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1. Ajalooõpetuse kontseptsioonist ainekavas 
 
Erinevad uuringud ja käsitlused lähtuvad väga erinevatest arusaamadest selle kohta, millised 

peaksid olema ajalooõpetuse sisu ja eesmärgid. Ajalooõpetusest kõneldakse ning selle rolli 

hariduses tõlgendatakse erineval viisil. Kaasaegsete kontseptsioonide ühiseks seisukohaks on, et 

ajalooõpetust käsitlevate teadmiste arengu üheks olulisemaks eeltingimuseks on teadvustada 

selle tõlgenduste variatiivsust. Väärtustatakse reflekteeritud ajalooteadvuse kujunemist, kus 

teadvustatakse ajalugu meie valikuid suunava tegurina ning ajaloo perspektiivsust ja 

konstrueeritust. Selline lähenemisviis ajaloo õpetamisel on õigeid metoodilisi võtteid kasutades 

jõukohane juba teises kooliastmes. 

 

Kaasaegse ajaloohariduse peamine eesmärk on kujundada noori, kes on suutelised analüüsima ja 

mõistma maailma, milles nad elavad, ning tunnevad asjaolusid ja sündmusi, mis seda maailma 

on kujundanud. Teisisõnu, mineviku käsitlemisel võetakse arvesse, mida vajab õpilane tänase 

päeva ja tuleviku mõtestamiseks ning vastupidi – tänases päevas kogetu mõjutab õpilase 

ajalooteadvuse kujunemist.  

 

Ajalooõpetus algab teises kooliastmes. Ajaloo ainekava põhjal võib välja tuua, et ajalooõpetuses 

omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Õpilasi 

suunatakse teadvustama, analüüsima, kriitiliselt hindama ning tõlgendama minevikus aset 

leidnud sündmusi ja protsesse, nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga, 

ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi.  

 

Ajalooõpetuse kaudu kujundatakse minevikku käsitlevaid teadmisi ja oskusi, õppides tundma 

kodukoha ning Eesti, Euroopa ja maailma ühiskonna arengut ja kultuuripärandit. Õpilased 

omandavad kultuuriruumis ja ajaloolises keskkonnas orienteerumiseks vajalikke teadmisi ja 

oskusi. 

 

Ajaloo mõistmisele aitavad kaasa ekskursioonid ja õppekäigud, ajaloo- ja ilukirjandus, teater ja 

kino, meedia, Internet, erinevad inimesed ja paigad. See on oluline mineviku uurimiseks ning 
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ajalooallikate tundmaõppimiseks. Mõnda õpitulemust võibki taotleda muuseumi pedagoogilise 

programmi kaudu, kodukoha tähendusrikkaid paiku või inimeste elukäiku tundma õppides. Selle 

kogemuse ühendamisel koolis õpituga kujuneb õpilasel järk-järgult välja arusaam ajaloost. 

Õpilaste maailmapilti rikastab ainetevaheline lõiming, lähedaste teemade lõimitud käsitlemine 

erinevatest aspektidest lähtuvalt, mille kaudu toetatakse teadmiste ja oskuste kujunemist 

terviklikuks. 

 

 

2. Lõimingu võimalused ja viisid ajalooõpetuses 
 

Lõimingu ehk integratsiooni võimalustesse suhtumisi on kahesuguseid. Ühelt poolt on lõimingut 

võimalik pidada prioriteediks, mis aitab kogu õppetegevusele ning õpiväljundite hulgale anda 

sisulise ühtsuse. Teisalt saab lõimingusse suhtuda kui lisavõimalusse, mis alati ei saagi olla 

võimalik. Viimast lähenemist on põhjendatud sellega, et õppesisu, mis eri õppeainetes näiteks 

mõistetena kasutusele võetakse, sõltub teatud kindlast kontekstist – diskursused konstrueerivad 

teatud mõtlemisvõimalusi, korrastavad ja süstematiseerivad sõnu ja nende tähendusi, võimalikke 

teisi diskursusi välja lülitades.  

