Tartu Katoliku Gümnaasiumi
kohustuslike kursuste kursuseleht

Lisa 11. Ajalugu
Kursuse nimetus
Eelduskursused
Lõimumine
Kursuse maht ja
õppekorraldus

Õpetamise aeg
Kursuse
eesmärgid

Kursuse
lühikirjeldus

ÜLDAJALUGU. Ajaloo 1. kursus
Üldajaloo tundmine aitab kaasa kaasaja paremale mõistmisele kõikide
ainete üleselt.
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe
(loengud, seminarid), õppekäikude, sh muuseumite ja mäluasutuste
külastused ning e-õppe, meeskonnatöö, konsultatsioonide või
individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele. Kursuse
alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.
10. klassis
 väärtustada inimühiskonna arengut, selle pärandit ja
mõju kaasaajale;
 õpetada nägema seoseid põhjuste ja tagajärgede vahel;
 aidata õppijal paremini mõista inimühiskonna olemust
ning oskust teha eetilisi valikuid;
 õpetada mõistma, et inimkonna pärand on vastuoluline
ning kaasaegsete poolt oma teadmiste ja
arusaamadega konstrueeritud, seetõttu ei ole
minevikus kuldajastut, mida tänasele päevale eelistada
või eeskujuks võtta. Iga inimene on loodud just oma
aega, mida tuleb hoida ja kus peab eetiliselt
tegutsema.
 käsitleda kronoloogilisel põhimõttel üldajaloo
alaperioode (antiikajast kuni uusaja lõpuni);
 kujundada kriitilist suhtumist erinevatesse
mõtteviisidesse;
 õppida töötama erinevate alliktekstide ja kaartidega.
 Antiikaeg
Kreeka linnriigid. Kreeka kultuur. Makedoonia tõus ja
hellenism. Rooma riigi teke. Rooma vabariik ja selle korraldus.
Rooma tõus suurriigiks. Keisrivõimu kehtestamine. Rooma
ühiskond ja eluolu. Rooma õigus. Rooma kui antiikaja
suurlinn. Ehituskunst. Religioon. Antiiktsivilisatsioonide
saavutused ja tähtsus maailma ajaloos.
 Keskaeg. Rahvasterändamine ja Lääne-Rooma riigi langus.
Frangi riik. Lääne-Euroopa riikide teke. Ühiskond ja eluolu:
läänikord. Feodaalide ja talurahva eluolu. Rüütlikultuur.
Linnaühiskond. Ilmalik võim ja vaimulik autoriteet. Religiooni
dominantsus. Vaimulikud ordud. Ketserlus. Ristisõjad.
Ülikoolid ja skolastika.
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Kursuse
õpitulemused

Uusaeg. Uue maailmapildi kujunemine. Absolutism ja
parlamentarism. Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni sõjad,
nende
mõju
Euroopale.
Industriaalühiskond.
Maailmamajandus, teaduse ja tehnoloogia areng uusajal.
Kursuse lõpetamisel õpilane:
1. mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost
antiikaja, keskaja ja uusaja näidete põhjal; oskab välja tuua
muutusi väärtushinnangutes;
2. iseloomustab religiooni ja teaduse/hariduse osa antiikaja,
keskaja ja uusaja inimese maailmapildis;
3. töötab kaardiga;
4. teab ajastu tähtsamaid isikuid ning iseloomustab nende
tegevust;
5. teab ja kasutab kontekstis mõisteid;
6. analüüsib kriitiliselt erinevaid teabeallikaid.

Hindamine

Eristav. Koondhinde moodustavad kontrolltööd, esseed/arutulused,
rühma ja individuaalsed tööd ja/või protsessi hindavad tööd perioodi
jooksul või arvestus perioodi lõpus. Aineõpetaja täpsustab
õppeinfosüsteemis kursuse esimeses sissekandes vastavate tööde arvu
ning hinde kujunemise viisi.
Kursusehinnet arvestatakse ajaloo kooliastmehinde väljapanekul.

Õppematerjalid

Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt

Kirjandus
(soovituslik
kirjandus)
Kursuse väljund

Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelulule.
Inimühiskonna parem mõistmine. Osalemine õpilasvõistlustel ja
projektides.
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Kursuse nimetus
Eelduskursused
Lõimumine
Kursuse maht ja
õppekorraldus

