10. klassi valikkursus: „Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid
väljaspool Euroopat“:
Kursuse lühikirjeldus:
Valikkursus koosneb üheksast teemast. Kursust võib õpetada ülevaatena kõigist teemadest või
käsitleda valikuliselt vähemalt nelja teemat sügavamalt.
Valikkursuse õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppetegevus, hindamine ja füüsiline õpikeskkond
lähtuvad ajaloo ainekava põhimõtetest.

Gümnaasiumi õpitulemused:
Gümnaasiumi õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust.
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) iseloomustab ja võrdleb väljaspool Euroopat asuvate tsivilisatsioonide ühiskonda, kultuuri
ja vaimulaadi ning mõistab ajaloolise arengu järjepidevust;
2) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ja teadvustab oma rolli kultuuripärandi säilitajana;
3) analüüsib ideoloogiliste ja tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ning
väärtushinnangutele;
4) analüüsib ja võrdleb tsivilisatsioone Euroopas ning väljaspool Euroopat, toob esile
sarnasusi ja erinevusi ning leiab näiteid vastastikuste mõjude kohta tsivilisatsioonide arengus;
5) kasutab erinevaid teabeallikaid, sh ajalookaarte ja seisukohti, mõistab ajaloosündmuste ja protsesside erineva tõlgendamise põhjusi ning hindab allika või käsitluse usaldusväärsust;
6) suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende pilgu läbi
ning võttes arvesse ajastu eripära.

Õpitulemused ja õppesisu:
1. Esiaeg ja tsivilisatsioonide teke:
Õpitulemused:
Kursuse lõpul õpilane:
1) iseloomustab esiaja arengujärke ja saavutusi ning analüüsib seoseid ja järjepidevust
arengus;
2) teab antropogeneesi põhijärke ja analüüsib erinevaid käsitlusi inimese kujunemisest;
3) analüüsib tsivilisatsioonide kujunemise põhjusi ja arengut, iseloomustab näidete kaudu
tsivilisatsioonide peamisi tunnuseid;
4) teab esiaja allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi esiaja arengu kohta;
5) näitab kaardil varajaste tsivilisatsioonide asualasid.
Õppesisu:
Esiaja arengujärgud. Inimese põlvnemine. Inimene ja loodus. Mõtlemise ja kõne tekkimine.
Kunsti alged. Inimkonna arengu ebaühtlus. Kütid, kalastajad ja korilased. Maaharijad ja
karjakasvatajad. Metallide kasutuselevõtt. Varajaste tsivilisatsioonide peamised tunnused.

1. Egiptus:
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) analüüsib Egiptuse riiklust, ühiskonda ja igapäevaelu, loob seoseid mineviku ja tänapäeva
vahel;
2) iseloomustab näidete kaudu Egiptuse kultuuripärandit ning religiooni, teaduse ja kirja
arengut;
3) teab Egiptuse ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Egiptuse ajaloo kohta.
Õppesisu:
Riigi tekkimine. Ühiskond ja eluolu. Religiooni põhijooned. Surnutekultus. Kirjandus.
Teadus. Egiptus tänapäeval.
2. Mesopotaamia ja Ees-Aasia:
Õpitulemused:
Kursuse lõpul õpilane:
1) analüüsib riiklust, ühiskonda ja igapäevaelu Mesopotaamias ja Ees-Aasias ning loob
seoseid mineviku ja tänapäeva vahel;
2) iseloomustab näidete kaudu Mesopotaamia ja Ees-Aasia kultuuripärandit ning religiooni,
kirja, kirjanduse ja teaduse arengut;
3) tunneb iisraeli rahva ajaloo põhisündmusi ja monoteistliku religiooni kujunemist;
4) teab olulisemaid kirjalikke allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Mesopotaamia ja EesAasia ajaloo kohta.
Õppesisu:
Sumeri linnriigid: ühiskond ja eluolu. Semiidid. Vana-Babüloonia. Hammurabi koodeks.
Babüloonia ühiskond ja eluolu. Assüüria. Uus-Babüloonia. Babüloni ehitised. Religiooni
põhijooned. Kangelaseepika ja Gilgameš. Teadus.
Indoeurooplased, küsimus nende päritolust. Hetiidi impeerium. Pärsia impeerium.
Foiniikia ja Iisrael: Foiniikia linnriigid, kaubandus ja meresõit. Kultuurikontaktid. Iisrael:
ülevaade iisraeli rahva ajaloost. Monoteismi kujunemine ja Vana Testament.
Mesopotaamia ja Ees-Aasia alad tänapäeval.
3. Kreeta-Mükeene:
Õpitulemused:
Kursuse lõpul õpilane:
1) tunneb Kreeta-Mükeene perioodi kui varaseimat ajajärku Kreeka ajaloos;
2) iseloomustab Kreeta-Mükeene ühiskonda ja selle mõju hilisemale Kreeka tsivilisatsioonile;
3) teab Kreeta-Mükeene ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Kreeka ajaloo kohta.
Õppesisu:
Arheoloogilised kaevamised: Knossos, Mükeene, Trooja. Kiri, selle dešifreerimise tulemused.
Kreeta ja Mükeene ühiskond. Naiste positsioon Kreetal. Kreeta-Mükeene mõju hilisemale
Kreeka tsivilisatsioonile.

