, sisutihedalt  ja vastavalt situatsioonile ning 

oskab argumenteerida veenvalt ja näidetega, kriitiliselt võrrelda ja diferentseeritult hinnata. 

Lugemine: õpilane saab aru mahukatest originaaltekstidest, mis võivad olla ka abstraktsetel 

teemadel, oskab infot süstematiseerida, ühendada tekstiteadmisi üldteadmistega ning teha 

järeldusi. 

Kirjutamine: õpilane oskab koostada selgelt struktureeritud seostatud tekste erinevatel teemadel. 

Õpilane oskab koostada kokkuvõtet, teksti analüüsi, töötulemuste esitlust, aruannet, artiklit 

ajalehele, elulugu, töökoha taotlust, formaalset kirja. 

Tekst peab vastama teksti liigile esitatud nõuetele. Õpilane oskab veenvalt oma seisukohta 

põhjendada, tuua välja positiivseid ja negatiivseid jooni, alati põhjendades ja näidetega 

illustreerides, teha järeldusi ja prognoose statistiliste andmete põhjal. Tekstil peab olema 

selgroog algusest lõpuni.  

Sõnavara ja grammatika lai spekter, et saada hakkama nii retseptiivsete kui produktiivsete 

ülesannetega. Keelelisi vigu esineb, aga nad ei häiri arusaamist. 

Temaatika: noored täiskasvanud ja nende tulevikuperspektiivid; töö ja vaba aeg; ühinenud ja 

jagatud Saksamaa; globaliseerumine, tehniline progress ja ökoloogiline vastutus; mobiilsus ja 

demograafilised muutused; erinevused saksakeelsete regioonide vahel. 

Tekstiliigid: ajakirjanduslik reportaaž, kommentaar, juhtkiri; katkendid erialastest väljaannetest; 

kuulutused; protokoll; leping; kombinatsioon tekstist, diagrammidest, fotost, skeemidest, 

statistikast; poliitiline kõne. 

Jugend Debartiert International 
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Eesmärk: 

Väitluskonkursi Jugend debattiert International õpetab Kesk- ja Ida-Euroopa noortele oma 

vaateid ja seisukohti põhjendatult ja veenvalt saksa keeles esitama. Väideldes aktuaalsetel 

ühiskondlikel ja poliitilistel teemadel õpivad noored oma arvamust esitama, kaitsma ja ka 

muutma. Kursuse  käigus peetakse väitlusi erinevatel ühiskondlikel teemadel, et õpilasel tekiks 

julgus ja enesekindlus saksa keeles rääkida. Kursus annab tugeva ettevalmistuse rahvusvahelisel  

konkursil osalemiseks.  

Õppesisu: 

Aine käigus õpitakse selgeks Jugend debattiert International väitluse täpne struktuur ja läbi 

harjutamise valmistatakse õpilasi ette konkursil osalemiseks. Väitluse teemad valib õpetaja, 

lähtudes seejuures õpilaste huvidest.  

Õpiväljundid 

1. Õpilane teab Jugend debattiert International  debatti struktuuri ja on võimeline oma arvamust 

argumentidega põhjendama ja kaitsma, seejuures korrektset saksa keelt kasutades.  

2.  Õpilane teab ja oskab kasutada erinevaid keelelisi väljendeid. 

3. Õpilane oskab aktiivselt kuulata ja on võimeline vastase argumentidele reageerima ja neid 

kommenteerima.  

Saksamaa käsitlemine filmides 

Eesmärk :  

Aine eesmärk on anda õpilastele võimalus laiendada oma teadmisi ja silmaringi Saksamaa 

ajaloost, tänapäevast ja kirjandusest filmide vaatamise ja analüüsimise kaudu ning arendada 

seeläbi  suulist ja kirjalikku eneseväljendamisoskust.  

Õppesisu: 

Aine käigus antakse lühiülevaade vaadatavatest filmidest ning analüüsitakse filme antud 

kultuurilises ja ajaloolises taustsüsteemis. Loetakse erinevaid retsensioone, analüüsitakse ja 

kirjutatakse kommentaare ning vesteldakse etteantud teemal.  

Õpiväljundid: 

1. Õpilane on võimeline suulistes ettekannetes, esseedes ja retsensioonides analüüsima ja 

üldistama filmi sisu, süžeed ja karaktereid.  
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2.Õpilane on võimeline saksa keeles diskuteerima filmide sisu, süžee ja karakterite üle, lähtudes 

Saksamaa ajaloo ning kirjanduse kontekstist.  

3. Õpilane omab teadmisi Saksamaa ajaloo ja kirjanduse kohta ning oskab vaadatavat filmi antud 

taustsüsteemis analüüsida.  

4. Õpilane oskab saksa keeles suuliselt ja kirjalikult oma arvamust antud teemavaldkonnas 

avaldada ja põhjendada. 

Ettevalmistus DSD I tasemeksamiks 

Kursuse eesmärk on tutvustada õpilastele B1 tasemeeksamieksami struktuuri ja  anda õpilastele 

võimalust soovi korral sooritada B1 tasemeeksami koolieksamina või riigieksamina. 

Kirjutamine, lugemine, kuulamine, rääkimine. 

Õppesisu 

Sisaldab eesmärgistatud tööd nelja osaoskuse omandamiseks, milleks on kuulamine, lugemine, 

kirjutamine ja suuline väljendusoskus. Kursuse  põhiraskuskese on  

a) kirjutamisülesande harjutamisel, milleks on kirja kirjutamine, kus on vaja kokku võtta oma 

sõnadega 4 nooruki arvamused + esitada enda põhjendatud arvamus ning kirja panna selle teema 

kohta käiv üldine arutlus, 

 b) loomulikult erineva temaatikaga tekstide kuulamisel ja lugemisel, millega saavutatakse  

lisaks funktsionaalsele lugemisoskusele ka sõnavara rikastumine ning keerulisemate struktuuride 

mõistmine ja kasutusoskus.  

Sellele  lisandub töö suulise väljendusoskuse omandamiseks, mida eksamil hinnatakse kahes 

osas:  

a) dialoogis eksaminandi ja eksamineerija vahel, mis baseerub eelnevalt harjutatud 48 küsimusel  

ning  

b) monoloogis ja dialoogis eksaminandi poolt valitud spetsiaalteemal. 2.osa monoloogi saateks 

peab olema esitlus kas PP-s või plakati kujul vms.  

Õpitulemused  

DSD I A2/B1 tasemeeksami järgi: 

B1 taseme suuline väljendusoskus tähendab, et õpilane oskab talle tuttavatel või teda huvitavatel 

teemadel vestelda ja oma arvamust põhjendada ning teiste arvamustele reageerida. 

B1 taseme lugemisoskus tähendab, et õpilane oskab iseseisvalt erinevaid tekste lugeda, saab 

neist aru ning oskab anda hinnangut. 
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B1 taseme kirjutamisoskus tähendab, et õpilane oskab koostada seotud tekste tuttavatel 

teemadel, kusjuures tekib kas ajaline või loogiline ülesehitus. 

B1 taseme kuulamisoskus tähendab, et õpilane saab aru öeldu (vanusele vastavast ning teda 

huvitavast temaatikast) põhipunktidest või detailidest. Õpilane mõistab, mis on  oluline, kui on 

tegemist aktuaalsete sündmuste või teda huvitavate valdkondadega. 

Sõnavara toetab eelnevaid osaoskusi; intellektuaalselt nõudlike teemade ja situatsioonide puhul 

vajab õpilane toetust. 

Grammatika eeldab kinnistunud repertuaari sageli kasutatud grammatilistest struktuuridest ja 

väljakujunenud struktuuriteadlikkust, nii et õpilane on võimeline end ka ise parandama 

Ettevalmistus DSD II tasemeksamiks I kursus 

I kursuse eesmärk on tutvustada õpilastele B2/C1 tasemeeksamieksami struktuuri ja  anda 

õpilastele võimalust soovi korral valida ja sooritada  B2/C1  tasemeeksami koolieksamina või 

riigieksamina. 

Kirjutamine, lugemine, kuulamine 

Õppesisu 

I kursuse põhiraskuskese on kirjutamisülesande harjutamisel (sisaldab lühiteksti põhjalikku ja 

oma sõnadega kokkuvõtet, statistika analüüsi, poolt- ja vastuargumentidega arutlust ning 

kirjutaja enda põhjendatud arvamust), ning loomulikult erineva temaatikaga tekstide kuulamisel 

ja lugemisel, millega saavutatakse  lisaks funktsionaalsele lugemisoskusele ka sõnavara 

rikastumine ning keerulisemate struktuuride mõistmine ja kasutusoskus. 

Tekstiliigid: ajakirjanduslik reportaaž, kommentaar, juhtkiri; katkendid erialastest väljaannetest; 

kuulutused; protokoll; leping; kombinatsioon tekstist, diagrammidest, fotost, skeemidest, 

statistikast; poliitiline kõne; intervjuud; pikemad monoloogid 

Õpitulemused 

Kuulamine: õpilane mõistab mahukaid, kompleksseid, autentseid ning ka abstraktseid tekste, kus 

räägitakse eelkõige kirjakeelt. Õpilasel on nii üld- kui ka detailinformatsiooni mõistmise oskus,  

millega kaasneb ka temaatiliste seoste moodustamine ning konkreetsete tekstiseostega 

arvestamine. Tegemist on eesmärgistatud tekstist tulenevate kui ka tekstiväliste teadmiste 

seostamisega. Tekstiliikidena kasutatakse  poliitilist kõne, ettekannet, kuuldemängu, mängu- või 

dokfilmi kui ka aktuaalseid tele- ja raadiosaateid. 

Lugemine: õpilane saab aru mahukatest originaaltekstidest, mis võivad olla ka abstraktsetel 

teemadel, oskab infot süstematiseerida, ühendada tekstiteadmisi üldteadmistega ning teha 

järeldusi. 
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Kirjutamine: õpilane oskab koostada selgelt struktureeritud seostatud tekste erinevatel teemadel. 

Õpilane oskab koostada kokkuvõtet, teksti analüüsi, töötulemuste esitlust, aruannet, artiklit 

ajalehele, elulugu, töökoha taotlust, formaalset kirja. 

Tekst peab vastama teksti liigile esitatud nõuetele. Õpilane oskab veenvalt oma seisukohta 

põhjendada, tuua välja positiivseid ja negatiivseid jooni, alati põhjendades ja näidetega 

illustreerides, teha järeldusi ja prognoose statistiliste andmete põhjal. Tekstil peab olema 

selgroog algusest lõpuni.  

Sõnavara ja grammatika lai spekter, et saada hakkama nii retseptiivsete kui produktiivsete 

ülesannetega. Keelelisi vigu esineb, aga nad ei häiri arusaamist. 

Temaatika: noored täiskasvanud ja nende tulevikuperspektiivid; töö ja vaba aeg; ühinenud ja 

jagatud Saksamaa; globaliseerumine, tehniline progress ja ökoloogiline vastutus; mobiilsus ja 

demograafilised muutused; erinevused saksakeelsete regioonide vahel. 

Ettevalmistus DSD II tasemeksamiks, II kursus 

Õppe- ja kasvatuse eesmärgiks on suulise eksami ettevalmistus. Suhtlusvormideks on  nii  

monoloog  kui ka dialoog mõlemas eksami osas.  

Õppesisu. Esimene osa põhineb tundmatul impulsstekstil (märksõnakogum) , mille alusel 

koostab eksamineeritav oma 3-minutilise monoloogi, millele järgneb diskussioon komisjoni 

liikmetega. Teine osa baseerub õpilase poolt eelnevalt valitud ning läbitöötatud spetsiaalteemal. 

Õpilane esitab oma 4-minutilise ettekande, mida toetab PP-esitlus, millele järgneb diskussioon 

komisjoni liikmetega. Temaatika: vastavalt õpilase huvidele ja silmaringile. 

Tekstiliigid: nii ajakirjanduslikud, populaarteaduslikud kui ka teaduslikud tekstid; erinevad 

statistilised  diagrammid; skeemid ja kaardid; foto- ja pildimaterjalid. 

Sõnavara ja grammatika lai spekter, et saada hakkama produktiivsete ülesannetega. Keelelisi 

vigu esineb, aga nad ei häiri arusaamist. 

Õpitulemused 

Rääkimine: õpilane oskab osaleda ka pikematel arutlustel, mille temaatika on lai ning kus tuleb 

osata väljendada ning põhjendada tundeid, mõtteid või seisukohti ning reageerida 

vestluspartnerile vastavalt olukorrale. Õpilane räägib seostatult, sisutihedalt  ja vastavalt 

situatsioonile ning oskab argumenteerida veenvalt ja näidetega, võrrelda kriitiliselt ja hinnata 

diferentseeritult. Ta kasutab oma monoloogi illustreerimiseks nii statistilist, skemaatilist kui ka 

pildilist materjali. 
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§ 48 Sport 

1. Üldalused 

1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Spordimooduliga taotletakse, et õpilane:  

1) tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt 

vormis;  

2) mõistab regulaarse jõutreeningu mõju ja rakendab seda oma tervise tugevdamiseks;  

3) arendab oma liikumisoskusi ja koostööoskusi kaaslastega;  

4) on vastutustundlik ja koostööaldis ning austab, abistab ja arvestab kaaslasi;  

5) arendab õpilase kehavalitsemise ja –tunnetamise oskust; 

6) annab võimaluse, loob tahte ja julguse iseenda mugavustsoonist välja tulla ning ennast 

ületada / proovile panna; 

7) aitab õpilasel mõista erinevaid jõu kvaliteete ning oskab neid oma liikumises märgata ja 

rakendada; 

8) arendab õpilase loovust, reageerimiskiirust-oskust toime tulla ootamatutes 

situatsioonides ning teha õigeid valikuid; 

9) loob üldfüüsilise baasi jätkamaks ükskõik millise liikumistegevusega; 

10) loob aluse kehasõbraliku liikumise mõistmiseks ning õpetab vigastusi vältima; 

11) väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana; 

12) teab ainevaldkonnaga seotud õppimisvõimalusi, elukutseid ja ameteid ning mõistab 

nende töö väärtust ühiskonnas. 

1.2. Mooduli lühikirjeldus 

Jõutreeningu erinevad variandid ja pallimängud. Kursusel tutvutakse erinevate jõutreeningu 

võimalustega. Arendatakse erinevaid jõuvõimeid (maksimaalne jõud, kiiruslik jõud, 

jõuvastupidavus, lihasvastupidavus jne) kasutades erinevaid  meetodeid ja harjutusi. Arendab 

loovust, painduvust ja koordinatsiooni  läbi pallimängude ja jõutreeningu. 

Spordiõpetus. Annab  ülevaate erinevate kehaliste võimete arendamisest ja tähtsamatest spordiga 

seonduvatest valdkondadest. Kursuse läbinutel on paremad teadmised spordi olemusest, ajaloost 

ja rollist tänapäeval. Õpilased tutvuvad sportliku treeningu põhitõdedega, taastumise  alustega ja 

õpivad järgima tervislikku elustiili. Kursuse lektorid on TÜ õppejõud.  



431 

 

Pallimängud (2 kursust). Kursusel tutvutakse lähemalt võrkpalli, korvpalli ja saalihokiga. 

Arendatakse mänguoskusi läbi erineva metoodika ja harjutusvara. Õpilane saab teadmised 

kohtuniku tegevusest ja tunneb võistlusmäärustikku.  

Spordilaager. Annab õpilasele läbi praktilise laagrikogemuse teadmisi spordilaagri läbiviimisest 

ja korraldamisest. Õpilased osalevad spordilaagris erinevatel spordivõistlustel. Omandavad  

kohtuniku ja meeskonnatöö kogemuse. Õpivad ja tutvuvad uute spordialadega, korraldavad 

ühisüritusi. 

Kikkpoks ja enesekaitse. Kikkpoks on püstivõitlus, kus on ühendatud poksi  käelöögid mitmete 

idamaiste võitluskunstide (karate, taipoks, taekwondo jne.) jalatehnikatega. Kikkpoksiga 

tegelemine parandab füüsilist vormi ja vastupidavust, lisab julgust ja enesekindlust ekstreemses 

situatsioonis toimetulekuks, maandab stressi, arendab koordinatsiooni ja painduvust ning annab 

põhiteadmised enesekaitse kohta. 

1.3. Õppetegevuse kavandamine ning 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) jälgitakse, et õpilase õpikoormus on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt ja 

jätab õpilasele piisavalt aega puhkuseks ning tunni- ja koolivälisteks tegevusteks; 

3) võimaldatakse õppida üksi ja koos teistega, et toetada õpilaste kujunemist aktiivseiks 

ning iseseisvaiks õppijaiks; 

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) laiendatakse õpikeskkonda: looduskeskkond, kooliõu jne; 

7) kasutatakse mitmekesist õppemetoodikat, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, 

projektõpe, õpimapi ja uurimistöö koostamine jm. 

Õppe lahutamatuks osaks spordimoodulis on:  

1) organiseeritud ja iseseisev praktiline harjutamine;  

2) liikumis-, spordi- ja terviseteemaliste materjalide lugemine ning loetu analüüsimine;  
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3) spordivõistlustel ja/või liikumisüritustel käimine, neist osavõtt võistleja, osaleja või 

abilisena; spordi- ja/või liikumisürituste jälgimine erinevate meediakanalite vahendusel; 

4) treeningplaanide koostamine, treeningpäeviku pidamine1 

1.4. Füüsiline õpikeskkond 

Ainekavakohase õppe elluviimiseks: 

1) noormeeste ja neidude tunnid moodulid on eraldi rühmades; 

2) tunnid toimuvad õppespordirajatistes (võimla, staadion, matisaal, jõusaal jne), kus on 

õppetegevusteks olemas vajalik sisseseade;  

3) on olemas rõivistud ja pesemisruumid; 

4) on mooduli korraldamiseks vajalik inventar ja vahendid. 

1.5. Hindamise alused 

Kursuste jooksul tehtud praktilisi harjutusi ja tundides osalemist hinnatakse arvestuslikult. 

Hindamise eesmärk on anda õpilasele motiveerivat tagasisidet, arendada eneseanalüüsi oskust. 

Tagasisiside andmisel kehalise ja sportimisaktiivsuse kohta arvestatakse õpilase aktiivsust 

(osavõttu, kaasatöötamist, nõuete/reeglite järgimist, koostööoskust jms), regulaarset treenimist 

(nii iseseisva kui ka organiseeritud liikumisharrastusena), võistlustest ning spordiüritustest 

osavõttu ja/või nende korraldamist jms. 

Tervisest tingitud erivajadustega õpilasi hinnates arvestatakse nende osavõttu tundidest (raviarsti 

määratud kehaliste harjutuste tegemine, kehalise kasvatuse õpetaja antud ülesannete täitmine 

jms). Praktilisi oskusi hinnates lähtutakse konkreetse õpilase tervise seisundist: hinnatakse 

erivajadustega õpilasele lubatud kontrollharjutusi või nende lihtsustatud variante, 

tehnikaelementide sooritust vms. Õpilane saab kooliastme hinde kõikide kursuste koondhindena. 

6. Kursuse kirjeldused 

Mooduli kursuste nimetused ja maht: 

Jõutreeningu erinevad variandid ja pallimängud (1 kursus, G1) 

Pallimängud (2 kursust, G1 ja G3) 

Spordilaager (1 kursus, G1 ja G2) 

Spordiõpetus (1 kursus, G2) 
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Kikkpoks ja enesekaitse (1 kursus, G2)  

Mooduli õpitulemused 

Õpilane: 

1) oskab kavandada iseseisvat treeningut; 

2) valdab ülevaadet pallimängude  ajaloost ning tähtsamatest võistlustest Eestis ja 

maailmas, nimetab tuntumaid sportlasi; 

3) omandab läbi praktilise laagrikogemuse teadmisi spordilaagri  läbiviimisest ja 

korraldamisest; 

4) omandab sportliku treeningu põhimõtted, meetodid ja alused; 

5) saab ettekujutuse enesekaitse ja kahevõitlusalade põhialustest, erinevatest 

võitlusdistantsidest, löögi- ja kaitsetehnikatest. 

1.7. Mooduli kursused 

Jõutreeningu erinevad variandid ja pallimängud 

Eesmärgid: 

1) selgitab kehalise aktiivsuse mõju organismile ja kehalisest koormusest tingitud muutusi 

organismis; 

2) oskab sooritada koostatud kontrollharjutuse õpitud tehnika elementidest; 

3) oskab kasutada erinevaid jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutusi erinevatele lihasrühmadele. 

Õppesisu: 

Jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutused erinevatele lihasrühmadele. Mitmekülgsete jõuvõimete 

arendamine läbi erinevate treeningmetoodikate kasutamise: 

1) maksimaalne jõud; 

2) kiiruslik jõud; 

3) plahvatuslik jõud; 

4) jõuvastupidavus 

5) lihasvastupidavus 

Kehatunnetuse ja koordinatsiooni arendamine harjutustega, mis sobivad kehale. Kaasõpilaste 

julgestamine ja abistamine harjutuste sooritamisel. Pallimängude baasteadmised. 
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Pallimängud G1 

Eesmärgid: 

1) tunneb õpitud välipallimängude võistlusmäärusi ning omab ülevaadet kohtuniku tegevusest; 

2) mängib kohandatud võistlusmääruste järgi jalgpalli, tänavakorvpalli, rannavõrkpalli ja 

ultimate frisbee`d. 

Õppesisu: 

Jalgpall. Reeglid ja kohtuniku tegevus. Jalgpalluri individuaalne ettevalmistus ja oma tugevate 

külgede arendamine. Tehnika täiustamine erinevate kombinatsioonide ja mängusituatsioonide 

kaudu. Positsioonidele omase tehnika täiustamine. Võistluste korraldamise ja läbiviimise 

kogemus. Jalgpall kui liikumisharrastus. Tänavakorvpall. Reeglid ja kohtuniku tegevus. Söödu- 

ja visketehnika. Katted ja kaitsemäng. Tehnika täiustamine erinevate kombinatsioonide ja 

mängusituatsioonide kaudu. Õpitud tehnikaelementide kasutamine mängus. Tänavakorvpall kui 

liikumisharrastus. Rannavõrkpall. Reeglid ja kohtuniku tegevus. Palling ja pallingu vastuvõtt. 

Erinevad söödutehnikad. Pettelöögid. Tehnika täiustamine erinevate kombinatsioonide ja 

mängusituatsioonide kaudu. Rannavõrkpall kui liikumisharrastus. Ultimate frisbee. Reeglid ja 

kohtuniku tegevus. Tehnika õppimine ja täiustamine. Õpitud tehnikaelementide kasutamine 

mängus. Ultimate frisbee kui liikumisharrastus. 

Pallimängud G3 

Eesmärgid: 

1) tunneb õpitud sisepallimängude võistlusmäärusi ning omab ülevaadet kohtuniku tegevusest; 

2) mängib kohandatud võistlusmääruste järgi korvpalli, võrkpalli, saalihokit ja saalijalgpalli. 

Õppesisu: 

Korvpall. Reeglid ja kohtuniku tegevus. Visketehnika. Sööt ja lõige rünnakul. Katted. 

Meesmehekaitse ja maa-alakaitse. Korvpallitehnika täiustamine erinevate kombinatsioonide ja 

mängusituatsioonide kaudu. Õpitud tehnikaelementide kasutamine mängus. Korvpall kui 

liikumisharrastus. Võistluste korraldamise ja läbiviimise kogemus. Võrkpall. Reeglid ja 

kohtuniku tegevus. Suunatud palling ja pallingu vastuvõtt. Ülalt sööt hüppelt ette ja taha. Blokid 

ja pettelöögid. Tehnika täiustamine erinevate kombinatsioonide ja mängusituatsioonide kaudu. 

Võistluste korraldamise ja läbiviimise kogemus. Võrkpall kui liikumisharrastus. Saalihoki. 

Reeglite tutvustus ja kohtuniku tegevus. Ründemäng. Kaitsemäng. Söötmine, söödu 
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vastuvõtmine, palli löömine, palli katmine kehaga, petete tegemine. Oskus täita mängus 

erinevaid rolle: mäng palliga, palliga meeskonnakaaslase toetamine, palliga mängija vastu 

mängimine, pallita mängija vastu mängimine. Võistluste korraldamise ja läbiviimise kogemus. 

Saalijalgpall. Reeglid ja kohtunikutegevus. Palli valdamine ja individuaalne mäng. 

Mängutehnika täiustamine erinevate kombinatsioonide ja mängusituatsioonide kaudu. Võistluste 

korraldamise ja läbiviimise kogemus. Saalijalgpall kui liikumisharrastus. 

Spordilaager 

Eesmärgid: 

1) tunneb õpitud pallimängude võistlusmäärusi ning valdab ülevaadet kohtunikutegevusest; 

2) läbib kaardi ja kompassiga harjutus- ja/või võistlusraja; 

3) omandab läbi praktilise laagrikogemuse teadmisi spordilaagri  läbiviimisest ja 

korraldamisest; 

4) omandab kohtuniku ja meeskonnatöö kogemuse. 

Kursuse lõpul õpilane: 

6) omab praktilist kogemust spordilaagri elust; 

7) teab tähtsamaid ja olulisemaid spordilaagri korraldamise põhimõtteid; 

8) teab sportliku orienteerumise aluseid; 

9) oskab mängida erinevaid sportmänge ja organiseerida spordiüritusi; 

10) omab kogemust tegutseda kohtunikuna ja võistluste läbiviijana; 

11) erineva raskusastmega orienteerumisradade ja maastike läbimine. Läbitud raja analüüs. 

Orienteerumisradade läbimine: suund-, valikorienteerumine. 

Spordiõpetus 

Eesmärgid: 

1) omandab teadmisi spordiajaloost, olümpialiikumisest, tervislikust eluviisist; 

2) teab erinevaid lihashoolduse võimalusi; 

3) omandab teadmisi töövõime määramisest ja testimisest spordis; 

4) tutvub toitumise ja tervislike eluviiside põhitõdedega. 

Õppesisu: 

Õppetöö toimub loengu vormis. Paljusid teemasid õpetavad erinevad TÜ 

Kehakultuuriteaduskonna õppejõud, kes kasutavad enda poolt meie kooli jaoks kohandatud 

parimaid teadmisi ja materjale. Tartu Ülikooli poolne Spordiõpetuse kursuse juht on dotsent 
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Ando Pehme. Kursuse läbinutel on paremad teadmised spordi olemusest, ajaloost, rollist 

tänapäeval. Õpilased on paremini kursis sportliku treeningu põhitõdedega. Teavad enam 

lihashoolduse ja taastumise alustest,  oskavad paremini järgida tervisliku elustiili põhimõtteid. 

Kikkpoks ja enesekaitse 

Eesmärgid: 

1) oskab sooritada elementaarseid löögitehnikaid nii käte- kui jalgadega, kaitsetehnikaid 

nende vastu, samuti haaretest vabanemisi; 

2) erinevate löögi- ja kaitsetehnikate sooritamisel saavad õpilased kogeda motiveerivat 

õnnestumise ja rahulolutunnet, mis suurendab enesekindlust, toob esile usu iseenda 

võimetesse ja loob aluse võimalikus ekstreemses olukorras hakkama saamiseks. 