Õpetamise aeg
Kursuse
eesmärgid

Kursuse
lühikirjeldus

Kursuse
õpitulemused

EESTI AJALUGU I (esiajast kuni 17. sajandi alguseni). Ajaloo 2.
kursus
Eesti ajaloo tundmine aitab kaasa kaasaja paremale mõistmisele ainete
üleselt.
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe
(loengud, seminarid), õppekäikude, sh muuseumite ja mäluasutuste
külastused ning e-õppe, meeskonnatöö, konsultatsioonide või
individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele. Kursuse
alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.
10. klassis
 väärtustada inimühiskonna arengut, selle pärandit ja mõju
kaasaajale;
 õpetada nägema seoseid põhjuste ja tagajärgede vahel;
 aidata õppijal paremini mõista inimühiskonna olemust ning
oskust teha eetilisi valikuid;
 õpetada mõistma, et inimkonna pärand on vastuoluline ning
kaasaegsete poolt oma teadmiste ja arusaamadega
konstrueeritud, seetõttu ei ole minevikus kuldajastut, mida
tänasele päevale eelistada või eeskujuks võtta. Iga inimene on
loodud just oma aega, mida tuleb hoida ja kus peab eetiliselt
tegutsema.
 käsitleda kronoloogilisel põhimõttel Eesti ajaloo alaperioode
(esiaeg, keskaeg, üleminek keskajalt uusajale);
 kujundada kriitilist suhtumist erinevatesse mõtteviisidesse;
 õppida töötama erinevate alliktekstide ja kaardiga.
 Esiaeg. Muinasaja allikad ja nende uurimine. Kiviaja
arheoloogilised kultuurid Eestis. Pronksiaeg. Rauaaeg.
Põlispõllundus, kalmed, linnused. Suhted naabritega.
Rahvusvaheliste kaubateede kujunemine ja Eesti. Kontaktid
naabritega. Ühiskonna korraldus.
 Keskaeg. Muistne vabadusvõitlus. Henriku Liivimaa kroonika
ajalooallikana. Vana-Liivimaa. Jüriöö ülestõus. Keskaja
ühiskond Eestis. Keskaegsed linnad Eestis. Kirik ja kultuur.
 Üleminekuaeg keskajalt uusajale. Reformatsioon Eestis.
Liivi sõda. Eesti kolme kuningriigi valduses. Kultuuri areng:
Balthasar Russowi kroonika ajalooallikana.
Kursuse lõpus õpilane:
 teab tähtsamaid Eesti esiaja perioode, mõistab muististe kui
ajalooallikate eripära;
 kirjeldab inimeste eluolu ja toob näiteid inimeste
tegevusaladest ja nende muutustest kursuse käigus käsitletud
ajaperioodide vaates;
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Hindamine

analüüsib Muistse Vabadusvõitluse põhjusi, kulgu ja tulemusi
erinevate osaliste vaatenurgast;
 tunneb ühiskondlikke muutusi üleminekul muinasajast
keskaega;
 analüüsib Jüriöö ülestõusu tähtsust ja tähendust;
 kirjeldab Eesti kultuuri põhijooni ning mõistab erinevate
kontaktide mõju Eesti kultuurile, vaimuelule ja
väärtushinnangute muutumisele, saab aru kultuurilisest
järjepidevusest;
 teab muutusi Eesti riiklikus korralduses erinevatel
ajaperioodidel;
 iseloomustab reformatsiooni mõju ja tähendust eesti ajaloos;
 teab tähtsamaid ajaloolisi isikuid ning iseloomustab nende
tegevust.
Eristav. Koondhinde moodustavad kontrolltööd, esseed/arutulused,
rühma ja individuaalsed tööd ja/või protsessi hindavad tööd perioodi
jooksul või arvestus perioodi lõpus. Aineõpetaja täpsustab
õppeinfosüsteemis kursuse esimeses sissekandes vastavate tööde arvu
ning hinde kujunemise viisi.
Kursusehinnet arvestatakse ajaloo kooliastmehinde väljapanekul.

Õppematerjalid

Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.

Kirjandus
(soovituslik
kirjandus)
Kursuse väljund

Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelulule.
Inimühiskonna parem mõistmine. Osalemine õpilasvõistlustel ja
projektides.
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Õpetamise aeg
Kursuse
eesmärgid

Kursuse
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EESTI AJALUGU II (17. sajandi algusest kuni 20. sajandi
alguseni). Ajaloo 3. kursus
10. klassi kursused
Eesti ajaloo tundmine aitab kaasa kaasaja paremale mõistmisele ainete
üleselt.
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe
(loengud, seminarid), õppekäikude, sh muuseumite ja mäluasutuste
külastused ning e-õppe, meeskonnatöö, konsultatsioonide või
individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele. Kursuse
alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.
11. klassis
 väärtustada inimühiskonna arengut, selle pärandit ja
mõju kaasaajale;
 õpetada nägema seoseid põhjuste ja tagajärgede vahel;
 aidata õppijal paremini mõista inimühiskonna olemust
ning oskust teha eetilisi valikuid;
 õpetada mõistma, et inimkonna pärand on vastuoluline
ning kaasaegsete poolt oma teadmiste ja
arusaamadega konstrueeritud, seetõttu ei ole
minevikus kuldajastut, mida tänasele päevale eelistada
või eeskujuks võtta. Iga inimene on loodud just oma
aega, mida tuleb hoida ja kus peab eetiliselt
tegutsema.
 käsitleda kronoloogilisel põhimõttel Eesti ajaloo
uusaja alaperioode;
 kujundada kriitilist suhtumist erinevatesse
mõtteviisidesse;
 õppida töötama erinevate alliktekstide ja kaardiga.
 Rootsi aeg 17. sajandil.
Rootsi keskvõim ja baltisaksa aadel. Majanduslik areng.
Vaimuelu ja kultuur.
 Eesti 18. sajandil.
Põhjasõda. Rahvastikuprotsessid Eestis 16.–18. saj. Sõdade,
haiguste, olmetingimuste ja näljahädade mõju rahvastikule.
 Balti erikord.
Talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord. Katariina
II valgustatud absolutism.
 Vaimuelu 18. sajandil. Baltisaksa kultuur ja talurahvakultuur.
 Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul. Pärisorjuse kaotamine
Eestis. Talurahva omavalitsuse kujunemine. Talude
päriseksostmine.
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Kursuse
õpitulemused