4. India:
Õpitulemused:
Kursuse lõpul õpilane:
1) tunneb India ajaloo tähtsamaid arengujärke Induse tsivilisatsioonist Euroopa
kolonisatsiooni alguseni ning loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel;
2) analüüsib India ühiskonda, eluolu, religioone ja kultuuripärandit;
3) teab India ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi India ajaloo kohta.
Õppesisu:
Induse kultuur. Aarjalaste sisseränd. Riikluse ja ühiskonna areng. Kastid. Veedad.
Brahmanism. Budism. Hinduism. Sanskrit. Kirjandus. Teadus. Kunst. Islami levik Indias.
India tänapäeval.
5. Hiina:
Õpitulemused:
Kursuse lõpul õpilane:
1) tunneb Hiina ajaloo peamisi arengujärke tsivilisatsiooni tekkest kuni keisririigi lõpuni ning
loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel;
2) iseloomustab Hiina ühiskonda, eluolu, religiooni ja kultuuripärandit;
3) teab Hiina ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Hiina ajaloo kohta.
Õppesisu:
Vana-Hiina tsivilisatsiooni kujunemine. Keisririigi teke. Riigi ja ühiskonna korraldus.
Ametnikkond. Religioon ja filosoofia: konfutsianism, taoism. Hieroglüüfkiri. Kirjandus.
Teadus. Leiutised. Kunst. Hiina tänapäeval.
6. Ameerika:
Õpitulemused:
Kursuse lõpul õpilane:
1) tunneb Kesk-Ameerika ja Andide tsivilisatsioonide peamisi arengujärke nende
tsivilisatsioonide tekkest kuni eurooplaste koloniaalvallutuseni, loob seoseid mineviku ja
tänapäeva vahel;
2) iseloomustab ja võrdleb Kesk-Ameerika ning Andide tsivilisatsioonide ühiskonda, eluolu,
religiooni ja kultuuripärandit;
3) teab Ameerika põlisrahvaste (maiade, inkade, asteekide) ajaloo allikaid ning teeb allikate
alusel järeldusi Ameerika varasemate tsivilisatsioonide kohta.
Õppesisu:
Kesk-Ameerika tsivilisatsioon: maiad, asteegid. Andide tsivilisatsioon: inkad. Riigi ja
ühiskonna korraldus. Religioon. Tähtsamad kultuurisaavutused. Ameerika tsivilisatsioonide
häving.

7. Araabia maad:
Õpitulemused:
Kursuse lõpul õpilane:
1) tunneb islami teket ja levikut Aasias ja Vahemere maades ning iseloomustab islami mõju
ühiskonnale;
2) analüüsib araabia kultuuripärandit, toob näiteid araabia kultuuri mõju kohta Euroopale,
loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel;
3) teab araabia allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi araabia maade ajaloo kohta.
Õppesisu:
Islami teke ja levik. Muhamed. Koraan. Religiooni osa igapäevaelus. Abielu ja perekond.
Sunna. Islami uskumused ja tavad. Sunniidid, šiiidid.
Araabia vallutused, Araabia kalifaat ja selle lagunemine.
Eri rahvaste kultuuri ühtesulamine. Arhitektuur. Kirjandus. Teadus. Araabia kultuuri mõjud
Aasia ja Euroopa kultuurile. Araabia maad tänapäeval.
8. Aafrika tsivilisatsioonid:
Õpitulemused:
Kursuse lõpul õpilane:
1) tunneb tähtsamaid Aafrika kultuure ning loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel;
2) iseloomustab Aafrika põlisrahvaste kultuuride erijooni;
3) teab Aafrika ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Aafrika ajaloo kohta.
Õppesisu:
Etioopia riik ja kultuur. Lääne-Aafrika kultuurid: Ghana ja Mali, kontaktid Vahemere
maadega; Joruba kultuur. Zimbabwe kultuur. Aafrika langemine Euroopa riikide võimu alla.
Kolonisatsiooni tagajärjed Aafrikale. Aafrika tänapäeval.

