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1. Eesmärgid. 
Jätkata läbi süstemaatilise ajalookursuse õpilase maailmavaate, väärtushinnangute kujundamist ja 

isiksuslike omaduste arendamist integreeritult kõigi teiste õppeainetega (kunstiajalugu, kirjandus, 

bioloogia, muusikaajalugu jt). 

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  

 

2. Õppesisu ja õpitulemused. 

 

2.1. I kursus „Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel“ 

 

2.1.1. Maailm Esimese maailmasõja eel. 
Õppesisu: 

 Suurriikide arengujooned: poliitiliste süsteemide erinevused, Venemaa. 

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

protektsionism. 

 Suurriikide liidud: kujunemise põhjused ja tagajärjed. 
Õpitulemused: 

Õpilane: 

1) kirjeldab suurriikide arengujooni ja rolli muutumist rahvusvahelistes suhetes; 

2) teab suurriikide sõjalis-poliitilisi blokke ning analüüsib Antanti ja Kolmikliidu taotlusi; 

3) tunneb maailma poliitilist kaarti enne Esimest maailmasõda: näitab kaardil suurriikide 

sõjalistesse blokkidesse kuuluvaid riike, koloniaalimpeeriume; 

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

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

 

 



 

2.1.2. Esimene maailmasõda. 
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. 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) analüüsib Esimese maailmasõja põhjusi ning sõdivate poolte taotlusi; 

2) analüüsib Esimese maailmasõja tagajärgi ja mõju maailma arengule; 

3) analüüsib Eesti omariikluse saavutamise eeldusi ja protsessi; 

4) teab Eesti Vabadussõja tähtsamaid sündmusi ning kirjeldab sõja käiku kaardi alusel; 

5) mõistab Vabadussõja ja Tartu rahu tähendust Eesti Vabariigi kindlustumisel; 

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Veebruarirevolutsioon, autonoomia, Asutav Kogu, 

Landeswehr, Tartu rahu, Päästekomitee, iseseisvusmanifest; 

7) teab, kes olid Nikolai II, Vladimir Lenin, Jaan Poska, Johan Laidoner ja Konstantin Päts, ning 

iseloomustab nende tegevust. 

 

2.1.3. Maailmasõdadevaheline aeg: demokraatia ja diktatuurid. 
Õppesisu: 

 Euroopa-kesksus ning rahvusvahelised suhted.  

 Demokraatia laienemine. Demokraatia põhijooned Suurbritannia, Prantsusmaa ja USA 

näitel: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu. 

 Majanduskriis: põhjused, levik ja mõju, Roosevelti uus kurss. 

 Autoritarism, totalitarism: fašism, natsionaalsotsialism, kommunism. Diktatuuride 

iseloomulikud jooned, eripara ja levik: poliitiline susteem, majandus, uhiskonnaelu. 

 Uute konfliktide kujunemine, kriisikolded. 

 Eesti tee demokraatialt autoritarismile: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu. 
Õpitulemused: 

Õpilane 

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

2) iseloomustab majanduse arengut maailmasõdadevahelisel perioodil ning selgitab 

majanduskriisi põhjusi ja mõju; 

3) analüüsib ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda; 

4) analüüsib Eesti ühiskonna poliitilist arengut 1920. ning 1930. aastail, selgitab autoritarismi 

kujunemise põhjusi ja mõju ühiskonnale ning iseloomustab vaikivat ajastut; 

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid: demokraatia, diktatuur, autoritarism, totalitarism, 

kommunism, NSVL, fašism, natsionaalsotsialism, Rahvasteliit, Versailles’ süsteem, vaikiv ajastu, 

vabadussõjalased; 

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

Päts ja Jaan Tõnisson, ning iseloomustab nende tegevust. 

 

 

 

 

 



 

2.1.4. Teine maailmasõda. 
Õppesisu: 

 Teine maailmasõda kui Esimese maailmasõja jätk. Teise maailmasõja põhjused: Saksamaa, 

Nõukogude Liidu ja Jaapani agressiivne välispoliitika ning demokraatlike lääneriikide 

lepituspoliitika nurjumine. 