Hindamine

Ärkamisaeg. Tartu ülikool 19. sajandil. Eesti haritlaskonna
kujunemise algus. Tähtsamad rahvusliku liikumise
ettevõtmised ja nende eestvedajad, erimeelsused.
Moderniseeruv Eesti. Majanduse areng. Venestusaja mõju
haridusele, kultuurile ja rahvuslikule liikumisele. Uus
rahvuslik tõus. Poliitilised rühmitused. 1905. aasta sündmused
ja nende mõju ühiskonnale.
Kursuse lõpus õpilane
 iseloomustab erinevate suurvõimude poliitikat Eesti- ja
Liivimaal ning annab sellele allikate ja teabetekstide põhjal
hinnangu;
 selgitab Põhjasõja põhjusi, tulemusi ja mõju;
 iseloomustab Balti erikorda ning selle mõju Eesti arengule
ning oskab tuua paralleele maailma ajalooga;
 analüüsib rahvastikuprotsesse mõjutanud tingimusi ning selle
kaugeleulatuvat mõju;
 analüüsib Euroopa valgustusideede mõju ning oskab tõmmata
paralleele maailma ajalooga;
 analüüsib talurahva õigusliku seisundi muutust koos
majandusliku olukorra teisenemisega ning oskab tõmmata
paralleele hariduse, valgustusfilosoofia ning eestluse
kujunemise vahel;
 mõistab ärkamisaja tähendust ja tähtsust ning selle mõju
kodanikuühiskonna kujunemisele Eesti ajaloos;
 iseloomustab muutusi Eesti ühiskonnas ja ühiskondlikpoliitilise mõtte arengut 19. sajandi lõpul ning oskab luua
seoseid omariikluse kujunemisega;
 teab tähtsamaid ajaloolisi isikuid ning iseloomustab nende
tegevust.
Eristav. Koondhinde moodustavad kontrolltööd, esseed/arutulused,
rühma ja individuaalsed tööd ja/või protsessi hindavad tööd perioodi
jooksul või arvestus perioodi lõpus. Aineõpetaja täpsustab
õppeinfosüsteemis kursuse esimeses sissekandes vastavate tööde arvu
ning hinde kujunemise viisi.
Kursusehinnet arvestatakse ajaloo kooliastmehinde väljapanekul.

Õppematerjalid

Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.

Kirjandus
(soovituslik
kirjandus)
Kursuse väljund

Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelule.
Inimühiskonna parem mõistmine. Osalemine õpilasvõistlustel ja
projektides.
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Kursuse nimetus
Eelduskursused
Lõimumine
Kursuse maht ja
õppekorraldus

Õpetamise aeg
Kursuse
eesmärgid

Kursuse
lühikirjeldus

LÄHIAJALUGU I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel
Ajaloo 4. kursus
Varasemad kursused
Eesti ja maailma ajaloo tundmine aitab kaasa kaasaja paremale
mõistmisele ainete üleselt
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe
(loengud, seminarid), õppekäikude, sh muuseumite ja mäluasutuste
külastused ning e-õppe, meeskonnatöö, konsultatsioonide või
individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele. Kursuse
alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.
11. klassis
 väärtustada inimühiskonna arengut, selle pärandit ja mõju
kaasaajale;
 õpetada nägema seoseid põhjuste ja tagajärgede vahel;
 aidata õppijal paremini mõista inimühiskonna olemust ning
oskust teha eetilisi valikuid;
 õpetada mõistma, et inimkonna pärand on vastuoluline ning
kaasaegsete poolt oma teadmiste ja arusaamadega
konstrueeritud, seetõttu ei ole minevikus kuldajastut, mida
tänasele päevale eelistada või eeskujuks võtta. Iga inimene on
loodud just oma aega, mida tuleb hoida ja kus peab eetiliselt
tegutsema.
 käsitleda kronoloogilisel põhimõttel maailma ja Eesti ajaloo
alaperioode;
 teadvustada ja analüüsida lähiajaloo muutlikkust,
tõlgendatavust, omavahelisi seoseid ning seoseid
tänapäevaga;
 kujundada kriitilist suhtumist erinevatesse mõtteviisidesse;
 õppida töötama erinevate alliktekstide ja kaardiga;
 tõmmata paralleele ja luua seoseid maailma ajalooga.
 Maailm I maailmasõja eel.
Suurriikide arengujooni: poliitiliste süsteemide erinevused;
Suurriikide liidud: kujunemise põhjused ja tagajärjed.
 I maailmasõda. Põhjused; sõdivad pooled ja tähtsamad
sõjatandrid; Esimese maailmasõja tagajärjed: impeeriumide
lagunemine, uute rahvusriikide teke; Eesti iseseisvumine:
eeldused, Eesti iseseisvumine, Vabadussõda, Tartu rahu.
 Maailmasõdadevaheline aeg: demokraatia ja diktatuurid.
Euroopa-kesksus ning rahvusvahelised suhted; demokraatia
põhijooned Suurbritannia, Prantsusmaa ja USA näitel;
autoritarism, totalitarism: fašism, natsionaalsotsialism,
kommunism; diktatuuride iseloomulikud jooned, eripärad ja
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Kursuse
õpitulemused