11. klassi valikkursus „Üldajalugu – Euroopa maade ja Ameerika
Ühendriikide ajalugu“:
Kursuse lühikirjeldus:
Valikkursus koosneb seitsmest teemast. Kursust võib õpetada ülevaatena kõigist teemadest
või käsitleda valikuliselt vähemalt nelja teemat sügavamalt.
Valikkursuse õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppetegevus, hindamine ja füüsiline õpikeskkond
lähtuvad ajaloo ainekava põhimõtetest.

Gümnaasiumi õpitulemused:
Gümnaasiumi õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust.
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) eristab Euroopa kultuuriareaale, selgitab nende eripära kujunemise põhjusi ja ajaloolisi
tagamaid ning tähtsust Euroopa ajaloo kujunemisel ja seoseid tänapäevaga;
2) analüüsib Euroopa riikide ühiskonda, kultuuri ja vaimulaadi, arengu sarnasusi ja erinevusi,
vastastikuseid seoseid ning ajaloolise arengu järjepidevust;
3) tunneb Ameerika Ühendriikide ajaloo põhijooni ning selle seost Euroopa ajalooga;
4) analüüsib Euroopa ajaloo mõju Eestile ning seostab Eesti ajalugu Euroopa ajaloo üldiste
protsessidega poliitikas, majanduses ja kultuuris;
5) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning teadvustab oma rolli kultuurikandjana ja
kultuuripärandi säilitajana;
6) analüüsib ideoloogiliste ja tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ja
väärtushinnangutele; analüüsib riikidevahelist koostööd ning konfliktide lahendamise viise;
7) kasutab erinevaid teabeallikaid, sh ajalookaarte ja seisukohti, mõistab ajaloosündmuste ja protsesside erineva tõlgendamise põhjusi ning hindab allika või käsitluse usaldusväärsust;
8) rekonstrueerib minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende pilgu läbi ning
võttes arvesse ajastu eripära.

Õpitulemused ja õppesisu:
1. Euroopa rahvastik, majandus ja kommunikatsioon:
Õpitulemused:
Kursuse lõpul õpilane:
1) nimetab Euroopa rahvaarvu muutumist mõjutanud tegureid ning analüüsib seoseid
rahvaarvu muutumise ja valitseva peremudeli vahel;
2) kirjeldab Euroopa ühiskonna valitsemise põhijooni erinevatel ajastutel, analüüsib riikluse
vormide muutumist, seisuslikku korraldust ja selle tähtsust ühiskonna valitsemisel ning
modernse demokraatia kujunemist;
3) kirjeldab Euroopa majandusliku arengu põhijooni eri aegadel ning võrdleb Lääne- ja IdaEuroopa majanduslikku arengut;
4) iseloomustab kommunikatsiooni ja meedia arengu põhijooni ning tähendust Euroopa
kultuurilisele lõimumisele;
5) analüüsib rahvastiku-, majandus- ja kommunikatsiooniprotsesside mõju üksikisikule.

Õppesisu:
Rahvaarvu dünaamika ja seda mõjutanud tegurid. Perekond. Ühiskonna valitsemise
põhijooned. Riikluse vormid ja nende muutumine. Seisuslik korraldus. Modernse demokraatia
kujunemine. Majanduse arengu põhijooned. Lääne- ja Ida-Euroopa arengu erijooned.
Kommunikatsiooni ja meedia areng. Euroopa kultuuriline lõimumine. Vabadus ja sõltuvus
Euroopa ajaloos.
2. Prantsusmaa:
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) teab Frangi riiki Prantsusmaa eelkäijana, tunneb Prantsuse riigi kujunemise olulisemaid
etappe ja ühiskonnaelu muutumist;
2) teab reformatsiooni ajal katoliku usu püsimajäämise põhjusi;
3) teab valgustusliikumise, Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade tähendust Euroopa
ajaloo taustal;
4) analüüsib Prantsusmaa ajaloo seoseid Euroopa ajaloo protsessidega;
5) väärtustab Prantsusmaa kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja ajalooobjekte ning
leiab nende kohta infot;
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid generaalstaadid, pärtliöö, žirondiinid, jakobiinid;
7) teab, kes olid Henri IV, kardinal Richelieu, Louis XIV, Napoleon Bonaparte ja
Robespierre, ning iseloomustab nende tegevust.
Õppesisu:
Frangi riik. Keskaegne Prantsusmaa. Saja-aastane sõda. Reformatsioon Prantsusmaal.
Hugenottide sõjad. Absolutismi kujunemine Prantsusmaal. Louis XIV. Barokk-kultuuri
õitseng. Prantsusmaa revolutsiooni eelõhtul. Revolutsiooni põhietapid ja tagajärjed.
Revolutsioonisõjad. Napoleoni sõjad ja ümberkorraldused Euroopas. Bourbonide
restauratsioon. Juulimonarhia. Teine keisririik. Pariisi Kommuun. Kolmas vabariik.
Koloniaalpoliitika.
3. Suurbritannia:
Õpitulemused:
Kursuse lõpul õpilane:
1) teab normannide tähendust Inglismaa kujunemisel;
2) teab Inglismaa reformatsiooni eripära;
3) seletab parlamentarismi ning modernse demokraatia kujunemist;
4) selgitab Suurbritannia tõusu juhtivaks koloniaalvõimuks;
5) analüüsib Suurbritannia ajaloo seoseid Euroopa ajalooga;
6) väärtustab Suurbritannia kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja ajalooobjekte ning
leiab nende kohta infot;
7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Magna Charta, puritaanid ja independendid, õiguste
bill, toorid ja viigid, tööstusrevolutsioon, tšartism;
8) teab, kes olid püha Patrick, William Vallutaja, Henry VIII, Elizabeth I, Cromwell ja
Victoria, ning iseloomustab nende tegevust.
Õppesisu:
Inglismaa enne normannide vallutusi. Keskaegne Inglismaa. Rooside sõda. Reformatsioon
Inglismaal. Elizabeth I. Kuninga ja parlamendi vastasseis Charles I ajal. Kodusõja puhkemine,