 Sõdivad pooled: Saksamaa ja tema liitlased. Hitleri-vastane koalitsioon ning selle 

kujunemine: Atlandi harta, Teherani, Jalta ja Potsdami konverentsi tähtsus. 

 Tähtsamad sõjatandrid ja lahingud: rinded, tähtsamaid lahingud (Pearl Harbor, Moskva, 

Midway, Stalingrad, Kursk, El-Alamein, Normandia dessant). 

 Teise maailmasõja tulemuste vastuolulisus ja selle tagajärjed maailma poliitilisele, 

majanduslikule ning ideoloogilisele arengule. 

 Eesti Teises maailmasõjas: iseseisvuse kaotamine, okupatsioonid, sõjakaotused ja -kahjud, 

sõja mõju inimeste elukäikudele. Pagulaskond. 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) iseloomustab Teise maailmasõja põhjusi ja tagajärgi; 

2) kirjeldab sõjategevust kaardi järgi; 

3) teab Hitleri-vastase koalitsiooni kujunemislugu; 

4) analüüsib Teise maailmasõja mõju Eesti ajaloole; 

5) teab, kes olid Winston Churchill, Charles de Gaulle, Dwight Eisenhower, Georgi Žukov, 

Johannes Vares ja Otto Tief, ning iseloomustab nende tegevust; 

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid: Anšluss, Müncheni konverents, MRP, baaside leping, 

okupatsioon, Suvesõda, Atlandi harta, ÜRO, Talvesõda. 

 

 

 

2.2. II kursus „Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel“ 

 

2.2.1. Külm sõda. 
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. 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) analüüsib Külma sõja põhjusi ja kujunemist ning teab avaldumisvorme; 

2) analüüsib Külma sõja kriiside tekkimise põhjusi ning osaliste taotlusi ja tulemusi; 

3) teab, kes olid Harry Truman, John Fitzgerald Kennedy, Nikita Hruštšov, Fidel Castro ja Konrad 

Adenauer, ning iseloomustab nende tegevust; 

4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid: külm sõda, kriisikolle, NATO, VLO, võidurelvastumine, 

raudne eesriie. 

 

2.2.2. Demokraatlik maailm pärast Teist maailmasõda. 
Õppesisu: 

 USA: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu. 



 Ühise Euroopa integratsiooni otsingud. Euroopa integratsioon. 
Õpitulemused: 

Õpilane 

1) analüüsib demokraatlike riikide arengu põhijooni; 

2) teab Euroopa integratsiooni kujunemist ja põhietappe; 

3) teab, kes oli Robert Schumann, ning iseloomustab tema tegevust; 

4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid: Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu, OSCE. 

 

2.2.3. NSVL ja kommunistlik süsteem. 
Õppesisu: 

 Kommunistliku süsteemi kujunemine.  

 Ida-blokk: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu, Moskva poliitika ja kriisid: Ungari 

ulestous, Praha kevad, Poola kriisid, solidaarsus.  

 Kommunistlik Hiina. 

 NSVL: stalinism, sula, stagnatsioon. 

 Eesti NSV: ühiskond, majanduse areng, rahvastik, vastupanu vormid, suhted valiseestlastega 
Õpitulemused: 

Õpilane 

1) analüüsib kommunistliku süsteemi kujunemislugu ja erinevaid arenguetappe; 

2) iseloomustab NSVLi ühiskonnaelu arengut; 

3) analüüsib kommunistliku süsteemi kriiside põhjusi ja tagajärgi; 

4) analüüsib Eesti ühiskonna arengut Nõukogude okupatsiooni ajal; 

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid: kollektiviseerimine, industrialiseerimine, dissidentlus, 

Brežnevi doktriin, plaanimajandus, sotsialismileer, liiduvabariik; 

6) teab, kes olid Jossif Stalin, Nikita Hruštšov, Leonid Brežnev, Mao Zedong, Johannes Käbin, 

Aleksander Dubček ja Lech Walesa, ning iseloomustab nende tegevust. 