Hindamine

Õppematerjalid

levik: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu; uute
konfliktide kujunemine, kriisikolded.
Eesti tee demokraatialt autoritarismile: poliitiline süsteem,
majandus, ühiskonnaelu.
 II maailmasõda. II maailmasõda kui I maailmasõja jätk;
põhjused; sõdivad pooled: Hitleri-vastane koalitsioon ja selle
kujunemine: Atlandi Harta, Teherani, Jalta ja Potsdami
konverentside tähtsus; tähtsamad sõjatandrid ja lahingud:
rinded, tähtsamad lahingud.
II maailmasõja tulemuste vastuolulisus ja selle tagajärjed
maailma poliitilisele, majanduslikule ja ideoloogilisele
arengule;
Eesti II maailmasõjas: iseseisvuse kaotamine, okupatsioonid,
sõjakaotused ja –kahjud, sõja mõju inimeste elukäikudele.
Pagulaskond.
Kursuse lõpus õpilane:
 iseloomustab suurriikide arengujooni ja rolli muutumist
rahvusvahelistes suhetes; teab suurriikide sõjalis-poliitilisi
blokke ning analüüsib erinevate liitlassuhete kujunemist ja
muutust 20. sajandi I poolel;
 iseloomustab ja analüüsib teaduse ja tehnika mõju 20.saj
esimese poole ühiskonna arengule;
 analüüsib Esimese ja Teise maailmasõja põhjusi ning sõdivate
poolte taotlusi; analüüsib maailmasõdade tagajärgi ja mõju
maailma arengule;
 analüüsib Eesti omariikluse saavutamise eeldusi ja protsessi;
 teab Eesti Vabadussõja olulisemaid sündmusi; mõistab
Vabadussõja ja Tartu rahu tähendust Eesti Vabariigi loomisel;
 iseloomustab majanduse arengut 20. sajandi I poolel ja ning
teab 1929. aasta majanduskriisi ulatust ja mõju maailma
ajaloole;
 analüüsib ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset
ühiskonda, sh võrdlevalt Eesti ühiskonda;
 teab tähtsamaid ajaloolisi isikuid ning iseloomustab nende
tegevust.
Eristav. Koondhinde moodustavad kontrolltööd, esseed/arutulused,
rühma ja individuaalsed tööd ja/või protsessi hindavad tööd perioodi
jooksul või arvestus perioodi lõpus. Aineõpetaja täpsustab
õppeinfosüsteemis kursuse esimeses sissekandes vastavate tööde arvu
ning hinde kujunemise viisi.
Kursusehinnet arvestatakse ajaloo kooliastmehinde väljapanekul.
Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.
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Kirjandus
(soovituslik
kirjandus)
Kursuse väljund

Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelulule.

Kursuse nimetus

LÄHIAJALUGU II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel
Ajaloo 5. kursus
11. klassi kursused
Eesti ja maailma ajaloo tundmine aitab kaasa kaasaja paremale
mõistmisele ainete üleselt
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe
(loengud, seminarid), õppekäikude, sh muuseumite ja mäluasutuste
külastused ning e-õppe, meeskonnatöö, konsultatsioonide või
individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele. Kursuse
alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.
12. klassis
 väärtustada inimühiskonna arengut, selle pärandit ja mõju
kaasaajale;
 õpetada nägema seoseid põhjuste ja tagajärgede vahel;
 aidata õppijal paremini mõista inimühiskonna olemust ning
oskust teha eetilisi valikuid;
 õpetada mõistma, et inimkonna pärand on vastuoluline ning
kaasaegsete poolt oma teadmiste ja arusaamadega
konstrueeritud, seetõttu ei ole minevikus kuldajastut, mida
tänasele päevale eelistada või eeskujuks võtta. Iga inimene on
loodud just oma aega, mida tuleb hoida ja kus peab eetiliselt
tegutsema.
 käsitleda kronoloogilisel põhimõttel Eesti ajaloo alaperioode
(esiaeg, keskaeg, üleminek keskajalt uusajale);
 kujundada kriitilist suhtumist erinevatesse mõtteviisidesse;
 tõmmata paralleele ja luua seoseid maailma ajalooga.
 Külm sõda. Külma sõja kujunemine ja selle avaldumise
vormid; kahepooluseline maailm: USA ja NSVL vastasseis;
lõhestatud Saksamaa.
 Demokraatlik maailm pärast Teist maailmasõda.
USA: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu; Ühise
Euroopa-identiteedi otsingud, Euroopa integratsioon.
NSVL ja kommunistlik süsteem. Kommunistliku süsteemi
kujunemine. Ida-blokk: poliitiline süsteem, majandus,
ühiskonnaelu, NSVL: stalinism, sula, stagnatsioon. Eesti NSV:
ühiskond, majanduse areng, rahvastik, vastupanu vormid,
Välis-Eesti.

Eelduskursused
Lõimumine
Kursuse maht ja
õppekorraldus

Õpetamise aeg
Kursuse
eesmärgid

Kursuse
lühikirjeldus

Inimühiskonna parem mõistmine. Osalemine õpilasvõistlustel ja
projektides.
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Kursuse
õpitulemused

Hindamine

Maailm sajandivahetusel. NSVLi ja kommunistliku süsteemi
lagunemine:
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.
Õpilane
 analüüsib 20. sajandi II poole rahvusvaheliste suhete
kujunemist kahe vastandliku suurjõu mõjul ning tunneb selle
avaldumisvorme;
 analüüsib rahvusvaheliste kriiside tekkimise põhjusi ning
osaliste taotlusi ja tulemusi;
 analüüsib demokraatlike riikide arengu põhijooni;
 tunneb Euroopa integratsiooni kujunemist ja põhietappe; teab,
kes oli R. Schumann, ning iseloomustab tema tegevust;
 analüüsib kommunistliku süsteemi kujunemislugu ja
põhijooni;
 analüüsib kommunistliku süsteemi kriiside põhjusi ja tagajärgi;
 analüüsib Eesti ühiskonna arengut Nõukogude okupatsiooni
ajal;
 analüüsib kommunistliku süsteemi lagunemise põhjusi; teab ja
näitab muutusi maailma poliitilisel kaardil pärast külma sõja
lõppu; analüüsib jõudude vahekorra muutusi rahvusvahelistes
suhetes ning uute pingekollete kujunemist;
 analüüsib Eesti iseseisvuse taastamist ning teab riikluse
ülesehitamise käiku; selgitab Eesti integreerumist Euroopasse
ja maailma;
 teab olulisi ajaloolisi isikuid ning nende mõju ja tähendust
maailma ja Eesti ajaloole.
Eristav. Koondhinde moodustavad kontrolltööd, esseed/arutulused,
rühma ja individuaalsed tööd ja/või protsessi hindavad tööd perioodi
jooksul või arvestus perioodi lõpus. Aineõpetaja täpsustab
õppeinfosüsteemis kursuse esimeses sissekandes vastavate tööde arvu
ning hinde kujunemise viisi.
Kursusehinnet arvestatakse ajaloo kooliastmehinde väljapanekul.

