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I  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; 

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. 

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; 

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

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

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. 

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

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. 

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; 

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 

1. Maailm Esimese maailmasõja eel 

Suurriikide arengujooni: poliitiliste süsteemide erinevused, Venemaa. 

Maailma majandus: teadusrevolutsioon, monopolid, kapitali eksport, vabaturumajandus ja 

protektsionism. 

Suurriikide liidud: kujunemise põhjused ja tagajärjed. 

2. Esimene maailmasõda 

Esimese maailmasõja põhjused. 

Sõdivad pooled ja tähtsamad sõjatandrid. 

Esimese maailmasõja tagajärjed: impeeriumide lagunemine, uute rahvusriikide sünd Euroopas, 

uus maailmakord ja Rahvasteliit. 



 

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

3. Maailmasõdadevaheline aeg: demokraatia ja diktatuurid 

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. 

4. Teine maailmasõda 

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. 

 

Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega 

Sotsiaalained on teiste ainevaldkondadega seotud valdkonnapädevuste kujundamise kaudu. 

Suhtluspädevus – suutlikkus väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka 

kirjalikult, lugeda ja mõista erinevaid tekste; kasutada kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili 

ning ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt, järgida õigekeelsusnõudeid.  

Lisaks tähtsustuvad teksti kriitilise analüüsi oskus, meediakirjaoskus, info hankimine ja selle 

kriitiline hindamine, tööde vormistamine ning autoriõiguse kaitse. 

Võõrkeeltepädevus – teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma kultuuri ja teiste 

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

mitmekultuurilises ühiskonnas; võõrkeeleoskus. 



 

Matemaatikapädevus – ajaarvamine; ressursside planeerimine (aeg, raha); matemaatiline 

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

probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideid 

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

ning väärtustada matemaatilist käsitlust kui analüüsimeetodit. 

Loodusteaduslik pädevus – 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. 

Tehnoloogiline pädevus – ametid ja elukutsed erinevates ühiskondades, tehnika ja tootmise 

arengu seos muutustega ühiskonnas; tööturg, kutsesuunitlus ja karjääri planeerimine; oskus 

hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; mõista tehnoloogia 

nüüdisaegseid arengutrende ning tehnoloogia ja teaduse omavahelisi seoseid; rakendada 

tänapäevaseid tehnoloogiaid tõhusalt ja eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonna 

kujundamisel; kasutada tehnilisi vahendeid eesmärgipäraselt ning säästlikult, järgides seejuures 

ohutuse ja autoriõiguste 

kaitse nõudeid. 

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

kultuuriloomingu väärtustamine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja 

eneseteostus, rahvakultuur, loominguline eneseväljendusoskus. 

Kehakultuuripädevus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust tervisliku 

eluviisi osana erinevatel ajastutel, meditsiinisaavutuste rolli ühiskonna arengus; arendada sallivat 

suhtumist kaaslastesse ning järgida ausa koostöö põhimõtteid. 

Läbivad teemad 

Lõiming läbivate teemadega realiseerub kõigis valdkonna õppeainetes nii eesmärkide, 

õpitulemuste kui ka õppesisu tasandil. 

Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” – inimeste erinevate tegevusalade areng 

eri ajajärkudel, majanduslikud protsessid ühiskonnas ning nende mõju inimtegevusele; elukestva 

õppe väärtustamine ning koostööoskuse kujundamine erinevate õpitegevuste, sh õppekäikude 

kaudu, mis toetavad kokkupuudet erinevate elukutsetega; töösuhteid käsitlevad õigusaktid. 

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” – keskkonna kui terviku väärtustamine, 

inimtegevuse mõju keskkonna arengule ja keskkonnaprobleemide lahendamisele, inimkonna 

kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja inimarengu erinevate tunnuste 

vastastikuse seotuse mõistmine, inimtegevusega kaasnevad riskid; isiklike seisukohtade 

kujundamine keskkonnaküsimustes, sotsiaalse aktiivsuse olulisus. 



 

Läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” – demokraatliku ühiselu korraldamise 

väärtustamine, koostööoskus, algatusvõime toetamine ja vabatahtlikkusel põhineva tegutsemise 

väärtustamine; ettevõtlikkuse ja kodanikualgatuse roll ühiskonnas. 

Läbiv teema „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. 

Läbiv teema „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. 

Läbiv teema „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. 

Läbiv teema „Tervis ja ohutus” – käitumisviiside ohutustaseme ning lühi- ja pikaajaliste 

tagajärgede analüüsimine tervise ja turvalisuse seisukohalt; alkoholi ja tubaka, keskkonna ja 

ühiskonna (sh eakaaslaste) mõju analüüsimine tervisele ning ohutusalaste otsuste langetamisele. 

Läbiv teema „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 refleksioon; 

erinevate vaadete ja seisukohtade arvestamine oma tegevust planeerides; mitmekesisuse kui 

ühiskonna rikkuse ja arengu tingimuse väärtustamine. 
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