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Õppe-eesmärgid 

Valikkursusega taotletakse, et õpilane: 

huvitub maailma eri regioonide aktuaalsetest probleemidest ning uurib nende põhjusi ja võimalikke 

tagajärgi nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil; 

analüüsib loodusolude, rahvastiku, kultuuri, majanduse ja ühiskonna arengu vastastikuseid seoseid 

õpitud piirkonna näitel; 

on omandanud ülevaate globaliseerumise mõjudest maailma erinevatele regioonidele; 

väärtustab maailma looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust; 

osaleb teadliku ja aktiivse kodanikuna probleemide ning konfliktide lahendamisel; 

kasutab geograafiaalase info leidmiseks nii eesti- kui ka võõrkeelseid usaldusväärseid teabeallikaid. 

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpetaja: 

 on kursis maailma eri regioonide aktuaalsete probleemidega, teab nende põhjusi ning võimalikke 

tagajärgi; 

 toob näiteid loodusolude, rahvastiku, kultuuri, majanduse ja ühiskonna arengu vastastikuste 

seoste kohta õpitud regiooni näitel; 

 toob näiteid globaliseerumise mõjude kohta maailma eri regioonidele; 

 väärtustab looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust ning peab lugu eri rahvaste kommetest ja 

traditsioonidest; 

 leiab nii eesti- kui ka võõrkeelsetest allikatest maailma eri piirkondade kohta geograafiaalast 

infot ning tõlgendab, üldistab ja hindab seda kriitiliselt; 

 osaleb aktiivselt probleemide ja konfliktide lahendamisel, põhjendades ning kaitstes oma 

seisukohti ja valikuid argumenteeritult. 

 

Õppesisu 

Valikkursuse õppekava pakub arutluseks 30 seostatud loodus- või sotsiaalmajanduslikku probleemi. 

Soovitatav on valida 6–7 probleemi, millest tekiksid 4–5-õppetunnilised moodulid. Teemade valikul 

lähtub õpetaja õpilaste vajadustest (õpetaja tunneb oma õpilasi, teab nende huvisid, tulevikuplaane, aga 

ka vajakajäämisi nende teadmistes ja oskustes) ja oma kompetentsusest. 

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 (näidisjuhtumipõhiselt) konkreetse regiooni, 

piirkonna, riigi või linna näitel. Näidisjuhtumi valikul lähtutakse selle tähtsusest nii kohalikus kui ka 



regionaalses või globaalses kontekstis. Näidisjuhtumi analüüs peab võimaldama saavutada kursuses 

nõutavaid õpitulemusi. 

Käsitletavad probleemid on õpilastele relevantsed 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. 