Õppematerjalid

Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.

Kirjandus
(soovituslik
kirjandus)
Kursuse väljund

Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelulule.
Inimühiskonna parem mõistmine. Osalemine õpilasvõistlustel ja
projektides.
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Kursuse nimetus
Eelduskursused
Lõimumine
Kursuse maht ja
õppekorraldus

Õpetamise aeg
Kursuse
eesmärgid

Kursuse
lühikirjeldus

LÄHIAJALUGU III. 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja
maailm“ Ajaloo 6. kursus
Varasemad kursused
Eesti ja maailma ajaloo tundmine aitab kaasa kaasaja paremale
mõistmisele ainete üleselt
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe
(loengud, seminarid), õppekäikude, sh muuseumite ja mäluasutuste
külastused ning e-õppe, meeskonnatöö, konsultatsioonide või
individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele. Kursuse
alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.
12. klassis
 väärtustada inimühiskonna arengut, selle pärandit ja mõju
kaasaajale;
 õpetada nägema seoseid põhjuste ja tagajärgede vahel;
 aidata õppijal paremini mõista inimühiskonna olemust ning
oskust teha eetilisi valikuid;
 õpetada mõistma, et inimkonna pärand on vastuoluline ning
kaasaegsete poolt oma teadmiste ja arusaamadega
konstrueeritud, seetõttu ei ole minevikus kuldajastut, mida
tänasele päevale eelistada või eeskujuks võtta. Iga inimene on
loodud just oma aega, mida tuleb hoida ja kus peab eetiliselt
tegutsema.
 käsitleda kronoloogilisel põhimõttel Eesti ajaloo alaperioode
(esiaeg, keskaeg, üleminek keskajalt uusajale);
 kujundada kriitilist suhtumist erinevatesse mõtteviisidesse;
 õppida töötama erinevate alliktekstidega.
Eluolu ja kultuur
 ühiskondlikud liikumised ja ideoloogiad: sotsialism, liberalism,
noorsooliikumine, neegriliikumine, feminism, keskkonnakaitse.
Ühiskondlike liikumiste ja ideoloogiate avaldumine kultuuris;
 muutused eluolus;
 teaduse ja tehnika areng;
 kultuurivaldkondade arengu iseloomulikud jooned;
 multikultuursuse kontseptsioon;
 poliitiliste olude mõju Eesti kultuurile ja eluolule.
Sõja ja rahu küsimus
 suhtumine
sõdadesse:
patsifism,
võidurelvastumine,
desarmeerimine, tuumasõja oht;
 rahvusvahelised organisatsioonid: Rahvasteliit, ÜRO, NATO;
 konfliktid ja nende lahendamise püüded Lähis-Ida näitel;
 Eesti osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide töös.
Inimsusevastased kuriteod
 massikuritegude ideoloogilised alused ja psühholoogilised juured;
187

Tartu Katoliku Gümnaasiumi
kohustuslike kursuste kursuseleht

koonduslaagrid, GULAG;
inimsusevastased kuriteod Eestis ja maailmas;
Muu maailm
 koloniaalsüsteemi lagunemine ja selle tagajärjed;
 uute vastasseisude kujunemine, terrorism;
 islamimaailma vastuolud läänega.
Õpilane:
 teab tähtsamate ideoloogiate põhiseisukohti ja iseloomustab
nende mõju ühiskonnale;
 teab teaduse ja tehnika arengu saavutusi ning iseloomustab
nende rakendamist igapäevaelus ning muutusi inimeste
harjumustes ja mentaliteedis;
 analüüsib kultuuri arengu põhijooni ning seostab neid
ühiskonnas toimunud muutustega;
 analüüsib inimeste hoiakute ning väärtushinnangute
kujunemist sõja ja rahu küsimuses 20. sajandi jooksul;
 analüüsib
rahvusvaheliste
organisatsioonide
rolli
riikidevahelistes suhetes;
 analüüsib, millised arengud ühiskonnas tegid võimalikuks
inimsusevastaste kuritegude toimepaneku;
 mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende
taunimise ja vältimise vajalikkust;
 teab inimsusevastaste kuritegude toimepanemise viise ja
nende tagajärgi;
 iseloomustab koloniaalsüsteemi toimimist, selle lagunemise
põhjusi ja tagajärgi;
 analüüsib uute vastasseisude kujunemist maailmas pärast
külma sõja lõppu.
Eristav. Koondhinde moodustavad kontrolltööd, esseed/arutulused,
rühma ja individuaalsed tööd ja/või protsessi hindavad tööd perioodi
jooksul või arvestus perioodi lõpus. Aineõpetaja täpsustab
õppeinfosüsteemis kursuse esimeses sissekandes vastavate tööde arvu
ning hinde kujunemise viisi.



Kursuse
õpitulemused

Hindamine

Kursusehinnet arvestatakse ajaloo kooliastmehinde väljapanekul.

Õppematerjalid

Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.