Õppesisu: 

Võitlusasend, liikumine võitlusasendis. Võitlusdistantsid (lähi-, kesk- ja kaugdistants). Erinevaid 

löögitehnikad käte-, küünarnukkide-, põlvede- ja jalgadega. Liikumised, kaitsed, blokid, põiked, 

sukeldumised löökide eest. Heited, valuvõtted, haaretest vabanemised. Kahevõitlusaladele 

spetsiifilised erialased jõu- ja venitusharjutused. Mitmekülgne löögi- ja kaitsetehnikate  

arendamine läbi erinevate treeningmetoodikate kasutamise. 

Erinevate kahevõitlusalade tehnikate (poks, kikkpoks, taipoks, maadlus jne) tutvustamine. 

Kehatunnetuse ja koordinatsiooni arendamine, enesekindluse suurendamine. Kaasõpilastega 

arvestamine, julgestamine ja abistamine tehnikate sooritamisel. Tunnid hõlmavad keerulisi 

koordinatsiooni-, reaktsiooni-, jõu-, tasakaalu-, kehatunnetuse-, painduvusharjutusi. Samuti tuleb 

kogu aeg arvestada kaaslase ehk sparringpartneriga, kuna valdav enamus harjutustest 

sooritatakse paarides.  

§ 49 Tehnika 

1. Üldalused 

1.1. Õppe- ja kasvatuse eesmärgid: 

1) laiendada õpilase mõtlemisvõimet ja oskust leida erinevatele probleemidele tehnilisi 

lahendusi 

2) anda põhiteadmisi elektroonika valdkonnast 

3) omandab esmased oskused programmide koostamisest    
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4) tutvustada säästvaid tehnoloogiad erinevate tehnoloogia valdkondades (ehitus, 

tööstus, energeetika jms) tutvustada säästvaid tehnoloogiad erinevate tehnoloogia 

valdkondades (ehitus, tööstus, energeetika jms) 

1.2. Mooduli kirjeldus  

Õpilane arendab loovust ning süsteemset ja ruumilist mõtlemist, kasutab erinevaid teabeallikaid 

tehnoloogilise protsessi planeerimisel ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot. 

1.3. Õppetegevuse kavandamine 

Õppetegevust kavandades ja korraldades lähtutakse KJPG õppekava alusväärtustest ja  

üldpädevustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega. 

Õpetamisel kasutatakse loengu ja praktilise töö kombineeritud vormi ning ettekandeid.  

Õppekäigud ettevõtetesse. 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. 

Õppetöös kasutatakse erineva suunitlusega õpiülesandeid võimaldades õpilastel  õppida ja 

tegutseda nii üksi kui ka rühmas. Kasutatakse võimalikult erinevaid õppemeetodeid ning 

arvestatakse õpilaste individuaalset õpistiili. Individuaalse juhendamise abil püütakse leida igale 

ülesandele õpilasele sobiv ja vajalik väljund, mis motiveeriks teda isiklikus arengus edasi 

liikuma. Põhitähelepanu pööratakse õpilaste analüüsi- ja eneseväljendusvõime ja iseseisva töö 

planeerimise oskuse arendamisele.  

Lähtuvalt konkreetsetest õppe-eesmärkidest, käsitletavast teemast ja eeldatavatest õpitulemustest 

rakendatakse järgmisi tegevusi: vajaliku info otsimine eri allikatest, sh elektroonilistest, ning 

leitud info analüüsimine ja hindamine; praktiliste probleemülesannete lahendamine koolis 

(kodus) ja/või arvutipõhises õpikeskkonnas; dilemmaprobleemide lahendamise rühmatööna; 

praktilise töö planeerimine, tegemine, vormistamine ja kaitsmine. 
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1.4. Füüsiline õpikeskkond 

Õppetöö toimub klassiruumis, arvutiklassis , tehnikaklassis. On rühma- ja individuaalsed tööd. 

Praktilised tööd toimuvad rühmatööna. Õppe- ja lisamaterjalid on kättesaadavad Interneti 

vahendusel. Kasutatakse üliõpilaste väljatöötatud materjale. 

Mooduli ainete õpetamiseks on vajalikud:  

12) internetiühendusega arvutid (arvutiklass);  

13) programmid  Solid Edge ja Google SketchUp 

14) esitlustehnika 

15) E-õppe materjalid. 

1.5. Hindamise alused 

Õpitulemusi hinnates lähtutakse riikliku õppekava üldosast ja  KJPG hindamise korrast. Tehnika 

mooduli kursused lõppevad kõik kokkuvõtva mitteeristava hindega, mille alusel pannakse 

kooliastmehinne. 

Kursuste jooksul tehtud töid hinnatakse arvestuslikult. Hindamise eesmärk on anda õpilasele 

motiveerivat tagasisidet, arendada eneseanalüüsi oskust. Hindamise objekt on tööprotsess ja 

lõpptulemus. Hinnatakse tehnilisi oskusi, töö teostamise täpsust, korrektsust ja esteetilisust. 

Õpilane osaleb hindamises oma arengu jälgimise kui ka valikute ja arvamuste põhjendamise 

kaudu. Hindamisel kasutatakse tagasiside andmiseks kujundavat hindamist. Õpetaja töökavas 

kirjutatakse iga teema juurde hindamisvorm ja sagedus. 

1.6. Mooduli kursuste nimetused ja math 

3d modelleerimine 

Kursus tutvustab 3d modelleerimistarkvara ning võimaldab rakendada loovust ja õpitavaid 

teadmisi virtuaalsete toodete disainimiseks ja ruumikujunduslike tööde valmistamiseks. 3d 

modelleerimise kursuse jooksul omandatakse ruumilise kujutamise algtõdesid arvutiprogramme 

Solid Edge ja Google SketchUp´i kasutades. Kursusel tuleb loovalt lahendada 3D 

modelleerimisülesandeid olles üheaegselt nii konstruktor kui disainer. Õpetatakse nägema 

seoseid tasapinnaliste ja ruumiliste kujundite vahel ning hindama tulevase toote 

kasutamismugavust. Kursuse läbinud õpilane saab aru tootedisaini olulisusest, oskab näha seost 

teooria ja praktika vahel. Õpilane saab ülevaate joonestamisalase teabe rakendamisega seotud 
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elukutsetest ning kasutab joonestamiskursusel omandatud teadmisi ja oskusi oma karjääri 

planeerimisel. 

Arvutigraafika 

Kursuse graafilise disaini osas käsitletakse erinevaid trükiste kujundusvõtteid, arendatakse 

digitaalkunsti oskusi, tutvutakse trükikunsti alustega ja fotode töötlemise võimalustega. Kursuse 

käigus saadakse lühiülevaade graafilise disaini erinevatest tahkudest ja graafilise disaini 

tegevusvaldkondadest läbi praktiliste tööde: trükised, reklaamid, etiketid, digitaalgraafika, 

veebikujundus. Kursus on suunatud õpilaste individuaalsete oskuste, teadmiste ja praktiliste 

kogemuste ning ka koostöö arendamisele. Aine eesmärgiks on anda õpilastele esmased 

kogemused disainimise, rakenduste ja veebilehtede programmeerimise kohta.  

Elektroonika 

Kursusel saab õpilane põhiteadmised elektroonika valdkonnast. Tutvustatakse erinevaid 

elektroonika komponente ja lahendusi ning nende kasutamise võimalusi erinevate ülesannete ja 

probleemide lahendamiseks. Antakse ülevaade digitaal- ja analoogelektroonika erinevustest ja 

kuidas toimub andmete/informatsiooni vahetamine nende kahe elektroonikaharu vahel. 

Praktiliste tööde käigus õpitakse tundma multimeetrit ja ehitama lihtsamaid elektroonikaskeeme. 

Kursuse jooksul saab oskused olulise informatsiooni leidmiseks Internetist ja andmelehtedest. 

Kinnistatakse oskuseid matemaatikast ja füüsikast 

Robootika  

Praktikumides saab lahendada ette antud ülesandeid ja leida lahendusi ise välja pakutud 

probleemidele. Kursusel kasutatakse LEGO Mindstorms komplekte, millega õpilane ehitab 

vajalikud robotid. Õpilane arendab ja kinnistab oskuseid matemaatikast, füüsikast, 

elektroonikast, mehaanikast ja programmeerimisest. Kursuse lõpus teeb iga õpilane uurimuse 

vabalt valitud robootikaga seotud teemal ning esitab seda kogu klassile. 

Programmeerimise alused  

Kursusel tutvustatakse Python programmeerimiskeelt, läbi mille omandab õpilane 

programmeerimise põhioskused. Suurem osa õppetööst keskendub praktiliste oskuste 

omandamisele, kuna programmeerimist oskust omandatakse läbi kogemuste. 

Säästev tehnoloogia 
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Tutvustab säästvaid tehnoloogiad erinevate tehnoloogia valdkondades (ehitus, tööstus, 

energeetika jms. 

Tabel 45. Tehnikamooduli kursused. 

3d modelleerimine  G1   (30 auditoorset ja 5 iseseisva töö tundi) 

Elektroonika  G1 (28 auditoorset ja 7 praktilist töö tundi) 

Robootika  G2 (10 auditoorset ja 25 praktilise töö tundi) 

Programmeerimise alused  G2   

Arvutigraafika  G3   

Säästev tehnoloogia  G3   

1.7. Kooliastme õpitulemused 

Õpilane: väärtustab teadmisi, oskusi ja hoiakuid tehnika- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse oluliste 

komponentidena, hindab loovust ja mitmekülgselt läbimõeldud lahendusi, suhtub oma ja teiste 

töösse vastutustundlikult ning on sisemiselt motiveeritud elukestvaks õppeks.  

1.8. Kursused 

3D modelleerimine 

Õppe- ja kasvatuse eesmärgid: kursusega taotletakse, et õpilane: 

1) omandab 3D-modelleerimistarkvara kasutamise põhioskused ja tehnilise joonestamise 

algtõed; 

2) kasutab ratsionaalseid töövõtteid, loogilist ja analüütilist mõtlemist ning süsteemset 

lähenemist ruumigeomeetriliste ülesannete lahendamisel; 

3) arendab tegevuse etapiviisilise planeerimise oskust; väärtustab töö läbimõeldust, 

korrektsust ning praktilisust; 

4) arendab ruumikujutlusvõimet, mõtlemist, tähelepanu, graafilist kirjaoskust, loovust ja 

täpsust; 

5) teadvustab tehnoloogilise protsessi terviklikkust alates ideest kuni toote valmimiseni; 

6) tunneb huvi tehnika, tehnoloogia ja/või disaineri loova töö vastu, saab aru selle 

rakenduslikust tähtsusest ning on motiveeritud iseseisvaks õppeks; 

7) suhtub lugupidavalt ja vastutustundlikult kaasinimeste loomingusse ning väärtustab 

võimet ja oskust ise uut luua;  

8) saab ülevaate joonestamisalase teabe rakendamisega seotud elukutsetest ning kasutab 
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9) kursusel omandatud teadmisi ja oskusi oma karjääri planeerides. 

Õppesisu: 

Kursuse jooksul antakse ülevaade programmide Solid Edge ja Google SketchUp`i võimalustest 

erinevate praktiliselt teostatavate õppeülesannete ja näidete varal. Lisaks programmi võimalusi 

tutvustavatele praktilistele näidis- ja harjutusülesannetele luuakse 2 erineva keerukusega 

iseseisvat loovtööd kursuse lõputööna. Kursuses on 30 auditoorset  ja 5 iseseisva töö tundi. 

Kursuse sisu: ülevaade Solid Edge ja Google SketchUp´i koosseisu kuuluvatest töövahenditest ja 

nende käsitsemisest; koordinaatteljed ja tasapinnad, nende lisamine, keha pinna kasutamine 

tasandina; eskiiside joonestamine, täpse töö alused, mõõtmetega opereerimine; tahk- ja 

pöördkeha loomine;tekstuuride ja materjalide lisamine joonisele; koostejoonise loomine;  

jooniste vormistamine. 

Õpitulemused 

Kursuse läbinud õpilane: 

1) omab ettekujutust kaasaegsetest 3d programmidest ja programmi; 

2) töövahendite võimalustest ja kasutamisest; suudab iseseisvalt ja juhendi abil sooritada 

kursusel proovitud harjutusi tehes iseseisvat tööd ning kasutades kursuse (ning veebi) 

õppematerjale; suudab loovalt lahendada 3D-modelleerimisülesandeid;  

3) oskab näha seoseid 3D-modelleerimisülesannete, disaini, praktilise konstruktoritöö ning 

matemaatiliste tasapinnaliste ja ruumiliste kujundite vahel; 

4) tunneb jooniste vormistamise üldisi nõudeid; oskab tuletada ruumiobjektidest 

tasapinnalisi kujutisi, vormistada jooniseid nõuetekohaselt paigutades kujutist või 

kujutisi etteantud formaadile;  

5) väärtustab joonestamisalaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid tehnika- ja tehnoloogiaalase 

kirjaoskuse oluliste komponentidena, loovust ja mitmekülgselt läbimõeldud lahendusi, 

suhtub oma ja teiste töösse vastutustundlikult ning on sisemiselt motiveeritud 

elukestvaks õppeks. 

Arvutigraafika 

Õppe- ja kasvatuse eesmärgid 

Kursusega taotletakse, et õpilane: 
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1) tunneb tänapäeva visuaalse meedia pilditöötlusstrateegiaid; saab aru pilditöötluse 

põhimõtetest;  oskab seada visuaalseid eesmärke ja oskab kasutada pilditöötlus-tarkvara; 

2) arendab loovust ning süsteemset sihipärast visuaalset mõtlemist; oskab kujundada 

erinevaid graafilise disaini objekte: teksti, reklaame ja bannereid ning on omandanud 

algteadmised kujundusprogrammidest, tüpograafiast; 

3) arendab tegevuse etapiviisilise planeerimise oskust; väärtustab töö läbimõeldust, 

korrektsust ning praktilisust; 

4) teadvustab tehnoloogilise protsessi terviklikkust alates ideest kuni teostuseni; 

5) omab ülevaadet kaasaegse veebirakenduse kujunduspõhimõtetest ja vahenditest ning 

tehnoloogilistest võimalustest; 

6) oskab kasutada õpitut eesmärgipäraselt, eetikanorme järgides; 

7) tunneb huvi tehnika, tehnoloogia ja/või disaineri loova töö vastu, saab aru selle 

rakenduslikust tähtsusest ning on motiveeritud iseseisvaks õppeks; 

8) suhtub lugupidavalt ja vastutustundlikult kaasinimeste loomingusse ning väärtustab 

võimet ja oskust ise uut luua.  

Õppesisu: 

Graafiline disain ja tüpograafia. Visuaalse meedia üldised alused ja toimemehhanismid. 

Arvutigraafika ja pilditöötluse üldised alused. Graafilise disaini valdkonnad: trükised, reklaamid, 

etiketid, digitaalgraafika. Kiri kui kujunduselement, pinnastruktuur, kommunikatsioonivahend. 

Pilt ja tekst: trükised, reklaamid, etiketid. Pilditöötluse osa visuaalses meedias, visuaalse meedia 

tarbimisoskus ja mõjumehhanismid. Pilditöötlustarkvarade tööpõhimõtete omandamine, tasuline 

ja vabavara. Vabavaraliste pilditöötlus- ja joonistamistarkvarade kasutamine. Objektide loomine 

ja parameetrite muutmine. Töö kihtide, kanalite, maskide ja filtritega. Eriefektid. Animatsioonid. 

Värvigamma muutmise võimalused. Kujutise kvaliteedi parandamine. Raster-  ja vektorgraafika. 

Erinevate failiformaatide eelised ja puudused. Erinevate värviskeemide eelised ja puudused. 

Graafikafailide suurused. Erinevad faili pakkimise algoritmid. Salvestamise võimalused, eksport, 

väljatrükk.  

Elektroonika   

Õppesisu: 

Kursusel saab õpilane põhiteadmised elektroonika valdkonnast. Tutvustatakse erinevaid 

elektroonika komponente ja lahendusi ning nende kasutamise võimalusi erinevate ülesannete ja 

probleemide lahendamiseks. Antakse ülevaade digitaal- ja analoogelektroonika erinevustest ja 
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kuidas toimub andmete/informatsiooni vahetamine nende kahe elektroonikaharu vahel. 

Praktiliste tööde käigus õpitakse tundma multimeetrit ja ehitama lihtsamaid elektroonikaskeeme. 

Kursuse jooksul saab oskused olulise informatsiooni leidmiseks Internetist ja andmelehtedest. 

Kinnistatakse oskuseid matemaatikast ja füüsikast.  

Õpitulemused: 

Valikkursuse läbinud õpilane: 

1) on teadlik elektri ohtlikkusest inimese kehale, 

2) oskab kasutada elektriseadmeid oma ja teiste elu ohtu seadmata, 

3) tunneb elektroonika põhimõisteid ja oskab neid rakendada lihtsamate elektriskeemide 

ehitamiseks, 

4) teab erinevate elektroonikakomponentide tööpõhimõtet ja kasutusvõimalusi, 

5) oskab kasutada multimeetrit füüsikaliste suuruste mõõtmiseks ja oskab hinnata selle 

määramatust, 

6) suudab leida vajaliku informatsiooni elektroonikakomponentide andmelehtedest, 

7) oskab juhiste järgi läbi viia eksperimenti ja esitada oma tehtud töö kohta aruannet. 

Kõik kursused on arvestuslikud. Arvestuse saamiseks peab õpilane läbima kõik praktilised tööd 

positiivsele hindele ning demonstreerida oma saadud teadmisi kas kontrolltöö või suulise 

vastamise vormis. 

Robootika 

Praktikumides saab lahendada ette antud ülesandeid ja leida lahendusi ise välja pakutud 

probleemidele. Kursusel kasutatakse LEGO Mindstorms komplekte, millega õpilane ehitab 

vajalikud robotid. Õpilane arendab ja kinnistab oskuseid matemaatikast, füüsikast, 

elektroonikast, mehaanikast ja programmeerimisest. Kursuse lõpus teeb iga õpilane uurimuse 

vabalt valitud robootikaga seotud teemal ning esitab seda kogu klassile. 

Õpitulemused: 

1) tunneb robootika põhiteadmisi, 

2) teab erinevate sensorite ja aktuaatorite(nt mootorite) tööpõhimõtetest ning 

kasutusvõimalusi, 

3) oskab ehitada erinevate ülesannete lahendamiseks roboteid LEGO Mindstormsi 

kasutades, 

4) suudab luua lihtsamaid algoritme erinevate ülesannete lahendamiseks, 
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5) oskab kirjutada tarkvara, kasutades selleks visuaalprogrammeerimist, 

6) suudab töötada meeskonnas ühise eesmärgi saavutamiseks, 

7) oskab leida informatsiooni erinevatest allikatest ja selle põhjal koostada ettekannet. 

Programmeerimise alused 

 Kursusel tutvustatakse Python programmeerimiskeelt, läbi mille omandab õpilane 

programmeerimise põhioskused. Suurem osa õppetööst keskendub praktiliste oskuste 

omandamisele (25 tundi), kuna programmeerimist oskust omandatakse läbi kogemuste. 

Valikkursuse läbinud õpilane: 

1) teab programmeerimisega seotud mõistete tähendust (programm, lähtekood, 

kompileerimine, silumine, jne.), 

2) oskab kirjeldada programmi tööd graafiliselt plokkskeeme joonistades, 

3) mõistab ja oskab kasutada erinevaid andmetüüpe programmis, 

4) suudab kirjutada programmi, mis suhtleb kasutajaga, 

5) mõistab ja oskab kasutada põhistruktuure nagu tingimuslaused, korduslause ehk tsüklid 

ja alamprogrammid ehk funktsioonid, 

6) omab ülevaadet erinevates programmeerimiskeeltest ning nende tugevatest ja nõrkadest 

külgedest. 

Säästev tehnoloogia 

Õpitulemused:  

1. oskab mõõta erinevad füüsikalisi-mehaanilisi suurusi arvestades mõõtmisvigu ja oskab 

andmeid töödelda;  

2. oskab baastasemel töötada uurimislaboris; oskab leida infot teaduskirjandusest. 

Õppesisu: 

1) Ehitusmaterjalide parameetrite määramine 

Näidistund laboris koosneb teoreetilisest ning praktilisest osast. Teoreetilises osas antakse ette 

betooni tugevus- ja vajumisklass ning leitakse absoluutmahtude meetodi järgi selle koostisosade 

mahud. Praktilises osas valmistatakse vastavalt arvutustulemustele betoon ning viiakse läbi 

konsistentsi kontroll kasutades vajumiskatse metoodikat. Peale kontrolli valmistatakse 

katsekehad. Labori lõpuks tehakse samadel tingimustel valmistatud katsekehadega survekatse. 

2) Ehitusjuhtimine arvutiklassis programmiga Revit 2014 
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Arutletakse IT-rakendusvõimaluste üle ehituses, sest kogu tulevikuhoone projekteerimine, 

kontrollarvutused, ehitus ja haldus tiirleb kolmemõõtmelise täppismudeli/andmebaasi ümber. 

Tudengid on valmis meisterdanud TTÜ Tartu Kolledži peamaja, Tartu Tähetorni ja mitmete 

teiste Tartu hoonete mudelid, seega kehastume tuleviku ehitusjuhtideks ja püüame nautida nende 

erinevate rakenduste võlu. Uuritakse hoone konstruktsiooni ja materjale ning hinnatakse 

erinevate värvide, materjalikasutuste ja haljastuse efekti. Simuleeritakse päikese ja varjude 

liikumist erinevatel aastaaegadel ja kellaaegadel ning leitakse sobivaimad kohad töölaudade ja 

uinumiskohtade paigutamiseks. Jalutatakse tulevikulinnas ja tekitatakse video kaunimatest 

vaadetest. Tõsisemate majahalduse huvilistega luuakse ruumide, akende ja uste tabelid ning 

teostatakse energiaarvutused. 

3) Materjalivoogude analüüs kohvi näitel 

Programmi alguseks on sissejuhatus tööstusökoloogiast (mis see on, miks seda tarvis on, 

millised on rakendusalad jne.) ja tööstusökoloogia töövahenditest (kõik see kokku ehk siis 

loengu osa ei tohiks võtta üle poole tunni). Et oleks kergem materjalivoo analüüsi ja olelusringi 

hindamist koostada, antakse skemaatilised materjalid antud teema kohta. Illustratiivsena on 

kohvi valmistamise ülesanne, mis aitab koostada materjalivoo analüüsi ja ka olelusringi 

hindamise. Lõpptulemusena valmib kohv, materjalivoo analüüs tassi kohvi valmistamise kohta 

(andmed kohvi valmistamise kohta, plakat voodiagrammiga) ja ka laiemalt olelusringi 

hindamine kohvi kohta (eeldab samuti valmis materjali erinevate etappide kohta + numbrilisi 

näitajaid). Siin saaksid õpilased reaalselt ise mõõta, kaaluda ja arvutada läbi kogu protsessi. 

4) Keskkonnatehnoloogiad 

Keskkonnamikrobioloogia tegeleb keskkonnaseisundi hindamisega mikroobsete näitajate abil. 

Kasutatavateks meetoditeks on kultiveerimismeetoditest kuni DNA-l baseeruvate meetoditeni. 

Laboris on võimalik teostada manomeetriat, ensümaatikat ja  kultiveerimistehnikaid. Antud töö 

raames tegeletakse spektrofotomeetriliste määramismeetoditega, spetsiifilisemalt potentsiaalse 

nitrifikatsiooni hindamisega. Spektrofotomeetria eelistena võib välja tuua odavuse, meetodi 

lihtsuse ja täpsuse (kontsentratsioon kuni ng-ni). Lisaks on plussiks veel asjaolu, et mõõtmisi on 

võimalik teostada bakterite, seente ja arhede puhul ning võimalik on mõõta infrapuna-vis. kuni 

UV-vis spektrites nanomeetreid. Potentsiaalne nitrifikatsioon on üks keskkonnaseisundi 

näitajatest kuna seda peetakse üheks eutrofeerumise põhjustajaks, lisaks on suurenenud nitriti 

kontsentratsioonid toksilised kõigile elusorganismidele, ka inimesele. Antud analüüsi puhul 
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uuritakse kuidas ammoonium oksüdeeritakse nitritiks. Antud töö eesmargiks oleks hinnata 

sellest valemist just NO2 sisaldust ja teha sellest järeldusi keskkonnaseisundi kohta.  

5) Restaureerimise töötuba ettevõttes 

Antud töötuba toimub restaureerimisega tegelevas ettevõttes. Kõigepealt teostatakse uste ja 

akende mõõdistamine ja markeerimine, seejärel tutvustatakse värvisondaaži tehnikat ja kiti 

valmistamist ning kittimist, tutvustatakse klaaside lõikamist ja vana värvi eemaldamist ning uue 

pealekandmist. Koos vaadatakse üle kuidas proteesitakse kahjustatud detaile. 

6) Säästev ehitus loeng 

Räägitakse sissejuhatuseks üldisemalt erinevatest ökoloogilistest katusekattematerjalidest. Edasi 

tutvustatakse haljaskatuste häid omadusi ja haljaskatuse lahendusi (sh erinevatest katuse kihid ja 

taimestik). Näidatakse pilte rajatud haljaskatustest Eestis ja välismaal. Peale seda tutvustatakse 

haljaskatuse omakaalu koormustesti katuse konstruktsioonidele ning põgusalt ka Eestis 

mõjuvatest lumekoormustest. 

7) Tartu linna arhitektuur – jalutuskäik 

Inseneriõppe ehitiste projekteerimise kavast huvitatutele toimub jalutuskäik Tartu ülejõe 

piirkonnas koos arhitektuurianalüüsiga. Põneval marsruudil tutvustatakse olnud ja olevaid 

ehitisi, mis on Tartule oma näo andnud. 

Oodatud on kõik arhitektuurihuvilised! 

8) Matemaatika vajalikkusest insenerteadustes 

Reaalse konstruktsioonielemendi modelleerimine (arvutusskeemi koostamine). 

Konstruktsioonile mõjuvad välisjõud ja neist tingitud sisejõud. Sisejõududest põhjustatud 

pinged. Lihtsa konsooltala lihtsustatud tugevusarvutus. 

9) Ehitusfüüsika: Hoonete energiatõhusus. Piirete soojapidavuse määramine (arvutuslik). 

Külmasildade uuring (termoviisoriga). Sisekliima monitoorimine 

Antakse ülevaade hoonete energiatõhususe aspektidest. Tutvustatakse erinevaid soojusülekande 

liike. Piirde soojusjuhtivuse arvutamise metoodika ja arvutus Exceli tabelis. Piirde 

soojusjuhtivuse mõõtmine. Külmasillad hoones ja nende kriitilisuse hindamine  arvutus- ning 

mõõtmistulemuste põhjal. Termovisioon. Mõõdetakse erinevaid sisekliima parameetreid 

(temperatuur, niiskus, süsihappegaasi sisaldus). Seda töötuba saab teha ainult talvel!  

