AJALUGU

9. KLASS

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli ajalooõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi mineviku vastu;
2) tunneb oma kodukoha ajalugu, Eesti ajalugu, Euroopa ning maailma ajalugu ajastut
kõige enam iseloomustavate sündmuste, protsesside ja isikute kaudu;
3) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning oma rolli kultuuripärandi säilitajana ja
edasikandjana ning määratleb end oma rahva liikmena;
4) leiab, üldistab, tõlgendab, kasutab ja hindab kriitiliselt ajalooteavet;
5) kasutab ajaloo põhimõisteid õiges kontekstis, eristab ajaloofakti tõlgendusest ja
arvamusest, näeb ja sõnastab probleeme ning esitab neist lähtudes küsimusi ja pakub
lahendusteid;
6) mõistab põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse ja järjepidevuse olemust ning
hindab allikate usaldusväärsust ajaloosündmusi ja -protsesse ning ajaloolist keskkonda
analüüsides;
7) tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab oma
arvamust, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma eksimusi;
8) tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike ja teabeallikaid, väljendab oma
teadmisi ning oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab õppetegevuses IKT vahendeid
2. Õppeaine kirjeldus
Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis ning ajaloolises keskkonnas
orienteerumiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Õpilasi suunatakse teadvustama, analüüsima,
kriitiliselt hindama ning tõlgendama minevikus aset leidnud sündmusi ja protsesse, nende
seoseid omavahel ja tänapäevaga ning ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi.
Põhikooli ajalooõpetus on kronoloogilis-temaatiline. Õppeaine algab sissejuhatava
algõpetusega ning jätkub muinas- ja vanaaja, keskaja, uusaja ning lähiajaloo õppimisega.
Eesti ajalugu õpitakse lõimituna maailma ajaloo kursusesse. Ainekavas eraldi esitatud Eesti
ajaloo teemasid käsitletakse põhjalikult ja süsteemselt ning tõmmatakse paralleele maailma
ajalooga. Käsitluse põhimõte on liikumine lähemalt kaugemale, alustades kodukoha ajaloost,
kus on oluline luua käsitletava teema ja paikadega isiklik seos.
Ajalooõpetusel on kronoloogiline, poliitiline, majanduslik, sotsiaalne, kultuuriline ja ideede
dimensioon. Põhikoolis tähtsustatakse õpilasele jõukohast, inimesekeskset ajalookäsitlust,
eluolu ja kultuuri teiste ajalooõpetuse dimensioonide ees. Maailma ajalugu käsitletakse
valitud teemade kaudu, millega ei taotleta ajalooperioodidest tervikpildi kujunemist. Luuakse
sild mineviku ja nüüdisaja ajaloosündmuste ja -nähtuste vahel ning kujundatakse arusaam, et
minevikku pöördumata on raske mõista tänapäeva, nt kriisikollete olemust ning paljusid Eesti
ajaloo probleeme.
Ajaloo mõistmisele aitavad kaasa ekskursioonid, õppekäigud, ajaloo- ja ilukirjandus, teater ja
kino, meedia, internet, erinevad inimesed ning paigad. Seda kogemust koolis õpituga
ühendades kujuneb õpilasel arusaam ajaloost. Õpilaste maailmapilti rikastab ainetevaheline
integratsioon ning lähedaste teemade lõimitud käsitlemine, lähtudes erinevatest aspektidest.
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 tutvustatakse õpilastele
erinevaid ajalookäsitlusi neist ühtki peale surumata. Mõistmaks, et ajalookirjutamine sõltub
ajast ja ajaloouurija seisukohast, kujundatakse kriitilist suhtumist erinevatesse mõtteviisidesse
ning võrreldakse ajaloosündmuste ja -nähtuste käsitlemist eri allikates.
Õppetegevuses rakendatakse 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.
3. 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.
III kooliastme spetsiifilised õppetegevused. 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).
4. Õppesisu ja õpitulemused 9. Klassis
Teemad ja orienteeruv tundide maht
Teema
Maailm kahe maailmasõja vahel 1918 1939
Teine maailmasõda 1939 - 1945
Maailm pärast Teist maailmasõda 1945 2000
Kokku

9. klass
25
10
35
70

4.1. Maailm kahe maailmasõja vahel 1918-1939 – 9. klass
Õppesisu
Õpitulemused
Rahvusvaheline olukord
Pariisi rahukonverents. Poliitiline
kaart pärast Esimest maailmasõda.
Rahvasteliidu tegevus ja mõju.
Sõjakollete kujunemine Aasias ja
Euroopas.

 Näitab kaardil Esimese maailmasõja järel
toimunud muutusi (Versailles’ süsteem).
 Toob esile rahvusvahelise olukorra teravnemise
põhjusi 1930. aastail.
 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Rahvaste
Liit, Versailles' süsteem.

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.

 Iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ja
diktatuurset ühiskonda.
 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid
demokraatia, diktatuur, autoritarism,
totalitarism, ideoloogia, fašism, kommunism,
natsionaalsotsialism, repressioon,
parlamentarism.
 Teab, kes olid Jossif Stalin, Benito Mussolini,
Adolf Hitler, Franklin Delano Roosevelt, ning
iseloomustab nende tegevust.
 Iseloomustab ning võrdleb Eesti Vabariigi
arengut demokraatliku parlamentarismi aastatel
ja vaikival ajastul.
 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid vaikiv
ajastu, Tartu rahu.
 Teab, kes olid Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson,
ning iseloomustab nende tegevust.

Kultuur ja eluolu. Välispoliitika
Kultuur ja eluolu kahe maailmasõja
vahel
Uued kultuurinähtused. Teadus

 Iseloomustab ning võrdleb kultuuri arengut ja
eluolu Eesti Vabariigis ning maailmas, nimetab
uusi kultuurinähtusi ja tähtsamaid
kultuurisaavutusi.

Tehnika areng, aatomiuuringud, auto
ja lennuk, raadio, kino ja film.
Kirjanus ja kunst. Uued
propagandavahendid.
Lõiming pädevuste, läbivate teemade ja teiste õppeainetega:
Pädevused. Mõistab sõjajärgse ja sõjajärgse inimese eluviisi ja väärtushinnanguid; mõistab
seoseid tänapäeva ja varem toimunu vahel; näeb probleeme, analüüsib põhjusi ja tagajärgi;
mõistab ühiskonnas kehtivaid norme ja väärtusi; võrdleb erinevate ajastute väärtushinnanguid,
oskab neid aktsepteerida ning mõista tehnoloogiliste komponentide osa ühiskonna arengus.
Läbivad teemad. Keskkond ja jätkusuutlik areng - ühiskonna jätkusuutlikkus; tehnoloogia ja
innovatsioon; tervis ja ohutus - tervislik eluviis.
Õppeained. Geograafia: Euroopa ja maailma poliitiline kaart. Kirjandus: kirjeldused
majanduskriisist, sõdadevaheline olustik Eestis ja maailmas. Muusika ja kunst:
sõdadevaheline olustik Eestis ja maailmas. Reaalained ja loodusained: muutused
igapäevaelus.
4.2. Teine maailmasõda 1939-1945 – 9. klass
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

Õpitulemused

 Iseloomustab, milline oli rahvusvaheline
olukord Teise maailmasõja eel ja toob esile
Teise maailmasõja puhkemise põhjusi.
 Seletab ja kasutab kontekstis mõistet MRP.
 Teab, millal algas ja lõppes Teine maailmasõda,
toob esile Teise maailmasõja tulemused ja
tagajärjed.
 Teab, mis riigid tegutsesid koostöös Saksamaaga
ning mis riikidest moodustus Hitleri-vastane
koalitsioon.
 Näitab kaardil Teise maailmasõja sõjategevust
Idarindel, Läänerindel, Vaiksel ookeanil ja
Põhja-Aafrikas ning muudatusi Teise
maailmasõja järel.
 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid holokaust,
ÜRO.
 Selgitab MRP ja baaside lepingu tähtsust Eesti
ajaloos.
 Iseloomustab Eesti Vabariigi iseseisvuse
kaotamist.

territooriumil. Nõukogude ja Saksa
okupatsioon

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid
küüditamine, baaside leping, okupatsioon.

Lõiming pädevuste, läbivate teemade ja teiste õppeainetega:
Pädevused. Mõistab seoseid tänapäeva ja varem toimunu vahel; mõistab sõjaaegse inimese
eluviisi ja väärtushinnanguid; peab lugu erinevate rahvaste traditsioonidest ning analüüsib
põhjusi ja tagajärgi.
Läbivad teemad. Keskkond ja jätkusuutlik areng - ühiskonna jätkusuutlikkus; tehnoloogia ja
innovatsioon.
Õppeained. Geograafia: Euroopa ja maailma poliitiline kaart. Kirjandus: elulood.
4.3. Maailm pärast Teist maailmasõda 1945-2000 – 9. klass
Õppesisu
Õpitulemused
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.

 Iseloomustab külma sõja kujunemist ja olemust,
toob esile selle avaldumise valdkonnad ning
vormid.
 Näitab kaardil olulisemaid külma sõja aegseid
kriisikoldeid.
 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid külm
sõda, kriisikolle, Euroopa Liit, Atlanti Harta,
NATO.
 Iseloomustab tööstusriikide arengut USA ja
SLV näitel.

Ida- ja Lääne-Saksamaa suhted.
Kommunistlikud riigid
Kommunistliku süsteemi teke
NSV Liit, stalinism, sula,
stagnatsioon.
Eesti Nõukogude okupatsiooni all

 Iseloomustab kommunistlikku ühiskonda NSV
Liidu näitel.
 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid
kollektiviseerimine, industrialiseerimine,
plaanimajandus, massirepressioon.
 Iseloomustab Eesti arengut NSV Liidu
koosseisus.