Kirjandus
(soovituslik
kirjandus)
Kursuse väljund

Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelulule.
Inimühiskonna parem mõistmine. Osalemine õpilasvõistlustel ja
projektides.
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Lisa 12. Inimeseõpetus
Kursuse nimetus
Eelduskursused
Lõimumine
Kursuse maht ja
õppekorraldus
Õpetamise aeg
Kursuse
eesmärgid

Kursuse
lühikirjeldus

PEREKONNAÕPETUS
Kõik õppeained, karjäärivalik ja isiksuse areng, karjääriõpetus
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe
(loengud, seminarid), õppekäikude ning e-õppe, meeskonnatöö
vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele. Kursuse alguses tutvustab
õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid õpivorme ja mahte.
11. klassis
 Arendada õppijat, kes väärtustab perekonda, mõistab
vastastikust toetust pakkuvate suhete loomise ja hoidmise
põhimõtteid ning pereliikmete vastutuse osa perekonna
väärtuste hoidmisel ja laste arengu toetamisel;
 Kujundada õppijat, kes mõistab erinevate elurollide osa
karjääri kujunemises ning pere- ja tööelu tasakaalus hoidmise
tähtsust;
 Kujundada õppijat, kes austab enda ning teiste inimväärikust
ning väärtustab individuaalseid ja kultuurilisi erinevusi;
mõistab ning austab erinevaid maailmavaatelisi tõekspidamisi;
 Toetada isiksust olema aktiivne ja kompetentne demokraatliku
ühiskonna kodanik, kellel on valmisolek kohaneda muutustega
töö- ja ühiskonnaelus ning kes vastutab oma elu eest ja tuleb
toime enda probleemide lahendamisega.
Perekond. Kooseluvormid. Perekonna eri vormid. Perekeskne ja
individualistlik perekäsitlus. Side põlvkondade vahel. Õnn ja
perekonnaelu. Pere eelarve ja materiaalsed ressursid peres. Abielu
ning laste elu reguleerivad seadused. Lahkuminek ja lahutus. Lein ja
toimetulek sellega. Perekondlike suhete säilitamine.
Püsisuhe. Lühi- ja pikaajaline suhe. Püsisuhte loomine ning
säilitamine. Püsisuhte püsimist mõjutavad tegurid. Tunded ja
püsisuhe. Püsisuhtest tulenev vastutus. Toimetulek suhete
lõppemisega.
Seksuaalsuhted. Turvaline seksuaalkäitumine. Ühiskonna ja kultuuri
mõju suhtumisele seksuaalsusesse.
Abielu: registreeritud abielu ja vabaabielu. Abielu, tavad ja kombed.
Abielu toetav lähedane sotsiaalne võrgustik. Abieluline kohanemine.
Abielusuhtest tulenevad õigused ja kohustused.
Lapsevanemaks olemine ja selle komponendid: bioloogiline,
juriidiline, psühholoogiline, sotsiaalne. Vanemate roll ja vastutus
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lapse kasvatajana. Vanemate kasvatusstiilid. Pereplaneerimine ja seda
mõjutavad tegurid. Planeerimata rasedus.
Lapse areng ja vanema osa selles. Kiindumussuhe lapsega ning
vanemate mõju selle kujunemisele. Kodukasvatuse olemus, eesmärgid
ja osa lapse arengus.

Kursuse
õpitulemused

Hindamine

Õppematerjalid
Kirjandus
(soovituslik
kirjandus)
Kursuse väljund

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.
Inimese tervis ja tervislik eluviis. Terviseriskid ning nende
ennetamine üksikisiku, perekonna ja kogukonna tasandil.
Kursuse läbinu:
 mõistab ning oskab selgitada kooselu ja perekonna eri vormide
osa; abielu ja perekonna erinevaid aspekte; oskab leida infot ja
abi, et tulla toime probleemidega; vajadust tegutseda turvaliste
inimsuhete loomise, säilimise ja arendamise nimel;
 väärtustab perekonda ja oskab analüüsida lähedaste
inimsuhete rolli inimese elus ning põhjendab iseenda vastutust
ja rolli peresuhetes;
 analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna
seisukohast;
 selgitab lapse arengu põhiküsimusi ja lapsevanema rolli lapse
kasvatamises;
 seostab püsisuhte olemust ning selle seost seksuaalsuse ja
armastusega, väärtustades usaldust ning positiivseid tundeid;
 tunnetab iseennast, oma rolli ja vastutust nii kasvuperekonna
kui ka loodava perekonna liikmena;
 on valmis seostama enda tehtavaid valikuid isikliku pereelu
õnnestumise võimalusega tulevikus.
Mitteeristav. Arvestatud/mittearvestatud. Koondhinde moodustavad
rühmatööd ja/või protsessi hindavad tööd perioodi jooksul või
arvestusperioodi lõpus. Aineõpetaja täpsustab õppeinfosüsteemis
kursuse esimeses sissekandes vastavate tööde arvu ning arvestuse
kujunemise viisi.
Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.
Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelule.
Isiksuse areng, heategevuslikud projektid
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Lisa 13. Inimgeograafia
Kursuse nimetus
Eelduskursused
Lõimumine
Kursuse maht ja
õppekorraldus