selle konfessionaalsed jooned. Cromwelli diktatuur. Restauratsioon. Isikuvabaduse ja
parlamentarismi kindlustumine 17. sajandi lõpul ja 18. sajandil. Inglismaa tõus juhtivaks
koloniaalvõimuks. Kuninganna Victoria ajastu. Parlamendireform. Iiri küsimus. „Hiilgav
isolatsioon“ välispoliitikas. Briti koloniaalimpeerium.
4. Saksamaa:
Õpitulemused:
Kursuse lõpul õpilane:
1) teab Karl Suure keisririiki;
2) teab Saksamaa partikularismi põhjusi ja reformatsiooni osa selles;
3) iseloomustab Preisimaa ja Austria arengu põhijooni, sealhulgas valgustuslikke reforme
nendes riikides;
4) iseloomustab Saksamaa ühinemist ja Saksa keisririigi arengut enne Esimest maailmasõda;
5) analüüsib Saksamaa ajaloo seoseid Euroopa ajalooga;
6) väärtustab Saksamaa kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja ajalooobjekte ning leiab
nende kohta infot;
7) teab, kes olid Karl Suur, Karl V, Friedrich II, Maria Theresia, Joseph II, Metternich ja Otto
von Bismarck, ning iseloomustab nende tegevust.
Õppesisu:
Karl Suure keisririik. Saksa Rahva Püha Rooma riik. Saksamaa partikularism. Kuurvürstid.
Habsburgide valduste kasv Karl V ajal. Reformatsiooni mõju Saksamaa arengule.
Kolmekümneaastane sõda. Brandenburgi-Preisimaa tõus. Friedrich II valgustatud absolutism.
Austria Habsburgide võimu all. Türgi ekspansiooni tagasitõrjumine. Keiser Joseph II
valgustuslikud reformid. Preisimaa häving ja uuenemine. Rahvusluse tõus Saksamaal. 1848.–
1849. aasta revolutsioon. Saksamaa ühendamine. Saksa keisririik enne Esimest maailmasõda.
5. Skandinaavia:
Õpitulemused:
Kursuse lõpul õpilane:
1) iseloomustab Skandinaavia ajaloolise arengu sarnasust ja eripära võrreldes muu
Euroopaga;
2) teab olulisemaid poliitilisi arengusuundi Läänemere regioonis tervikuna, poliitiliste
jõudude vahekorda ja selle muutumist;
3) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid viikingid, normannid, varjaagid, ruunikiri, saaga,
Valhalla;
4) analüüsib Skandinaavia maade ajaloo seoseid Euroopa ajalooga;
5) väärtustab Skandinaavia maade kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja ajalooobjekte
ning leiab nende kohta infot;
6) teab, kes olid Leif Eriksson, Knut Suur, Gustav I Vasa, Gustav II Adolf, Karl XI ja Karl
XII, ning iseloomustab nende tegevust.
Õppesisu:
Skandinaavia ühiskond varakeskajal. Viikingid. Ristiusustamine ja riikide teke.
Skandinaavlaste muistne maailmapilt. Kalmari unioon. Luteriusu kindlustumine Skandinaavia
maades. Rootsi suurvõimu ajastu Läänemere ruumis. Skandinaavia maade arengu põhijooni
pärast Põhjasõda.