 

2.2.4. Maailm sajandivahetusel. 
Õppesisu: 

 Majanduslikud ja poliitilised reformid NSVLis. 

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

ja geopoliitilised muudatused: poliitilise kaardi muutumine. 

 USA rolli muutus: uus jõudude vahekord maailmas. 

 Eesti iseseisvuse taastamine. Integratsioon Euroopasse ja maailma: laulev revolutsioon, 

riikluse taastamine. 

 Uued pingekolded: Balkani kriis. 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) analüüsib kommunistliku süsteemi lagunemise põhjusi; 

2) teab ja näitab muutusi maailma poliitilisel kaardil pärast Külma sõja lõppu; 

3) analüüsib jõudude vahekorra muutusi rahvusvahelistes suhetes ning uute pingekollete 

kujunemist; 

4) analüüsib Eesti iseseisvuse taastamist ning teab riikluse ülesehitamise käiku; 

5) selgitab Eesti integreerumist Euroopasse ja maailma; 

6) teab, kes olid Ronald Reagan, Mihhail Gorbatšov, Boris Jeltsin, Arnold Rüütel, Lennart Meri, 

Edgar Savisaar ja Mart Laar, ning iseloomustab nende tegevust; 

7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid: perestroika, glasnost, laulev revolutsioon, Rahvarinne, 



Balti kett, interrinne, ERSP, Eesti Kongress. 

 

3. Hindamine. 
 

 Kujundav 

 Jooksev 

 Kokkuvõttev 

 

Jooksva hindamise puhul õpilasel peab olema mitte vähem kui 3 jooksvat hinnet, mille alusel 

moodustub kursuse lõplik hinne.  

 

Jooksev hindamine sisaldab: 

 

 Hinded suulise vastuse eest 

 Hinded kirjaliku küsitluse alusel 

 

Iga kursus viiakse läbi vähemalt üks kontrolltöö. 

 

Hindamisperioodi lõpus kasutatakse kokkuvõtva kontrolltöö hindamist. Kokkuvõttev kontrolltöö on 

kohustuslik õpilasele, kellel puudub/puuduvad hinne/hinded jooksva kontrolltöö eest. Õpetaja võib 

õpilast hinnata vestluse käigus. 

 

Kokkuvõtva kontrolltöö põhjal, mis sisaldab kõiki hindava perioodi teemasid, võib panna kõrgema 

kokkuvõtva hinde. 

 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Ajaloo 

õpitulemuste kontrolli ja hindamise eesmärk on saada ülevaade ajalooõpetuse õpitulemuste 

saavutatusest ja õpilase individuaalsest arengust ning kasutada saadud teavet õppe tulemuslikumaks 

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

saavutatust, sh õpioskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste 

tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekava taotletavatele 

õpitulemustele. 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. Hindamismeetodite valikul arvestatakse õpilaste 

vanuselisi iseärasusi, individuaalseid võimeid ning valmisolekut ühe või teise tegevusega toime 

tulla. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. 

 

Hindamise kriteeriumid. 
 

Kokkuvõttev hinne  kujuneb erinevate osaoskuste hindamisest (näiteks: eneseväljendus- ja 

analüüsioskus, materjali reprodutseerimine, arutluste kirjutamine, töö allikmaterjaliga, ajas 

orienteerumise oskus). 

 

Hinne 5 - väga hea 

1) Analüüsib kriitiliselt infot, erinevaid teabeallikaid, sh ajalookaarte ja seisukohti, hindab allika 

või käsitluse usaldusväärsust, eristab fakti arvamusest; selgitab sündmuste või protsesside erineva 

tõlgendamise põhjuseid. 

2) Kasutab ajaloolist sõnavara väga heal tasemal. 