 

Ajaloo ainekava lõimingutsentriteks on nii teemad, mõisted kui ka meetodid. See tähendab, et 

kõikides lõiminguvormides esineb koostöö kõigis nimetatud valdkondades. Ainevaldkonna 

siseselt on mõistete ja teemade kattuvus kindlasti suurem kui valdkonnavälise lõimingu puhul. 

Samas on meetodi ümber koonduv lõiming laiahaardelisem, kuna see tähendab 

interdistsiplinaarset ja transdistsiplinaarset koostööd. Ajalooõpetusel on lõimingu kaudu 

kokkupuutevõimalusi kõikide õppeainetega ning õppekava üldpädevustega.  

 

Ajaline kooskõla ajaloo õppeaine ja teiste õppeainete temaatilise käsitluse vahel on teostatav nii 

valdkonnasiseselt kui ka -väliselt. 

 

 

2.1. Sisemise lõimingu olulisus 

 

Sisemise lõimingu muudab aktuaalseks maailmast tervikpildi loomise soov, erinevate faktide 

seostamine. See teostub näiteks vastavasisuliste probleemile ülesehitatud õppeülesannete 

lahendamise tulemusena, kus õpilane lõimib erinevaid teadmisi ja oskusi avastamise teel. 



Ajalugu 
 

Tegemist on keerulise õppimisprotsessiga, kuna sellise lõimingu realiseerimise eelduseks on 

teadmiste ja oskuste omandamise meetodi sobivus õpilase individuaalse õppimise eripäraga. 

 

Ajalooõpetuse jaoks on oluline lõiming erineval tasandil, kuna õppeaine üks eesmärke on 

suunata õpilast seostama erinevates õppeainetes õpitut ning aidata kaasa õpilase tervikliku 

maailmapildi kujunemisele. Sisemise lõimingu saavutamise võimalusi on ainekavaarenduses 

silmas peetud aine struktureerimisel ning teemakäsitluste ja meetodite sobilikus, eakohasuse 

printsiipi järgivas kombineerimises. Toetamaks sisemise lõimingu teket, on ajaloo ainekava 

arendustöös olnud lähtekohaks nii läbimõeldud struktuuri loomine õppeaine sees kui ka koostöö 

teiste õppeainetega ning õppekavaga tervikuna. Käsitluse põhimõtteks on liikumine lähemalt 

kaugemale, alustades kodukoha ajaloost. Oluline on käsitletava teemaga isikliku seose loomine. 

Tähtsustatakse õpilasele jõukohast, inimesekeskset ajalookäsitlust, eluolu ja kultuuri teiste 

ajalooõpetuse dimensioonide ees. 

 

Inimese mõtlemise arengu teooriast tuleneb, et lisaks õpilase enda teadvustatud seoste loomisele 

tema isikliku kogemusega, on hädavajalik ka õppeaine spetsiifiliste mõistete ja oskuste 

perioodiline süvendav ning varasemaid teadmisi üha mitmekesisematesse seostesse paigutav 

seoste loomine varem omandatud mõistete ja oskustega. Kuigi esmapilgul võib tunduda, et 

samade teemade sage kordumine võib õpilastele igav olla, on see oskuslikult planeerituna ja 

läbiviiduna just see, mis muudab uue teabe õpilastele tähenduslikuks.  

 

Üksikasjalikumalt tuleb kaardistada uute või uutest aspektidest käsitletavate mõistete 

omandamiseks kuluvat aega, nende lisandumise järjestust ja jaotumist õppeaastati. Käsitletavate 

faktide hulk ei tohi ületada määra, mis on soovitud kujul ja õpilase eelteadmisi arvestades 

reaalselt omandatav. Seejuures tuleb silmas pidada, et uue valdkonna mõistetega tutvumisel 

peaks õppes käsitletav olema meeleliselt tajutavana ettekujutatav ning võimaldama induktiivset 

käsitlusviisi. Alustada tuleks seega niisuguste ettekujutuste, kontseptsioonide ja oskustega, mis 

moodustaksid hiljem pealeehitatavale konkreetse aluse. Näiteks tutvumine poliitiliste ja 

sotsiaalsete struktuuridega võiks olla hõlpsam siis, kui mõni aasta varem on saanud tuttavaks 

vastavate struktuuride olmeline taust. 