Õpetamise aeg
Kursuse
eesmärgid

Kursuse
lühikirjeldus

Kursuse
õpitulemused

RAHVASTIK JA MAJANDUS. Inimgeograafia
Puuduvad
Loodusained, sotsiaalained, matemaatika jt
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe
(loengud, seminarid), õppekäikude, sh muuseumite ja teadusasutuste
külastused ning e-õppe, meeskonnatöö või individuaaltundide vahel
vastavalt kursuse õpieesmärkidele. Kursuse alguses tutvustab õpetaja
kursusel käsitlevaid konkreetseteid õpivorme ja mahte.
10. klassis
 Suurendada huvi geograafia vastu ning anda süsteemne
ülevaate ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest,
nende ruumilisest esinemisest, vastastikustest seostest ning
arengust;
 Osata märgata ja teha vahet kohalikel, regionaalsetel ning
globaalsetel sotsiaalmajanduslikel ja keskkonnaprobleemidel
ning osaleda aktiivse maailmakodanikuna nende lahendamisel;
 Väärtustada kodukoha ja teiste piirkondade kultuurilist
mitmekesisust ning jätkusuutlikku arengut;
 leida nii eesti kui ka võõrkeelsetest teabeallikatest
geograafiaalast infot, osata seda kriitiliselt hinnata ning teha
põhjendatud järeldusi ja otsuseid.
Geograafia areng ja uurimismeetodid: Geograafia areng ja
peamised uurimisvaldkonnad. Nüüdisaegsed uurimismeetodid
geograafias.
Rahvastik: Rahvastiku paiknemine ja tihedus, seda mõjutavad
tegurid. Maailma rahvaarv ja selle muutumine. Rahvastiku struktuur
ja selle mõju riigi arengule. Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid.
Rahvastikupoliitika. Rände põhjused. Peamised rändevood maailmas.
Rände tagajärjed. Pagulasprobleemid maailmas.
Asustus: Asustuse areng maailmas ning asulate paiknemist
mõjutavad tegurid eri aegadel. Linnastumise kulg maailmas.
Linnastumisega kaasnevad probleemid arenenud ja arengumaades.
Linnakeskkond ja selle planeerimine.
Muutused maailma majanduses: Muutused majanduse struktuuris
ja hõives. Tootmist mõjutavad tegurid ning muutused tootmise
paigutuses. Rahvusvahelised firmad. Transpordi areng ja mõju
maailmamajandusele. Rahvusvaheline kaubandus.
Ühiskonna areng ja üleilmastumine: Riikide liigitamine
arengutaseme ja maailmamajandusse antava panuse järgi.
Arengutaseme mõõtmine. Üleilmastumine ja maailmamajanduse
areng.
Kursuse lõpus õpilane:
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on omandanud ettekujutuse geograafia arengust, teab
geograafia seoseid teiste teadusharudega ning geograafia kohta
tänapäeva teaduses;
 kasutab teabeallikaid, sh kaarte, info leidmiseks, seoste
analüüsiks ning üldistuste ja järelduste tegemiseks;
 toob näiteid rahvastikupoliitika ja selle vajalikkuse kohta;
 teab rände liike ja rahvusvaheliste rännete peamisi suundi;
 analüüsib rändega kaasnevaid positiivseid ja negatiivseid
tagajärgi lähte- ja sihtriigile;
 analüüsib teabeallikate põhjal etteantud riigi rahvastikku
(demograafilist situatsiooni), rahvastikuprotsesse ja nende
mõju riigi majandusele;
 analüüsib linnastumise kulgu ja erinevusi arenenud ja
arengumaades;
 analüüsib maailmakaubanduse peamisi kaubavoogusid;
 teab arengutaseme näitajaid ning riikide rühmitamist nende
alusel;
 selgitab globaliseerumise eri aspekte, toob näiteid selle mõju
kohta arenenud ja arengumaadele;
Eristav. Kursusehinde moodustavad kontrolltööd või arvestustööd,
suulised diskussioonid/ ettekanded ning protsessi hindavad tööd.
Aineõpetaja täpsustab õppeinfosüsteemis kursuse esimeses
sissekandes vastavate tööde arvu ning hinde kujunemise viisi.
Kursusehinnet
arvestatakse
geograafia
kooliastmehinde
väljapanemisel.
Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, atlased,
tabelid, diagrammid, internet, audiovisuaalsed materjalid jt.
Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelule.


Hindamine

Õppematerjalid
Kirjandus
(soovituslik
kirjandus)
Kursuse väljund

Inimühiskonna parem mõistmine. Osalemine õpilasvõistlustel ja
projektides.
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Lisa 14. Ühiskonnaõpetus
Kursuse nimetus
Eelduskursused
Lõimumine
Kursuse maht ja
õppekorraldus

Õpetamise aeg
Kursuse
eesmärgid

Kursuse
lühikirjeldus

ÜHISKONNA ARENG JA DEMOKRAATIA.
Ühiskonnaõpetuse 1. kursus
Puuduvad
Ühiskonnaõpetuses käsitletavad teemad on üldpädevuste kaudu
seotud kõikide teiste õppeainetega.
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe
(loengud, seminarid), õppekäikude, sh MTÜ-de ja avaliku sektori
asutuste ja ettevõtete külastused ning
meeskonnatöö,
konsultatsioonide või individuaaltundide vahel vastavalt kursuse
õpieesmärkidele. Kursuse alguses tutvustab õpetaja kursusel
käsitlevaid konkreetseteid õpivorme ja mahte.
11. klassis
 väärtustada
inimõigusi,
põhivabadusi,
demokraatia
põhimõtteid ja üldtunnustatud käitumisreegleid ning
seadusekuulekust;
 austada inimväärikust;
 mõista
ning
austada
oma
ja
teiste
rahvaste
kultuuriväärtuslikkust,
erinevaid
maailmavaatelisi
tõekspidamisi (v.a inimsusevastased) ning saada aru kultuuride
dialoogi tähendusest ja vajalikkusest.
Nüüdisühiskond ja selle kujunemine. Avalik ja erasektor.
Kodanikuühiskond. Inimõigused.
Demokraatliku ühiskonna valitsemine ja kodanikuosalus.
Erakonnad ja kodanikuühendused. Huvid, nende realiseerimine
ühiskonnas. Erakonnad. Huvirühmad. Kodanikuühiskond, kaasamine.
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.
Valimised. Peamised valimissüsteemid. Valimiskäitumine, valimiste
tulemused. Riigikogu. Kohalike omavalitsuste volikogude ja Euroopa
Parlamendi valimised Eestis. E-valimised.
Poliitilised
ideoloogiad.
Liberalism,
konservatism,
sotsiaaldemokraatia.
Vasakja
parempoolsus
erinevates
poliitikavaldkondades. Äärmusideoloogiad (natsism, fašism,
kommunism, islami fundamentalism).
Euroopa Liit. Euroopa Liidu institutsioonid ja nende ülesanded:
Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu, Euroopa
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Kursuse
õpitulemused