Teemad 

1. Geograafilise asendi, loodusressursside, rahvastiku ja kultuuri mõju majanduse arengule. 

2. Loodusressursside kasutamine ja selle mõju keskkonnale 

3. Maavarade kaevandamisega kaasnevad keskkonna- ja sotsiaalsed probleemid. 

4. Energiaressursside kasutamisega kaasnevad probleemid, nende võimalikud lahendused. 

5. Nüüdisaegsete tehnoloogiate rakendamine arengumaades ja arenenud riikides. 

6. Metsade majandusliku kasutamisega kaasnevad keskkonna- ja sotsiaalsed probleemid. 

7. Põllumajanduse mõju keskkonnale arenenud riikides ja arengumaades. 

8. Veeprobleemid, nende põhjused ja tagajärjed ning võimalikud lahendused. 

9. Loodusressursid konfliktide allikana. 

10. Maailmamere reostumise ja kalaressursside nappusega seotud probleemid. 

11. Rahvastikuprotsesside mõju ühiskonna arengule 

12. Demograafilisest situatsioonist tulenevad probleemid ühiskonnas ja rahvastikupoliitika. 

13. Rändega kaasnevad probleemid lähte- ja sihtriigile.  

14. Pagulasprobleemid nüüdismaailmas. 

15. Haiguste levik ning sellega seotud probleemid.  

16. Lapstööjõu kasutamine ja nüüdisaegne orjakaubandus.  

17. Valglinnastumine ning sellega kaasnevad probleemid.  

18. Keskkonnaprobleemid suurlinnades. 

19. Erinevused regioonide ja riikide vahel ning riikide sees 

20. Piirkondlike erinevuste põhjused (konkreetse riigi näitel) ja sellest tulenevad probleemid. 

21. Mitmekultuurilise ühiskonna eelised ja probleemid. 

22. Kultuuride vääritimõistmine ja selle tagajärjed, kultuuridevahelised konfliktid.  

23. Regioonide linnamustrid (Google Earthi põhjal). 

24. Regioonide põllumajandusmustrid (Google Earthi põhjal). 

25. Kaubanduse ja tarbimisega seotud konfliktid ning nende lahendamine 

26. Rahvusvaheline kaubandus ja globaalne ebaõiglus. 

27. Õiglane kaubandus ja selle võimalused nüüdisaegses maailmas. 

28. Arengumaade toiduprobleemid, nende põhjused ja võimalikud lahendused.  

29. Vaesus ja humanitaarabi tänapäeva maailmas. 



30. Globaalsed keskkonnaprobleemid ja nende mõju eri regioonidele 

31. Kliimamuutused ja selle regionaalsed tagajärjed. 

32. Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise põhjused ning sellega kaasnevad probleemid. 

33. Mullastiku vaesumine ja muldade hävimisega kaasnevad probleemid.  

34. Kõrbestumine, selle põhjused ja vältimise võimalused. 

35. Relvakonfliktidega kaasnevad sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid. 

Näide: Maailma eri piirkondade põllumajandus ja selle mõju keskkonnale 

(4–5 tundi, sh 2 tundi arvutiklassis info otsimiseks ja töötlemiseks ning 2–3 tundi tavaklassis esitluste 

tegemiseks ja aruteluks) 

Õpetamise eesmärgid ja teema tähtsus: 

Teema õppimise käigus saavad õpilased ülevaate, millist mõju avaldab põllumajanduslik tootmine keskkonnale maailma 

eri piirkondades. Õpitakse eri allikatest infot koguma, seda töötlema ja esitama, probleeme nägema, sõnastama ja neile 

lahendusi leidma. Areneb õpilaste koostöö-, arutelu- ja esinemisoskus. Teema põhjalikum käsitlemine toetab 

gümnaasiumi III kursusel õpitavat põllumajanduse ja toiduainetööstuse teema süvendatud omandamist. 

Eelnevalt õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse 

9. klassi geograafias õpitud teemad on järgmised: põllumajanduse arengut mõjutavad looduslikud tegurid, eri tüüpi 

põllumajandusettevõtted ja toiduainetööstus Euroopas, Eesti põllumajandus ja toiduainetööstus, põllumajandusega seotud 

keskkonnaprobleemid. 

Ajaloos on põllumajanduslikku tootmist põgusalt käsitletud eri ajaperioodidel. 

Õppesisu: Erinevate algallikate vahendusel tutvutakse erinevate piirkondade põllumajandusliku tootmisega ja selle 

mõjudega keskkonnale. Uurimisaladeks võib valida näiteks Taani põllumajanduspiirkonna, Hispaania Almeira 

kasvuhoonemajanduse piirkonna, Kansase niisutuspõllunduse piirkonna USA-s, Brasiilia vihmametsade 

naturaalmajanduse piirkonna ja lõunapoolsema sojakasvatuspiirkonna, Tai riisikasvatuspiirkonna, Hiina 

teekasvatuspiirkonna, Niiluse oru intensiivse põllumajandusega piirkonna, Aafrikas Saheli piirkonna jne. 

Põhimõisted: 

taimekasvatus ja loomakasvatus, maakasutus, haritav maa, looduslik rohumaa, taimekasvuperiood, looma- ja 

taimekasvatustalud, istandused, omatarbeline ja kaubanduslik põllumajandus, intensiivne ja ekstensiivne põllumajandus, 

erosioon, muldade sooldumine, muldade degradeerumine, mulla viljakuse vähenemine, põhjavee taseme alanemine, 

loodusliku mitmekesisuse vähenemine, võõrliikide invasioon, GMO-de 

kasutamine. 