 

Ajalooõpetuse sisemise lõimingu tulemusel peaks paranema õpilaste ajatelje tajumine. Õpetajate 

hinnangul on õpilastel sellega raskusi, kuna sageli mäletavad nad märkimisväärsel hulgal 

ajaloofakte, kuid sageli ei suuda nad paigutada neid seostesse või ajastutesse. Alles eelnev üldine 

ettekujutus ajatelje põhijaotistest ja nendevaheliste piiride kokkuleppelisusest võimaldab hiljem 
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keskenduda ajastute kui omaette tervikute käsitlusele, küsides, mida peetakse neist igaühele 

iseäranis iseloomulikuks. 

 

Järgnevalt on toodud näide (vt näide 1.), kuidas õpitulemused ja õppesisu on ainekavas esitatud 

viisil, mis võimaldab eelteadmistele tuginedes uut teemat käsitleda ning õpitulemusi sügavuti 

arendada. Näide on väljavõte II kooliastme ainekavast. 

 

Näide 1. Näide eelteadmiste arvestamise kohta ainekavas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Ainesisene lõiming 

 

Ainekava koostades on oluline lähtuda õppeaine sisemise lõimingu võimalustest, neid ära 

kasutades ning süstematiseerides. Põhikooli ajalooõpetus on ainekava kohaselt kronoloogilis-

temaatiline. Õppeaine ajalugu algab algõpetusega ning jätkub muinas- ja vanaaja, keskaja, uusaja 

ja lähiajaloo õppimisega. Eesti ajalugu õpetatakse integreerituna maailma ajaloo kursusesse, 

tõmmates paralleele maailma ajalooga. Käsitluse põhimõtteks on liikumine lähemalt kaugemale, 

alustades kodukoha ajaloost, kus on oluline käsitletava teemaga ja paikadega isikliku seose 

loomine.  

 

Kogu põhikooli vältel on ajalooõpetus kronoloogilis-temaatiline, st ajaloo õppimisel käsitletakse 

teemasid kronoloogilise põhimõtte alusel. 5. klassi ajalooõpetuses liigutakse käsitluses lähemalt 

kaugemale, alustades kodukoha ajaloost, kus on oluline käsitletava teemaga ja paikadega isikliku 

5. klass 
Õppeteema Eluolu 
6. klass 
Õppeteema Muinasaeg  
 
Õpitulemused 
Õpilane: 

5. klassis kirjeldab mõnda minevikusündmust ning inimeste eluolu minevikus; väljendab oma 
teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijutu; 

6. klassis kirjeldab muinasaja inimese eluviisi ja tegevusalasid; 
 
5. klassis leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid; 
6. klassis teab, missuguseid muudatusi ühiskonnaelus tõi kaasa metallide kasutusele võtmine; 
 
5. klassis kasutab ajalookaarti; 
6. klassis näitab kaardil ja põhjendab, miks ja millistes piirkondades sai alguse põlluharimine. 
 

5. klassi õppesisu järgi saab õpetaja vajalikud seosekohad järgnevateks teemadeks kujundada 
vastavalt oma eelistustele. Teemade valik: elu linnas ja maal, rahu ja sõja ajal, eluolu, 
tegevusalad, elamud, rõivastus, toit, kultuur ja traditsioonid, nende muutumine ajas. 
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seose loomine. Põhikooli ajaloo ainekavas on soovitus, et ajalooõpetuse kesksete küsimuste 

käsitlemist alustataks õpilase igapäevaeluga seotud (n kool), talle oluliste ja tema jaoks põnevate 

küsimuste kontekstis ning lähtutaks eri ajastuid hõlmavate teemade puhul tänapäevast, 

kodukohast ja õpilaste senistest kogemustest.  