6. Bütsants ja Venemaa:
Õpitulemused:
Kursuse lõpul õpilane:
1) teab õigeusu kiriku kujunemist Bütsantsis ning Bütsantsi riigi ja ühiskonna põhijooni;
2) iseloomustab Venemaa ühiskonna arengu ja valitsemise eripära, püüdu euroopastumisele
ning vastandumist Euroopale;
3) iseloomustab õigeusu mõju Venemaa arengule ja kultuurile ning seletab Moskva kui
„kolmanda Rooma“ kontseptsiooni;
4) kirjeldab Vene ekspansionismi põhisuundi ja tulemusi;
5) analüüsib Bütsantsi ja Venemaa ajaloo seoseid Euroopa ajalooga;
6) väärtustab Bütsantsi ja Venemaa kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja
ajalooobjekte ning leiab nende kohta infot;
7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid patriarh, metropoliit, ikoon, kirillitsa, veetše,
družiina, opritšnina, vanausulised, dekabristid, slavofiilid, narodnikud;
8) teab, kes olid Justinianus, Rjurik, Vladimir Püha, Jaroslav Tark, Ivan IV Julm, Peeter I,
Katariina II, Aleksander I, Aleksander II ja Pjotr Stolõpin, ning iseloomustab nende tegevust.
Õppesisu:
Bütsantsi riik ja ühiskond pärast Lääne-Rooma langemist. Kreekakatoliku kiriku kujunemine.
Bütsants ristisõdade ajastul. Türgi ekspansiooni algus. Konstantinoopoli langemine.
Slaavlased ja Kiievi riik. Keskaegne Novgorod. Venemaa Kuldhordi ülemvõimu all. Moskva
kui „kolmas Rooma“. Ivan Julm ja opritšnina. Vene ekspansionism 16.–19. sajandil ning selle
tulemused. Segaduste aeg ja Romanovite dünastia võimuletulek. Õigeusu kirik vaimuelu
kujundajana. Kirikulõhe. Peeter I Venemaa euroopastajana. Katariina II valgustatud
absolutism. Aleksander I reformid. 1812. aasta Vene-Prantsuse sõda. Detsembrimäss.
Läänlased ja slavofiilid. Aleksander II ja pärisorjuse kaotamine. Terrorism. Narodniklus.
Moderniseerimine, rahvuslus ja venestamine.
7. Ameerika Ühendriigid:
Õpitulemused:
Kursuse lõpul õpilane:
1) teab ja seletab Ameerika Ühendriikide tekkimist ning valitsemise ajaloolisi juuri, eriti
iseseisvussõja ja kodusõja tähendust ühiskonna arengule;
2) tunneb põhja, lõuna ja lääne eripära Ameerika ühiskonna arengus;
3) teab Ameerika Ühendriikide tähtsust majandusvabaduse ja sotsiaalsete reformide
teostamisel 19. sajandi lõpul ning 20. sajandi algul;
4) analüüsib Ameerika Ühendriikide ajaloo seoseid Euroopa ajalooga;
5) väärtustab Ameerika Ühendriikide kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja
ajalooobjekte ning leiab nende kohta infot;
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid iseseisvusdeklaratsioon, farmerlus, abolitsionism;
7) teab, kes olid George Washington, Thomas Jefferson ja Abraham Lincoln, ning
iseloomustab nende tegevust.
Õppesisu:
Põhja-Ameerika koloniseerimine. Inglismaa ja Prantsusmaa rivaliteet Põhja-Ameerikas.
Inglise kolooniate lahkulöömine ning Ameerika Ühendriikide iseseisvussõda. Poliitiline
süsteem. Uute territooriumide hõlvamine läänes. Orjanduse küsimus. Lõuna ja põhja eripära.

Kodusõda ja selle tagajärjed. Lõuna rekonstruktsioon. Tööstuslik tõus. Reformid
majandusvabaduse tagamiseks ja sotsiaalsete olude parandamiseks.

Valikkursus „Psühholoogia“
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Gümnaasiumi valikkursuse eesmärgid on toetada tervikliku, iseseisva ja teisi arvestava
inimese
kujunemist, taotledes, et õpilane omandab teadmisi psühholoogia põhiliste seaduspärasuste ja
nende uurimise kohta ning mõistab nende rakendamise võimalusi igapäevaelus, väärtustades
neid.