Praktilised tööd ja IKT rakendamine 

Ühe piirkonna maakasutuse iseloomustamine Google Earthi programmi satelliidipiltide abil (põldude suurus ja kuju, 

paiknemine, maakasutuse üldine iseloom, asustus, looduslik taimkate jne). 

Info otsimine eri allikatest ühe piirkonna põllumajanduse kohta (kasvatatavad kultuurtaimed ja loomad, saagikuse 

näitajad, eksport jmt). 

Õppetegevus ja metoodilised soovitused 

Soovitatav on paaristöö, et õpilased saaksid omavahel arutleda ja tööülesandeid jagada. 

Iga paar töötab oma piirkonnaga õpetaja poolt antud raamkava alusel. Õpilased võivad antud raamkava oma ideede ja 

mõtetega täiendada. 

Õpilased koostavad valitud piirkonna kohta Google Earthi satelliidipilte kasutades ja muudele infoallikatele toetudes 

maakasutuse iseloomustuse. 

Satelliidipiltide põhjal joonistatakse maastikust visand. 

Rakendatakse loodusgeograafias ja ajaloos õpitud teadmisi põllumajanduse arengut soodustavate või takistavate tegurite 

väljatoomiseks valitud piirkonnas. 

Otsustatakse, kas tegemist on intensiivse või ekstensiivse põllumajandusega, ja põhjendatakse otsust. 

Uuritakse, kas valitseb taime- või loomakasvatus (põhjendada seda), tehakse kindlaks, mis kultuurtaimi või kariloomi 

peamiselt kasvatatakse ja mis tooteid eksporditakse maailmaturule. 



Uuritakse, kuidas globaliseerumine on mõjutanud põllumajanduslikku tootmist valitud piirkonnas; 

Selgitatakse, milliseid põllumajandustooteid valitud piirkonnast Eestisse tuuakse. 

Eelnevale toetudes tehakse järeldused selle kohta, kuidas mõjub põllumajandus keskkonnale. 

Õpitulemused maailma eri piirkondade põllumajandusteema käsitlemise lõpuks: 

rakendab eri ainetes eelnevalt õpitud teadmisi konkreetse koha põllumajanduse iseloomustamisel; 

omab ülevaadet maailma eri regioonide põllumajandusest ja selle mõjust keskkonnale; 

toob näiteid loodusolude, majandusliku arengutaseme ja ühiskonnakorralduse mõjust põllumajanduslikule tootmisele; 

toob näiteid globaliseerumise mõjust põllumajanduslikule tootmisele eri regioonides; 

väärtustab looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust ning peab lugu eri rahvaste toitumistavadest ja kommetest; 

leiab nii eesti- kui ka võõrkeelsetest allikatest infot maailma eri piirkondade põllumajanduse kohta, oskab seda infot 

kriitiliselt hinnata, töödelda, tõlgendada ja vajalikus kontekstis esitada; 

kasutab IKT-vahendeid info hankimisel, töötlemisel ja esitlemisel; 

pakub omapoolseid lahendusi põllumajandusega seotud probleemide ja konfliktide lahendamiseks, põhjendades ning 

kaitstes oma seisukohti ja valikuid 

argumenteeritult. 

Õppevahendid: internetiühendusega arvuti, arvutisse installeeritud Google Earthi programm, www.agri.ee; 

http://www.fao.org; meediaartiklid 

Lõiming: matemaatika (vahemaade, pindalade ja pikkuste mõõtmine, sobivate mõõtühikute kasutamine, diagrammide ja 

graafikute lugemine ja koostamine); kunstiõpetus (maakasutuse visualiseerimine maastiku üldilme visandamine); ajalugu 

(põllumajanduse roll eri ajaperioodidel, maa omandisuhted eri ühiskondades ja nende mõju maakasutusele); eesti keel 

(kohanimede õigekiri, suuline ja kirjalik väljendusoskus); 

inglise keel (sõnavara täienemine erinevate materjalidega töötamisel). 

 

Lõiming 

Väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide 

seisukohast, tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning 

rahvaste kultuuripärandiga ning nüüdisaegse kultuuri sündmustega; väärtustada loomingut ja kujundada 

ilumeelt.  

