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Vajalikud õppevahendid: 
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Õppesisu: 

Eluolu ja kultuur 

Ühiskondlikud liikumised ja ideoloogiad: sotsialism, liberalism, noorsooliikumine, 

kodanikuõiguste liikumised, keskkonnakaitse. Ühiskondlike liikumiste ja ideoloogiate 

avaldumine kultuuris. 

Muutused eluolus: naiste emantsipatsioon, sport, mood, massikultuur, kodumasinad. 

Teaduse ja tehnika areng: autoajastu, raadio, televisioon, arvuti, internet, 

kosmoseajastu. 

Kultuurivaldkondade arengu iseloomulikud jooned: kunst, kirjandus, arhitektuur, 

muusika. 

Mitmekultuurilisuse kontseptsioon. 

Poliitiliste olude mõju Eesti kultuurile ja eluolule. 

Sõja ja rahu küsimus 

Suhtumine sõdadesse: patsifism, võidurelvastumine, desarmeerimine, tuumasõja oht. 



Rahvusvahelised organisatsioonid: Rahvasteliit, ÜRO, NATO. Uue maailmakorra 

loomise katsed. 

Konfliktid ja nende lahendamise püüded Lähis-Ida näitel. 

Eesti osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide töös. 

Inimsusevastased kuriteod 

Massikuritegude ideoloogilised alused ja psühholoogilised juured. 

Koonduslaagrid, GULAG. Küüditamised. 

Natsismikuriteod. 

Kommunismikuriteod. 

Genotsiid, etnilised puhastused. 

Inimsusevastased kuriteod Eestis. 

Muu maailm 

Koloniaalsüsteemi lagunemine ja selle tagajärjed. 

Uute vastasseisude kujunemine, terrorism. 

Islamimaailma aktiviseerumine ja vastuolud läänega. 

 

Õpitulemused: 

Eluolu ja kultuur 

õpilane: 

1. teab tähtsamate ideoloogiate põhiseisukohti ja iseloomustab nende mõju 

ühiskonnale; 

2. teab teaduse ja tehnika arengu saavutusi ning kirjeldab nende rakendumist 

igapäevaelus; 

3. analüüsib kultuuri arengu põhijooni ning seostab neid ühiskonnas toimunud 

muutustega. 

Sõja ja rahu küsimus 

õpilane: 



1. analüüsib, mis asjaoludel kujunesid ja muutusid inimeste hoiakud ning 

väärtushinnangud sõja ja rahu küsimuses 20. sajandi jooksul; 

2. analüüsib rahvusvaheliste organisatsioonide rolli riikidevahelistes suhetes; 

3. teab Lähis-Ida kriisikolde kujunemise põhjusi, selgitab kriisi olemust ja 

püüdeid seda lahendada; 

4. seletab ja kasutab kontekstis mõisteid desarmeerimine, võidurelvastumine, 

patsifism. 

Inimsusevastased kuriteod 

õpilane: 

1. selgitab, mis arengusuunad ühiskonnas tegid võimalikuks inimsusevastaste 

kuritegude toimepaneku; 

2. mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja 

vältimise vajalikkust; 

3. seletab ja kasutab kontekstis mõisteid genotsiid, holokaust, küüditamine, 

GULAG. 

Muu maailm 

õpilane: 

1. iseloomustab koloniaalsüsteemi toimimist, selle lagunemise põhjusi ja 

tagajärgi; 

2. analüüsib uute vastasseisude kujunemist maailmas pärast külma sõja lõppu. 

 

Hindamise kirjeldus: 

 suuline ning kirjalik küsitlus,  

 töö kaartide, dokumentide, allikmaterjali ja piltidega,  

 referaadi ja uurimistöö koostamine,  

 loovtööd ning arutluse kirjutamine.  

 Allikaanalüüsi puhul hinnatakse allikast olulise info leidmist, selle 

tõlgendamist ja võrdlemist, katkendi põhjal vastamist, 

kommenteerimist ning usaldusväärsuse üle otsustamist.  



 Oluliste üksikfaktide tundmine, eriti aga tähtsamate ajaloosündmuste ja 

-nähtuste analüüsi nõudvaid ülesandeid.  

 Arutluse puhul hinnatakse vastavust teemale, ajastu- ja teemakohaste 

faktide teadmist, analüüsi, võrdlemise, seoste loomise ja järelduste 

tegemise oskust ning isikliku suhtumise väljendamist põhjendatud 

hinnangute kaudu. 

Kokkuvõtva hinde kujunemine: 

Kokkuvõttev kursusehinne kujuneb tunnikontrollide, kontrolltööde, arutluste jt 

suuliste ning kirjalike tööde kokkuvõttena. 

  

 