Kursuse lühikirjeldus
Põhikooli vältel on õpilastel eelkõige inimeseõpetuse erinevate kursuste raames olnud
võimalik
omandada igapäevaelus toimetulekuks vajalikke teadmisi psühholoogiast. Kursus
„Psühholoogia”
loob terviku, mõtestades seni omandatut kõrgemal tasemel, kusjuures rõhk on olulistel
uurimustel
ja katsetel, millega psühholoogilised teadmised on saadud. Samuti omandatakse valmidus
mõista
ning analüüsida enda ja teiste käitumist, toetudes põhilistele psühholoogilistele
seaduspärasustele.
Kursuse läbimisel kujuneb õpilastel arusaam psühholoogiast kui inimese tunnetust ja
käitumist
uurivast teadusest.
Kursuse teemade valikul on toetutud uurimustele ja katsetele, mis annavad valmiduse mõista
psühholoogiateadmiste rakendamise võimalusi eelkõige enda ja teiste käitumise seletamiseks.
Samuti kujuneb arusaam psühholoogiast teadusena, mis aitab mõista inimese olemust
tervikuna
ning seda, kuidas ta koos teistega tegutseb.
Kursus toetab eelkõige õpilaste enesemääratlus-, sotsiaalse ja õpipädevuse kujunemist.
Õppetegevuse valikul lähtutakse inimeseõpetuse üldisest eesmärgist, et toetada õpilase
isiksuse
arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist.

Õppetegevused on aine eesmärkidest lähtuvalt õpilase jaoks mõistetavad ja tähenduslikud
ning
toetavad arusaama õpitava vajalikkusest. Kogu ainekäsitlus on võimalikult elulähedane.
Kursuse õppesisu käsitletakse psühholoogiaalaste teadmiste allikatest ning nende teadmiste
igapäevaelus rakendamise võimalustest lähtudes.
Arvestades õpilase vanuseastet, on olulised kolm valdkonda:
1) avar metoodiline repertuaar, sealhulgas aktiivõppemeetodid (nt arutelud, rollimängud,
rühmatööd, paaristööd, juhtumianalüüsid, ajurünnakud jne) ning praktilised ülesanded (nt
katsed, vaatlused, intervjuud jne), mis võimaldavad õpilastel ise avastada ja oma
kogemusele tuginedes uurida psühholoogia olulisemaid seaduspärasusi ning mõista
teoreetilisi teadmisi;
2) individuaalse ja kollektiivse õppe võimaldamine;
3) õppe sidumine koolivälise eluga (nt projektitööd, uurimistööd, kohtumised erinevate
inimestega jne), kusjuures õppemeetodi valik sõltub konkreetsest õpieesmärgist.
Psühholoogias õpitakse teatud teemasid ülevaate korras ning teatud teemasid sügavuti.
Teemasid
võib käsitleda nii üksteisele järgnevatena kui ka integreerituna, et saavutada oskuste-,
teadmiste ja
väärtustepõhised õpitulemused.
Teistest õppeainetest on kursus tihedalt seotud loodusvaldkonna ja teiste sotsiaalvaldkonna
ainetega.

Gümnaasiumi õpitulemused
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) mõistab inimese taju, tähelepanu, mälu, õppimise, mõtlemise, emotsioonide,
motivatsiooni, isiksuse, vaimsete võimete ja sotsiaalsete protsesside põhilisi seaduspärasusi
ning tunneb neid enda ja teiste käitumises;
2) teab psühholoogias kasutatavaid põhilisi uurimismeetodeid ning eristab teaduslikku
teadmist tavateadmisest;

3) tunneb igapäevaelus kasutusel olevaid psühholoogiaga seotud mõisteid ja kontseptsioone;
4) oskab rakendada psühholoogia seaduspärasusi enda õppimise analüüsimisel ja õpioskuste
arendamisel;
5) mõistab inimeste erinevuste päritolu ja individuaalsust ning väärtustab individuaalseid ja
kultuurilisi erinevusi;
6) analüüsib põhiliste sotsiaalsete protsesside mõju inimese käitumisele igapäevaelus;
7) mõistab ja kirjeldab psühholoogiateadmiste rakendamise võimalusi igapäevaelus.

Õpitulemused ja õppesisu
Psühholoogiateadus
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab teadusliku psühholoogia ja rahvapsühholoogia erinevusi;
2) eristab psühholoogia põhilisi harusid ning mõistab seoseid teiste teadustega;
3) teab psühholoogia põhilisi uurimismeetodeid (kirjeldavad, korrelatiivsed,
eksperimentaalsed) ning toob näiteid psühholoogia teaduslike uurimuste kohta;
4) väärtustab psühholoogiliste nähtuste seletamisel teaduslikku käsitlust.
Õppesisu
Psühholoogia kui teadus. Teaduslik psühholoogia ja rahvapsühholoogia. Psühholoogia
uurimismeetodid.
Psühholoogia harud ja seos teiste teadustega.

Tunnetuse ja tegevuse bioloogiline alus
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab inimese perifeerse ja kesknärvisüsteemi ehitust ning talitlust;
2) kirjeldab närviraku ehitust ja talitlust;
3) selgitab meelelise tunnetuse olemust ja liigitab aistinguid, tuues näiteid igapäevaelust.