10) Vermikompostimine 
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Loeng. Vermikompostimise põhimõte ja erinevus tavakompostimisest. Vermikompostimisel 

kasutatavad vihmaussiliigid ja nende ökoloogia. Vihmausside eluks nõutavad tingimused. 

Vermikompostimise saadused ja nende kasutamine. 

Praktiline osa. Mullabioloogia laboris tutvutakse vermikompostriga. Õpilased sorteerivad 

kompostri ühes jaotuses olevast substraadist välja: valmiskomposti, vihmaussid ja nende 

kookonid; muud organismid. Kõiki osi vaadeldakse kuni 50x suurendusega ning määratakse 

kompostis olevad organismid (võimalusel sugukonna tasemeni). 

11) Säästev energeetika 

Taastuvenergia on toodetud looduslikest energiaallikatest nagu päike, tuul, biomass (sh puit), 

vesi, maasoojus, laine, tõus-mõõn, prügilagaas, heitvee puhastumisel eralduv gaas ja biogaas. 

Paljusid taastuvenergia allikaid saab kasutada kodumajapidamistes. Enim levinud allikad  on  

päike, tuul, puit ja maasoojus. Päikeseenergiat kasutatakse nii kütte- kui ka tarbevee tootmiseks. 

Samuti saab päikeseenergiat kasutada elektri tootmiseks, mida omakorda saab 

kodumajapidamistes kasutada ruumide valgustamiseks, kodumasinate toiteks, kui ka elektriga 

tarbe- ja küttesüsteemi vee soojendamiseks. Kursuse käigus antakse ülevaade taastuvenergia 

kasutamisest kodumajapidamistes. Võimalusel demonstreeritakse erinevaid lahendusi 

laboriseadmetel. 

12) Sisekliima monitooring 

Antud töötuba toimub kahe nädala vältel. Esimesel nädalal antakse ülevaade sisekliima mõistest 

ja selle parameetritest ning tutvustatakse mõõteriistu. Selgitatakse, kuidas toimub sisekliima 

reguleerimine ja tehakse läbi ka ventilatsiooniõhu vooluhulga vajaduse arvutus. Õpilased saavad 

ülesandeks mõõta kodus õhu temperatuuri, suhtelist õhuniiskust ja süsihappegaasi sisaldust. 

Teisel nädalal toimub tulemuste analüüs ja arutelu ning tuuakse välja võimalikke viise, kuidas 

kodust sisekliimat paremaks muuta. Järgnevalt tutvustatakse Tartu Kolledži „eluslaborit“, 

milleks on üks õppehoonetest ja selle sisekliima automatiseerimist.  

13) Droonide ABC 

Töötoa teooria pooles räägitakse, mis on mehitamata õhusõidukid ehk droonid. Tutvustatakse 

nende erinevaid tüüpe, eripära, peamisi komponente, kasutusvaldkondi (sh infrapunakaamera 

rakendusi) ja nendega seotud riske. Seejärel tutvustatakse, kuidas käib droonide lennutamine ja 

millised on ohutusnõuded. Teooria rakendamiseks on kõikidel õpilastel võimalik töötoa 

praktilises osas proovida drooni lennutada kõigepealt simulaatoris, et saada kätte tunnetus. Peale 
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seda saavad kõik lennutada nii kaameraga kui ilma kaamerata drooni. Kui drooni juhtida ainult 

kaamerapildi järgi saab kogemuse, mis tunne oleks, kui piloot oleks ise drooni peal. Praktiline 

osa toimub olenevalt ilmast siseruumides või väljas. 

§ 50 Tervishoid 

1. Üldalused 

1.1.Õppe- ja kasvatuse eesmärgiks:  

1) teadvustada õppijale inimeses terviklikkust ning tervise väärtustamist ja enesevastutust 

ning tegevusi elukestvalt tervise hoidmisel. 

2) kursusel kujuneb arusaam tervise mõistest ja inimese terviklikkusest 

3) tutvustada  tervishoiuvaldkonna elukutseid 

4) tutvustada veterinaarmeditsiini erinevaid valdkondi 

5) tõsta õpilaste teadlikkust erinevatest loomaliikidest ning kodu- ja metsloomadega 

seonduvat 

6) toetada õpilaste karjäärivalikut 

7) anda ülevaade toiduvalikute põhimõtetest, toidu mõjust vaimsele ja füüsilisele tervisele. 

8) õpetada lugema ja mõistma pakendil olevat informatsiooni. 

9) tutvustada olulisemaid võtteid naha- ja juustehoolduses. 

1.2. Mooduli kirjeldus 

Antakse ülevaade peamistest Eesti elanikkonna terviseprobleemidest ja käsitletakse 

tervisemõjureid. Tutvustatakse tervishoiuvaldkonna elukutseid ja lihtsamaid võimalusi  

tervisliku seisundi uurimiseks, uuringute kasuteguri ja ohutuse hindamiseks.  Õppijal on 

võimalik hinnata oma liikumisaktiivsust ja koostada edasise elu plaane. Veterinaarmeditsiini 

valdkonnas tutvustatakse erinevaid loomaliike ja meditsiini harusid.  

Baasteadmisi esmaabist ja oskusi kannatanule esmaabi anda, teadvustada tervisliku toitumise ja 

füüsilise liikumise olulisust organismi häireteta funktsioneerimises ning teada mõnuainete 

kasutamisega seonduvaid ohte tervisel. Kursusel tutvustatakse  sagedamini esinevaid vigastusi 

ning esmaabi osutamist nende korral. Õppija omandab oskuse kannatanu abistamiseks . Õppijad 

saavad ülevaate toitumise põhimõtetest ning  toitumishäiretest, sõltuvusainetest ja nende 

kahjulikust toimest organismile. Õppija teab doonorluse olulisust. 
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Tutvustab erinevaid haigusi, haigustest hoidumist, ravi ja dieete. Doonorlus. Antakse ülevaade 

inimese anatoomiast ja füsioloogiast, selle tähtsusest. Inimese rakud, koed elundkonnad. 

Rakendusbioloogia eesmärk ja seos bioloogiaga ning teiste loodusteadustega. Kujundatakse 

õpilaste hoiakuid järgida tervislikku eluviisi ja toitumist (vitamiinid, mineraalid, toidulisandid 

jne). 

1.3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

 Õppetöö toimub Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeklassides ja laboratooriumites. Õppijatel on 

võimalik osaleda loengutel, praktikumides ja õppida veebi vahendusel. 

Toimub auditoorne töö loengu vormis, millele lisanduvad õppekäigud tervishoiu teenuseid 

osutavatesse asutustesse. 

Auditoorne ja praktiline töö vahelduvad. Kasutatakse andmete kogumist sensorite 

digiandmekogujatega, järgneb uurimistulemuste analüüs.  

1.4. Füüsiline õpikeskkond  

E-õpe internetis, praktiline õppetöö praktikaklassides, laborites. Õppematerjalid ja  

praktikumides kasutatavad vahendid on õppijale tagatud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 

õpperuumides ning K. J. Petersoni gümnaasiumis.  

1.5. Hindamise alused 

Õpitulemusi hinnates lähtutakse riikliku õppekava üldosast ja  KJPG hindamise korrast. 

Tervishoiu Kõrgkool hindab enda poolt antud kursuseid. Valikaine on läbitud siis, kui on 

osaletud 80% õppetöös, lisaks on sooritatud test Moodle’i keskkonnas õigeaegselt. Testis peab 

olema vähemalt 60% õigeid vastuseid. Kursusehinnete väljapanekul kasutatakse mitteeristavat 

hindmaist. Kursuste kokkuvõtvate hinnete alusel pannakse kooliastmehinne. 

1.6. Kursuse kirjeldused 

Tabel 46. Kursuse nimetus, maht VII lennul 

Kursuse nimetus 
Maht Klass 

Elupäästev esmaabi 1 kursus G3 

Veterinaarmeditsiiin 1 kursus G1 

Esmaabi ja eneseabi (TTK) 1 kursus G2 

Anatoomia ja füsioloogia 1 kursus G2 
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Rakendusbioloogia 1 kursus G3 
Tervisteadlikkus ehk sissejuhatav kursus tervishoiu valdkonda  

(TTK) 
1 kursus G3 

Tabel 47. Kursuse nimetused, maht VIII lennul 

Kursuse nimetus 
Maht Klass 

Elupäästev esmaabi 1 kursus G3 

Eneseabi 1 kursus G1 

Esmaabi ja eneseabi (TTK) 1 kursus G2 

Anatoomia ja füsioloogia 1 kursus G2 

Rakendusbioloogia 1 kursus G3 
Tervisteadlikkus ehk sissejuhatav kursus tervishoiu valdkonda  

(TTK) 
1 kursus G3 

 

1.7.  Kooliastme õpitulemused 

1) teab, kuidas hoida oma tervist ning järgida tervislikke eluviise 

2) suudab lahendada oma vaimse ja füüsilise tervisega seotud probleeme 

3) kasutab saadud teadmisi  erinevates elu- ja tegevusvaldkondades 

4) oskab esitada oma seisukohti ja neid põhjendada 

5) oskab hankida vajalikku teavet 

6) suudab käituda vastutustundliku kodanikuna 

7) oskab hinnata üldinimlikke väärtusi 

Tervisteadlikkus ehk sissejuhatav kursus tervishoidu valdkonda 

Õpitulemused: 

1) omab ülevaadet inimese terviklikkusest ja tervise väärtustamise olulisusest, füüsilise, 

psüühilise, vaimse ja keskkonnatervise ühtsusest; 

2) mõistab enesevastutusese olulisust haiguste ennetamisel; 

3) teadvustab  füüsilise liikumise olulisust organismi häireteta funktsioneerimises; 

4) on huvitatud tervishoiuvaldkonna erialade/kutsete elukutsevalikust. 

Kursuse õppesisu 

Käsitletavad teemad:  

Tervise mõiste ja inimese terviklikkus, tervise mõiste käsitlused. Eesti rahva peamised 

terviseprobleemid  ja tervisemõjurid.  

Tervishoiuvaldkonna elukutsed  
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Füüsiline, psüühiline, vaimne ja keskkonnatervis 

Tervisliku seisundi uurimine, meditsiiniuuringute ohutus 

Liikumine ja füsioteraapia 

Tervisekaitse spetsialist ja bioanalüütiku õppekavade praktikum  

Seksuaalkasvatus ja pere planeerimine 

Elutähtsad näitajad, tervise testimine, mikroskopeerimine 

Elupäästev esmaabi 

Kursuse eelduseks on, et õpilased on läbinud 16 või enama tunnise esmaabi kursuse. Eelteadmisi 

kontrollitakse kordamisküsimustega eeltestides. 

Seminarid ja praktika Tartu Kiirabiga 

Õpitulemused: 

1) oskab otsida ja leida professionaalset abi kriisisituatsioonis; 

2) suudab lahendada kriisiolukorras ettetulevaid probleeme professionaalse abi 

saabumiseni; 

3) omab baasteadmisi esmaabist ja omab valmisolekut reageerimiseks õnnetusjuhtumite 

korral (mürgistus, tulekahju, autoavarii vms); 

4) teab ja tunneb peamisi eluohtlike vigastusi; 

5) oskab elupäästvat esmaabi anda; 

6) on huvitatud tervishoiuvaldkonna erialade/kutsete elukutsevalikust. 

Kursuse õppesisu:  

Kursus koosneb seminaridest (4 tundi), iseseisvast tööst (e-õpe) enne praktikumi ja 

praktikumidest (4 + 4 tundi). Õpilased lahendavad eelnevalt teoreetilisi kriisistuatsiooni 

olukordi, mis neile enimlevinud õnnetus- ja äkksurma juhtumite alusel ette on valmistatud. E-

õpe kordamaks ja ettevalmistamaks praktiliseks tegevuseks. 

Testkeskkond - meeskonnatöö teoorias, grupitööna, kus õpitakse elustamistegevuste järjekorda. 

Seminar ehk oskustuba (4 tundi)– praktiline õpe elustamisest, elupäästev esmaabi (kuidas tagada 

vabad hingamisteed, kuidas keerata, kuidas peatada verejooksu jne). Õpilased omandavad Tartu 
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kiirabi juhendamisel vaadeldes, õppides ja lahendades kriisisituatsioone, peamisi elupäästva 

esmaabi andmise võtteid. 

Praktikum I (4 tundi) koolimajas. Terviksituatsioonid, psühhodraama. Kiirabi poolsel 

juhendamisel lahendatakse võimalikult realistkult simuleeritud situatsioone.  

Praktikum II (4 tundi) Tartu kiirabis tutvustatakse jaoskonna tööd, tehnilisi lahendusi ja 

vahendeid. Vaadeldakse kiirabiautot spetsiifilisemaid kiirabi vahendeid (luunõelad, 

mehhaanilised südamemassaaži vahendid jms). Tutvutakse erialadega kiirabis ja Tartu kiirabi 

jaoskonna ametitega (EMT, õde, arst). 

Käsitletavad teemad:  

Eestis esinevad peamised õnnetusjuhtumid, kriisid ja erakorralise abi situatsioonid. Esmaabi 

(elustamine, mürgistused, hammustused, verejooks, traumad). Elutähtsad näitajad. Meeskonnas 

tegutsemine elupäästvat esmaabi andes. Kiirabi jaama töö. Tehnilised vahendid kiirabil. Kriisi 

lahendamine ootamatutes olukordades. Abi kutsumine päästeametist. Tervisliku seisundi 

uurimine ohusituatsioonis, äkksurma korral, liiklusavarii korral. Kiirabi valdkonna elukutsed. 

Esmaaabi ja eneseabi 

Kursuse õpitulemused:  

Aine läbimisel õppija: 

1) omab ülevaadet erinevatest tervisekäsitustest. 

2) mõistab enesevastutusese olulisust haiguste ennetamisel. 

3) teadvustab tervisliku toitumise  ja füüsilise liikumise olulisust organismi häireteta 

funktsioneerimises. 

4) omab baasteadmisi  vigastuste ennetamisest, esmaabist ja  valmisolekut reageerimiseks 

õnnetusjuhtumite korral (mürgistus, tulekahju, autoavarii vms) ning oskab kannatanutele 

esmaabi anda 

5) on huvitatud tervishoiuvaldkonna erialade/kutsete elukutsevalikust. 

Kursuse õppesisu:  

Käsitletavad teemad:  

Esmaabi (elustamine, mürgistused, hammustused, verejooks, traumad) 

Haigus ja tervise mõiste. Miks inimene haigestub?  
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Toitumine, dieedid ja toitumishäired  

Sõltuvus ja mõnuained. Narkomaania.   

Suguhaigused ja nende ennetamine, rasestumisest hoidumine    

Südamehaigused ja nende ennetamine. Sisehaiguse meeskond  

Liikumissüsteemi haigused ja vigastused. 

Veregrupid ja doonorlus 

Inimese anatoomia ja füsioloogia 

Kursuse õpitulemused 

Õpilane: 

1) tunneb ainekavas toodud teemadega seonduvaid mõisteid ja protsesse, oskab mõisteid 

rakendada ja protsesside kulgu prognoosida; 

2) on võimeline mõistma arst-õppejõudude teemakohaseid loenguid (ja praktikume?); 

3) teab ja oskab kirjeldada inimese keha siseehitust, talitluslikke protsesse ja võimalikke 

patoloogilisi nähte, teab neist hoidumise vise; 

4) oskab joonistel/ piltidel ja preparaatidel ära tunda inimkeha osi, kudesid ja elundite 

ristlõikeid; 

5) oskab orienteeruda õpikutes ja teatmeteostes, töötada teksti ja joonistega, leida vajalikku 

teavet kirjandusest ja Internetist; 

6) näeb seoseid inimese keha eri osade ning inimese keha homöostaasi ja keskkonna vahel; 

mõistab inimese keha ehituse ja talitluse tundmaõppimise vajadust ning sellega 

kaasnevaid probleeme; 

7) peab tähtsaks enese, teiste inimeste ja teiste organismide tervist ning suhtub sellesse 

vastutustundlikult; 

8) oskab järgida tervisliku ja säästva eluviisi põhimõtteid; 

9) omab ettekujutust elukutsetest, milles läheb vaja teadmisi inimese anatoomiast ja 

füsioloogiast;  

10) omab ettekujutust arvuti kasutamise võimalustest inimese anatoomia ja füsioloogia 

õppimisel; suhtub kogutavasse teabesse kriitiliselt ja on analüüsivõimeline teemakohase 

teabe töötlemisel; 
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11) oskab läbi viia uurimusi inimese füsioloogias digiandmekogujate ja sensorite abil, 

analüüsida ja esitada uurimise tulemusi, teha järeldusi; 

Kursuse õppesisu: 

Inimese anatoomia ja füsioloogia olemus ja tähtsus. Inimese koed koosnevad rakkudest: epiteel-, 

side-, lihas- ja närvikude. Kudede ehitus ja ülesanded. Elundkonnad koosnevad elunditest – 

ülevaade inimese erinevatest elundkondadest ehk organsüsteemidest. 

Katteelundkond: naha ehitus ja ülesanded. Karvad, juuksed, küüned. Kosmeetikapreparaadid ja 

nahk. Allergia, vigastused ja nahahaigused.  

Inimese tugi- ja liikumiselundkond. Luustiku ehk skeleti ehitus. Suuremate luude nimetused. 

Luude erinevad seondused: liikumatu, poolliikuv ja liikuv seondus. Luude kasv ja ealised 

iseärasused. Luustiku ülesanded. Lihastik, lihaste ehitus ja talitlus. Tähtsamad lihaste grupid 

ning suuremad lihased. Lihaste ülesanded organismis ja lihaste treening. 

Seedeelundkond. Seedeelundite ehitus ja talitlus: hambad, süljenäärmed, keel, neel, söögitoru, 

magu, kaksteistsõrmiksool, peen-, umb-, jäme- ja pärasool; nende omavahelised seosed. Maksa 

talitlus. Toitainete lõhustamine ja imendumine. Tervislik toitumine: erinevad toitained ja nende 

mõju organismile. Toitumishäired. 

Hingamiselundkond. Hingamiselundite (ninaõõs, kõri, hingetoru, kopsutorud ja kopsud) ehitus 

ja talitlus organismi gaasivahetuses. Hingamine organismi ja raku tasandil. Hingamise 

regulatsioon ja hingamiselundeid ohustavad haigused. 

Vere- ja lümfiringe. Vere rakuline ja keemiline koostis. Vereloome ja vere ülesanded. 

Veregrupid, vereülekanne. Südame ehitus ja talitlus ning selle regulatsioon. Veresoonte tüübid, 

ehitus ja talitlus. Vererõhk. Pulss. Vereringed ja vereringeelundkonna haigused ning haiguste 

vältimine. Lümf ja lümfiringe. Immuunsus ja selle erinevad vormid. Elustamise võtted. 

Erituselundkond. Erituselundid (nahk, kopsud, neerud). Neerude ehitus ja talitlus. Nefron ja selle 

talitlus, esmase ja lõpliku uriini moodustumine. Neeru-ja kusepõiehaigused ja nende vältimise 

võimalused.  

Sisenõrenäärmed. Inimkeha tähtsaimad sisenõrenäärmed: hüpofüüs ehk ajuripats, kilpnääre, 

kõrvalkilpnäärmed, neerupealised, sugunäärmed, pankreas ehk kõhunääre, käbikeha ehk epifüüs. 

Nende toodetud hormoonid ja organismi talitluse humoraalne regulatsioon. Sisenõrenäärmete 

asukoht ja ülesanded, ala- ja ületalitlus. 
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Närvisüsteem. Närvirakud ja nende talitlus. Närvisüsteem elutalitluse reguleerijana. Kesk- ja 

piirdenärvisüsteem. Peaaju ehitus. Suuraju töö aistingute, taju- ja tahtekeskusena. Vaheaju, 

keskaju, väikeaju ja piklikaju. Seljaaju ehitus. Refleksid. Sünaps. Vegetatiivne närvisüsteem kui 

siseelundite töö reguleerija. Närvisüsteemi talitluse häired ja haigused. Sõltuvusainete toime 

närvisüsteemile. 

Meeleelundkond. Teabe vastuvõtmine ümbritsevast keskkonnast. Maitsmis- ja haistmiselundite 

ehitus ja talitlus. Naha tundlikkus. Silma ehitus ja talitlus, nägemishäired ja nende vältimise 

võimalused. Kõrva ehitus ja talitlus kuulmis- ja tasakaaluelundina. Kuulmishäirete vältimise 

võimalused ja kõrvahaigused. 

Suguelundkond. Mehe ja naise suguelundkonna ehitus ja ealised muutused suguelundite 

talitluses. Hormoonide ja närvisüsteemi osa suguelundkonna talitluses. Sperma moodustumine. 

Menstruaaltsükkel ja rasestumine. Rasedus ja sünnitus. Piimanäärmed ja nende talitlus. 

Soovimatu raseduse vältimine ja suguhaigused. 

Pärilikkuse ja keskkonna osa inimese organismi ehituse ja talitluse kujunemisel. Inimese 

organism kui ühtne tervik: neuraalne ja humoraalne regulatsioon. Homöostaas. Anatoomilised ja 

füsioloogilised haigused. 

Eneseabi 

Õppeaine eesmärgid: 

Kursuse lõpetanu: on tutvunud erinevate tervisekäsitlustega ja eneseabi võimalustega, 

teab alternatiivmeditsiini tuntumaid suundi ja meetodeid. Teab vabastava hingamise 

ajalugu ja põhivõtteid. Oskab ka ise kasutada kergemaid meetodeid pingete maandamiseks 

positiivse mõtlemise toetamiseks. Mõistab enesevastutuse olulisust stressi ennetamisel. 

Õppeaine kirjeldus: 

Teooria osa: Millest võivad tekkida probleemid. Kinni jooksnud mõtted ja erinevad 

lahendusteed. Vabastava hingamise ajalugu. Positiivne mõtlemine ja üle mõtlemine. 

Vanemad ja kinnismõtted. Ruum meie ümber. Sina ja sõbrad. Stress.  

Praktika: Vabastava hingamise erinevad tehnikad – mattidel hingamine, paaris 

hingamine, muusikas hingamine jne. Mälu arendamise tehnikad.  

Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine: 
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Õpilased kuulavad loenguid ja osalevad praktilistel tegevustel. Praktika lähtub 

vabastava hingamise erinevatest tehnikatest, mälu arendamist tutvustavatest tehnikatest. 

Kutsutakse erinevaid lektoreid tutvustama erinevaid alternatiivmeditsiini meetodeid.  

Õpitulemused: 

Õpilane teab: 

1) valikuliselt erinevaid alternatiivmeditsiini võimalusi 

2) tuntumaid vabastava hingamise tehnikaid 

3) vabastava hingamise teket, kujunemist ja kasutamist 

4) keskkonna mõjudest häiritud olekute põhjustajana 

5) kust leida abi probleemide korral 

Õpilane oskab: 

1) kirjeldada eneseabi võimalusi 

2) aidata kergemate häiritud olekute puhul ennast 

 

Rakendusbioloogia 

Kursuse õpitulemused 

õpilane:  

1) arendab loodusteaduslikku ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset 

mõtlemist;  

2) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest 

igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;  

3) saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle olulisematest protsessidest ning kasutab 

korrektset bioloogiaalast sõnavara;  

4) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning 

vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;  

5) kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid ning hindab 

kriitiliselt neis sisalduvat teavet;  

6) rakendab bioloogiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit;  
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7) langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, 

majanduslikele, eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning prognoosib 

otsuste tagajärgi;  

8) on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning rakendab bioloogias 

saadud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides. 

Kursuse õppesisu: 

Rakendusbioloogia eesmärk ja seos bioloogiaga ning teiste loodusteadustega. 

Rakendusbioloogia ajalooliselt väljakujunenud valdkonnad põllumajanduses (nt sordi- ja 

tõuaretuses), toiduaine- ja ravimitööstuses ning energeetikas, nende osa majanduses ja 

igapäevaelus. Bioloogiaalaste alus- ja rakendusuuringute seosed. Loomade, taimede ja seente 

klassikalised ning nüüdisaegsed rakendusbioloogilised võimalused. Bakterite 

rakendusbioloogiline tähtsus, nende kasutamine tööstuses ja igapäevaelus. Ülevaade raku- ja 

embrüotehnoloogia tegevusvaldkondadest ning meetoditest: meristeempaljundus, 

embrüosiirdamine, kloonimine, tüvirakkudel põhinev rakuteraapia. Rakendusbioloogia seos 

säästva arenguga. 

Geenitehnoloogia rakendusvaldkonnad, selles kasutatavad meetodid. Viiruste ja bakterite geeni-

tehnoloogilised kasutusvõimalused. Geenitehnoloogia rakendamine taimedel ja loomadel, 

sellega kaasnevad riskid. Geenitehnoloogia seos meditsiiniga ning sellega seotud eetilis-

moraalsed aspektid. Geneetiliselt modifitseeritud organismide kasutamine toiduks. 

Geenitehnoloogiaga kaasnevad teaduslikud, majanduslikud, seadusandlikud ja eetilis-moraalsed 

aspektid. Rakendus-bioloogia Eestis ning valdkonnaga seotud elukutsed. 

Elupäästev esmaabi 

Õpitulemused: 

1) oskab otsida ja leida professionaalset abi kriisisituatsioonis; 

2) suudab lahendada kriisiolukorras ettetulevaid probleeme professionaalse abi 

saabumiseni; 

3) omab baasteadmisi esmaabist ja omab valmisolekut reageerimiseks õnnetusjuhtumite 

korral (mürgistus, tulekahju, autoavarii vms); 

4) teab ja tunneb peamisi eluohtlike vigastusi; 

5) oskab elupäästvat esmaabi anda; 

6) on huvitatud tervishoiuvaldkonna erialade/kutsete elukutsevalikust. 
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Kursuse õppesisu:  

Kursus koosneb 10st tunnist iseseisvast tööst enne praktikumi ja praktikumist. Õpilased 

lahendavad meeskonnas teoreetilisi kriisistuatsiooni olukordi, mis neile enimlevinud õnnetus- ja 

äkksurma juhtumite alusel ette on valmistatud. Auditiivne töö 3-4 liikmeliste meeskondadena, 

kordamaks ja ettevalmistamaks praktiliseks tegevuseks. 

Praktikumis (8 tundi) tegutsevad õpilased Tartu kiirabi juhendamisel vaadeldes, õppides ja 

lahendades kriisisituatsioone, omandades peamisi elupäästva esmaabi andmise võtteid ning 

saades teadmisi kiirabiga seotud ametitest ning nende töötajate kutseoskustest. 

Käsitletavad teemad:  

Eestis esinevad peamised õnnetusjuhtumid, kriisid ja erakorralise abi situatsioonid. Esmaabi 

(elustamine, mürgistused, hammustused, verejooks, traumad). Elutähtsad näitajad. Meeskonnas 

tegutsemine elupäästvat esmaabi andes. Abi kutsumine päästeametist. Tervisliku seisundi 

uurimine ohusituatsioonis, äkksurma korral, liiklusavarii korral. Tervishoiuvaldkonna elukutsed. 

