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Ajalugu 
 
IX klass  
 
Ajalooõpetuse kaudu kujundatakse erinevaid oskusi: 

 

1) ajas orienteerumise oskus, oskus analüüsida ajaloolise keskkonna kujunemist; 

2) ajaloomõistete tundmine ja kontekstis kasutamine; 

3) küsimuste esitamine ajaloo kohta ning neile vastamine; 

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 ja hindamine, suuline ja kirjalik eneseväljendus ning IKT vahendite kasutamine. 

 

Oskuste kujundamine ajalooõpetuses on pidev protsess ning seda tehakse erinevate 

õppeteemade ja õppemeetodite kaudu. Oskuste taset kirjeldatakse kooliastme lõpul 

õpitulemustena. Ajaloo mõistmise seisukohalt on tähtis kujundada võimet asetada end kellegi 

teise olukorda, vaadelda maailma kellegi teise seisukohast lähtudes. Ajalootundides peab 

õpilastele tutvustama erinevaid ajalookäsitlusi neist ühtki peale surumata. Mõistmaks, et 

ajalookirjutamine sõltub ajast ja ajaloouurija seisukohast, tuleb kujundada kriitilist suhtumist 

erinevatesse mõtteviisidesse ning võrrelda ajaloosündmuste ja -nähtuste käsitlemist eri 

allikates. Õppetegevuses on oluline rakendada mitmekesist metoodikat, mis võimaldab 

õpilastel aktiivselt osaleda õppetegevuses, arendada oma õpioskusi, teha järeldusi, kujundada 

ja väljendada oma arvamust ajaloosündmuste või -nähtuste kohta. Ajalooprobleemide 

analüüsimise kaudu rikastub väärtussüsteem, kujuneb rahvuslik ja kultuuriline identiteet, 

sallivus ja pooldav suhtumine demokraatlikesse väärtustesse, areneb õpilase ajalooline 

mõtlemine ning rikastub ajalooteadvus. 
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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, näitus, raamatukogu, arvutiklass, 

ajalooliskultuuriline keskkond (muistised, ehitised) jne. 

 

 

Maailm kahe maailmasõja vahel 1918–1939 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) näitab kaardil Esimese maailmasõja järel toimunud muutusi (Versailles’ süsteem); 

2) toob esile rahvusvahelise olukorra teravnemise põhjusi 1930. aastail; 

3) iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda; 

4) iseloomustab ning võrdleb Eesti Vabariigi arengut demokraatliku parlamentarismi aastail ja 

vaikival ajastul; 

5) iseloomustab kultuuri arengut ja eluolu Eesti Vabariigis ning maailmas, nimetab uusi 

kultuurinähtusi ja tähtsamaid kultuurisaavutusi; 
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6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid demokraatia, diktatuur, autoritarism, totalitarism  

ideoloogia, fašism, kommunism, natsionaalsotsialism, repressioon, Rahvaste Liit, Versailles’ 

süsteem, vaikiv ajastu, parlamentarism, Tartu rahu; 

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

Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson, ning iseloomustab nende tegevust. 

 

Õppesisu 

 

Rahvusvaheline olukord, Pariisi rahukonverents, poliitiline kaart pärast Esimest maailmasõda, 

Rahvasteliidu tegevus ja mõju, sõjakollete kujunemine Aasias ja Euroopas. 

Maailmamajandus, ülemaailmse majanduskriisi põhjused, olemus ja tagajärjed. 

Demokraatia ja diktatuurid 1920.–1930. aastail, demokraatia ja diktatuuri põhijooned, 

demokraatia Ameerika Ühendriikide näitel, autoritarism Itaalia näitel, totalitarism NSV Liidu 

ja Saksamaa näitel. Eesti Vabariik, Vabadussõda, Asutav Kogu, maareform ja põhiseadus, 

demokraatliku parlamentarismi aastad, vaikiv ajastu, majandus, kultuur ja eluolu, 

välispoliitika. Kultuur ja eluolu kahe maailmasõja vahel, uued kultuurinähtused, teadus, 

tehnika areng, aatomiuuringud, auto ja lennuk, raadio, kino ja film, kirjandus ja kunst, uued 

propagandavahendid. 