 

Alates 6. klassist on ajalooõpetuse temaatiline ülesehitus kronoloogiline – alustatakse varasemast 

ajaloost ning liigutakse tänapäevale lähemale. Antud lähenemine toetab õpilaste ajalooalaste 

teadmiste ja oskuste kujunemist süsteemselt, võimaldades õppimisel kasutada lihtsamaid 

analüüsivõtteid, näiteks samade teemavaldkondade käsitlemisel läbi erinevate ajalooperioodide. 

Eesti ajalugu õpitakse lõimituna maailma ajaloo kursusesse. Ainekavas on Eesti ajaloo teemad 

eraldi välja toodud ning neid käsitletakse põhjalikult ja süsteemselt, tõmmates paralleele 

maailma ajalooga.  

 

Ainekavas tähtsustatakse II kooliastmel õpilasele jõukohast - inimesekeskset ajalookäsitlust, 

eluolu ja kultuuri teiste ajalooõpetuse dimensioonide (poliitiline, majanduslik, sotsiaalne, 

kultuuriline, ideede dimensioon) ees. III kooliastmes ei toimu järsku dimensioonilist käsitluse 

muutust, küll aga lisanduvad järk-järgult keerukamat analüüsioskust nõudvad meetodid (n 

arutluse kirjutamine, võrdlemine). Lähiajaloo õppimine eeldab ajalookäsitluse poliitilise ja 

majandusliku dimensiooniga harjumist. Vastavaid käsitlusi vaadeldakse sotsiaalse ja kultuurilise 

dimensiooniga lõimituna. Eesmärgiks on õpilastes huvi tekitamine mineviku vastu, arusaama 

kujundamine, et ajalugu on meie kõikide lugu ning ajaloo kaudu on võimalik mõista tänaseid 

sündmusi. Tähtis on võimaldada õpilasele vastavalt tema arengutasemele õpitava seostamist 

varasemate eelteadmiste ning kogemustega, õpitava seostamist erinevate teadmisvaldkondade ja 

praktiliste probleemidega, oma kogemuste refleksiooni. Tähtis on silla loomine mineviku ja 

kaasaja ajaloosündmuste ja -nähtuste vahel, arusaama kujundamine, et minevikku pöördumata 

on raske mõista tänapäeva. 

 

Kõik eeltoodud põhimõtted aitavad kaasa õppeaine eesmärkide ja ainesisu lõimimisele läbi kogu 

põhikooli. Ainekava saab rõhutada teatud aspekte selle lõimingu soodustamiseks, näiteks 

soovitada sujuvat üleminekut uutele meetoditele või teemadele. Nii esimesel kui ka teisel juhul 

on oluline säilitada side varem õpituga. 
 

Järgnevalt on toodud näide (vt näide 2.) sellest, kuidas ainekava sees saab rõhutada temaatilist 

või metoodilist sidusust. 
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Näide 2. Temaatiline ja metoodiline sidusus ainekavas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Ainevaldkondlik lõiming 

 
Lähtuvalt lõiminguteooriast on õppekava horisontaalset lõimingut loovad lahendused seotud 

- ainevaldkonnaga, 

- ainevaldkonna väliste õppeainetega, 

- õppekava pädevuste ning läbivate teemadega. 

Tänane kool tegutseb ajastul, mida iseloomustab osa ühiskonnaelu valdkondade 

globaliseerumine ja osa fragmentiseerumine ning teadmiste ja oskuste kujundamise kaudu 

terviku loomine muutub järjest raskemaks. Oluline pole mitte õpitud teadmiste hulk vaid oskus 

seostada olemasolevaid fakte ja näha olemasolevaid seoseid uue nurga alt, oskus kasutada 

teadmisi uues olukorras. Selle eesmärgi täitmiseks on valdkondlikul lõimingul eelised, mis 

tulenevad ainekavade arendamise protsessist. Ainevaldkonna sisese lõiminguga taotletakse, et 

õpilane areneks terviklikuks isiksuseks, kes oma tegevuses lähtub üldinimlikest väärtustest, kes 

näeb ja mõistab ühiskonnas toimuvat ning omab oskust ja valmidust ühiskonnaellu sekkuda ja 

selles osaleda. Kõikides ainevaldkonna ainetes on ühtlustatud õppesisu diferentseerimise 

süsteem, et pakkuda senisest suuremat võimalust õpilaste isikupära ja ühiskonnas toimuvate 

muutuste arvestamiseks. 