§ 51 Teadus 

1. Üldalused 

1.1. Õppe-ja kasvatuse eesmärgid 

Valikkursustega taotletakse, et kursuse läbinud õpilane omandaks: 

1) oma tõenäolises tulevases tehnilis-tehnoloogilises ametis kasulikke teadmisi; 

2) oskuse tuvastada füüsikalis-keemilisi probleeme tavaelus; 

3) oskuse leida asjakohast ning usaldusväärset teavet meid ümbritsevas tehnoloogilises 

keskkonnas ilmnevate probleemide lahendamise kohta; 

4) oskuse teha põhjendatud tehnilis-tehnoloogilisi otsuseid lihtsamates situatsioonides; 

5) loomingulisusel ja kriitilisel mõtlemisel baseeruvatele tehnoloogilistele probleemidele; 

6) oskuse prognoosida tehnoloogilisi riske ning prognoosida uute tehnoloogiliste lahenduste 

mõju keskkonnale; 

7) teadmised, oskused ja hoiakud elukestvale õppimisele; 

8) kvalitatiivse ja kvantitatiivse induktiivse ning deduktiivse mõtlemise oskuse arendamine. 



459 

 

1.2. Mooduli kirjeldus 

Huvitav ja kaasaegne teaduslik maailmapilt igapäevasest elust. 

1.3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

Kasutatakse järgmisi õppemeetodeid: 

1) peamine õppematerjali esitamine toimub loengu meetodil; 

2) täiendava materjali otsimine erialasest kirjandusest ja veebist; 

3) rühmatöö füüsikaliste ja keemiliste probleemide leidmisel, analüüsimisel ja lahenduste 

otsimisel; 

4) mingi füüsiklalise või keemilise probleemi lahenduse olemust kirjeldava ja analüüsiva 

essee kirjutamine; 

5) õppekäigud kursuste sisuga seonduvatesse kohtadesse: tööstusettevõtted, 

meditsiiniasutused, muuseumid, näitused; 

6) praktiliste tööde ja õpitubade läbiviimine laboris ja teistes selleks sobivates kohtades; 

7) mitmesuguste kvalitatiivsete ülesannete lahendamine. 

1.4. Füüsiline õpikeskkond 

Kool korraldab valdava osa õpet klassis, kus on tõmbekapp, soe ja külm vesi, valamud, 

elektripistikud, spetsiaalse kattega töölauad ning vajalikud IKT vahendid. Kool võimaldab 

ainekavas nimetatud praktiliste tööde tegemiseks vajalikud katsevahendid ja -materjalid ning 

demonstratsioonivahendid. Kool võimaldab sobivad hoiutingimused praktiliste tööde ja 

demonstratsioonide korraldamiseks vajalike reaktiivide jm materjalide hoidmiseks. Kool 

võimaldab kooli õppekava järgi vähemalt kaks korda õppeaastas õpet väljaspool kooli 

territooriumi (looduskeskkonnas, keemia- või füüsikalaboris, muuseumis vm). Kool võimaldab 

ainekava järgi õppida arvutiklassis, kus saab teha ainekavas nimetatud töid. 

1.5. Hindamise alused 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa ja KJPG 

hindamiskorra sätetest. Kursusehinded kujunevad sooritatud kontrolltööde, esseede, ettekannete, 

õppekäikude ja laboratoorsete tööde põhjal. Õpilane saab kooliastme hinde kõikide kursuste 

koondhindena. 
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1.6. Kursuste kirjeldused 

Tabel 48. Mooduli kursused 

Elemendid meis ja meie ümber G1 

Füüsika ja ühiskond G1 

Keemiliste protsesside seaduspärasused   G2 

Loogika G2 

Elutegevuseks olulised protsessid    G3 

Füüsika ja tehnika G3 

Elemendid meis ja meie ümber 

Läbi igapäevaelu probleemide ja küsimuste uurime ja vaatleme keemiliste protsesside üldisi 

seaduspärasusi, avardame oma teadmisi meie ümber ja meis endis esinevate ainete ning nendega 

toimuvate keemiliste protsesside kohta. Kinnistame oma teadmisi erinevate praktiliste töödega 

keemialaboris. Kursus annab ka hea ülevaate keemia tulevikusuundumustest ning keemiaga 

seotud huvitavatest elukutsetest. 

Füüsika ja ühiskond 

Kursuse eesmärgiks on näidata seoseid ühiskonna põhiprobleemide ja nende füüsikaliste 

lahenduste vahel. Uurime, miks on hädavajalik tunda loodusseadusi ja kuidas neid praegu ja 

tulevikus rakendada inimeste elukvaliteedi tõstmiseks. 

Keemiliste protsesside seaduspärasused 

Kursuse käigus käsitleme keemiliste protsesside seaduspärasusi ja nende toimumise erinevaid 

mehhanisme, uurime keemilisi protsesse füüsika vaatevinklist ja püüame leida seoseid 

igapäevaeluga. Uusi teadmisi kontrollime ja kinnitame põnevate laboratoorsete töödega meie 

keemialaboris. Kursus loob head eeldused edasisteks õpinguteks loodusteaduste ja meditsiiniga 

seotud erialadel. 

Loogika 

Loogika kursuse eesmärgiks on tutvustada loogika tekkimist, arenemist, rakendamist teaduses ja 

igapäevaelus. Kursuse käigus määratleme mõistete ruum, mõtlemise liigid ja muud mõtlemist 

ise- loomustavad tunnused. Mõtlemisvõimet arendame mitmesuguste ja huvitavate loogika 

ülesannete lahendamise kaudu. 

Elutegevuseks olulised protsessid 
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Kursus tugineb gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes omandatud teadmistele ning 

seondub tihedalt bioloogias õpitavaga. Kursusel käsitletakse eluslooduses kulgevaid keemilisi 

protsesse ja nende seaduspärasusi, õpitakse neid mõistma, selgitama ja prognoosima. Kursus 

annab hea keemiaalase ja üldise loodusteadusliku maailmapildi ning loob head eeldused 

edasiseks haridustee jätkamiseks loodusteaduste ja meditsiiniga seotud erialadel. Kursuse käigus 

viiakse läbi mitmeid huvitavaid praktilisi töid orgaaniliste ainete omaduste tundmaõppimiseks. 

Füüsika ja tehnika 

Kursuse eesmärgiks on tutvustada füüsikaliste ideede arengut ja nenderakendamist tehnikas. 

Alustame vanast ajast ja lihtmehhanismidest ning lõpetame kvantfüüsikast tulenevate 

tänapäevaste tehniliste vahenditega. 

1.7. Mooduli õpitulemused 

Mooduli kursuste käigus omandab õpilane tehnilis-tehnoloogilises amette alaseid kasulikke 

teadmisi. Saab oskuse tuvastada füüsikalis-keemilisi probleeme tavaelus. Õpilasele õpetatakse, 

kuidase leida asjakohast ning usaldusväärset teavet meid ümbritsevas tehnoloogilises 

keskkonnas ilmnevate probleemide lahendamiseks. Kursuste lõppedes on õpilasel oskus 

prognoosida tehnoloogilisi riske ning prognoosida uute tehnoloogiliste lahenduste mõju 

keskkonnale. Õpilane on omandanud kvalitatiivse ja kvantitatiivse induktiivse ning deduktiivse 

mõtlemise oskuse. 

1.8. Kursused 

Elemendid meis ja meie ümber 

Kursuse 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; 
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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. 

Kursuse 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. 

Füüsika ja ühiskond 

Kursuse õpitulemused 

Kursuse lõpetaja: 

1) oskab tähele panna inimelu probleeme ja nende füüsikalisi lahendusi; 

2) analüüsib ja teeb põhjendatud otsuseid valitud ühiskonna probleeme lahendades; 

3) integreerib uued teadmised varem omandatud teadmistega üheks tervikuks; 
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4) kirjeldab ühiskonna mingi probleemi parajasti kasutuses olevat lahendust ja analüüsib 

selle eeliseid ja puuduseid; 

5) tunnetab igasuguste füüsikaliste lahendustega kaasnevaid keskkonna ja muid riske; 

6) mõistab füüsika ja vastavate tehnoloogiate olemust ha kohta ühiskonnas. 

Kursuse õppesisu: 

Ühiskonna põhiprobleemid. Inimese üldkäsitlus. Füüsiline, emotsionaalne ja ratsionaalne 

komponent. Füüsilised vajadused. Emotsionaalsed valdused. Ratsionaalsed vajadused. Sport. 

Kunst. Teadus. Füüsika intuitiivne etapp. Igapäevaelu oskused ja seostamata teadmised. 

Lihtmehhanismid. Taevavaatlused ja aja arvestamine. Mütoloogilised maailmapildid. Füüsika 

teket ettevalmistav etapp. Loogika kujunemine. Algebra teke. Eksperimendi ja vaatluse 

väärtustamine. Induktiivne loogika. Heliotsentriline maailmapilt. Mehhanistlik maailmapilt. 

Õpetus liikumisest. Jõud looduses. Mass. Masinate teke. Klassikaline füüsika. Mehhaanika 

lõpetamine. Valgusõpetus. Soojusõpetus. Elektromagnetismiõpetus. Aine ehitus. Soojusmasinad. 

Elektrivool. Atomistika. Kaasaegne füüsika. Kvantfüüsika teke. Relativistliku füüsika teke. 

Tuumafüüsika. Elektroonika. Pooljuhid. Standardmudel. Kaasaegne füüsikaline maailmapilt. 

Füüsika poolt pakutavad lahendused ühiskonna probleemidele. Liikumine ja energia. 

Kommunikatsioon. Meditsiin. Keskkond ja toitlustamine. Relvastus. Vaba aeg. Teaduse areng. 

Sport. Kosmonautika. Füüsika tulevikus. Tuleviku energeetika. Elektroonika arenguvõimalused. 

Universumi mõistmise arenemine 

Keemiliste protsesside seaduspärasused 

Kursuse õpitulemused: 

1) selgitab keemiliste reaktsioonide soojusefekte, lähtudes keemiliste sidemete tekkimisel 

ja lagunemisel esinevatest energiamuutustest; 

2) analüüsib keemilise reaktsiooni kiirust mõjutavate tegurite toimet ning selgitab 

keemiliste protsesside kiiruse rolli keemilises tehnoloogias, looduses ja igapäevaelus;  

3) selgitab välistegurite mõju keemilisele tasakaalule (le chatelieri printsiibi alusel) ning 

rakendab neid põhimõtteid tasakaalureaktsioone analüüsides; 

4) selgitab happelisust/aluselisust tänapäevase käsitluse järgi ning hindab lahuste ph 

väärtusi lahustunud ainete omaduste (pk) põhjal; 

5) selgitab puhverlahuste põhimõtet ning nende rolli tehnoloogilistes protsessides ja 

eluslooduses; 
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6) selgitab, mis on radikaal ja radikaalreaktsioonid (alkaanide näitel); 

7) tunneb ära elektrofiilsed ja nukleofiilsed tsentrid ning mõtestab selle alusel lahti 

asendusreaktsioone; 

8) selgitab alkeenide ja karbonüülühendite liitumisreaktsioone, lähtudes elektrofiilsuse ja 

nukleofiilsuse mõistest; 

9) selgitab aromaatsete ühendite, sh fenoolide ja aromaatsete amiinide omadusi sidemete 

delokalisatsiooni kaudu. 

Kursuse õppesisu: 

Keemiliste protsesside soojusefektid. Keemilise sideme energeetiline põhjendus, ekso- ja 

endotermilised reaktsioonid, keemilise reaktsiooni soojusefekt. Keemilise reaktsiooni suunaga 

seotud probleemid keemiatööstuses, looduses ja igapäevaelus. Keemilise reaktsiooni kiirus ja 

tasakaal. Reaktsiooni kiiruse sõltuvus temperatuurist. Reaktsiooni energiaskeem, ettekujutus 

reaktsiooni aktiveerimisenergiast. Reaktsioonide aktiveerimise võimalused. Katalüüsi põhimõte, 

homogeenne ja heterogeenne katalüüs (tutvustavalt), katalüüsi rakendamine keemilises 

tehnoloogias. Ensüümkatalüüs, selle tähtsus organismides toimuvate protsesside reguleerimisel. 

Keemiline tasakaal, pöörduva keemilise reaktsiooni tasakaalu nihkumine (Le Chatelieri 

printsiip), keemilise tasakaalu iseloomustamine tasakaalukonstandi abil (tutvustavalt). Keemilise 

reaktsiooni kiiruse ja tasakaaluga seotud probleemid keemiatööstuses, looduses ning 

igapäevaelus (reaktsioonide kiirendamine või aeglustamine, tasakaalu nihutamine). Happed ja 

alused. Hapete ja aluste tänapäevane käsitlus. Tasakaalud nõrkade hapete ja aluste lahustes, 

hapete ja aluste dissotsiatsioonimäära mõjutavad tegurid, lahuste pH. Hapete ja aluste tugevuse 

kvantitatiivne iseloomustamine (dissotsiatsioonikonstant, pK). Happelised oksiidid jt 

aprotoonsed happed. Puhverlahused, nende roll tehnoloogias ja eluslooduses kulgevates 

keemilistes protsessides (tutvustavalt).  Reaktsioonide mehhanism. Kovalentse sideme katkemise 

viisid: radikaaliline, iooniline. Radikaalid, elektrofiilid, nukleofiilid. Reaktsioonivõrrandi 

analüüsimine: reaktsioonitsenter, ründav osake, lahkuv rühm. Aatomite vastastikmõju molekuli 

struktuuris: sideme polariseeritus, sideme delokalisatsioon, laengu delokalisatsioon 

(karboksüülhape, fenool). Reaktsioonitüübid: radikaaliline asendus, nukleofiilne 

asendusreaktsioon ja nukleofiilne liitumine polaarsele kaksiksidemele, elektrofiilne liitumine 

kaksiksidemele ning elektrofiilne asendus aromaatses tuumas, estri ja amiidi reaktsioonid. 

Loogika 

Kursuse õpitulemused 



465 

 

Kursuse lõpetaja: 

1) tunneb loogika aluseid ja oskab neid siduda tunnetusprotsessiga,  

2) oskab eristada meenutamist, kujutlemist ja mõtlemist,  

3) tunneb ja eristab mõtlemise erinevaid etappe ning on võimeline seda kasutama 

ülesannete lahendamisel,  

4) eristab kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid ülesandeid ning on võimeline seda oskust 

rakendama loogikat nõudvates õppeainetes. 

 Kursuse õppesisu: 

Loogika määratlemine ja eesmärk. Sõna „logos“ tähendus. Loogika psühholoogiline aspekt. 

Loogika tekkimine Vana-Kreekas ja selle tähtsamad esindajad. Loogika areng uusaegses 

Euroopas ning selle mõju looduteaduste tekkele ja arengule. Matemaatiline loogika ja 

elektronarvutite teke. Tunnetusprotsess ja mõiste. Vaatleja üldkäsitlus ja inimtegevuse vormid. 

Keha kultuur, kunst ja teadus. Loogika kui teaduse alus. Mõiste tekkimine läbi tunnetusprotsessi. 

Mõistete signeerimine ja kvantifitseerimine. Mõistete liigitamine. Individuaal- ja üldmõisted. 

Abstraktsed ja konkreetsed mõisted. Suhtelised ja absoluutsed mõisted. Kvalitatiivsed ja 

kvantitatiivsed mõisted. Otsustused. Seosed mõistete vahel. Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed 

otsustused. Induktiivne ja deduktiivne otsustuste kujundamine. Laused ja valemid. Grammatika 

ja algebra. Mõtlemine. Mõtlemise liigid ning nende esinemine igapäevaelus ja teaduses. 

Mõtlemise etapid ja mõtlemisseadused. Otsene ja kaudne järeldus. Süllogismi figuurid ja nende 

ümberkujundamine. Matemaatiline induktsioon. Põhjuslikkus ning selle liigid ja vormid. 

Loodusseadused. Hüpotees. Tunnetuse mittetäielikkus ja ligikaudne üldistus. Analoogia. 

Loogikavead. Loogika ülesannete lahendamine. 

Elutegevuseks olulised protsessid 

Kursuse õpitulemused 

Kursuse lõpetaja: 

1) tunneb struktuurivalemite põhjal ära tähtsamad õpitud biomolekulid ja vastupidi ning 

esitab nende biomolekulide keemilise ehituse lihtsustatud skeemide kujul;  

2) selgitab õpitud biomolekulide (sh vitamiinide jms ainete) rolli organismide ehituses ja 

talitluses, samuti inimese toitumises;  

3) avaldab teaduslikult põhjendatud seisukohti levinud müütide ja väärarusaamade kohta 

toitumise valdkonnas;  
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4) selgitab ensüümkatalüüsi iseärasusi võrreldes tavaliste katalüütiliste reaktsioonidega; 

5) selgitab rakus toimuvaid metabolismiprotsesse üldistatult, sidudes neid ainevahetuse 

energeetikaga;  

6) selgitab statsionaarse tasakaalu eripära võrreldes termodünaamilise tasakaaluga ning 

näitab selle põhimõttelist osa elu eksisteerimises;  

7) lõimib oma teadmiste tasandil füüsika-, keemia- ja bioloogiakursuses õpitut 

elusorganismide ehituse ning talitluse kohta;  

8) selgitab keemiliste infokanalite alusel organismide talitlusi ja ökoloogilisi nähtusi. 

Kursuse sisu 

Isomeeria. Biomolekulid Geomeetriline isomeeria: cis-transisomeeria, kiraalsus. Biomolekulid. 

Sahhariidid; monosahhariidid, disahhariidid, struktuursed ja varupolüsahhariidid. Lipiidid: 

rasvad, fosfolipiidid; rakumembraanid, lipiididega seotud toitumisprobleemid. Valgud: 

kodeeritavad aminohapped, lihtvalgud, liitvalgud, valkudega seotud toitumisprobleemid. 

Nukleiinhapped: nukleosiidid, nukleotiidid, nukleiinhapped. Põhimõisted: biomolekul, kiraalsus.  

Metabolismi skeemid. Ensüümkatalüüs Metabolismi skeemid (lihtsustatud skeemidena): 

glükolüüs, tsitraaditsükkel, hingamisahel, ettekujutus biosünteesist. Ensüümkatalüüs: ensüümid, 

koensüümid, vitamiinid, ensüümkatalüüsi erijooned. 

Füüsika ja tehnika 

Kursuse õpitulemused 

Kursuse lõpetaja: 

1) oskab märgata füüsikalis-tehnilisi probleeme igapäevaelus ja leida neile lahendusi argielu 

situatsioonides; 

2) analüüsib ja teeb põhjendatud otsustusi konkreetset füüsikalis-tehnilist probleemi 

lahendades; 

3) integreerib uued tehnilised teadmised varem omandatud füüsikaliste teadmistega ühtseks 

tervikuks; 

4) mõistab füüsikalis-tehniliste lahendustega kaasnevad keskkonnariske ja nende 

minimeerimise võimalusi; 

5) mõistab füüsika ning vastavate tehniliste lahenduste olemust ja kohta ühiskonnas ning 

seost teiste loodusteadustega; 
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6) on seesmiselt motiveeritud oma füüsikalis-tehnilisi teadmisi elukestvalt täiendama. 

 Kursuse sisu: 

Inimeste vajadused ja füüsika ajalugu. Mehhaanika seadused. Lihtmehhanismid. 

Reaktiivliikumine. Ringliikumine. Staatika. Elektromagnetismi seadused. Elektrimootor. 

Generaator. Trafo. Võnkering ja raadioside. Elektroonika. Kiirendid. Soojusõpetus. Aine 

soojuslikud omadused. Soojusmasinad. Kolbmootorid. Turbiinid. Külmkapp ja soojapump. 

Valgusõpetus. Optilised seadmed. Mikroskoop. Teleskoop. Fotoaparaat. Televisioon. 

Tuumafüüsika. Tuumareaktor. Tuumapommid. Meditsiinitehnika ja isotoobid. Röntgenaparaat. 

Tomograaf. 

§ 52 Vene keel edasijõudnutele 

1. Üldalused 

Vene keel tasemel B1/B2. 

1.1. Õppe-ja kasvatuse eesmärgid: 

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;  

6) omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused; 

7) vajaduse korral sooritab B1 või B2 rahvusvahelise tasemeeksami. 

1.2. Mooduli kirjeldus 

Tutvume kaasaegse Venemaaga ja Venemaa kultuuripärandiga, arendame suhtluskeelt, andes 

maksimaalsest võimalusi vene keele praktiliseks kasutamiseks. Mooduli kursuste lõpus võimalus 

sooritada vene keele tasemeeksami ja saada rahvusvaheline sertifikaat.  Võimaluse korral  

õppereis Moskvasse või Peterburgi.  
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1.3. Õppetegevuste kavandamine ja korraldamine 

Õppeülesanded on erinevat tüüpi (iseseisev töö tekstiga, küsimustele vastamine, esitlus, info 

otsimine erinevatest infoallikatest ja otsingumootoritest, kuulamine ja rääkimine, sõnavara ja 

grammatika kordamine vastavalt tasemetele, video-ja filmide vaatamine ja analüüsimine, teatri 

külastamine, muusika kuulamine jne). Põhitegevus on klassiruumis ja kodutööks on kordamine 

ja ettevalmistus hindelisteks töödeks. Võimaluse korral ekskursioon Moskvasse või Peterburgi. 

1.4. Füüsiline õpikeskkond 

Kaasaegne õpikeskus (trükised+audio-visuaalne+Interneti- ja Intranetiühendusega arvutid 

individuaalseks kasutuseks), milles on paindliku interjööriga klassid/õpperuumid, mis võimaldab 

töötada paarides või rühmades ja esteetiliselt eakohased ruumid. 

1.5. Hindamise alused 

Hindamise aluseks on võõrkeelte osakonna hindamisjuhend (võõrkeelte ainekava üldosa). 

Õpilane saab kooliastme hinde kõikide kursuste koondhindena. 

1.6. Kursuste kirjeldused: 

Moodulis kursuste nimetused: 

Kaasaegne Venemaa  

Venemaa kultuuripärand  

Vene kirjandus ja teoste ekraniseeringud  

Praktiline vene keel või ortograafia  

Ettevalmistus  B1-tasemeeksamiks  

Ettevalmistus  B2-tasemeeksamiks  

Tabel 49. Gümnaasiumi õpitulemused 

 
KUULA-MINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE GRAMMATIKA 

KORREKTSUS 

B1

.1 

Saab aru 

vahetus 

suhtlussituatsioo

nis kuuldust, kui 

vestlus on 

tuttaval 

igapäevaeluga 

seotud teemal. 

Loeb ja 

mõistab 

mõnelehekülj

elisi lihtsa 

sõnastusega 

faktipõhiseid 

tekste (nt 

kirjad, 

Oskab 

lihtsate 

seostatud 

lausetega 

rääkida oma 

kogemustest 

ja 

kavatsustest. 

Oskab kirjutada 

õpitud teemadel 

lühikesi 

jutustavat laadi 

tekste, milles 

väljendab oma 

tundeid, mõtteid 

ja arvamusi (nt 

Oskab üsna 

õigesti 

Kasutada 

tüüpkeelendei

d ja 

moodustusmal

le. Kasutab 

tuttavas 
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Mõistab tele- ja 

raadiosaadete 

ning filmide 

sisu, kui teema 

on tuttav ja 

pakub huvi ning 

pilt toetab 

heliteksti. Saab 

aru loomuliku 

tempoga kõnest, 

kui hääldus on 

selge ja tuttav 

veebiväljaan

ded, 

infovoldikud, 

kasutusjuhen

did). Mõistab 

jutustavat 

laadi teksti 

põhiideed 

ning suudab 

jälgida 

sündmuste 

arengut. 

Suudab leida 

vajalikku 

infot 

teatmeteostes

t ja 

internetist. 

Oskab 

kasutada 

kakskeelseid 

tõlkesõnastik

ke 

Suudab 

lühidalt 

põhjendada 

oma 

seisukohti. 

On võimeline 

ühinema 

vestlusega ja 

avaldama 

arvamust, kui 

kõneaine on 

tuttav. 

Kasutab 

õpitud 

väljendeid ja 

lausemalle 

õigesti; 

spontaanses 

kõnes esineb 

vigu. 

Hääldus on 

selge ja kõne 

ladus, kuid 

suhtlust võib 

häirida 

ebaõige 

intonatsioon 

isiklik kiri, e-kiri, 

blogi). Koostab 

erinevaid 

tarbetekste (nt 

teadaanne, 

kuulutus). 

Suhtleb online- 

vestluses (nt 

MSN). Oskab 

kasutada piiratud 

hulgal teksti 

sidumise võtteid 

(sidesõnad, 

asesõnaline 

kordus). 

olukorras 

Grammatiliselt 

üsna õiget 

keelt, ehkki on 

märgata 

emakeele 

mõju. Tuleb 

ette vigu, kuid 

need ei takista 

mõistmist 

B1

.2 

Saab kuuldust 

aru, taipab nii 

peamist sõnumit 

kui ka 

üksikasju, kui 

räägitakse 

üldlevinud 

teemadel (nt 

uudistes, 

spordireportaaži

des, 

intervjuudes, 

ettekannetes, 

loengutes) ning 

kõne on selge ja 

üldkeelne. 

Loeb ja 

mõistab 

mõnelehekülj

elisi selge 

arutluskäigug

a tekste 

erinevatel 

teemadel (nt 

noortele 

mõeldud 

meediateksti

d, 

mugandatud 

ilukirjanduste

kstid). 

Suudab leida 

vajalikku 

infot 

pikemast 

arutlevat 

laadi tekstist. 

Kogub 

Oskab edasi 

anda 

raamatu, 

filmi, 

etenduse jms 

sisu ning 

kirjeldada 

oma muljeid. 

Tuleb 

enamasti 

toime vähem 

tüüpilistes 

suhtlusolukor

dades. 

Kasutab 

põhisõnavara 

ja sagedamini 

esinevaid 

väljendeid 

õigesti; 

keerukamate 

lausestruktuu

Oskab koostada 

eri allikatest 

pärineva info 

põhjal kokkuvõtte 

(nt lühiülevaade 

sündmustest, 

isikutest). Oskab 

kirjeldada 

tegelikku või 

kujuteldavat 

sündmust. Oskab 

isiklikus kirjas 

vahendada 

kogemusi, 

tundeid ja 

sündmusi. Oskab 

kirjutada õpitud 

teemal oma 

arvamust 

väljendava 

lühikirjandi. Oma 

mõtete või 

Oskab üsna 

õigesti 

kasutada 

tüüpkeelendei

d ja 

moodustusmal

le. Kasutab 

tuttavas 

olukorras 

grammatiliselt 

üsna õiget 

keelt, 

ehkki on 

märgata 

emakeele 

mõju. 

Tuleb ette 

vigu, kuid 

need ei takista 

mõistmist 
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teemakohast 

infot mitmest 

tekstist. 