Õppesisu
Inimese närvisüsteem: perifeerne ja kesknärvisüsteem. Närviraku ehitus ja talitlus.
Meeleelundid
ja aistingud.
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Taju ja tähelepanu
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab taju ülesandeid ja tajukujundite tekkimist lähtuvalt taju omadustest;
2) teab, kuidas võivad taju omadused (piirid, kujunemise aeg, kestus, püsivus, ruumiline ja
ajaline vastasmõju) mõjutada tajukujundi tekkimist;
3) kirjeldab ja toob näiteid tajuliikide (sügavus-, liikumis- ja ruumitaju) kohta;
4) eristab tahtlikku ja tahtmatut tähelepanu ning kirjeldab nende mõju oma õpitegevusele.
Õppesisu
Taju ja selle omadused. Tajukujundi tekkimine. Tajuliigid: sügavus-, liikumis-, ruumitaju.
Tahtlik ja tahtmatu tähelepanu.

Mälu
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab töömälu ja pikaajalist mälu ning toob näiteid nende olemasolu kohta, toetudes
teaduslikule käsitlusele;
2) kirjeldab ja toob isiklikest kogemustest näiteid episoodilise, semantilise ja protseduurilise
mälu kohta;
3) kirjeldab tähelepanu, infotöötluse sügavuse ja info kokkupakkimise mõju informatsiooni
salvestamisele mälus;
4) teab unustamise põhjusi ning kirjeldab meenutamise tõhusamaks muutmise teid
õpitegevustes.

Õppesisu
Mälu. Töömälu ja pikaajaline mälu. Episoodiline, semantiline ja protseduuriline mälu.
Mäluprotsessid: salvestamine, meenutamine, unustamine.

Õppimine
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) teab, mis on õppimine, ning selgitab, kuidas omandatakse teadmisi ja oskusi;
2) teab ja kirjeldab erinevaid õppimise viise: harjumine, tingimine, sotsiaalne õppimine,
teadmiste konstrueerimine;
3) toob näiteid õppimise viiside rakendumise kohta õpitegevustes ning oskab analüüsida oma
õpitegevusi.
Õppesisu
Õppimine, teadmised ja oskused. Õppimise viisid: harjumine, tingimine, sotsiaalne õppimine,
teadmiste konstrueerimine.

Mõtlemine
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) eristab ja kirjeldab mõtlemise elemente (kujundeid, mõisteid ja skeeme) ning selgitab keele
ja mõtlemise seoseid;
2) teab probleemide lahendamise etappe ja takistusi probleemide lahendamisel, tuues näiteid
protsessi kirjelduse ja takistuste kohta;
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3) kirjeldab teadmiste ja kogemuste mõju probleemide lahendamisele ning loovale
mõtlemisele ning toob isiklikust kogemusest näiteid selle kohta;
4) kirjeldab õppeülesandeid, läbides probleemi lahendamise etappe ja takistusi õppeülesande
käigus, ning analüüsib probleemilahendust tagasivaateliselt.

Õppesisu
Mõtlemine. Mõtlemise elemendid: kujundid, mõisted, skeemid.
Keel ja mõtlemine.
Probleemide lahendamine ja loov mõtlemine.

Emotsioonid ja motivatsioon
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) teab, mis on emotsioon ja millised on põhiemotsioonid, ning kirjeldab, kuidas emotsioonid
väljenduvad füsioloogiliselt, tunnetuslikult ja käitumises;
2) väärtustab emotsioonide väljendusviise, mis ei kahjusta ennast ega teisi, ning
demonstreerib neid õpisituatsioonis;
3) selgitab vajaduste, eesmärkide ja motivatsiooni seoseid;
4) demonstreerib õpisituatsioonis oskust seada lühi- ja pikaajalisi eesmärke ning planeerida
nende saavutamiseks vajalikke tegevusi;
5) selgitab ja toob näiteid bioloogilise ja kultuurilise motivatsiooni avaldumisvormide kohta;
6) kirjeldab inimese saavutusvajaduse rahuldamise võimalusi erinevates
tegevusvaldkondades.
Õppesisu
Emotsioon. Emotsiooni komponendid. Põhiemotsioonid ja emotsioonide väljendamine.
Vajadused, eesmärgid ja motivatsioon. Bioloogiline ja kultuuriline motivatsioon.
Saavutusvajadus.