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

toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme 

ning erinevate keskkondade reegleid; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; 

aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel.  

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

terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid ning inimsuhetes 

tekkivaid probleeme;  

Õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajalikku 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 

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

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

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

http://www.agri.ee/
http://www.fao.org/


õigekeelsust ning väljendusrikast keelt; Suhtluspädevust arendatakse nii uurimuslike tööde tulemuste 

kirjaliku ja suulise esituse, dilemmade ja sotsiaalteaduslike probleemide lahendamise kui ka 

loodusteadusliku info otsimise ning interpreteerimise kaudu, kasutades nii eesti- kui ka võõrkeelseid 

teabeallikaid.  

Matemaatikapädevus – suutlikkus kõigis elu- ja tegevusvaldkondades kasutada matemaatikale omast 

keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades. Matemaatikapädevuse kujunemist 

toetab geograafia eelkõige uurimusliku õppe kaudu, arendades loovat ja kriitilist mõtlemist.. 

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

erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja 

neid teostada; korraldada ühistegevusi, võtta initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida 

paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.  

Läbivad teemad 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine − taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis 

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

teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid.. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng − taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, 

vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning on 

jätkusuutlikkust väärtustades valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarenguprobleemidele. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus − taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks 

kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning 

kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele 

traditsioonidele ja arengusuundadele. 

Kultuuriline identiteet − taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab 

kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel 

on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga seotud eluavalduste eripärast ning kes väärtustab 

omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis.  

Teabekeskkond − taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab 

ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja 

ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi. 

Tehnoloogia ja innovatsioon − taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid 

tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas 

tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. Geograafia toetab läbivat teemat „Tehnoloogia ja 

innovatsioon“ IKT rakendamise kaudu aineõpetuses. Tutvustatakse uusi teadussaavutuste materjale ja 

tehnoloogiaid, et väärtustada loodusteaduste rolli inimeste elukvaliteedi parandamisel. Rakendatakse 

uuenduslikke õppemeetodeid, mis toetavad õpilaste algatusvõimet, loovust ja kriitilise mõtlemise võimet 



ning võimaldavad hinnata uute teadussaavutustega kaasnevaid eeliseid ja riske.  

Tervis ja ohutus − taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt 

terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa 

aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele. 

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 vajadusekorral oma võimaluste piires. Loodusteaduslike 

teadmiste ja -oskuste alusel kujunevad elu ja elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud. 

Õppevahendid: 

Google Earthi programm: http://earth.google.com/ 

GLOBE’i programmi keskkonnamõõtmised: http://www.globe.ee/globe/juhendid/ Film „HOME”: 

http://www.home-2009.com/us/index.html, 

ÜRO keskkonnahoiu atlas Atlas of Our Changing Environment on Google Maps: 

http://na.unep.net/atlas/google.php 

Materjal Araali mere kohta: http://visearth.ucsd.edu/VisE_Int/aralsea/index.html; Andmed (asukoht, 

maht, ehitusaasta) maailma suuremate paisude kohta: http://geoed.hope.ac.uk/herodot/main_pages.html; 

Mageveekogude ökosüsteemid (The Evergreen Project): 

http://geoed.hope.ac.uk/herodot/main_pages.html Keskkonnaohtude kaardid: 

http://globalis.gvu.unu.edu/ Maailmakool: http://www.maailmakool.ee/ 

Bioneer: http://www.bioneer.ee/ 

Inimkonna rändeatlas (2008). Kirjastus Ilo. Globaliseerumise atlas (2007). Kirjastus Argo 

Sepp, Kalev; Valge, Jaak (2009). Üleilmastumine ja globaalprobleemid. Kirjastus Koolibri 

Alonzo C. Addison (2008). Kaduv maailm 

The Global envisioni globaliseerumise näited teemade ja piirkondade lõikes: 

http://www.globalenvision.org/ 

Globaliseerumine: http://www.bowneglobal.com/ 

S-Cool A-leveli häid juhtumi ideid: http://www.s-cool.co.uk/a-level/geography S-Cool GCSE häid 

juhtumi ideid: http://www.s-cool.co.uk/gcse/geography 
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