Kasutab 

erinevaid 

lugemisstrate

egiaid (nt 

üldlugemine, 

valiklugemin

e). Tekstides 

esitatud 

detailid ja 

nüansid 

võivad jääda 

selgusetuks 

ride 

kasutamisel 

tuleb ette 

vigu. 

Väljendab 

ennast üsna 

vabalt, 

vajaduse 

korral küsib 

abi. Hääldus 

on selge, 

intonatsiooni

- ja rõhuvead 

ei häiri 

suhtlust 

arvamuste 

esitamisel võib 

olla keelelisi 

ebatäpsusi, mis ei 

takista kirjutatu 

mõistmist. 

B2

.1 

Saab aru nii 

elavast suulisest 

kõnest kui ka 

helisalvestistest 

konkreetsetel ja 

abstraktsetel 

teemadel, kui 

kuuldu on 

üldkeelne ja 

suhtlejaid on 

rohkem kui 

kaks. Saab aru 

loomuliku 

tempoga kõnest. 

Loeb ja 

mõistab 

mitmelehekül

jelisi tekste 

(nt artiklid, 

ülevaated, 

juhendid, 

teatme- ja  

ilukirjandus), 

mis 

sisaldavad 

faktiinfot, 

arvamusi ja 

hoiakuid. 

Loeb 

ladusalt, 

lugemissõnav

ara on 

ulatuslik, 

kuid raskusi 

võib olla 

idioomide 

mõistmisega. 

Oskab 

kasutada 

ükskeelset 

seletavat 

sõnaraamatut

. 

Esitab selgeid 

üksikasjalikke 

kirjeldusi 

üldhuvitavatel 

teemadel. 

Oskab 

põhjendada ja 

kaitsta oma 

seisukohti. 

Oskab osaleda 

arutelus ja 

kõnevooru üle 

võtta. Kasutab 

mitmekesist 

sõnavara ja 

väljendeid. 

Kasutab 

keerukamaid 

lausestruktuur

e, kuid neis 

võib esineda 

vigu. Kõne 

tempo on ka 

pikemate 

kõnelõikude 

puhul üsna 

ühtlane; sõna- 

ja 

vormivalikuga 

seotud pause 

on vähe ning 

need ei sega 

suhtlust. 

Intonatsioon 

Kirjutab seotud 

tekste 

konkreetsetel ja 

üldisematel 

teemadel (nt 

seletuskiri, uudis, 

kommentaar). 

Põhjendab oma 

seisukohti ja 

eesmärke. Oskab 

kirjutada kirju, 

mis on seotud 

õpingute või 

tööga. Eristab 

isikliku ja  

ametliku kirja 

stiili. Oskab 

korduste 

vältimiseks 

väljendust 

varieerida (nt 

sünonüümid). 

Võib esineda 

ebatäpsusi 

lausestuses, eriti 

kui teema on 

võõras, kuid need 

ei sega kirjutatu 

mõistmist. 

Valdab 

grammatikat 

küllaltki hästi. 

Ei tee 

vääritimõistmi

st põhjustavaid 

vigu. Aeg-ajalt 

ettetulevaid 

vääratusi, 

juhuslikke 

vigu ning 

lauseehituse 

lapsusi suudab 

enamasti ise 

parandada. 
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on enamasti 

loomulik. 

1.7. Mooduli õpitulemused 

Õpilane omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas 

iseseisvalt toimida. Ta  mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja 

erinevusi, suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides ja on võimeline jätkama 

õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli 

rahvusvahelises töökeskkonnas. Mooduli kursuste jooksul omandab õpilane keele tasemel, mis 

võimaldab vahaduse korral sooritab B1 või B2 rahvusvahelise tasemeeksami. 

1.8. Kursused 

Kaasaegne Venemaa 

Kursuse eesmärgiks on tutvustada õpilastele Venemaad erinevates valdkondades 

(elanikkond, erinevad rahvused, suuremad linnad, tööstus,  majandus, maavarad, loodus ja 

loomad, kliima,  rahvusköök). 

Üldandmed Venemaa kohta: Geograafiline asend. Suurimad linnad, jõed, järved, mäed. 

Maavarad. Kliima, taimestik ja loomastik. Elanikkond: rahvused. Erinevad religioonid – 

erinevad traditsioonid. Pühad ja kombed. Eestlased Venemaal: eestlaste ümberasutamise 

põhjused. Eestlaste asundused Venemaal. Kuulsad eestlased Venemaal. 

Õpitulemused: 

Õpilane  

1) omab teadmisi Venemaa geograafiast ja ajaloost; 

2) oskab loetu ja kuuldu põhjal märkmeid teha ja olulist kokku võtta;  

3) oskab leida vajalikku informatsiooni venekeelsetest infoallikatest, seda valida ja 

kasutada, vajadusel kontrollida; 

4) suudab kriitiliselt hinnata erinevate allikate sobivust ülesande täitmiseks;  

5) suudab teha esitlusi vene keeles (Powerpoint); 

6) oskab kriitiliselt hinnata nii enda kui kaaslaste tööd. 

Venemaa kultuuripärand 
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Kursuse eesmärgiks on tutvustada õpilastele naaberriigi kultuuri ja vene kultuuritegelasi 

(heliloojad, kunstnikud, näitlejad), Noobeli preemia laureaate, kuulsaid eesti tegelasi Venemaal 

erinevatest valdkondadest. 

Kaks Venemaa pealinna – Moskva ja Peterburg. Moskva vaatamisväärsused. Peterburgi 

vaatamisväärsused. 

Maailma tuntud vene  kultuuri tegelased: Kirjanikud, kunstnikud, heliloojad. 

Kino, teater ja muusika. Venemaa kuulsamad teatrid. Filmid – erinevate preemiate laureaadid. 

Kaasaegne muusika. Festivalid. Kultuuridevahelised suhted. 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal;  

2) koostab lihtsa teksti tuttaval teemal;  

3) õpib tundma ja võrdlema erinevaid kultuuriliike, vestlema oma kultuurilistest 

huvidest;  

4) oskab edasi anda oma teatri-, muusika- ja filmielamusi, rääkida teoste sisust; 

5) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida 

vajalikku infot ka teistes valdkondades;  

6) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral 

muudab oma õpistrateegiaid;  

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

teadmistega (lõimumine). 

Vene kirjandus ja teoste ekraniseeringud 

Kursuse eesmärk on tutvustada õpilastele kuulsate kirjanike elulugusid, teoseid ja 

ekraniseeringuid: 

A.Puškin. Film “Preili-talutüdruk”. M.Lermontov. „Meie aja kangelane“. F.Dostojevski. 

Teatrietendus „Idioot“. N.Gogol. Jutustus “Portree”. A.Tšehhov. Novellid. L.Tolstoi. “Anna 

Karenina”. M.Bulgakov. Film “Meister ja Margarita“.  

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) õpib lugema ja arusaama lihtsamatest elulugudest ja  ilukirjanduslikest teostest;  
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2) oskab leida vajalikku informatsiooni venekeelsetest infoallikadest , seda valida ja 

kasutada, vajadusel kontrollida; 

3) teab, millised teosed olid ekraniseeritud, vaatab neid; oskab kirjeldada sündmusi ja 

iseloomustada peategelaste käitumist; 

4)  oskab diskuteerida ja kaitsta oma seisukohti; 

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

teadmistega (lõimumine); 

6) oskab edasi anda oma teatri-ja filmielamusi, rääkida teoste sisust.  

Praktiline vene keel või Ortograafia ja kirjavahemärgid 11.klass 

Kursuse valik sõltub õpilase tasest ja tasemeeksami tegijate arvust. 

Praktiline vene keel 

Kursuse eesmärk on toetada praktilise vene keele teadmiste omandamist 

sellisel tasemel, mis võimaldab õpilasel hakkama saada konkreetsetes 

situatsioonides ( võõras linnas, poes, restoranis, arsti juures, 

töövestlusel jne.) 

Kursuste lõpus kõnepraktika – õppereis Venemaale. 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) saab hakkama teatri-kinokassas piletit ostes ja broneerides;  

2) saab küsida ja seletada teed; 

3) saab hakkama keeleliselt kohvikus, restoranis, hotellis, lennu-ja raudteejaamas; 

4) oskab osaleda töövestlusel; 

5) tuleb toime võõrkeelses keskonnas. 

Ortograafia ja kirjavahemärgid 

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade põhilistest ortograafia ja kirjavahemärkide reeglitest, 

omandada põhilised teadmised vigade vältimiseks.  

Õppesisu: 

Правописание проверяемой безударной гласной в корне слова. Правописание гласных 

после шипящих и Ц. Непроизносимые согласные. -тся и ться в глаголах. 

Существительные на –ца. Правописание суффиксов –то,  - либо, - нибудь. 

Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Причастия и деепричастия. 
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Õpitulemused 

Õpilane:  

1) eristab liht- ja liitlauseid, tunneb sidesõnu; kasutab lausetes kesksõnu; 

2) tunneb ja oskab praktiliselt kasutada vene keele ortograafia reegleid; 

3) oskab seletada reeglite kasutamist ja oskab ennast parandada eksimuse korral.  

Ettevalmistus B1-tasemeeksamiks 

Kursuse eesmärk on tutvustada õpilastele B1 tasemeeksamieksami struktuuri ja anda õpilastele 

võimalust soovi korral sooritada B1 tasemeeksami koolieksamina või riigieksamina. 

Õpitulemused 

Kuulamisoskus: 

1) mõistab otsesõnalist faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel; 

2) suudab jälgida loengut vm esinemist oma valdkonnas, kui teema on tuttav, sõnastus 

sirgjooneline ja jutu ülesehitus on selge; 

3) mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema on tuttav, jutt 

suhteliselt aeglane ja selge; 

Lugemisoskus: 

1) loeb otsesõnalisi faktipõhiseid tekste rahuldava arusaamisega, kui teema kuulub tema 

huvivaldkonda; 

2) mõistab tavapäraseid tüüpkirju endale tuttaval teemal; 

3) mõistab lühikesi ja lihtsaid isiklikke kirju; 

4) oskab leida ja mõista asjakohast teavet igapäevatekstides; 

5) mõistab käsitleva teema arutluskäiku, kuid ei pruugi aru saada üksikasjadest: 

6) leiab lihtsas leheloos olulisena, kui teema on tuttav. 

Kirjutamisoskus: 

1) oskab kirjutada tuttaval teemal otsesõnalisi seotud tekste; 

2) oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust või hiljutist reisi; oskab lugu kirja 

panna; 

3) oskab kirjutada väga lühikesi standartvormis ettekandeid, kus esitab tavapärast 

faktiteavet või põhjendab toiminguid; 

4) oskab selgitada oma arvamust igapäevaste probleemide kohta. 
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Rääkimisoskus: 

1) oskab esitada võrdlemisi ladusaid, kuid üldsõnalisi kirjeldusi oma huvivaldkonna 

teemade piires; 

2) oskab üksikasjalikult vahendada kogetud, kirjeldada oma tundeid ja reageeringuid; 

3) oskab kirjeldada unistusi ja soove; 

4) oskab vahendada raamatu või filmi sisu ja kirjeldada oma muljeid; 

5) oskab edastada lühikesi ettevalmistatud teateid igapäevases tööolukorras. Kõne on 

võõrast aktsendist ja intonatsioonist hoolimata siiski mõistetav; 

6) oskab ettevalmistanuna üldsõnalisest esineda endale tuttaval teemal, väljendudes 

võrdlemisi selgelt ja arusaadavalt; 

7) oskab vastata esinemisjärgsetele küsimustele, mõnikord võib paluda küsimust korrata; 

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

oma seisukohti ja plaane;  

Ettevalmistus B2-tasemeeksamiks 

Kursuse eesmärk on tutvustada õpilastele B2 tasemeeksamieksami struktuuri ja anda õpilastele 

võimalust soovi korral valida ja sooritada B1/B2 tasemeeksami koolieksamina või riigieksamina. 

Õpitulemused 

Kuulamisoskus: 

1) mõistab suulisi kirjakeele tekste nii vahetus suhtluses kui ring häälingus ja nii endale 

tuttavatel teemadel, mis on tavalised isiklikus, avalikus, haridus- või töösuhtluses. Ainult 

suur müra, vestluse ebatavaline ülesehitus ja/või idioomide rohkus võib arusaamist 

kahandada;  

2) suudab jälgida pika juttu ja keeruka sisuga vaidlust juhul, kui teema on tuttav ja vestluse 

suunda toetavad selge märksõnad; 

3) mõistab normaalse kiirusega edastatud ühiskeelseid teadaandeid ja sõnumeid 

konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel; 

4) mõistab enamikku asjalikest raadiosaadetest ning salvestatud ja ringhäälingus levivast 

materjalist. 

Lugemisoskus: 
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1) loeb suuresti iseseisvalt, kohandades lugemise viisi ja kiirust sõltuvalt tekstist ja lugemise 

eesmärgist ning kasutades sobivaid abimaterjale. Tal on suur aktiivne lugemissõnavara, 

kuid raskusi võib olla haruldaste idioomide mõistmisega; 

2) loeb oma huvivaldkonnaga seostuvaid kirju ja taipab asja tuuma; 

3) suudab kiiresti hõlmata pikki ja keerukaid tekste, keskendudes asja kohastele detailidele; 

4) tabab kiiresti laia erialast teemaringi käsitlevate uudiste, artiklite sisu ja asjakohasuse 

ning oskab otsustada, kas tasub süveneda. 

Kirjutamisoskus: 

1) oskab kirjutada selgeid, üksikasjalike tekste oma valdkonna teemade piires, sünteesides 

ja hinnates mitmest allikast pärit infot ja arutluskäike. Tekst järgib žanrinõudeid; 

2) oskab kirjutada filmi-, raamatu- või näidendiülevaadet; 

3) oskab kirjutada kavakindlat argumenteeritud ettekannet, arvamus kirjutist vm teksti. 

4) Rääkimisoskus: 

5) oskab esitada selgeid, järjekindla teemaarendusega kirjeldusi ja ettekandeid. Oskab välja 

tuua olulisemad seisukohad ja väiteid kinnitavad üksikasjad; 

6) oskab kommentaaride ja asjakohaste näidete toel mõttekäike laiendada ja põhjendada; 

7) oskab ettevalmistanuna selgesõnaliselt esineda. 

Rääkimisoskus: 

1) oskab esitada selgeid, järjekindla teemaarendusega kirjeldusi ja ettekandeid; 

2) oskab välja tuua olulisemad seisukohad ja väiteid kinnitavad üksikasjad; 

3) oskab esitada selgeid, üksikasjalike kirjeldusi ja ettekandeid mitmesugustel oma 

huvivaldkonna teemadel; 

4) oskab põhjendada oma seisukohti, tuues välja olulised aspektid; 

5) on võimeline ettevalmistatust tekstist spontaanselt kõrvale kalduma; 

6) oskab küsimustele vastata ladusalt ja pingutuseta, ilma et kuulajatel tekiks 

mõistmisraskusi. 
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§ 53 3D modelleerimine 

1. Üldalused 

1.1.Õppe- ja kasvatuseesmärgid: 

Õpetusega taotletakse, et õppija: 

1) omab ülevaadet 3D tootmisliini erinevatest sammudest, 

2) navigeerib 3D ruumis, 

3) modelleerib 3D objekte ja loob nende pinnalaotused, 

4) taageldab ja tekstuurib 3D objekte, 

5) loob 3D objekte kasutades spetsiaalset tarkvara, 

6) omandab baasteadmised 3D modelleerimisest ja loob mängumootori jaoks tehniliselt 

korrektse kolmemõõtmelise tegelaskuju. 

1.2.Mooduli kirjeldus 

Läbi mooduli suurendatakse õpilaste infotehnoloogilisi pädevusi.  Valmistatakse õppijaid ette 

reaalajarakenduste tarvis sisendmaterjalide loomiseks ja kasutamiseks. Õpetatakse 3D 

tegelaskuju modelleerimist. 

1.3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

Õppetegevus toimub Tartu Kõrgema Kunstikooli arvutiklassis, kus on vajalik riist- ja tarkvara 

õppetöö läbiviimiseks ja õppetulemuste saavutamiseks. 

1.4. Füüsiline õpikeskkond 

Õpet viiakse läbi spetsiaalse sisustusega arvutiklassis, tehakse grupitöid ja õppe tegevuse 

läbiviimisel kasutatakse sobilikku tarkvara. 

1.5. Hindamine 

Hindamine on mitteeristav. Kooliastme hinne kujuneb kursusehinnete alusel. 
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1.6. Kursuste kirjeldus 

Moodul koosneb kuuest kursusest, mis toimuvad kahekursuseliste blokkide kaupa: 1) 3D 

tegelaskujude modelleerimine, 2) 3D animatsioon ja 3) arvutimängu keskkonna kujundamine. 

Kursustel keskendutakse vastavatele praktilistele oskustele eelneva teoreetilise ettevalmistuse 

baasil. 

1.7. Mooduli õpitulemused 

Mooduli kursuste käigus saab õpilane ülevaate 3D tootmisliini erinevatest sammudest. Suudab 

pärast kursuste läbimist navigeerida 3D ruumis ning modelleerida 3D objekte. Õpilane oskab 

luua 3D objekte kasutades spetsiaalset tarkvara ning on omandanud baasteadmised 3D 

modelleerimisest. 

1.8. Kursused  

3D tegelaskuju modelleerimine 

Õppesisu: Tegelaskuju kavandamine. Modelleerimine. Taageldamine. Pinnalaotuse 

valmistamine. Tekstuurimine.  

Õpitulemused: 

1) visandab tegelaskuju, 

2) modelleerib lähtuvalt kavandist kolmemõõtmelise tegelaskuju,  

3) taageldab ja tekstuurib modelleeritud tegelaskuju,  

4) loob modelleeritud tegelaskujust pinnalaotuse.  

3D animatsioon  

Õppesisu: Põhimõisted ja tööriistad (10). Planeerimine (5). Eesmärgikohane animatsioon (40). 

Tsükliline animatsioon (15).  

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab baasteadmised animatsioonist ja loob mängumootori 

jaoks tsüklilisi animatsioone ja animeerib tegelaskuju. 

Arvutimängu keskkonna kujundamine (35+35) 

Õppesisu: Mängumootorite omapära (5). Kasutajaliides (5). Mudelite importimine (5)., 

Materjalid (5). Tegelaskuju animatsioon (15). Interaktiivsus (15). Stseeni koostamine (20).  
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Õpetusega taotletakse, et õppija: 

Omandab baasteadmised mängumootori rollist tootmisliinis ning koostab ja seadistab ühe 

arvutimängu keskkonna. 

Õpilane impordib keskkonda mudeleid, paigutab keskkonnas elemente, seadistab mudelite 

animatsioone ja materjale ning loob keskkonnale interaktiivse mehaanika. 

§ 54 IT-moodul 

1. Üldalused 

1.1.Õppe- ja kasvatuse eesmärgid: 

1) Õpilane omandab programmeerimise põhitõed, -mõisted ja -oskused ning õpib neid 

rakendama programmide koostamisel. 

2) Programmeerimises edasijõudnud ja süviti huvitatud õpilane omandab tarkvaraarenduse 

alused, töövõtted ja -vahendid ning rakendab neid tarkvaraarenduses. 

3) Õpilane mõistab kasutajaid kaasava disainimeetodi olemust, võtteid ja vahendeid ning õpib 

neid rakendama konkreetse arendusprojekti puhul. 

4) Õpilane valdab tarkvara-analüüsi ja testimise põhimõisteid, töövõtteid ja vahendeid, õpib neid 

rakendama nii etteantud tarkvaralahenduse testimisel kui ka enda digilahenduse arendusprojekti 

uurimistöös. 

5) Õpilane mõistab digiteenuste tüüpe, komponente ja toimimist, analüüsib kasutajate käitumist, 

ennustab ja väldib riske süsteemi kasutamisel. 

6) Õpilane õpib meeskonnas erineva tausta ja oskustega kaasõpilastega koostöös teostama 

digilahenduse arendusprojekti, mis lahendab konkreetse sihtrühma teatud praktilist probleemi 

või vajadust. Meeskonnatöös osalemine arendab õpilase suhtlus- ja koostööoskuseid praktilise 

kogemuse kaudu. 

1.2. Mooduli kirjeldus 

IT-moodul annab igale õpilasele võimaluse arendada oma IT-oskusi huvidest lähtuvalt ning 

rakendada neid praktilises tegevuses. Omandatakse head erialased informaatikateadmised ja - 

oskused, mis valmistavad õpilasi ette karjääriks info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) 

seonduvatel erialadel või ka lihtsalt nutikamaks tehnoloogiauuenduste rakendajaks IKT-ga 

kaudsemalt seotud ametites. IT-mooduli lõputööna loovad õpilased reaalseks kasutamiseks 
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digilahenduse näiteks nutitelefoni- või veebirakendus, nutikodu lahendus, tarkvara, riistvara 

prototüüp, vms. 

1.3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

1) Õppetegevuste kavandamisel ja korraldamisel olulisel kohal nüüdisaegse õpikäsituse 

järgimine, et toetada õpilaste koostöö- ja enesejuhtimisoskusi. 

2) Õpetaja rakendab kursuse teemade õpetamisel metoodikaid, mis soosivad koostööpõhist 

lähenemist. 

3) IT-mooduli kursused lähtuvad põhimõttest, et igas tunnis omandatud teoreetilisi teadmisi 

kinnistatakse loovate praktiliste ülesannete lahendamisega. 

4) Õpilased kaardistavad, jagavad ja teevad nii iseseisvalt kui meeskonnas (klassis, kodus) tööd, 

mis on hindamise aluseks. 

5) Õpetaja annab õpilaste katsetuste ja edaspidise õppeprotsessi kohta pidevalt tagasisidet, 

soovitusi ja juhiseid. 

6) Õpet toetab elektroonsete õppematerjalide komplekt: teooria, harjutused, näited, lingid jm. 

7) Hindamise aluseks on õpilaste iseseisvalt (kas klassis või kodus) tehtud tööd. 

1.4. Füüsiline õpikeskkond 

Õpikeskkond ei pea piirduma vaid klassiruumiga, sõltuvalt projekti teemadest võib tunde läbi 

viia teemat puudutavas keskkonnas, sihtgruppi külastades või rollimänge läbides. Vastavalt 

võimalusele kasutada ära paikkondlikke ressursse. Internetiühenduse, projektori, kõlarite, 

kõrvaklappidega klassiruum, kus on soovitavalt võimalik laudu, toole ümber paigutada. 

Vajadusel isikliku sülearvuti või nutiseadme kasutamise võimalus; rühmatöötehnikaid toetavad 

töövahendid ja -materjalid. Multimeedia salvestus- ja töötlusvahendid ning printeri kasutamise 

võimalus. 

1.5. Hindamise alused 

Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest ja KJPG 

hindamisjuhendist. IT mooduli õpitulemusi hinnatakse jooksvalt õpiülesannete põhjal ning 

kokkuvõtvalt kursuse lõpus. Õpiülesanded võivad olla tehtud kas üksi- või rühmatööna. 

Hindamiskriteeriumid on kirjeldatud kooli õppekavas.  

Soovitavalt hinnatakse informaatikas: 
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1) õppe plaanipärasust, loomingulisust ja ratsionaalsust; 

2) õppekavas ettenähtud õpitulemuste saavutamist ning seonduvate pädevuste olemasolu veenvat 

tõendamist; 

3) loodud materjalide tehnilist teostust, esteetilisust ja originaalsust; 

4) õpilasepoolset praktilise tegevuse mõtestamist; 

5) õpilase arengut. 

Mooduli kursuste koondhindamisel saab õpilane iga kursuse kokkuvõtvahinde alusel kursuse 

lõpul ka kooliastmehinded. Hindamisel kasutatakse tagasiside andmiseks kujundavat hindamist. 

Kursusehinde „arvestatud“ saab õpilane juhul, kui ta on sooritanud kõik kursuse olulistest 

õppeülesannetest hindele „arvestatud“. 

2. Kursuse kirjeldused 

2.1. Kursuse nimetused 

Tabel 50th Kursuste nimetused ja jaotus it-moodulis 

Kursuste nimetused Maht Klass 

Programeerimine 1 G1 

Tarkvaraarendus 1 G1 

Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine 1 G2 

Tarkvara analüüs ja testimine 1 G2 

Digiteenused  1 G3 

Digilahenduse arendusprojekt 1 G1-G3 

2.2. Kooliastme õpitulemused 

1. Õpilane on saanud programmeerimise algoskused. 

2. Õpilane on omandanud tarkvaraarenduse alused, töövõtted ja -vahendid ning rakendab neid 

tarkvaraarenduses. 

3. Õpilane mõistab kasutajaid kaasava disainimeetodi olemust ja olulisust. 

4. Õpilane valdab tarkvara-analüüsi ja testimise põhimõisteid, töövõtteid ja vahendeid 

5. Õpilane tunneb digiteenuste tüüpe, komponente ja toimimist, oskab analüüsida kasutajate 

käitumist, ennustada ja vältida riske süsteemi kasutamisel. 
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6. Õpilane tunneb digilahenduse arendusprojekti elutsüklit ja iga etapi olulisemaid tegevusi ja 

oskab meeskonnatööna läbi viia digilahenduse arendusprojekti. 

3. Mooduli kursused 

Valikkursus „Programmeerimine“ 

Kursuse lühikirjeldus 

Paljud inimesed kasutavad igapäevaselt erinevat tarkvara, et õppida, töötada või sisustada vaba 

aega. Sageli ei mõelda sellele, kuidas tarkvara täpsemalt töötab ning millise ülesehitusega see 

on. Tööpõhimõtete täpsem tundmine võimaldab rakendusi paremini kasutada ning uuendustega 

kergemini kohaneda. Selleks, et tarkvaraga seonduvat sügavamalt mõista, on kasulik omada 

programmeerimisega seotud teadmisi ja oskusi. Programmeerimise oskus on vajalik ka 

tehnoloogiliste lahenduste arendamiseks ja kohandamiseks vastavalt oma soovidele. Eelnevat 

kokkupuudet programmeerimisega ei eeldata. Kursusel tutvustatakse programmeerimise 

lähtealuseid ja põhimõisteid, mis on aluseks kursuse käigus arendavate programmeerimisoskuste 

kujunemisele. Olulisel kohal on mõtlemise ja üldpädevuste (sh digipädevused, matemaatika-, 

loodusteaduste- ning tehnoloogiaalase pädevus) arendamine, rakendades õppemeetodeid ja - 

materjale, mis on ülesehitatud nii, et need oleks igapäevaelulised ja lõimitud teiste õppeainetega. 

Kursus põhineb ühel konkreetsel professionaalsel programmeerimiskeelel (nt Python). Õpilased 

saavad programmeerimise algoskused. 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Õpilane omandab programmeerimise põhitõed, -mõisted ja -oskused ning õpib neid rakendama 

programmide koostamisel. 

Õpitulemused: 

1. Kirjeldab ja kasutab programmi elemente (muutuja, tsükkel, funktsioon jne) ühes 

programmeerimiskeeles. 

2. Analüüsib probleeme, mille lahendamiseks piisab kursusel käsitletavast materjalist, ning valib 

probleemi lahendamiseks sobiva algoritmi. 