3) Korrigeerib oma eksimusi, koostab uurimusi ja kaitseb oma uurimistööd. 

4) Funktsionaalne kirjaoskus lai (kriitiline mõtlemine, arutlusoskus, järelduste tegemine ja 

seoste loomine ning oma seisukoha kujundamine ja põhjendamine). 

5) Osaleb diskussioonis aktiivselt. Osaleb muuseumitundides aktiivselt. 

6) Kasutab IKT vahendeid info hankimiseks ning oma töötulemuste esitlemiseks. 

7) Allikaanalüüs - leiab olulise info, oskab selle tõlgendada ja   kommenteerida. 

Leiab info erinevatest teabeallikatest (sh tööd kaartide, dokumentide, allikmaterjali ja piltidega) 

oskab seda infot kasutada, kriitiliselt hinnata ja analüüsida. 

8) Tunneb ajalooalaste  mõisteid ja fakte ja oskab kontekstis kasutada. 

9) Tunneb ajalooliste ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi. Tunneb ajalooliste 

ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi 

10) Ajas orienteerumise oskus väga hea -  mõistab seoseid, eristab fakti arvamusest. 

 

Hinne 4 - hea 

1)  Orienteerub erinevatest teabeallikatest (sh ajalookaardid). Saab aru, et ajaloosündmusi võib 

alati mitmeti tõlgendada. 

2) Kasutab ajaloolist sõnavara pisavalt. 

3) Funktsionaalne kirjaoskus piisav. 

4) Osaleb diskussioonis. Osaleb muuseumitundides haruharva. 

5) Kasutab IKT vahendeid info hankimiseks ning oma töötulemuste esitlemiseks. 

6) Allikaanalüüs - leiab olulise info ja   kommenteerida. 

7) Ajalooalaste mõisteid ja fakte tunneb puudulikult ja eksib  nendes kontekstis kasutades. 

8) Ajas orienteerumise oskus nõrk (mõistab seoseid ebapiisavalt). 

 

Hinne 3 - rahuldav 

1) Orienteerub erinevatest teabeallikatest (sh ajalookaardid). Saab aru, et ajaloosündmusi võib 

alati mitmeti tõlgendada. 

2) Kasutab ajaloolist sõnavara pisavalt. 

3) Funktsionaalne kirjaoskus piisav. 

4) Osaleb diskussioonis. Osaleb muuseumitundides haruharva. 

5) Kasutab IKT vahendeid info hankimiseks ning oma töötulemuste esitlemiseks. 

6) Allikaanalüüs - leiab olulise info ja   kommenteerida. 

7) Ajalooalaste mõisteid ja fakte tunneb puudulikult ja eksib  nendes kontekstis kasutades. 

8) Ajas orienteerumise oskus nõrk (mõistab seoseid ebapiisavalt). 

 

Hinne 2-nõrk 

1) Orienteerub erinevatest teabeallikatest (sh ajalookaardid) ebapiisavalt. 

2) Kasutab ajaloolist sõnavara ebapiisavalt. 

3) Funktsionaalne kirjaoskus ebapiisav (kriitiline mõtlemine, arutlusoskus, järelduste tegemine 

ja seoste loomine ning oma seisukoha kujundamine ja põhjendamine puudub). 

      4) Ei osale diskussioonis. Ei osale muuseumitundides. 

      5) Ei  kasuta IKT vahendeid info hankimiseks ning oma töötulemuste esitlemiseks. 

      6) Allikaanalüüs - ei  leia olulist infot ja  ei oska seda  kommenteerida. 

      7) Ajas orienteerumise oskus  puudulik (ei  mõista seoseid). 

 

4. Õppekirjandus. 

 
Fjodorov, A. XX sajandi ajalugu I ja II osa. Tallinn, Avita 2002. 



 

5. Õppevahendid 
 

1. allikaterjalid ja töölehed 

2. töövihik  

3. ajalooatlas gümnaasiumile 

4. vihik 

 

 
 


