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Ajalugu
Ajalooõpetuse kaudu kujundatakse erinevaid oskusi:
•
•
•
•
•
•

ajas orienteerumise oskus, oskus analüüsida ajaloolise keskkonna kujunemist;
ajaloomõistete tundmine ja kontekstis kasutamine;
küsimuste esitamine ajaloo kohta ning neile vastamine;
funktsionaalne kirjaoskus, kriitiline mõtlemine, arutlusoskus, järelduste tegemine ja
seoste loomine ning oma seisukoha kujundamine ja põhjendamine;
empaatia, oskus asetada end kellegi teise olukorda ajastut arvestades; koostöö- ja
konfliktilahendusoskus;
allikaanalüüs ja töö ajalookaardiga, info leidmine erinevatest teabeallikatest, selle
kasutamine ja hindamine, suuline ja kirjalik eneseväljendus ning IKT vahendite
kasutamine.

Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
•

•

•

•
•
•

lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest,
õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja
läbivate teemadega;
taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub
õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja
huvitegevustega tegelda;
võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ning
rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks
ning loovateks ja kriitiliselt mõtlevateks isiksusteks;
kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;
rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid
õppekeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;
laiendatakse õpikeskkonda: muuseum, näitus, raamatukogu, arvutiklass,
ajalooliskultuuriline keskkond (muistised, ehitised) jne.

Õppesisu ja õpitulemused
Teema

Õppesisu

Maailm Uusaja ühiskonna põhijooned
1600–
Euroopas,
absolutismi
1815
kujunemine,
Louis
XIV,
valgustusfilosoofia,
Inglise
kodusõda ja restauratsioon,

Õpitulemused
Õpilane
• teab, mis muutused toimusid Rootsi ja Vene
ajal Eesti võimukorralduses, talurahva elus,
hariduses ja kultuuris ning mis olid Põhjasõja
tagajärjed Eestile;
• iseloomustab valitsemiskorralduse muutusi
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Inglismaa ja Prantsusmaa, 18.
sajandi valgustatud absolutism
Preisimaa näitel, Friedrich II.
Eesti Rootsi ja Vene riigi
koosseisus,
valitsemine,
keskvõim ja aadli omavalitsus,
Balti erikord, Põhjasõda, Peeter
I, Eesti talurahvas 17. ja 18.
sajandil, muutused majanduses
ja
poliitikas,
vaimuelu
(religioon, haridus, kirjasõna).
USA
iseseisvumine,
Iseseisvussõda, USA riiklik
korraldus.
Prantsuse
revolutsioon
ja
Napoleoni ajastu. Prantsuse
revolutsiooni põhjused ja kulg,
Napoleoni reformid, Prantsuse
revolutsiooni
ja
Napoleoni
sõdade tähtsus Euroopa ajaloos.
Kultuur: barokk, klassitsism.
Maailm Industriaalühiskonna
1815–
kujunemine, tööstuslik pööre,
1918
vabrikutootmine, linnastumine,
industriaalühiskonna sotsiaalne
pale, 19. sajandi poliitilised
õpetused.
Rahvuslus
ja
rahvusriigid,
rahvusluse
kasv
Euroopas,
rahvusriigi loomine Saksamaa
näitel, Saksa keisririik. Eesti 19.
sajandil ja 20. sajandi algul,
Vene impeeriumi äärealade
poliitika,
talurahvaseadused,
rahvuslik
ärkamine,
selle
eeldused, liidrid ja üritused,
venestusaeg,
1905.
aasta
revolutsiooni
tagajärjed.
Esimene maailmasõda, uue
jõudude vahekorra kujunemine
Euroopas, sõja põhjused, kulg ja
tagajärjed, maailmasõja mõju
Eestile. Eesti iseseisvumine:
autonoomiast
Vabadussõjani.
Kultuur 19. sajandil ja 20.
sajandi
algul:
eluolu,
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uusajal: seisuslik riik, absolutism, valgustatud
absolutism, parlamentarism;
• selgitab
Prantsuse
revolutsiooni
ning
Napoleoni reformide põhjusi, tagajärgi ja
mõju;
• toob esile ühiskonna ümberkorraldamise
võimalusi reformide ja revolutsiooni teel ning
saab aru, mille poolest need erinevad;
• teab, mis muutused toimusid Euroopa
poliitilisel kaardil Vestfaali rahu ning Viini
kongressi tulemusena, ning näitab neid
kaardil;
• teab, kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid,
ja iseloomustab Ameerika Ühendriikide
riigikorraldust;
• iseloomustab baroki ja klassitsismi põhijooni;
• seletab ja kasutab kontekstis mõisteid
valgustus,
reform,
revolutsioon,
restauratsioon, absolutism, parlamentarism;
• teab, kes olid Napoleon, Louis XIV, Peeter I
ja Voltaire, ning iseloomustab nende tegevust.
• näitab kaardil Esimeses maailmasõjas
osalenud riikide liite;
• iseloomustab rahvuslikku liikumist Eestis ja
Euroopas;
• selgitab Eesti iseseisvumist;
• teab Esimese maailmasõja põhjusi ja
tagajärgi;
• iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi alguse
peamisi kultuurisaavutusi;
• seletab ja kasutab kontekstis mõisteid
rahvusriik, monopol, linnastumine, rahvuslik
• liikumine, venestamine, autonoomia, Antant,
Kolmikliit,
liberalism,
konservatism,
sotsialism.
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ajakirjandus, seltsiliikumine.
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