3. Loob algoritmi põhjal töötava programmi. 

4. Testib loodud programmi tööd, leiab ja parandab puudused. 

5. Analüüsib etteantud programmikoodi ilma seda käivitamata. 
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Õppesisu 

1. Programm 

2. Andmetüübid (arvud, sõned, tõeväärtused) 

3. Muutujad 

4. Loogilised avaldised 

5. Tingimuslause 

6. Tsükkel 

7. Sõned 

8. Järjend (massiiv) 

9. Alamprogrammid, funktsioon 

10. Andmevahetus 

Õppetegevus 

Kursusel „Programmeerimine“ rakendatakse omandatud teoreetilisi teadmisi praktiliste 

programmeerimise ülesannete lahendamisel. Seejuures on õppetegevuste kavandamisel ja 

korraldamisel olulisel kohal nüüdisaegse õpikäsituse järgimine, et toetada õpilaste koostöö- ja 

enesejuhtimisoskusi. Seetõttu on õpetajal soovitatav rakendada kursuse teemade õpetamisel 

metoodikaid, mis soosivad koostööpõhist lähenemist. 

Valikkursus „Tarkvaraarendus“ 

Kursuse lühikirjeldus 

Kursuse „Tarkvaraarendus“ valimise eelduseks on kursuse „Programmeerimine“ varasem 

läbimine. Kursuse käigus loob õpilane tarkvararakenduse prototüübi. 

Kursusel käsitletakse tarkvara loomise erinevaid etappe, mille käigus loob õpilane endale 

huvipakkuvat ülesannet lahendava rakenduse prototüübi. Tarkvararakendused võivad olla 

erinevat laadi. Õpilane tutvub lähemalt nende vahenditega, mis on olulised tema rakenduse 

seisukohalt (spetsiaalsed moodulid vms). 

Kursusel/kursuse kaudu süvendatakse ka programmeerimise põhimõistetega seotud teadmisi ja 

oskusi, mis ei pruugi konkreetse loodava tarkvaralahendusega otseselt seotud olla. Näiteks 
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käsitletakse erinevaid andmestruktuure (sh kahemõõtmelisi) ning kahekordset tsüklit. Põgusalt 

tutvutakse rekursiooniga. 

Kursus põhineb ühel konkreetsel programmeerimiskeelel, mis on tarkvara-arenduses kasutusel 

(nt Python). Üldjuhul kasutatakse sama programmeerimiskeelt, mis kursusel 

„Programmeerimine”. 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Programmeerimises edasijõudnud ja süviti huvitatud õpilane omandab tarkvaraarenduse alused, 

töövõtted ja -vahendid ning rakendab neid tarkvaraarenduses. 

Õpitulemused 

1. Kirjeldab ja kasutab programmi elemente (andmestruktuurid, kahekordne tsükkel, rekursioon 

jne) ühes programmeerimiskeeles. 

2. Analüüsib programmikoodi ilma seda käivitamata. 

3. Analüüsib ülesannet, mille lahendamiseks tarkvararakendust hakkab looma ning valib selleks 

sobiva algoritmi. Samuti analüüsib ülesannet, mille lahendamiseks valib sobiva algoritmi ja 

tulemusena loob tarkvararakenduse. 

4. Loob koostöös teistega tarkvararakenduse toimiva prototüübi, mis lahendab etteantud 

ülesande. 

5. Loob tarkvararakenduse prototüübi jaoks vajalikud lisad (nt sobiva struktuuriga andmebaas, 

liidestumine seadmetega vms). 

6. Kohandab tarkvararakenduse kasutajaliidest. 

7. Leiab lähtekoodist vead, silub lähtekoodi. 

8. Haldab koostöös teistega programmeerija tööülesandeid ja lähtekoodi versioonihalduse 

keskkonnas. 

Õppesisu 

1. Ülevaade rakenduse loomise etappidest nii tarkvaraarenduse üldises plaanis kui kursusel 

loodava rakenduse jaoks: soovituslikud mudelid; testimine, silumine jms. 

2. Tarkvararakenduse prototüübi loomine järkjärgult 

3. Andmevahetus failidega 
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4. Lihtne statistline andmetöötlus 

5. Kahemõõtmelised andmestruktuurid 

6. Kahekordne tsükkel 

7. Rekursioon 

Õppetegevus 

Kursus „Tarkvaraarendus“ rakendatakse omandatud teoreetilisi teadmisi praktiliste 

programmeerimisülesannete lahendamisel. Õppetöö kavandamisel ja korraldamisel on olulisel 

kohal nüüdisaegse õpikäsituse järgmine, et toetada õpilaste koostöö- ja enesejuhtimisega seotud 

oskusi. Seetõttu on õpetajal soovitatav rakendada kursuse teemade õpetamisel metoodikaid, mis 

soosivad koostööpõhist lähenemist. 

Valikkursus „Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine“ 

Kursuse lühikirjeldus 

Kursuse eesmärk on arendada disainmõtlemist, mis on vajalik kiiresti arenevates valdkondades 

(sh infotehnoloogia, meedia, logistika, meelelahutus), kus erialased teadmised aeguvad 

suhteliselt ruttu. Uute teadmiste loomisel on eduteguriteks erinevate kasutajarühmade kaasamine 

arendusprotsessi juba selle algfaasis, paindlikud arendusmeetodid, kiire prototüüpimine ja 

prototüüpide testimine kasutajatelt tagasiside saamiseks kõigis projekti etappides. Kursuse 

käigus luuakse kahe- kuni neljaliikmelises tiimis digilahenduse prototüüp. Alternatiivina 

tarkvaralahendusele võib kursusel prototüüpida ka virtuaal- või liitreaalsuse, geoinfosüsteemi, 

asjade interneti või robootika lahendusi, aga ka mittedigitaalseid või osaliselt digitaalseid 

teenuseid (nt koolitus-, nõustamis-, tugiteenused). 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Õpilane mõistab kasutajaid kaasava disainimeetodi olemust, võtteid ja vahendeid ning õpib neid 

rakendama konkreetse arendusprojekti puhul. 

Õpitulemused 

1. Kirjeldab disainiprotsessi ülesehitust, komponente, nõudeid ja edutegureid. 

2. Selgitab interaktiivse ja kasutajaid kaasava disainimeetodi eeliseid ja puudusi. 

3. Kavandab, viib läbi ja dokumenteerib kasutajaid kaasava disainisessiooni. 

4. Analüüsib kogutud kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid andmeid, sõnastab vajadused. 



486 

 

5. Disainib koostöös teistega tarkvararakenduse paberprototüübi ja interaktiivse prototüübi. 

6. Valideerib kasutajatega loodud prototüüpi, esitleb tulemusi. 

7. Analüüsib prototüübi kasutajakogemust etteantud meetodeid kasutades. 

8. Hindab enesearengut ja enda panust meeskonnaliikmena. 

Õppesisu 

1. Olemasolevate või sarnaste keskkondade/rakenduste kaardistamine käsitletavas 

probleemvaldkonnas. 

2. Arendatava lahenduse vajaduste ja väärtuste kaardistamine, eesmärgi sõnastamine. 

3. Persoonade ja neil põhinevate kasutus-stsenaariumide loomine, valideerimine. 

4. Disainiartefaktid: mõistekaardid, eskiisid, piltstsenaariumid, mudelid, ekraanivaated. 

5. Paberprototüüpimine, interaktiivsete prototüüpide koostamise teenused. 

6. Prototüübi kasutajakogemuse analüüs läbijalutamise, intervjuu ja valjustimõtlemise tehnika 

abil. 

7. Meeskonnatöö ja enda panuse hindamine arendusprojektis. 

Õppetegevus 

Kursus lähtub põhimõttest, et igas tunnis omandatud teoreetilisi teadmisi kinnistatakse loovate 

praktiliste ülesannete lahendamisega. Õpilased kaardistavad, jagavad ja teevad nii iseseisvalt kui 

meeskonnas (klassis, kodus) tööd, mis on hindamise aluseks. Õpetaja annab õpilaste katsetuste 

ja edaspidise õppeprotsessi kohta pidevalt tagasisidet, soovitusi ja juhiseid. Õppe käigus valmiv 

disain (keskkond, rakendus) või prototüüp jäljendab võimalikult palju persoona(de)st lähtuvaid 

vajadusi (praktilisi, meelelahutuslikke vmt), mistõttu on oluline õpilase vahetu osalemine. 

Protsessis on olulisel kohal nüüdisaegse õpikäsituse järgimine õppetegevuste kavandamisel ja 

korraldamisel, et toetada õpilaste loovuse, koostöö ja enesejuhtimisega seotud oskusi. Projekt on 

praktiliste loovate ülesannetega meeskonnatööd eeldav terviklik tööviis, millest on võimalik 

teadmisi ja oskusi omandada üksnes protsessis vahetult osaledes. 

Valikkursus „Tarkvara analüüs ja testimine&quot; 

Kursuse lühikirjeldus 
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Kursus keskendub analüütilistele meetoditele tarkvara arenduse ja testimise kontekstis, et 

toetada uurimuslike oskuste arengut ja digilahenduse arendusprojekti teostamist gümnaasiumi 

uurimistööna. Kursus tutvustab praktiliste tegevuste kaudu tarkvara analüütiku ja testija ameti 

olemust. Kursuse käigus otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele: mida tähendab kvaliteet 

tarkvaras ning IT-valdkonnas? Kuidas kirjeldada kvaliteeti arendajale ja testijale viisil, mis on 

üheselt arusaadav? Kuidas parandada kvaliteeti ja hoida selle kõrget taset projekti jooksul? 

Kuidas mõõta kvaliteeti ehk põhitõed testimisest: testimise erinevad liigid ning vastutus. Mis on 

testimine ja selle põhiprintsiibid? Miks on testimine vajalik? Milline on testimise põhiprotsess, 

meetodid ja millist rolli mängib selles psühholoogia? 

Traditsioonilise tarkvara-arenduse (veebiteenused, nutirakendused) asemel võib kursusel 

kasutada analüüsi ja testimise objektina ka riistvara- (nt asjade internet, robootika, automaatika) 

ja digimeedialahendusi (nt virtuaal- ja liitreaalsus, sotsiaalmeedia). 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Õpilane valdab tarkvara-analüüsi ja testimise põhimõisteid, töövõtteid ja vahendeid, õpib neid 

rakendama nii etteantud tarkvaralahenduse testimisel kui ka enda digilahenduse arendusprojekti 

uurimistöös. 

Õpitulemused 

1. Kasutab tarkvara analüüsi ja testimise käigus korrektset oskussõnavara. 

2. Analüüsib olemasolevate/konkureerivate tarkvaralahenduste puudusi antud valdkonnas. 

3. Teostab tarkvara nõuete analüüsi, sõnastab selle põhjal tarkvara funktsionaalsed ja 

mittefunktsionaalsed arendusnõuded. 

4. Planeerib tarkvaraprojekti testimise protsessi ja osalejate rollid. 

5. Sõnastab eesmärgi, uurimisprobleemi ja uurimisküsimused tarkvara analüüsi ja testimise 

kontekstis, koostab testiidee ja testilood. 

6. Testib tarkvara konkreetse metoodikaga, kogudes kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid andmeid, 

analüüsib ja visualiseerib kogutud andmeid arvutiga. 

7. Dokumenteerib ja esitleb testimise tulemusi uurimistöö vormis, kirjeldab ja järgib testimise 

dokumentatsiooni koostamise põhimõtteid. 

Õppesisu 
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1. Tarkvara kvaliteet: toode/teenus, nõuded ja protsessid 

2. Tarkvara analüüs ja testimine, nende liigid ja etapid 

3. Nõuete analüüs, funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded 

4. Testimismeetodid: staatilised vs. dünaamilised, musta ja valge kasti meetodid 

5. Testimise tasandid: ühiku, integratsiooni, süsteemi ja omaksvõtu testimine 

6. Testimise tüübid: funktsionaalne, eksperthinnangul põhinev, mittefunktsionaalne 

7. Testimisandmete kogumine, töötlemine ja visualiseerimine 

8. Testidokumentatsiooni ja uurimisaruande koostamine 

Õppetegevus 

Kursus on üles ehitatud 3-4 elust võetud näidisjuhtumi käsitlemisele, mida analüüsitakse ja 

testitakse etappide kaupa protsessi käigus. Lühikesele sissejuhatavale teoreetilisele osale järgneb 

rühmatööna teostatud praktiline õpitegevus, mille käigus õpilased analüüsivad antud tarkvara 

sihtrühma vajadusi ja olemasolevaid/konkureerivaid lahendusi, sõnastavad funktsionaalsed ja 

mittefunktsionaalsed nõuded, kavandavad ja viivad etteantud andmestiku ja meetodite abil läbi 

testimisprotsessi. Kursuse lõpus valmib igal rühmal testimisdokumentatsioon ja sellel põhinev 

uurimisaruanne. 

Valikkursus „Digiteenused“ 

Kursuse lühikirjeldus 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) tormiline areng on märkimisväärselt mõjutanud ja 

muutnud ühiskonna toimimist. IKT võimaldab kasutada (info)süsteeme senisest efektiivsemalt, 

pakkuda kvaliteetsemat teenust ning saavutada paremaid tulemusi. Teisalt sunnib andmete 

elektrooniliseks muutumine pöörama kasvavat tähelepanu informatsiooni, andmete ja nendega 

kaasnevate riskide juhtimisele. 

Valdav osa kaasaegsetest teenustest koosneb inimeste, protsesside ja tehnoloogia 

kombinatsioonist. See tähendab, et e-teenuste juhtimine toob kokku mitu keerukat valdkonda 

ning teenuste arendamisel ja haldamisel tuleb võrdselt tähelepanu pöörata kõigile osadele. E- 

teenuse toimimise eest vastutaja peab aru saama organisatsiooni kultuurist ja laiemast 

taustsüsteemist, inimeste oskustest, suhtumisest ja käitumisest, valdama protsessijuhtimise 

põhitõdesid ja ärianalüüsi tehnikaid (nii kliendi töö- kui IT- haldusprotsessid) ning mõistma ka 
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IKT-taristu ülesehitust ja infoturbe olulisust. IKT kasutamine ei tohi olla eesmärk ise, vaid see 

on siiski vahend ja kanal e-teenuse pakkumiseks. 

Ka õppeprotsesside läbiviimist ja korraldust ning kogu haridussüsteemi igapäevast tööd ja 

juhtimist toetavad erinevad e-teenused (sh äpid, rakendused, seadmed, taristu). Iga teenus peab 

olema eesmärgipärane ja kasutatav, st toetama kasutaja tööprotsessi ja olema kättesaadav 

kokkulepitud ajal. Teenus on väärtuslik kasutajale juhul, kui mõlemad tingimused on täidetud. 

Arvestades, et kasutajate ootused teenustele ajas ja tingimustes muutuvad, siis on teenustele 

omane ja vajalik järjepidev muutmine ja paremaks tegemine. Sihtgrupi vajadustele vastamiseks 

tuleb teenuseid nii arendada, käimas hoida (hallata) kui ka majutada. Teenuse arendamine 

vastutab teenuse, infosüsteemi või rakenduse (tarkvara) loomise või muutmise eest, haldamine 

tähendab eelkõige vajaliku riistvara ja rakenduste hooldamist ning kasutajate murede 

lahendamist (kasutajatugi). 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Õpilane mõistab digiteenuste tüüpe, komponente ja toimimist, analüüsib kasutajate käitumist, 

ennustab ja väldib riske süsteemi kasutamisel. 

Õpitulemused 

1. Oskab nimetada digiteenuseid erinevate eluvaldkondade kodanikele (sh õpilastele). 

2. Oskab kirjeldada valitud digiteenuse toimimist, osi ja funktsionaalsusi. 

3. Oskab võrrelda kahte erinevat riigi/kohaliku infosüsteemi kasutamisjuhendit ja 

dokumentatsiooni, toob välja sarnasused ja erinevused. 

4. Oskab analüüsida enda käitumist noortele suunatud digiteenuse kasutajana. 

5. Oskab märgata, hinnata ja vältida turvariske digiteenuste kasutamisel ja arendamisel. 

6. Oskab võrrelda kahe erineva idufirma (startup&#39;i) elutsüklit: uurib välja, kuidas nad 

alustasid, arenesid, milline on nende maine, kellele nad oma teenused suunavad jne. 

7. Oskab põhjendada tehtud tehnoloogilisi valikuid ja samme loodud projektis nii süsteemi, 

tehnoloogia, seadmete jms turvalisuse kui ka praktilisuse vaatenurgast (ettevõtja, arendaja, 

projektijuht, kasutaja/klient). 

Õppesisu 

1. E-riik, e-identiteet ja riiklikud digiteenused Eestis. 
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2. Õpilasi enim mõjutavad avalikud e-teenused Eestis, kohalikus omavalitsuses ja koolis. 

3. Iduettevõtted Eestis ja maailmas. IKT alused (infosüsteemi arhitektuur), olulised koosvõime ja 

toimimise printsiibid (X-tee, once-only printsiip, koostalitusvõime, turvalisus, avaandmed jne). 

4. Teenuste juhtimise tsükkel: strateegia, disain, juurutamine, käitamine, parendamine. 

5. Digiteenuseid puudutavad seadused ja regulatsioonid (GDPR, isikuandmete kaitse seadus, 

EIDAS, teenuslepped). 

6. Digiteenuste arendamine: arendusprojekti algatamine, planeerimine, teostamine, juurutamine. 

7. Digiteenuste riskide liigid, nende hindamine ja vältimine. 

8. Küberturvalisus digiteenuste kontekstis. Intsidentide haldus, infoturve (andmete käideldavus, 

terviklus ja salastatus; ISKE; andmete omanik ja tema ülesanded). 

Õppetegevus 

Õpitakse teooria ja praktikumide vormis. Õpet peab toetama elektroonsete õppematerjalide 

komplekt: teooria, harjutused, näited, lingid jm. Hindamise aluseks on õpilaste iseseisvalt (kas 

klassis või kodus) tehtud tööd. Õpilase ülesanne on seostada teooriat reaalse elu näidetega. 

Õpetaja annab õpilaste tegevustele pidevalt tagasisidet ning soovitusi ja juhiseid edaspidiseks. 

„Digilahenduse arendusprojekt” 

Lühikirjeldus 

Projektid ja neis osalemine on muutunud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks. Kursus annab 

universaalsed teadmised ja praktilised oskused projektide läbiviimiseks. Projektijuhtimine on 

administratiivne tegevus kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks sihipäraselt ja optimaalse 

ressursikasutusega. Eesmärk on tagada projekti valmimine kokkulepitud tingimustel (aeg, raha, 

osalejad, rollid, väljundid). Projekti edukaks ja tähtaegseks elluviimiseks tuleb määratleda 

projektide läbiviimise keskkond, projekti tegevused, planeerida aeg, prognoosida kulusid ja 

eelarvet. Kursuse keskmes on digilahenduse arendusprojekti elutsükkel ja iga etapi olulisemad 

tegevused. Kursuse raames teostavad õpilased meeskonnatööna praktilisi ülesandeid: probleemi 

sõnastamine, lähteülesande koostamine, projekti meeskonna moodustamine, projekti 

planeerimine ja projektiplaani loomine, projekti teostamine ja probleemide lahendamine, 

tulemite testimine/kontrollimine ja esitlemine. Õpitav materjal esitatakse võimalikult 

probleemipõhiselt ja igapäevaeluga seostatult. 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
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Õpilane õpib meeskonnas erineva tausta ja oskustega kaasõpilastega koostöös teostama 

digilahenduse arendusprojekti, mis lahendab konkreetse sihtrühma teatud praktilist probleemi 

või vajadust. Meeskonnatöös osalemine arendab õpilase suhtlus- ja koostööoskuseid praktilise 

kogemuse kaudu. 

Õpitulemused 

1. Oskab kirjeldada digilahenduse sihtrühma ja selle vajadusi, sõnastab projekti eesmärgid ja 

tulemid (arendusnõuded). 

2. Oskab analüüsida olemasolevaid digilahendusi valitud valdkonnas. 

3. Panustab digilahenduse arendusprojekti aktiivse rühmaliikmena kas programmeerija, 

disaineri, analüütiku, testija, projektijuhi vms rollis ja on teadlik oma ülesannetest ja vastutusest, 

oskab tegutseda meeskonnas. 

4. Tunneb digilahenduse loomise ülesehitust, orienteerub peamises terminoloogias ja teab 

erinevaid meetodeid. 

5. Mõistab projekti riske ja oskab nendega arvestada. 

6. Oskab koostada projekti dokumentatsiooni, kasutusjuhendid jms. 

7. Oskab esitleda projekti tulemusi erinevatele sihtrühmadele. 

8. Kasutab projektijuhtimiseks sobilikku tarkvara/vahendeid. 

9. Teostab digilahenduse arendusprojekti. 

Õppesisu 

1. Projektimeeskonna moodustamine ja rollide jagamine. 

2. Lähteülesande koostamine: probleemi analüüsimine ja sõnastamine, projekti ulatuse 

määramine, kulude/tulude analüüsimine, riskide määratlemine. 

3. Projektiplaani koostamine meeskonnas, ülesannete jagamine, ajaplaneerimine (Gantti graafik). 

4. Arendusprojekti teostamine: tööde/projekti ulatuse juhtimine, kommunikatsioon, koodi 

kirjutamine, testimine ja kvaliteedi kontrollimine, probleemide lahendamine, tagasiside andmine. 

5. Aruandlus, tulemuste esitlemine, dokumentatsiooni koostamine. 

Õppetegevus 
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Õpitakse teooria ja praktikumide vormis. Õpet peab toetama elektroonsete õppematerjalide 

komplekt: teooria, harjutused, näited, lingid jm. Hindamise aluseks on õpilaste iseseisvalt (kas 

klassis või kodus) tehtud tööd. 

Õpilase ülesanne on õppida projekti läbiviimise tehnikaid. Juhendaja-õpetaja ja/või soovitavalt 

lisaks kõrval ka töömaailma ekspert, annab õpilaste tegevustele pidevalt tagasisidet ning 

soovitusi ja juhiseid edaspidiseks. Õppe käigus valmiv projekt jäljendab võimalikult palju 

praktilisi või meelelahutuslikke vajadusi, mistõttu on oluline õpilase vahetu osalemine. Projekt 

on meeskonnatööd eeldav terviklik distsipliin, millest teadmisi ja oskusi omandada on võimalik 

üksnes protsessis. 

  



493 

 

IV Valikained 

§ 55 Karjääriõpe 

1. Õppeaine eesmärgid 

Karjääriõpetus toetab õpilase karjääri planeerimist ja valmisolekut elukestvaks õppeks, lõimides 

teistes õppeainetes omandatud teadmised. Aineõpetusega taotletakse, et õpilane:  teadvustab oma 

huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse enesehinnangu kujunemist ning 

konkreetsete karjääriplaanide tegemist;  arendab oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö-, 

otsustamis- ja infoga ümberkäimise oskusi;  arendab soovi ja oskust endale eesmärke seada ja 

nendeni jõudmiseks süsteemselt tegutseda;  kujundab soovi ja valmisolekut elukestvaks 

õppimiseks ja iseseisvaks karjääriotsuste tegemiseks;  tutvub erinevate ametite/elukutsetega, 

õppides tundma haridus- ja koolitusvõimalusi, töö- seadusandlust ning kohalikku 

majanduskeskkonda. 

2. Õppeaine kirjeldus 

Valikõppeaine „Karjääriõpetus“ raames käsitletakse teemasid, mis kujundavad õpilases 

valmisolekut optimaalseks rakenduseks tööjõuturul, iseseisva otsustamisvõime arendamiseks, 

erinevate elurollide täitmiseks ja elukestvaks õppeks. Karjääriõpetus võimaldab ühiskonna 

inimressurssi tööturul paremal viisil rakendada, viies inimeste oskused ja huvid kokku töö- ja 

õppimisvõimalustega. Karjääriõpetus aitab kaasa sellele, et uut põlvkonda ei piiraks 

stereotüüpsed soorollid, mis mingis kultuuris ja mingil perioodil on välja kujunenud kui üldised 

jagatud arusaamad feminiinsuse ja maskuliinsuse kohta. Naiste ja meeste sünnipärased 

erinevused ei tingi seda, et nad peaksid tegema ainult teatud kindlaid töid ja õppima teatud 

erialasid. Ei ole kohane käsitleda eraldi meeste ja naiste tööd, omandatavad teadmised ametitega 

seotud terviseriskidest võimaldavad nii meestel kui ka naistel valikuid tehes mõista, milliste 

riskifaktoritega tuleb kokku puutuda. 

Karjääriõpetuse valikkursuse kava gümnaasiumile on koostatud kooskõlas põhikooli III 

kooliastme karjääriõpetuse valikõppeaine ainekavaga. Mõlemas kooliastmes on karjääriõpetuse 

peateemad samad, käsitlemisel on vajalik tagada ea- ja asjakohasust arvestavalt järjepidevus 

ning süsteemsus. Suur osa enesetundmisega seotud teemadest võimaldab õpilasel jälgida oma 

arengut (nt võrreldes, kas ja kuidas 9. klassis kirjeldatud huvid on 11. klassis muutunud vms). 
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Karjääriõpetuse sisu mõjutab, millised on kooliastme lõpetajate järgmised võimalikud sammud. 

Haridustee kavandamisele lisaks valmistuvad gümnaasiumi lõpetajad põhjalikumalt töömaailma 

sisenemiseks. Kursuse käigus eeldatakse gümnaasiumiastme õpilastelt suuremat iseseisvust, 

valmisolekut ennast analüüsida ja selle tulemusi julgelt kaaslastele esitleda.  

Valikõppeaine kursus koosneb kolmest osast:  

Enesetundmise teema käsitlemine ja vastavate praktiliste harjutuste sooritamine aitab õpilasel 

kujundada enesemääratluspädevusi ning eneseanalüüsi tulemusel langetada edasise haridustee ja 

tööeluga seotud teadlikke otsuseid. Käsitletakse sotsiaalsete ja õpipädevuste seoseid tulevaste 

õpingute ja tööeluga. Õpiharjumuste teadlik kujundamine sidustatuna karjääriplaanis püstitatud 

lühema- või pikemaajaliste eesmärkidega aitab ennetada õpilase haridustee katkemist. 

Karjääriinfo: õppimisvõimaluste, erinevate töövaldkondade ja tööturu suundumuste tundmine on 

vajalik, et õpilane oskaks teadlikult kavandada oma karjääri. Kujuneb valmisolek paindlikuks 

reageerimiseks tööturul toimuvatele kiiretele muutustele ja elukestvaks õppeks. Tööturuga 

praktilise tutvumise käigus saavad õpilased ülevaate erinevatest töövaldkondadest ja õpivad 

pöörama tähelepanu soolisele võrdõiguslikkusele karjäärivalikutes. Õpilast suunatakse uurima ja 

võimaluse korral katsetama erinevaid töid, vabatahtlikku tööd, otsima ja leidma seoseid õpingute 

ja töövaldkondade vahel. Õpilase ettevõtlikkuse kujunemisele aitavad kaasa praktilised 

õpitegevused. 