 

 

Teine maailmasõda 1939–1945 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) näitab kaardil Teise maailmasõja sõjategevust Idarindel, Läänerindel, Vaiksel ookeanil ja 

Põhja-Aafrikas ning muudatusi Teise maailmasõja järel; 

2) iseloomustab, milline oli rahvusvaheline olukord Teise maailmasõja eel, ja toob esile Teise 

maailmasõja puhkemise põhjusi; 

3) selgitab MRP ja baaside lepingu tähtsust Eesti ajaloos; 

4) iseloomustab Eesti Vabariigi iseseisvuse kaotamist; 

5) teab, millal algas ja lõppes Teine maailmasõda, toob esile Teise maailmasõja tulemused ja 

tagajärjed; 
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6) teab, mis riigid tegutsesid koostöös Saksamaaga ning mis riikidest moodustus Hitleri 

vastane koalitsioon; 

7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid MRP, holokaust, küüditamine, baaside leping, 

okupatsioon, ÜRO. 

 

Õppesisu 

Rahvusvaheline olukord. Lääneriikide järeleandmised Saksamaale. München. MRP. 

Sõjategevuse üldiseloomustus, sõja algus ja lõpp, sõdivad pooled, rinded, holokaust, ÜRO 

asutamine. Eesti Teise maailmasõja ajal, baaside ajastu, iseseisvuse kaotamine, 

juuniküüditamine, sõjategevus Eesti territooriumil, Nõukogude ja Saksa okupatsioon. 

 

Maailm pärast Teist maailmasõda 1945–2000 

Õpitulemused 

 

Õpilane: 

1) iseloomustab külma sõja olemust ning toob esile selle avaldumise valdkonnad ja vormid; 

2) näitab kaardil olulisemaid külma sõja aegseid kriisikoldeid ja muutusi maailma poliitilisel 

kaardil 1990. aastail; 

3) iseloomustab tööstusriikide arengut USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel; 

4) iseloomustab kommunistlikku ühiskonda NSV Liidu näitel ning Eesti arengut NSV Liidu 

koosseisus; 

5) toob esile kommunistliku süsteemi kokkuvarisemise põhjused ja tagajärjed; 

6) analüüsib Eesti iseseisvumise taastamist ja Eesti Vabariigi arengut; 

7) iseloomustab kultuuri ja eluolu 20. sajandil; 

8) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid perestroika, glasnost, külm sõda, kriisikolle, 

kollektiviseerimine, industrialiseerimine, plaanimajandus, massirepressioon, Atlandi Harta, 

Euroopa Liit, NATO, Balti kett, laulev revolutsioon; 

9) teab, kes olid Mihhail Gorbatšov, Boris Jeltsin, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar 

Savisaar ja Mart Laar, ning iseloomustab nende tegevust. 

 

Õppesisu 
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Külm sõda, külma sõja põhijooned ja avaldumisvormid, kriisid ja sõjad. 

Läänemaailm USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel. USA ühiskond, sisepoliitika, 

ühiskondlikud liikumised, välispoliitika. Saksamaa Liitvabariigi majanduse areng, Ida- ja 

Lääne-Saksamaa suhted. Kommunistlikud riigid, kommunistliku süsteemi teke. NSV Liit, 

stalinism, sula, stagnatsioon. Eesti Nõukogude okupatsiooni all, piiride muutumine, 

repressioonid, kollektiviseerimine, industrialiseerimine, poliitiline juhtimine, kultuur ja 

eluolu. 

Kommunistliku süsteemi lagunemine, perestroika ja glasnost, Mihhail Gorbatšov, Boris 

Jeltsin, Saksamaa ühinemine. Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine. Laulev revolutsioon, 

Balti kett, põhiseadusliku korra taastamine. Maailm alates 1990. aastaist, üldülevaade, 

Euroopa Liidu laienemine, NATO laienemine, uued vastasseisud. Kultuur ja eluolu 20. 

sajandi teisel poolel. Teaduse ja tehnika areng, aatomiuuringud, infotehnoloogia, 

massikultuur, naine ja ühiskondlik elu, muutused mentaliteedis. 

 

Õppetegevus 

 

Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: vestlus, diskussioon, väitlused, 

projektõpe, loovülesande, kava, ajajoone, skeemi ja plaani, õpimapi koostamine, rolli- ja 

otsustusmängud, praktilised ja uurimistööd (nt töö allikate ja kaardiga, töölehe ja 

kontuurkaardi täitmine, arutluse kirjutamine, infootsing teabeallikatest ja infoanalüüs), 

tegevuspõhine õpe (nt dramatiseeringud, 

mudelite ja makettide valmistamine). 

 