Piiride muutumine. Repressioonid.
Kollektiviseerimine.
Industrialiseerimine. Poliitiline
juhtimine. Kultuur ja eluolu.
Kommunistliku süsteemi
lagunemine

 Toob esile kommunistliku süsteemi
kokkuvarisemise põhjused ja tagajärjed.
 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid

Perestroika ja glasnost. Mihhail
Gorbatšov. Boris Jeltsin. Saksamaa
ühinemine

perestroika, glasnost.
 Teab, kes olid Mihhail Gorbatšov ja Boris
Jeltsin, ning iseloomustab nende tegevust.

Eesti Vabariigi iseseisvuse
taastamine

 Analüüsib Eesti iseseisvuse taastamist ja Eesti
Vabariigi arengut.
 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid, Balti kett,
laulev revolutsioon.
 Teab, kes olid Arnold Rüütel, Lennart Meri,
Edgar Savisaar ja Mart Laar, ning iseloomustab
nende tegevust.
 Näitab kaardil muutusi maailma poliitilisel
kaardil 1990. aastail.

Laulev revolutsioon. Balti kett.
Põhiseadusliku korra taastamine.

Maailm 1990. aastatest alates
Üldülevaade.
Euroopa
Liidu
laienemine. NATO laienemine. Uued
vastasseisud.
Kultuur ja eluolu 20. sajandi teisel
poolel

 Iseloomustab kultuuri ja eluolu 20. sajandil.

Teaduse ja tehnika areng,
aatomiuuringud, infotehnoloogia.
Massikultuur. Naine ja ühiskondlik
elu
Muutused mentaliteedis.
Lõiming pädevuste, läbivate teemade ja teiste õppeainetega:
Pädevused. Mõistab erinevate keskkondade reegleid; analüüsib põhjusi ja tagajärgi; näeb
probleeme ning analüüsib põhjusi ja tagajärgi; väärtustab ühiskonnas toimunut; teeb koostööd
ning peab lugu erinevate rahvaste traditsioonidest; oskab võrrelda erinevate ajastute
väärtushinnanguid, aktseptib neid ning mõistab seoseid tänapäeva ja varem toimunu vahel;
mõistab tehnoloogiliste komponentide osa ühiskonna arengus ning. oskab rakendada teavet
õppetöös.
Läbivad teemad. Keskkond ja jätkusuutlik areng - ühiskonna jätkusuutlikkus; tehnoloogia ja
innovatsioon; tervislik eluviis.
Õppeained. Geograafia: Euroopa ja maailma poliitiline kaart. Kirjandus: inimene sõjas,
valikute ees, elulaad ja eluolu, elulood. Muusika: elulaad. Kunst: elulaad, ühislaulud.
Reaalained ja loodusained: muutused igapäevaelus.
5. Füüsiline õpikeskkond
1) Valdava osa õpet korraldatakse klassis, kus saab rühmatöö tegemiseks mööblit
ümber paigutada, on internetiühendus ning audiovisuaalse materjali kasutamise
võimalus.
2) Õppe sidumiseks igapäevaeluga võimaldatakse õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi (muuseumis, arhiivis, näitusel, raamatukogus) vähemalt kaks korda õppeaasta
jooksul.

3) Kasutatakse ainekava eesmärke toetavaid õppematerjale ja -vahendeid:
ajalooatlased, kontuur- ja seinakaardid, allikakogumikud, käsiraamatud,
elulooraamatud ja teabekirjandus, auvised, digitaliseeritud andmebaasid ja arhiivid,
illustratiivne pildimaterjal (fotod, karikatuurid), IKT-põhised õppematerjalid.
6. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli 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 jälgitakse teadmiste (ajaloolise sõnavara) ja oskuste tasakaalu.
Hindamismeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuselisi iseärasusi, individuaalseid
võimeid ning valmisolekut ühe või teise tegevusega toime tulla. Õpitulemuste hindamisel
kasutatakse sõnalisi hinnanguid ja numbrilisi hindeid. Õpilane peab teadma, mida ja millal
hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid.
III kooliastme spetsiifilised hindamise vormid ja põhimõtted. Õpitulemuste kontrollimise ja
hindamise vormid on III kooliastmes mitmekesised, sisaldavad suulist ja kirjalikku küsitlust,
tööd kaartide, dokumentide, allikmaterjali ja piltidega, referaadi ja uurimistöö koostamist,
loovtööd ning arutluse kirjutamist. Allikaanalüüsi puhul hinnatakse allikast olulise info
leidmist, selle hindamist ja võrdlemist, katkendi põhjal vastamist, kommenteerimist ning
usaldusväärsuse üle otsustamist. Üksikfaktide tundmisele eelistatakse olulisemate
ajaloosündmuste ja nähtuste analüüsi nõudvaid ülesandeid. Arutluse puhul hinnatakse
vastavust teemale, ajastu ja teemakohaste faktide tundmist, analüüsi, võrdlemise ja seoste
loomise oskust ning isikliku suhtumise väljendamist põhjendatud hinnangute kaudu.
Kolmandas kooliastmes sobivad kontrolliks ja hindamiseks nii avatud kui ka etteantud
vastusega ülesanded.