Planeerimise ja otsustamise põhimõtete tundmine aitab õpilasel süstematiseerida informatsiooni 

iseendast, tööturu võimalustest ja seostada seda tulevikuplaanidega. Õpilane analüüsib erinevaid 

karjäärivalikuid mõjutavaid tegureid. Õpilasel kujunevad teadmised ja oskused eesmärkide 

püstitamiseks, karjäärialaste otsuste langetamiseks, võimalike probleemide äratundmiseks ja 

nende ennetamiseks ning töö ja eraelu ühildamise tähtsusest 

Valikõppeaine kursus „Karjääriõpetus“ keskendub õpilase adekvaatse enesehinnangu 

kujunemisele. Õpilane tunneb erialade, ametite ja elukutsete vahelisi seoseid. Ta oskab näha ja 

mõistab töömaailmas toimuvat ja on teadlik selle mõjust isikliku tööalase karjääri 

planeerimisele. Õpilane teadvustab oma vastutust ja on motiveeritud isiklikku karjääri teadlikult 

planeerima. Soolise võrdõiguslikkuse printsiibi käsitlemine karjääriplaneerimisel suurendab 

õpilaste teadlikkust, et valikuid saab teha enda soovide ja eelduste järgi ning valida saab ka neid 

elukutseid, mis traditsiooniliselt on olnud sooliselt eelistatud. Karjääriõppes õpetatakse sallivust 

ja valikuvabadust. Õpilased teavad, et palgaküsimuste lahendamisel lähtutakse töö sisust ja 
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vastutusastmest, mitte soolistest eelistustest. Karjääriõpetus aitab õpilasel luua enda jaoks 

tervikpilt teistes õppeainetes, kursustel ja erinevates elusituatsioonides omandatud teadmistest, 

oskustest ja kogemustest, mis on aluseks karjääriotsuste langetamisel. 

3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

Karjääriõpetuse kursus gümnaasiumile koosneb 35 ainetunnist. Konkreetne õppesisu 

täpsustatakse kursuse alguses õpetaja ja õpilaste koostöös. Alateemade kindlaksmääramisel, 

praktiliste tegevuste valimisel jne lähtutakse iga konkreetse õpperühma vajadustest, võttes 

arvesse, kas, kui palju ja kuidas on muud karjääriplaneerimist toetavad tegevused ning 

personaalne nõustamine õppekava raames sellele konkreetsele õpperühmale kättesaadavad. 

Kursust õpetades on soovitatav korraldada järgmisi õppetegevusi: 

1) rollimängud ja teised aktiivõppe meetodid, multifunktsionaalsed meetodid; 

2) eneseanalüüsi ja töövaldkonna tundmise küsimustike ning mõttearenduslehtede täitmine; 

3) auditoorsed loengud või iseseisev töö veebikeskkonnas teoreetiliste teadmiste 

omandamiseks; 

4) diskussioonid, väitlused; 

5) töö karjääriinfo allikatega, info kriitiline analüüs; 

6) essee kirjutamine; 

7)  uurimistöö koostamine (nt konkreetse töövaldkonna kohta); 

8)  intervjuu läbiviimine (nt konkreetse ametiala esindajaga); 

9)  kutsesobivustestide läbiviimine; 

10)  õppevisiidid, ettevõtete külastused; 

11)  iseseisev töö (nt erinevate tööaladega tutvumiseks); 

12) karjääriplaani koostamine; 

13)  õpimapi koostamine; 

14)  avalik esinemine jne.  

Õppetegevuste valikul lähtutakse konkreetse õpperühma õpilaste vajadustest, optimeerides 

õppetegevused teiste õppeainete ja tunniväliste tegevustega. Soovitatav on eelistada loengutele 

aktiivõppe meetodeid, kasutada multifunktsionaalsed meetodeid, mida on hõlbus siduda muu 

õppetegevusega teistes õppeainetes. 

Füüsiline õpikeskkond 
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Õpilastele on tagatud järgmised tingimused ja vahendite kasutamine: 

1) erinevad enese ja tööturu tundmaõppimise töölehed, küsimustikud, mõttearenduslehed; 

2) õppevisiidid reaalsesse töökeskkonda; 

3) karjääriplaneerimisalase kirjanduse kättesaadavus kooli raamatukogus; 

4) arvutiklassi kasutamine (vastavalt vajadusele personaalseks või rühmatööks) ainetunnis 

veebist karjääriplaneerimisalase informatsiooni otsimiseks (rajaleidja.ee jt); 

5) karjäärispetsialisti personaalne tugi, erapooletu ja usalduslik nõu vastavalt õpilase 

vajadustele. 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse 

õpilase teadmisi ja nende rakendamise oskust, üldpädevuste saavutatust suuliste vastuste 

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

teadmiste ja oskuste vastavust taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste 

hinnangute ja numbriliste hinnetega.Karjääriõpetuse käigus ei hinnata õpilase hoiakuid ega 

väärtusi, vajaduse ja võimaluse korral antakse õpilasele nende kohta tagasisidet. Hindamisel 

väärtustatakse õpilaste isikupära ja toetatakse arengut. Õpilane peab olema hindamises aktiivne 

partner, kuna see toetab eneseanalüüsi oskuste kujunemist. On soovitatav, et kursuse jooksul 

koostab õpilane personaalse õpimapi, millesse kogub eneseanalüüsi, ettevõtete külastuse 

töölehed jt õpiülesannete tulemused ning muud huvipakkuvad elukutsete või erialadega seotud 

materjalid. Selles sisalduvad õpiülesanded võivad olla tehtud kas individuaalselt või 

rühmatööna. Õpimapi kaitsmist saab hinnata kursuse kokkuvõtva hindena.  

Õpilasele tutvustatakse kursuse alguses, mida, millal ja mille alusel hinnatakse.  

Hinnatakse: 

1) praktilisi töid: CV koostamine; motivatsioonikiri, kandideerimise avaldus, essee; 

ettevõtte külastuse ja töövarjupäeva konspekt või kokkuvõte, eneseanalüüsi kokkuvõte, 

isiklik karjääriplaan (õpiplaan) jms; 

2) praktilise tegevuse mõtestamise oskust; 

3) oskust asjakohast informatsiooni otsida ja analüüsida (karjääriinfo analüüsi kokkuvõte); 

4) loomingulisust ja ratsionaalsust; 

5) teadlikkust peamistest karjääriotsust mõjutavatest teguritest; 

6)  iseseisva analüüsi oskust; 

7) õppekavas ettenähtud õpitulemuste saavutamist, mida õpilane tõendab arutelude, 

rühmatööde õpimapi esitlemise jt tegevuste käigus. 
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4. Kursuse õpitulemused ja õppesisu 

Õpitulemused:  

Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel:  

1) analüüsib enda isiksust ja kasutab eneseanalüüsi tulemusi elutee planeerimisel ja 

karjäärivalikute tegemisel; 

on motiveeritud õppima, tunneb ja kasutab erinevaid õpistrateegiaid; 

oskab analüüsida ennast kui tulevast töötajat; 

oskab näha oma erinevate elurollide seost karjäärivalikutega. 

Karjääriinfo tundmine ning selle tähtsus karjääriplaneerimisel: 

1)  tunneb tööturu suundumusi, erinevaid töövaldkondi ning on teadlik võimalustest ja 

nõuetest tööturul; 

2)  teab karjäärivõimalusi majandustegevusvaldkondades; 

3)  mõistab hariduse ja tööturu vahelisi seoseid ning vajadust pidevaks enesearendamiseks; 

4) oskab leida infot tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta ning kasutab seda oma 

haridustee planeerimisel. 

Planeerimine ja otsustamine:  

1) mõistab karjääriplaneerimist kui terviklikku, järjepidevat ja elukestvat protsessi; 

2) suudab iseseisvalt otsustada ja analüüsida otsuseid mõjutavaid tegureid; 

3) kasutab vajaduse korral karjäärispetsialistide abi (karjäärinõustamist, tuge karjääriinfo 

hankimisel ja analüüsil); 

4) on valmis teadlike karjääriotsuste tegemiseks ja isikliku karjääriplaani koostamiseks 

elukestva õppe kontekstis; 

5) võtab vastutuse oma karjääri planeerimisel. 

Õppesisu 

Isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp, temperament ja iseloom.  

Isiksuseomadused: väärtused, vajadused, motivatsioon, hoiak, emotsioonid. 

Isiksuseomadused: võimed, intelligentsus, huvid, üldised ehk ülekantavad kompetentsid ja 

kutsespetsiifilised kompetentsid.  
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Minapilt ja enesehinnang, identiteet, refleksioon. Karjääriinfo tundmine ning selle tähtsus 

karjääriplaneerimisel.  

Muutuv tööturg: tööturu olukord, trendid, arengusuunad, prognoosid, tööandjate ootused, 

ettevõtluse vormid, töösuhteid reguleerivad õigusaktid.  

Muutuv tööjõuturg: tööjõuturu nõudlus ja pakkumine, konkurents, elukestev õpe, 

töömotivatsioon, võrdne kohtlemine tööjõuturul.  

Majandustegevusalad, amet ja ametite rühmad, kutse ja kutseoskused, kutsestandardid, 

kutseeelistused.  

Haridustee: erialad, haridussüsteem, formaalne ja mitteformaalne haridus, hariduse ja tööturu 

vahelised seosed.  

Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: otsustamine ja seda mõjutavad tegurid, 

otsustamisraskused, karjääriinfo allikad, infootsimine, alternatiivid, sundvalikud, muutustega 

toimetulek, karjääriteenused. Isikliku karjääriplaani koostamine: elukestev õpe, edu, elurollid, 

elulaad, karjäär, õpimotivatsioon, omavastutus, kandideerimisdokumendid, karjääriplaneerimine, 

karjääriplaani koostamine. 

§ 56 Noortekoori ainekava 

1. Õppeaine eesmärgid 

Taotletakse, et õpilane: 

1) tunnetab muusika võimalusi ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning 

kujundamise vahendina; 

2) väärtustab koorimuusikat kui tähtsat osa Eesti kultuuris; teadvustab ennast 

rahvuskultuuri kandjana: mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-

poliitilist olemust; 

3) osaleb muusikaelus, on omandanud valmisoleku muusikalisteks tegevusteks ning 

elukestvaks muusikaharrastuseks; 

4) oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada; rakendab loovust 

muusikalises eneseväljenduses; 

5)  teadvustab ja järgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ning kohustusi; 

6)  arvestab kaaslasi ning väärtustab koostööd; 
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7) orienteerub heliloomingu ja interpretatsiooni võimalustes. 

2. Õppeaine kirjeldus 

Noortekooris laulmise kaudu kujundatakse ja arendatakse õpilastes musitseerimise (laulmine ja 

pillimäng) ja omaloominguga tegelemise oskusi. 

Pööratakse tähelepanu õpilaste individuaalsete võimete ja oskuste arendamisele ja 

rakendamisele.Tunnis lauldakse nii ühe- kui ka mitmehäälselt. 

Repertuaar valitakse vastavalt vajadusele (tähtpäevade aktused, jõululaulud, laulupidude aastatel 

laulupidude repertuaar jms). 

Rakendatakse põhikoolis õpitud pillimänguoskusi (rütmi- ja plaatpillid, plokkflööt või 

väikekannel, akustiline kitarr). 

Muusikalises omaloomingus innustatakse õpilasi loomingulisi ideid ellu viies kasutama nii 

traditsioonilisi kui ka multimeedia vahendeid. 

Õpilaste teadmisi, oskusi ning silmaringi avardavad kontsertidel käimine ja kontsertidel 

esinemine. 

3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

1) hääleseade (häälerühmiti, kooris, individuaalselt) 

2) laulude partiide õppimine häälerühmade kaupa 

3) kooslaulmine 

4) erinevate pillikoosseisudega saadete lisamine lauludele 

5) esituse viimistlemine kontserdiks 

Õpilased suudavad laulda erinevat repertuaari (stiilid, tehnikad jms). Õpilased suudavad vabalt 

koos mitmehäälselt musitseerida. Õpilane omandab erinevas stiilis repertuaari ja väärtustab seda 

kontekstis. Õpilane soovib ka edaspidi tegeleda kooriharrastusega. 

Hindamine 

Hindeks on "arvestatud" või "mittearvestatud" ("mittearvestatud" juhul õpilane kursust kirja ei 

saa). Hindamine toimub vastavalt õpilase panusele ühisesse üritusse - määravaks on  kohalkäigu 

protsent, mis peab olema vähemalt 70% ja esinemised. 
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§ 57 Loogika ainekava 

1. Kursuse õppe-eesmärgid: 

1) Anda ülevaade loogika tekkimisest ja arengust. 

2) Tutvustada loogika tähtsamad esindajad.  

3) Tutvustada formaalse loogika põhimõisteid 

4) Arendada kvalitatiivse ja kvantitatiivse mõtlemise oskust ja rakendada omandatud    

5) Teadmisi ülesannete lahendamisel..  

6) Esmase malemängu oskuse omandamine ja arendamine. 

7) Seostada omandatud teadmisi varemõpituga 

2. Õppetegevus 

Põhiline õppetegevus toimub loengu vormis. Õppetöö käigus lahendatakse hulgaliselt nii 

iseseisvalt kui ka koos õpetajaga mitmesuguseid loogika ülesandeid. Ülesannete lahendamisega 

kaasnevad vastavad arutlused, mida võimalusel seotakse igapäevaeluga ja teiste õppeainetega. 

Pideva tegevusena läbib kursust malemängu oskuse omandamine ja arendamine. Kursuse 

läbimiseks tuleb sooritada nõutud kontrolltööd. 

Füüsiline õpikeskkond 

Õppetöö toimub klassiruumis. Rakendatakse individuaalset- ja rühmatööd. Õppematerjal on 

õpetaja poolt väljatöötatud. Male.  

Hindamise alused 

Õpitulemusi hinnates lähtutakse KJPG hindamisjuhendist. 

Hinnatakse ainekavas nimetatud õpitulemusi. Hinne kujuneb sooritatud kontrolltööde alusel. 

Kursuse lõpuni on kokkuleppel õpetajaga võimalik hinnet parandada. 

Õpitulemused 

1) Õpilane tunneb loogika aluseid ja oskab neid siduda tunnetusprotsessiga. 

2) Oskab eristada meenutamist, kujutlemist ja mõtlemist.  

3) Tunneb ja eristab mõtlemise erinevaid etappe ning on võimeline seda kasutama 

ülesannete lahendamisel.  

4) Eristab kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid ülesandeid ning on võimeline seda oskust 

rakendama loogikat nõudvates õppeainetes.  
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5) Oskab mängida malet ja lahendada male ülesandeid. 

Õppesisu 

Loogika määratlemine ja eesmärk. Sõna „logos“ tähendus. Loogika psühholoogiline aspekt. 

Loogika tekkimine Vana-Kreekas ja selle tähtsamad esindajad. Loogika areng uusaegses 

Euroopas ning selle mõju looduteaduste tekkele ja arengule. Matemaatiline loogika ja 

elektronarvutite teke. 

Tunnetusprotsess ja mõiste. Vaatleja üldkäsitlus ja inimtegevuse vormid. Keha kultuur, kunst ja 

teadus. Loogika kui teaduse alus. Mõiste tekkimine läbi tunnetusprotsessi. Mõistete signeerimine 

ja kvantifitseerimine. Mõistete liigitamine. Individuaal- ja üldmõisted. Abstraktsed ja 

konkreetsed mõisted. Suhtelised ja absoluutsed mõisted. Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed 

mõisted. 

Otsustused. Seosed mõistete vahel. Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed otsustused. Induktiivne ja 

deduktiivne otsustuste kujundamine. Laused ja valemid. Grammatika ja algebra. 

Mõtlemine. Mõtlemise liigid ning nende esinemine igapäevaelus ja teaduses. Mõtlemise etapid 

ja mõtlemisseadused. Otsene ja kaudne järeldus. Süllogismi figuurid ja nende 

ümberkujundamine. Matemaatiline induktsioon. Põhjuslikkus ning selle liigid ja vormid. 

Loodusseadused. Hüpotees. Tunnetuse mittetäielikkus ja ligikaudne üldistus. Analoogia. 

Loogikavead. Loogika ülesannete lahendamine. 

§ 58 Avaliku esinemise kursuse ainekava  

Avalik esinemine tuleb kasuks kõigile, eriti aga neile,kel plaanis tulevikus valida elukutse, mis 

eeldab suhtlemist ja avalikku esinemist. Aine  annab üldised teoreetilised ja praktilised 

teadmised  avalikust esinemisest sünnipäevapeol või  akadeemilise töö kaitsmisel. 

1. Õppeaine eesmärgid  

Õppeaine eesmärk on anda õpilasele teamisi selle kohta, et kuidas ja milliseid 

strateegiaid,vahendeid ja nippe kasutades väljendada ennast erinevates situatsioonides 

enesekindlalt, selgelt ja sobivalt. Valikaine  eesmärk on anda  igale õpilasele praktiline kogemus, 

millele järgneb analüüs.  
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2.Õppeaine kirjeldus  

Õppeaine on jagatud kolme temaatlisse blokki: 

Sünnipäevakõned. Informeeriv kõne ehk teaduslik ettekanne ( akadeemilise töö kaitsmine). 

Veenmiskõned.  

Kursuse jooksul läbitavad teemad: 

Aktiivne kuulamine. Informeeriva kõne tunnused. Kehakeel. Kontakti loomine publikuga. 

Avaliku esinemise definitsioon. Kõne stiilid. Kõneks harjutamine. Kõne koostamine  ja 

planeerimine. Lavahirm. Piduliku kõne tunnused. Tagasiside andmine. Veenmiskõne tunnused. 

Hääl ja selle mõju publikule. Kuulajate tüübid. Kõne toetamine PowerPoint esitlusega 

3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

Avaliku esinemise kursus koosneb 21 ainetunnist. Õppetegevus toimub loengu ja erinevate 

rühma- ja paaristööde vormis. Konkreetne õppesisu ja tingimused täpsustatakse kursuse alguses. 

Hinnatakse: 

Õpitulemusi hinnates lähtutakse KJPG hindamisjuhendist. 

Kursuse jooksul tehtud suulisi ja kirjalikke vastamisi hinnatakse arvestuslikult. 

Õpilane saab kursuse jooksul 4 arvestuslikku hinnet. 

Iga blokki all hinnatakse õpilase kõnet (kõne pikkus 3 minutit) kaasõpilaste ees ja sinna juurde 

kuuluvaid aspekte, mis on eelnevalt koos fikseeritud  ja  läbi analüüsitud. Kõne järelvastamiseks 

peab olema vähemalt 7 kuulajat. 

Analüüs ja hinnang  kaasõpilase kõnedele (kirjalik). 

Aine on praktilise suunitlusega ja eeldab kõigilt õpilastelt aktiivset osalemist. Rohkem kui 75 % 

puudumise korral tuleb sooritada õpetaja poolt antud lisaülesanne.  

Kursuse õpitulemused  

Valikaine läbinud õpilane: 

1) oskab koostada ja esitada erinevaid kõnesid 

2) oskab planeerida kõne  

3) oskab harjutada kõne 

4) oskab koostada kõnet lähtuvalt situatsioonist ja kuulajaskonnast 
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5) oskab vaadelda  kaasõpilase väliseid ja sisemisi parameetreid  

6) oskab olla aktiivne kuulaja  

7) oskab kasutada oma häält  

8) teab ja oskab kasutada avaliku esinemisega seonduvaid mõisteid ja oskussõnu 

9) teab PowerPoint esitluse põhilisi reegleid kõne toetamiseks  

10) moodustab ja esitab teemakohaseid küsimusi  

11) rakendab õigeid kõne ülesehitamise reegleid 

12) reflekteerib oma esinemist, on võimeline kontrollima ja kujundama seda teadlikult 

§ 59 Valikkursuse maailma religioonid ainekava 

Ülevaade maailmareligioonidest  tuleb kasuks kõigile, eriti aga neile, kel plaanis tulevikus valida 

elukutse, mis eeldab erinevate kultuuride mõistmist (nt. humanitaarid) , suhtlemist inimestega 

teistest kultuuridest (nt. personalijuhid) ja ka sügavamaid kultuuriuuringuid (nt. 

kultuuriantropoloogid).  Aine annab üldised teoreetilised ja praktikas rakendatavad teadmised  

uskumuste mõjust kaasaegsele maailmale. 

1. Õppeaine eesmärgid 

Õppeaine eesmärk on enesemääratluspädevuse ja oma maailmavaate ning isikliku positiivse 

väärtussüsteemi kujundamine läbi tutvumise teistsuguste mõtteviiside-, uskumuste- ja 

väärtustega. Kursuse eesmärgiks on luua eeldused teadliku, tolerantse ja õnneliku isiksuse 

kujunemiseks, kes saab edukalt hakkama tänapäeva keerulises maailmas,  suudab kohaneda 

muutustega, oskab ennast arenguga suhestada, oma kodanikupositsiooni kujundada, on avatud 

uutele ideedele ja elukestvale õppimisele. 

2. Õppeaine kirjeldus 

Kursus on kujundatud vastavuses tänapäeva sotsiaalteaduste ja kultuurilise arengu ja 

ühiskondlike vajadustega. Õpilased omandavad sotsiaalse kirjaoskuse, s.o teadmised, oskused, 

väärtused ja hoiakud, mis on vajalikud vastutustundlikuks toimetulekuks dünaamilises ja 

mitmekultuurilises keskkonnas. Maailmareligioonide kursus käsitleb nüüdisaegse ühiskonna 

sotsiaalseid suhteid ning protsesse ja tutvustab ühiskonnaelu korraldust ja toimimist. Õpilane 

puutub ühiskonnas kokku erinevate eluvaldkondade ja situatsioonidega. Et toetada õpilase 

sotsialiseerumist ja ühiskondliku kompetentsuse kujunemist, hõlmab ainekava mitmekesist 
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teemaderingi religioonidest, kultuurist, väärtustest ning religioonifilosoofiast. 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 vaadete-, demograafiliste-, sotsiaal-majanduslike- ja kultuuriliste- 

karakteristikutega inimesi.  

Maailmareligioonide kursus koosneb kolmest teemavaldkonnast: religioosne kultuur; 

maailmareligioonid; religioon ja teadus. 

Religioosse kultuuri käsitlevas teemavaldkonnas: 

1) vaadeldakse ühiskonna sotsiaalse süsteemi elemente: sotsiaalset struktuuri (religioosseid 

kihte, kogukondi ja ateiste), sotsiaalseid suhteid ja protsesse (nt koostööd ja konflikti, võimu, 

allumist ja vastupanu, lõimumist ja eristumist, tõrjutust ja osalust); 

2) analüüsitakse ühiskonna elu reguleerivaid religioosseid ja eetilisi norme ja väärtusi ning 

erinevates valdkondades välja kujunenud institutsionaalset korraldust (kirikut, teokraatlikku 

riiki, õigust); 

3) uuritakse usu ja religiooni erinevuse olemust ning funktsioone; tutvutakse religioossete 

ühiskondade struktuuri ja ülesannetega, analüüsitakse riigi ja religioonidevahelise koostöö 

võimalusi ja kogemusi; 

4) õpitakse tundma erinevaid jumalakäsitlusi ja nende kriitikat; tutvutakse religioonide 

kujunemisloo- ja peamiste tunnusjoontega, pöörates erilist tähelepanu religioonide 

eksisteerimise põhjustele; tegeletakse vastuste otsimisega eksistentsiaalsetele küsimustele. 

Maailmareligioone käsitlevas teemavaldkonnas: 

1) süvenetakse suurte praktiseerivate religioonide toimimisse, nende erinevustesse ja 

sarnasustesse, selgitatakse aktiivselt fundamentalistlike – terroristlike liikumiste inimsusevastast 

olemust; 

2) käsitletakse inimõiguste olukorda, poliitiliste õiguste ja vabaduste realiseerimise 

võimalusi erinevates religioonides; selgitatakse ususeaduste erinevaid tõlgendusvõimalusi 

erinevates allkultuurides; vaadeldakse erinevaid religioone, sidudes neid maailma ja Eesti 

ajalooga; 
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3) õpitakse tundma religioossete ideoloogiate põhijooni ja seisukohti erinevates 

poliitikavaldkondades (hariduses, sotsiaalsfääris, maksupoliitikas jm); 

Religiooni ja teaduse suhteid käsitlev teemavaldkond aitab kujundada noorte maailmapilti, loob 

võimaluse vaadelda ja mõista maailma erinevatest vaatenurkadest vaataja pilgu läbi. 

3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldus. 

Õppeaine maht on 35 akadeemilist tundi (21 ainetundi). Õppetegevuse vormiks on loeng-vestlus, 

valikvastustega testide lahendamine üksikult ja gruppides, iseseisev õppematerjalide 

läbitöötamine, õpilaskonverentsi ettevalmistamine ja läbiviimine või lühiuurimuse koostamine. 

Õpitulemusi hinnatakse lähtuvalt KJPG hindamisjuhendist. Õpilane saab kursuse jooksul kolm 

arvestuslikku hinnet, ühe iga teemavaldkonna kohta.  

4. Õpitulemused 

Õpilane on saavutanud enesemääratluspädevuse – võime kirjeldada ja mõtestada iseenda 

omadusi ja tahke ümbritseva keskkonna suhtes. 

1) tunneb nüüdisühiskonna kujunemise põhijooni, struktuuri, valdkondi ja korraldust, 

mõistab religiooni toimemehhanisme ning oskab ennast ühiskonna arenguga suhestada; 

2) tunneb ja väärtustab demokraatia põhimõtteid, inim- ja kodanikuõigusi; hindab kõrgelt 

tolerantsust ning eitab inimsusevastaseid liikumisi; 

3) iseloomustab kultuuridevahelise poliitilise ja majandusliku suhtlemise põhimõtteid, 

nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse, tunneb olulisi religioosseid liikumisi ning 

mõistab oma kultuuriidentiteeti maailmakultuuris; 

4) on omandanud ülevaate nüüdisaegsete usundite toimemehhanismidest, oskab 

adekvaatselt määrata ja realiseerida oma suhet teljel usk ja teadus  ning otsida teavet omale 

sobivate eneserakendus- ja enesearendusvõimaluste kohta; 

5) teab õigust usuvabadusele, kiriku ja riigi lahuspõhimõtet ning käitub teadliku ja 

tolerantse kodanikuna, analüüsib oma käitumise tagajärgi ning mõistab religioonide rolli 

globaalsel tasandil (koostöövõimalus, konfliktivõimalus, kultuuriidentiteet); 

6) määratleb end ühiskonnas oma tõekspidamisi arvestades, tuleb toime multikultuurses 

ühiskonnas, osaleb aktiivselt ja vastutustundlikult ühiskonnaelus, kaitseb oma huve ja õigusi, 

arvestades teiste inimeste õigusi, ning seisab vastu demokraatlike väärtuste eiramisele; 
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7) seletab ja kasutab kontekstis religioonialaseid olulisemaid mõisteid ja põhimõtteid; oskab 

leida vajalikku infot, seda kriitiliselt hinnata, süstematiseerida ja kasutada.  