Hindamine

Õppematerjalid
Kirjandus
(soovituslik
kirjandus)
Kursuse väljund

Komisjon, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Kohus. Euroopa Liidu
poliitikavaldkonnad.
Kursuse lõpus õpilane:
 mõistab
nüüdisühiskonna
toimemehhanisme,
tunneb
ühiskonnaelu valdkondi ja nende omavahelist seotust ning
oskab ennast suhestada ühiskonna arenguga;
 tunneb demokraatia põhimõtteid ning vorme, analüüsib ja
väärtustab demokraatia võimalusi (sh kodanikuaktiivsust) ning
hindab ohte;
 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;
 tunneb ning järgib inim- ja kodanikuõigusi ning -vabadusi,
seisab vastu humanistlike ja demokraatlike väärtuste
eiramisele ning tunneb kodanikuvastutust;
 kirjeldab
demokraatliku
valitsemiskorralduse
toimemehhanisme Eestis ja Euroopa Liidus ning valitsemises
osalemise võimalusi;
 iseloomustab poliitilisi ideoloogiaid ja kujundab oma
põhjendatud eelistused;
 tunneb kursusel käsitletavaid mõisteid.
Mitteeristav. Arvesatud/mittearvestatud. Koondhinde moodustavad
rühmatööd ja/või protsessitööd perioodi jooksul või arvestusperioodi
lõpus. Aineõpetaja täpsustab õppeinfosüsteemis kursuse esimeses
sissekandes vastavate tööde arvu ning hinde kujunemise viisi.
Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.
Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelule.
Inimühiskonna parem mõistmine. Osalemine õpilasvõistlustel ja
projektides.
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Kursuse nimetus
Eelduskursused
Lõimumine
Kursuse maht ja
õppekorraldus

Õpetamise aeg
Kursuse
eesmärgid

Kursuse
lühikirjeldus

Kursuse
õpitulemused

MAJANDUS JA MAAILMAPOLIITIKA. Ühiskonnaõpetuse 2.
kursus
Ühiskonnaõpetuse 1. kursus
Ühiskonnaõpetuses käsitletavad teemad on üldpädevuste kaudu
seotud kõikide teiste õppeainetega.
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe
(loengud, seminarid), õppekäikude, sh teadusasutuste ja ettevõtete
külastused ning
e-õppe, meeskonnatöö, konsultatsioonide või
individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele. Kursuse
alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid õpivorme
ja mahte.
12. klassis
 Väärtustada ja kaitsta inimõigusi ning demokraatliku
ühiskonna põhivabadusi;
 Väärtustada kodaniku rolli ja vastutust õigus- majandusalatest
küsimustes ning suurendada õppija teadlikkust kodaniku
rollist, õigustest ja vastutusest.
Ühiskonna majandamine: riik ja majandus; tööturg ja hõive; tarbimine
ja investeerimine
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.
Üleilmastumine.
Globaalprobleemid,
lahenduste otsingud.
Kursuse lõpul õpilane:
 omab ülevaadet nüüdisaegse majanduse toimimisest ja
erinevatest majandussüsteemidest; iseloomustab riikide
majandusliku suhtlemise põhimõtteid; väärtustab säästva
majanduse põhimõtteid;
 tunneb tarbija ning ettevõtja rolli ühiskonnas, mõistab nende
ühis- ja vastandlikke huve;
 tunneb maksupoliitikat, selle mõju üksikisikule ja ühiskonnale,
väärtustab maksude maksmist kui kodaniku ja ettevõtja panust
ühiskonna heaolusse;
 teab oma võimalusi ja oskab käituda tööturul; mõistab
elukestva õppe olemust ja vajadust;
 teab
tähtsamaid
globaalprobleeme;
iseloomustab
nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse; osaleb
ühiskonna arengu aruteludes ning mõistab rahvusvaheliste
kodanikualgatusprojektide tähtsust probleemidele osutamisel
ja nende lahendamisel;
 tunneb humanitaarõiguse norme, nendest tulenevaid piiranguid
ja kaitset; austab elu ja inimväärikust.
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Hindamine

Õppematerjalid
Kirjandus
(soovituslik
kirjandus)
Kursuse väljund

Mitteeristav. Arvesatud/mittearvestatud. Koondhinde moodustavad
rühmatööd ja/või protsessitööd perioodi jooksul või arvestusperioodi
lõpus. Aineõpetaja täpsustab õppeinfosüsteemis kursuse esimeses
sissekandes vastavate tööde arvu ning hinde kujunemise viisi.
Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.
Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelule.
Inimühiskonna parem mõistmine. Osalemine õpilasvõistlustel ja
projektides.
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