Individuaalsed erinevused
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab isiksuse viiefaktorilist käsitlust, tuues selle kohta näiteid;
2) selgitab pärilikkuse ja keskkonna osa isiksuseomaduste kujunemises;
3) teab isiksuseomaduste mõõtmise põhilisi meetodeid psühholoogias;
4) toob näiteid üld- ja erivõimekuse väljendumise ning rakendamise võimaluste kohta

inimestel;
5) selgitab intelligentsuskoefitsiendi tähendust;
6) mõistab normi ja hälbivuse suhtelisust ning väärtustab inimeste erinevusi.
Õppesisu
Isiksus, isiksuseomadused. Isiksuse bioloogilised alused. Vaimsed võimed: üldvõimekus ja
erivõimekused. IQ. Individuaalsed erinevused, norm ja hälbivus.

Sotsiaalsed protsessid
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab kultuurilise ja rahvusliku identiteedi kujunemise mehhanisme;
2) analüüsib, kuidas esmamulje, eelarvamused ja stereotüübid mõjutavad inimeste sotsiaalset
taju, ning toob selle kohta näiteid;
3) analüüsib rühmas toimuvate protsesside (sünergia, vastutuse hajumise, konformsuse,
rühmamõtlemise) mõju inimese käitumisele, seostades seda igapäevaeluga;
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4) väärtustab vajadust seista vastu rühmasurvele, mis õhutab ennast ja teisi kahjustavalt
käituma.
Õppesisu
Sotsiaalne võrdlemine ja identiteet. Sotsiaalne taju. Esmamulje, eelarvamused, stereotüübid.
Rühmaprotsessid – sünergia, vastutuse hajumine, konformsus, rühmamõtlemine.

Psühholoogia rakendused
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab psühholoogi tööd eri valdkondades ning teadvustab eetilisi printsiipe
psühholoogias;
2) mõistab psühholoogiateadmiste olulisust ning väärtuslikkust enda ja teiste käitumise
seletamisel.

Õppesisu
Psühholoogi elukutse ja psühholoogia rakendused. Psühholoogiateadmiste rakendamine
igapäevaelus.

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 kursuse
ulatuses ühtlaselt;
3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja
rühmatööd),
et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad
individualiseeritud käsitlust, aitavad õpitut süvitsi mõista ning suurendavad
õpimotivatsiooni;
5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;
6) laiendatakse õpikeskkonda: sotsiaal-kultuuriline keskkond, arvutiklass, labor, asutused,
muuseumid, näitused jne;
7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: arutelud, diskussioonid,
juhtumianalüüsid, paaristööd, projektõpe, rollimängud, rühmatööd, väitlused, õpimapi ja
uurimistöö koostamine, praktilised ja uurimistööd (nt töölehtede täitmine, loovtööde
kirjutamine, infootsingud teabeallikatest) jne;
8) arvestatakse õpilaste ja kohalikku eripära ning ühiskonnas toimuvaid muutusi, millele loob
aluse õppesisu esitus kohustuslike ning süvendavate ja laiendavate teemade kaudu;
9) arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid;

10) võimaldatakse siduda õpet koolivälise eluga ning ainekäsitlus on võimalikult
õpilaskeskne.

Füüsiline õpikeskkond
1. Psühholoogias lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosast ja teistest õpikeskkonda
reguleerivatest õigusaktidest.
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2. Kool korraldab valdava osa õppest klassis, kus on võimalused rühmatööks ja
ümarlauavestluseks ning toetavad demonstratsioonivahendid.
3. Õppe sidumiseks igapäevaeluga võimaldab kool õpet väljaspool klassi.

Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamise
põhiline ülesanne on toetada õpilase arengut, kujundades positiivset minapilti ja adekvaatset
enesehinnangut, kusjuures oluline on õpilase enda roll hindamises, pakkudes võimalusi
enesehindamiseks. Psühholoogias hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi, kuid ei hinnata
hoiakuid
ega väärtusi. Hoiakute ja väärtuste kohta antakse õpilasele tagasisidet. Kirjalikke ülesandeid
hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel
ei
arvestata.
Õpitulemuste hindamise vormid on mitmekesised, sisaldades nii suulisi, kirjalikke kui ka
praktilisi
ülesandeid.
Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane:
1) selgitab ja kirjeldab mõistete sisu ning nende seoseid;
2) selgitab oma arvamusi, hinnanguid, seisukohti ja suhtumisi, seostades neid omandatud
teadmistega ja igapäevaeluga;
3) eristab, rühmitab, võrdleb ja analüüsib olukordi, seisundeid, tegevusi ning tunnuseid
lähtuvalt õpitulemustest;

4) demonstreerib faktide, mõistete ning seaduspärasuste tundmist lähtuvalt õpiülesannete
sisust.
Praktiliste ülesannete puhul õpilane:
1) rakendab teoreetilisi teadmisi praktiliselt õpisituatsioonis;
2) demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpisituatsioonis;
3) kirjeldab õpitulemustes määratud teadmiste ja oskuste rakendamist igapäevaelus.