8) Mõistab erinevate maailmavaadete mõju inimesele ja ühiskondadele. On teadlik oma 

peamistest väärtushoiakutest ning analüüsib väärtuste rolli enda ja teiste inimeste toimimises. 

§ 60 Valikkursuse elu eetika ainekava 

1. Õppeaine eesmärgid 

Gümnaasiumi eetikaõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) saavutaks enesemääratluspädevuse: mõistaks ennast ja teisi ning väärtuste ja 

normide rolli inimese toimimises;  

2) tunneb ära eetikafilosoofilisi küsimusi, teab nende eri lahendusi ja mõistab eetika 

ainevaldkonna loomust;  

3) arutleb oma kogemusest lähtudes üldinimlike ja ühiskondlike väärtustega seotud 

eetiliste küsimuste üle;  

4) tunneb erinevate väärtuste ja normide rolli erinevates kultuurides; 

5) mõtestab enda jaoks küsimuse „Kuidas ma peaksin oma elu elama?“ 

2.   Õppeaine kirjeldus 

Kursusel saadakse ülevaade moraali ja eetika põhiprintsiipidest, erinevatest eetikateooriatest, 

kaalutakse üldtuntud moraalinorme ning vaagitakse ühiskonnale ja keskkonnale kasulikumaid 

väärtuspõhiseid otsustusi,. Õppeaine tuumaks on eetilis-moraalsete otsustusprotsesside seotus 

sotsiaalse elukorraldusega, moraalinormide põhjendamine ja põhjendatus alusväärtuste abil. 

Kursus aitab mõtestada ühiskondlikke ja isiklikke moraalseid otsustusi mistahes elu valdkonnas. 

Õppeaine on moodustatud kolmest peamisest käsitlusalast:  

1) Eetika ainevaldkond; moraal võrdluses teiste normatiivsete valdkondadega, moraali 

eesmärgid. 

2) Eetiline relativism; kes otsustab, mis on õige või väär? miks peaksin olema moraalne? 

mis on hea elu?  
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3) Väärtused, väärtuse ja moraali seos; fakti ja väärtuse probleem; egoism, altruism, 

omahuvi.  

4) Normatiivsed eetikateooriad: utilitarism, teopõhine-, voorustepõhine- ja religioosne 

eetika. 

Kolm esimest käsitlusala moodustavad ligikaudu võrdsed osad, hõlmates umbes 50% 

ainemahust. Neljas osa koos eetilis-filosoofilise esseega hõlmab umbes teise poole kursusest. 

Eetika ainevaldkonnas käsitletakse eetika mõisteid, valdkonda, harusid, ajalugu ja rolli teaduste 

seas. Eetilise mõtlemise viise harjutatakse nende korrektse rakendamise kaudu suulises ja 

kirjalikus vormis. Arutlusteemad on filosoofilised küsimused teadmisviiside, väärtuste ning 

ühiskonna ja keskkonna kohta. Õppeaine aluseks on eetika akadeemilise uurimisvaldkonna 

tulemused, mida esitatakse lihtsustatud ja didaktiliselt otstarbekohasel kujul.  

Õppeainega lõimitakse nii õppesisu kui ka õpet õppekava eri ainetest. Arutlusteemasid käsitledes 

lõimitakse õppimist teistele õppeainetele omaste teadmisviisidega ning õpilase üldise 

kogemusega teadmistest. Väärtusi käsitledes lõimitakse õppimist eetilisi küsimusi kätkevate 

õppeainetega ning õpilasi puudutavate eetiliste küsimustega. Ühiskonda ja keskkonda käsitledes 

lõimitakse õppimist eelkõige sotsiaal- ja loodusainetega ning lokaalselt oluliste küsimustega 

elukeskkonna kohta.  

Ainevaldkonnale spetsiifiliste teemade käsitlemine pole õppeaine eesmärk omaette, vaid rõhk on 

kursuste arutlusteemade käsitlemise ettevalmistamisel ning moraalifilosoofia õppimiseks 

vajaliku üldintellektuaalse tausta omandamisel. Õpitakse ära kasutatavamad mõisted ja 

käsitlusviisid, mida on vaja arutlusteemade küsimuste arutamiseks ning mis on tähtsad 

ainevaldkonna tähenduse mõistmiseks.  

Ainevaldkonna spetsiifiliste teemadena omandatakse esmane ülevaade eetikale iseloomulikest 

mõtteliinidest. 

Eetilis-filosoofilise mõtlemise õppimist lõimitakse õppeainetega, mis arendavad suulist ja/või 

kirjalikku arutlus- ning väljendusoskust. Eetilisel mõtlemisel on olulisi ühisosi nii reaal- ja 

loodusainete arutlusviiside kui ka humanitaarsete keeleainete üldise väljendusõpetusega. Kõige 

märgatavam seos on filosoofiaga; asjakohane suhtumine filosoofilisse arutlusse, argumentidesse, 

mõtete arusaadav väljendamine ning arutelule ja kriitikale avatuses. Arutelu põhiviis on 

mõtestamine. Mõtestades argumenteeritakse lähtuvalt erinevatest eetikafilosoofilistest eeldustest 

ja käsitlusviisidest. Arutluses eetikafilosoofiliste seisukohtade üle ei piirduta lihtsalt arvamuse 
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avaldamisega, vaid alati arvatakse millegi alusel ning ollakse valmis arvamusi põhjendama. 

Mõtestamisel rakendatakse elementaarseid kriitilise mõtlemise ja filosoofilise tõlgendamise 

viise.  

Õppeaine põhiosa moodustab ainekavasse kuuluvate moraalifilosoofiliste küsimuste avamine 

filosoofilise mõtlemise vahenditega. Filosoofilised küsimused lähtuvad teadmisviisidest, 

väärtustest ning ühiskonna ja keskkonna jätkusuutlikkusest. Arutlusõpe koosneb teoreetilisest 

ning praktilisest osast. Teoreetilises osas tutvutakse järk-järgult teemade käsitlemiseks vajalike 

mõistete ja käsitlusviisidega. Praktilise suunitlusega konkreetseid arutlusküsimusi valides ning 

neid avades arvestatakse õpilase kogemust. 

3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

Õppetegevust kavandades ja korraldades lähtutakse järgmistest põhimõtetest:  

1) Õpilane on subjekt, kes, õpetaja juhendamisel kuid iseseisvalt, otsustab ning vastutab;  

2) Areng on objektiivne. Õpetajal on võimalik luua eeldused õpilase arenguks;  

3) Õpe on loominguline protsess nii õpilasele kui õpetajale. Õpilasel peab olema võimalus 

iseseisvalt jõuda asjakohaste küsimuste ja vastusteni, konstrueerides uusi teadmisi varasematele 

tuginedes;  

4) Õpilase areng on määrava tähtsusega õppeprotsessi kujundamisel;  

5) Õpe on süsteemne. Õpetamisel lähtutakse läbivatest põhimõistetest, mis seovad erinevad 

teemad tervikuks. Uut materjali käsitletakse seoses eelnevaga.  

Arutlusoskuse ja iseseisva mõtlemise arendamiseks peab õpilane olema tunnis valdavalt 

aktiivses rollis. Õpetaja on õpilastega sarnaselt uurivas, küsivas või õppivas ning sealhulgas 

eksivas rollis, kuid on oma suuremate teadmiste ja arendatud oskustega nõu, hinnanguid ning 

sihte andev autoriteet. 

Õpilane väljendab ning selgitab oma isiklikke ja tunnis omandatud vaateid ning püüab olla 

seejuures filosoofiliselt korrektne ja järjekindel. Õpetaja tagasisidestab õpilaste katsetusi pidevalt 

ning annab soovitusi ja juhiseid edaspidiseks. 

Arutluste juhtimise ning mõistete ja käsitlusviiside tutvustamise kõrval on õpetaja ülesanne 

toetada õpilase identiteedi ja väärtusvaate kujunemist. Sestap ei tohi õpetaja oma isiklike 
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eetiliste vaadetega prevaleerida ning peab tutvustama ka neile vastanduvaid seisukohti ning 

andma õpilastele võimaluse põhjendada ja kujundada välja oma isiklikku seisukohta. 

Käsitletavad mõtteliinid:  

1) eetika olemus, moraal võrdluses teiste normatiivsete valdkondadega; 

2) metaeetika, kes otsustab mis on õige või väär?; 

3) väärtused, väärtuse ja moraali seos; 

4) egoism, omahuvi ja altruism; 

5) normatiivne eetika, normide roll meie elus. 

4.    Hindamise alused 

Eetikafilosoofias hinnatakse filosoofilise arutluse mõistmist ja selle koostamist, filosoofilise 

mõtlemise viiside rakendamist, oluliste eetika mõistete selgitamist ja kontekstis kasutamist. 

Hinnatavad ülesanded arendavad loovust ning iseseisvat mõtlemist. Ühe hindamisvormina 

kasutatakse essee koostamist. Essee puhul hinnatakse eelkõige arutlusoskust.  

Hindamine toimub arvestatud/mittearvestatud hinnanguga. Arvestatud hinnangu saab vähemalt 

51% töösoorituse eest. 

5.  Õpitulemused  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) kirjeldab eetika ainevaldkonna ülesehitust ja olulisemaid mõisteid ning arutleb 

moraali rolli üle tänapäeva maailmas; 

2) rakendab mõningaid tähtsamaid kriitilise mõtlemise ja filosoofilise tõlgendamise 

viise moraali arutluses;  

3) rakendab peamisi filosoofilise arutluse häid tavasid seminaris osaledes, jõukohast 

allikteksti mõtestades ning esseed koostades; 

4) arutleb metaeetiliste küsimuste üle, lähtudes omandatud teadmistest ja omaenda 

kogemusest; 

5) arutleb väärtuste ja nende toimimise filosoofiliste küsimuste üle, lähtudes omandatud 

teadmistest ja omaenda kogemusest; 
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6) arutleb ühiskonna ja keskkonna eetiliste küsimuste üle, lähtudes omandatud 

teadmistest ja omaenda kogemusest; 

7) teadvustab oma iseseisva mõtlemise ja otsustamise võimet ning rakendab seda eetika 

küsimusi arutades. 

8) on saavutanud moraalse enesemääratluspädevuse: võime kirjeldada ja mõtestada 

iseenda väärtuspõhimõtteid ja rakendada neid oma elus. 

§ 61 Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat 

1. Õppeaine eesmärgid 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) iseloomustab ja võrdleb väljaspool Euroopat asuvate tsivilisatsioonide ühiskonda, 

kultuuri ja vaimulaadi ning mõistab ajaloolise arengu järjepidevust; 

2) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ja teadvustab oma rolli kultuuripärandi 

säilitajana; 

3) analüüsib ideoloogiliste ja tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ning 

väärtushinnangutele; 

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

sarnasusi ja erinevusi ning leiab näiteid vastastikuste mõjude kohta tsivilisatsioonide 

arengus; 

5) kasutab erinevaid teabeallikaid, sh ajalookaarte ja seisukohti, mõistab 

ajaloosündmuste ja - protsesside erineva tõlgendamise põhjusi ning hindab allika või 

käsitluse usaldusväärsust;  

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

pilgu läbi ning võttes arvesse ajastu eripära. 

2. Õppeaine kirjeldus 

Valikkursus koosneb seitsmest teemast: Esiaeg ja tsivilisatsioonide teke. Egiptus. 

Mesopotaamia. Ees-Aasia. India. Hiina. Araabiamaad. Aafrika tsivilisatsioonid  
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Kursust võib õpetada ülevaatena kõigist teemadest või käsitleda valikuliselt vähemalt nelja 

teemat sügavamalt. Valikkursuse õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppetegevus, hindamine ja 

füüsiline õpikeskkond lähtuvad ajaloo ainekava põhimõtetest. 

3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

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

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega; 

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

ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda; 

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ning 

rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks ning 

loovateks ja kriitiliselt mõtlevateks isiksusteks; 

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) laiendatakse õpikeskkonda: muuseum, arhiiv, näitus, raamatukogu, arvutiklass, 

ajalooliskultuuriline keskkond (muistised, ehitised) jne; 

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet 

4. Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib tsivilisatsioonide kujunemise põhjusi ja arengut, iseloomustab näidete 

kaudu tsivilisatsioonide peamisi tunnuseid; 

2) analüüsib Egiptuse riiklust, ühiskonda ja igapäevaelu, loob seoseid mineviku ja 

tänapäeva vahel; 

3) analüüsib riiklust, ühiskonda ja igapäevaelu Mesopotaamias ja Ees-Aasias ning loob 

seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; 
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4) tunneb India ajaloo tähtsamaid arengujärke Induse tsivilisatsioonist Euroopa 

kolonisatsiooni alguseni ning loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; 

5) tunneb Hiina ajaloo peamisi arengujärke tsivilisatsiooni tekkest kuni keisririigi lõpuni 

ning loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; 

6) tunneb islami teket ja levikut Aasias ja Vahemere maades ning iseloomustab islami 

mõju ühiskonnale; 

7) analüüsib araabia kultuuripärandit, toob näiteid araabia kultuuri mõju kohta 

Euroopale, loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; 

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

5. Hindamise alused 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest.  

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. 

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemusi kontrollides tuleb jälgida teadmiste, sh 

ajalooalase sõnavara ja oskuste tasakaalu.  

Kursus lõpeb hindega „arvestatud“ või „mittearvestatud“ 

§ 62 Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu 

1. Õppeaine eesmärgid 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

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

ajaloolisi tagamaid ning tähtsust Euroopa ajaloo kujunemisel ja seoseid 

tänapäevaga; 

2) analüüsib Euroopa riikide ühiskonda, kultuuri ja vaimulaadi, arengu sarnasusi 

ja erinevusi, vastastikuseid seoseid ning ajaloolise arengu järjepidevust; 
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3) tunneb Ameerika Ühendriikide ajaloo põhijooni ning selle seost Euroopa 

ajalooga; 

4) analüüsib Euroopa ajaloo mõju Eestile ning seostab Eesti ajalugu Euroopa 

ajaloo üldiste protsessidega poliitikas, majanduses ja kultuuris; 

5) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning teadvustab oma rolli 

kultuurikandjana ja kultuuripärandi säilitajana; 

6) analüüsib ideoloogiliste ja tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile 

ja väärtushinnangutele; analüüsib riikidevahelist koostööd ning konfliktide 

lahendamise viise; 

7) kasutab erinevaid teabeallikaid, sh ajalookaarte ja seisukohti, mõistab 

ajaloosündmuste ja - protsesside erineva tõlgendamise põhjusi ning hindab 

allika või käsitluse usaldusväärsust; 

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

läbi ning võttes arvesse ajastu eripära. 

2. Õppeaine kirjeldus 

1. Euroopa rahvastik, majandus ja kommunikatsioon 

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

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

Majanduse arengu põhijooned. Lääne- ja Ida-Euroopa arengu erijooned. Kommunikatsiooni ja 

meedia areng. Euroopa kultuuriline lõimumine. Vabadus ja sõltuvus Euroopa ajaloos. 

2. Prantsusmaa 

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

Hugenottide sõjad. Absolutismi kujunemine Prantsusmaal. Louis XIV. Barokk-kultuuri õitseng. 

Prantsusmaa revolutsiooni eelõhtul. Revolutsiooni põhietapid ja tagajärjed. Revolutsioonisõjad. 

Napoleoni sõjad ja ümberkorraldused Euroopas. Bourbonide restauratsioon. Juulimonarhia. 

Teine keisririik. Pariisi Kommuun. Kolmas vabariik. Koloniaalpoliitika. 

3. Suurbritannia 

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

Inglismaal. Elizabeth I. Kuninga ja parlamendi vastasseis Charles I ajal. Kodusõja puhkemine, 
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selle konfessionaalsed jooned. Cromwelli diktatuur. Restauratsioon. Isikuvabaduse ja 

parlamentarismi kindlustumine 17. sajandi lõpul ja 18. sajandil. Inglismaa tõus juhtivaks 

koloniaalvõimuks. Kuninganna Victoria ajastu. Parlamendireform. Iiri küsimus. „Hiilgav 

isolatsioon” välispoliitikas. Briti koloniaalimpeerium. 

4. Saksamaa 

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

Habsburgide valduste kasv Karl V ajal. Reformatsiooni mõju Saksamaa arengule. 

Kolmekümneaastane sõda. Brandenburgi-Preisimaa tõus. Friedrich II valgustatud absolutism. 

Austria Habsburgide võimu all. Türgi ekspansiooni tagasitõrjumine. Keiser Joseph II 

valgustuslikud reformid. Preisimaa häving ja uuenemine. Rahvusluse tõus Saksamaal. 1848.–

1849. aasta revolutsioon. Saksamaa ühendamine. Saksa keisririik enne Esimest maailmasõda. 

5. Skandinaavia 

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

muistne maailmapilt. Kalmari unioon. Luteriusu kindlustumine Skandinaavia maades. Rootsi 

suurvõimu ajastu Läänemere ruumis. Skandinaavia maade arengu põhijooni pärast Põhjasõda. 

6. Bütsants ja Venemaa 

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

Bütsants ristisõdade ajastul. Türgi ekspansiooni algus. Konstantinoopoli langemine. Slaavlased 

ja Kiievi riik. Keskaegne Novgorod. Venemaa Kuldhordi ülemvõimu all. Moskva kui „kolmas 

Rooma”. Ivan Julm ja opritšnina. Vene ekspansionism 16.–19. sajandil ning selle tulemused. 

Segaduste aeg ja Romanovite dünastia võimuletulek. Õigeusu kirik vaimuelu kujundajana. 

Kirikulõhe. Peeter I Venemaa euroopastajana. Katariina II valgustatud absolutism. Aleksander I 

reformid. 1812. aasta Vene-Prantsuse sõda. Detsembrimäss. Läänlased ja slavofiilid. Aleksander 

II ja pärisorjuse kaotamine. Terrorism. Narodniklus. Moderniseerimine, rahvuslus ja 

venestamine. 

7. Ameerika Ühendriigid 

Põhja-Ameerika koloniseerimine. Inglismaa ja Prantsusmaa rivaliteet Põhja-Ameerikas. Inglise 

kolooniate lahkulöömine ning Ameerika Ühendriikide iseseisvussõda. Poliitiline süsteem. Uute 

territooriumide hõlvamine läänes. Orjanduse küsimus. Lõuna ja põhja eripära. Kodusõda ja selle 

tagajärjed. Lõuna rekonstruktsioon. Tööstuslik tõus. Reformid majandusvabaduse tagamiseks ja 

sotsiaalsete olude parandamiseks. 
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3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

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

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega; 

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

ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda; 

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ning 

rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks ning 

loovateks ja kriitiliselt mõtlevateks isiksusteks; 

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) laiendatakse õpikeskkonda: muuseum, arhiiv, näitus, raamatukogu, arvutiklass, 

ajalooliskultuuriline keskkond (muistised, ehitised) jne; 

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet 

4. Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib Euroopa riikide ja USA kujunemise põhjusi ja arengut, iseloomustab näidete 

kaudu Euroopa tsivilisatsiooni peamisi tunnuseid; 

2) analüüsib Euroopa riiklust, ühiskonda ja igapäevaelu, loob seoseid mineviku ja tänapäeva 

vahel; 

3) tunneb Euroopa ja USA ajaloo tähtsamaid arengujärke; 

4) analüüsib Euroopa ja USA kultuuripärandit, toob näiteid kultuuri mõju kohta maailmale, 

loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; 
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5. Hindamise alused 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. 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. Kirjalikke 

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

hindamisel ei arvestata. Õpitulemusi kontrollides tuleb jälgida teadmiste, sh ajalooalase sõnavara 

ja oskuste tasakaalu.  

Kursus lõpeb hindega „arvestatud“ või „mittearvestatud“ 

§ 63  Keskajast uusaega 

1. Õppeaine eesmärgid 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

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

ajaloos osalejana, määratleb end oma rahva liikmena, eurooplasena ja 

maailmakodanikuna; 

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

kaudu; 

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

järjepidevuse olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi, võtab oma seisukohti 

kujundades arvesse ajastu konteksti; 

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

eeldusena, teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning edasikandjana; 

5) leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate 

usaldusväärsust ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt; 

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

põhjendab oma seisukohta, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib 

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

arvamusest. 

2. Õppeaine kirjeldus 

Üleminek keskajast varauusaega. Keskaegsed struktuurid ühiskonnas, keskaegne seisuslik 

korraldus. Rahvusriikide teke (Hispaania, Prantsusmaa, Inglismaa). Kuningavõimu tugevnemine. 

Saksamaa ja Itaalia poliitiline killustatus. 

Õhtu- ja hommikumaa eristamine. Põhja- ja Lõuna-Euroopa eristamine. Euroopa kaart 

varauusajal. Ida- ja Põhja-Euroopa:Türgi impeerium. Poola, Rootsi, Eesti, Vene riik. 

Euroopa ja muu maailm. 

Absolutism ja parlamentarism. Absolutism Prantsusmaal. Parlamentarismi kujunemine ja 

kindlustumine Inglismaal. Valgustus. 

Renessanss ja humanism. Itaalia renessanss. Firenze esiletõus. Antiikkultuuri eeskuju, 

inimlikustamine. Renessansi ja humanismi levik Euroopa kirjanduses, satiiri teke, 

ühiskonnakriitika areng. Poliitfilosoofia teke. Renessansi areng Euroopa kunstis. Trükikunsti 

algus ja selle tagajärjed. Uus maailmapilt.  Heliotsentrism. Teadlaste võitlus 

inkvisitsioonikohtuga. 

Maadeavastuste põhjused. Avastusretked: Aafrika, Ameerika, India avastamine. Esimene 

ümbermaailmareis. Maailmakaardi muutumine. Portugali ja Hispaania konkurents. 

Maadeavastuste mõju Euroopa arengule. Maadeavastuste tagajärjed. Koloniaalvallutuste algus. 

Esimeste kolooniate rajamine. Põliskultuuride häving. Orjandus. 

Uued tehnikasaavutused. Uuendused majanduselus. Kaubandusmonopolide teke. 

Suurkaupmehed Euroopas. Töönduse, põllumajanduse areng, väärismetallide sissevedu. 

Reformatsioon ja usuvaenused. 

Reformatsiooni põhjused ja eeldused. Martin Luther ja tema õpetus. Luterliku reformatsiooni 

võidukäik Saksamaal. Reformatsioon ja rahvaliikumised. Augsburgi usurahu. Kalvinismi 

kujunemine Šveitsis. Reformatsioon Inglismaal. Reformatsiooni levik Põhja- Euroopas.  

Vastureformatsioon. Hispaania kui vastureformatsiooni kants. Jesuiitide ordu. Ususõjad. 

Madalmaade vabadusvõitlus. Hollandi kuldajastu. Anglikaani kiriku võit Inglismaal. 

Hugenottide sõjad Prantsusmaal. Kolmekümneaastane sõda. 
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Valikkursuse õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppetegevus, hindamine ja füüsiline õpikeskkond 

lähtuvad ajaloo ainekava põhimõtetest. 

3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

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

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega; 

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

ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda; 

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ning 

rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks ning 

loovateks ja kriitiliselt mõtlevateks isiksusteks; 

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) laiendatakse õpikeskkonda: muuseum, arhiiv, näitus, raamatukogu, arvutiklass, 

ajalooliskultuuriline keskkond (muistised, ehitised) jne; kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh 

aktiivõpet 

4. Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost ning väärtushinnangute 

muutumist varauusajal; 

2) analüüsib varauusaja ühiskonda, rahvusriikide tekke ja kuningavõimu tugevnemise 

põhjusi;  

3) iseloomustab õhtu- ja hommikumaade ning Põhja- ja Lõuna-Euroopa ühiskondlikke, 

majanduslikke ja kultuurilisi erinevusi; 

4) kirjeldab rahvusriikide kujunemise tagajärgi varauusaegses Ida- ja Põhja-Euroopas; 

5) selgitab absolutismi ja parlamentarismi erinevusi ühiskonnas; 
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6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid opritšnina, Liivi sõda, impeerium, absolutism, 

parlamentarism, Kolmekümneaastane sõda; 

7) teab, kes olid Henry Tudor,  Habsburgide suguvõsa, Karl V, Gustav I Vasa, Ivan IV 

Julm, Gustav II Adolf. 

8) iseloomustab uut maailmapilti ja analüüsib renessansi ja humanismi osa selle 

kujunemisel;  

9) analüüsib ühiskondliku ja majandusliku olukorra soodustavat mõju inimkeskse 

renessansskultuuri kujunemisele Itaalias; 

10) võrdleb tuntud mõtlejate ühiskonnakriititikat ja suhtumist religiooni; analüüsib 

kriitiliselt erinevaid teabeallikaid 

11) selgitab tuntud õpetlaste seisukohtade sattumist vastuollu katoliku kirikuga; 

12) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid renessanss, humanism, heliotsentrism, 

makjavellism; 

13) teab, kes olid Leonardo da Vinci, Michelangelo, Sandro Botticelli, Raffael, Rubens, 

Rambrandt, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Niccolo Machiavelli, Johann 

Gutenberg, Erasmus Rotterdamist, Thomas More, William Shakespeare, Miguel de 

Cervantes, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Fuggerid ja Medicid. 

14) iseloomustab uut maailmapilti ja analüüsib maadeavastuste osa selle kujunemisel;  

15) arutleb maadeavastuste põhjuste üle; 

16) selgitab maadeavastuste tulemusi Euroopa majanduselule ja muule maailmale; 

17) tunneb teaduse ja tehnika arengu põhijooni ning majanduselu uuenduste põhjusi 

varauusajal; 

18) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid astrolaab, konkistadoor; 

19) teab, kes olid Bartolomeu Diaz, Christoph Kolumbus, Vasco da Gama, Amerigo 

Vespucci, Hernàn Cortés, Fernâo de Magalhâes. 

20) iseloomustab uut maailmapilti ja analüüsib reformatsiooni osa selle kujunemisel; 

analüüsib kriitiliselt erinevaid teabeallikaid; 

21) mõistab reformatsiooni sügavamaid põhjuseid ja tagajärgi varauusaegse Euroopa 

arengule; 
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22) sõnastab reformatsiooni ja vastureformatsiooni olemuse; 

23) eristab protestantismi erinevaid vorme; 

24) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid reformatsioon, indulgents, kalvinism, 

predestinatsioon, anglikaani kirik, puritaanid, Võitmatu Armaada, hugenotid, 

Nantes´i edikt; 

25) teab, kes olid Martin Luther, Karl V, Ulrich Zwingli, Johann Calvin, Felipe II , Henry 

VIII, Mary Tudor, Elisabeth I, Mary Stuart, Francic Drake, Ignatius Loyola, 

Gregorius XIII, Henri IV,. 

5. Hindamise alused 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. 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. Kirjalikke 

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

hindamisel ei arvestata. Õpitulemusi kontrollides tuleb jälgida teadmiste, sh ajalooalase sõnavara 

ja oskuste tasakaalu.  

Kursus lõpeb hindega „arvestatud“ või „mittearvestatud“ 

 