Ajaloo õppeaine kuulub sotsiaalainete ainevaldkonda. Ainevaldkonda kuuluvad õppeained on 

ajalugu, ühiskonnaõpetus ja inimeseõpetus ning valikaine usundiõpetus. Usundiõpetust on 

võimalik valida kõigis kolmes kooliastmes.  

 

Aineõpetaja jaoks on oluline silmas pidada infot teiste valdkonna õppeainete tundide 

jagunemisest. Selle kaudu on hõlpsam jõuda ühiste teemakäsitluste kaardistamiseni.  

Väljavõte õppeaine kirjeldusest: 

[...] 

Õpilaste maailmapilti rikastab ainetevaheline integratsioon ning lähedaste teemade lõimitud 
käsitlemine, lähtudes erinevatest aspektidest. 

[...] 

Oskuste kujundamine ajalooõpetuses on pidev protsess ning seda tehakse erinevate 
õppeteemade ja õppemeetodite kaudu. Oskuste taset kirjeldatakse kooliastme lõpul 
õpitulemustena.  

[...] 
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Sotsiaalainete nädalatundide jaotumine kooliastmeti on järgmine: 

I kooliaste 

Inimeseõpetus  2 nädalatundi 

 

II kooliaste 

Ajalugu  3 nädalatundi 

Inimeseõpetus  2 nädalatundi 

Ühiskonnaõpetus 1 nädalatund 

 

III kooliaste 

Ajalugu  6 nädalatundi 

Inimeseõpetus  2 nädalatundi 

Ühiskonnaõpetus 2 nädalatundi 

 

Sotsiaalainetes käsitletakse inimese ja ühiskonna toimimist minevikus ja tänapäeval. Valdkonnal 

on ühised üldeesmärgid kujundada õpilastes:  

terviklikku isiksust kõigis arenguvaldkondades, adekvaatset enesehinnangut, enda ja teiste 

inimeste väärtustamist ning terviseteadlikkust;  

terviklikku arusaama ühiskonnas esinevatest nähtustest ja protsessidest ning nende seostest ja 

vastastikusest mõjust; 

arusaama kultuurilisest mitmekesisusest ja demokraatia tähtsusest ning jätkusuutliku arengu 

vajalikkusest; 

väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus, õiglus, isamaalisus; 

lugupidamine enda, teiste ja keskkonna vastu.  

 

Ajalugu vaatleb samu teemasid, mis ühiskonnaõpetus (demokraatia ja diktatuurid, 

rahvusvahelised organisatsioonid, riikluse areng, põhjuslikud seosed muutuste toimumiseks 

ühiskonnas) ajaloolises perspektiivis, kuid ühiskonnaõpetus tänapäeva ühiskonna kontekstis. 

Ajalugu käsitleb erinevaid religioone kui kultuuri osa ning väärtuste muutumist ajaloolises 

perspektiivis, kujundades sallivust ja mitmekesisuse väärtustamist rikkusena. 

 

Sotsiaalainete vahendusel kujuneb võime näha ühiskonna arengus põhjuslikke seoseid ning teha 

teadlikke valikuid seonduvalt iseenda ja ümbritseva sotsiaalse keskkonnaga, lähtudes ühiskonnas 

kehtivatest väärtustest ja moraalinormidest ning toimida kõlbelise ja vastutustundliku 

ühiskonnaliikme ning isiksusena.
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Näide 3. Väljavõte ainevaldkonna kirjeldusest 

 

 

Väljavõte ainevaldkonna kirjeldusest 

[...] 

Ainevaldkonnasisese lõiminguga taotletakse, et õpilane areneks ennast teostavaks terviklikuks 
isiksuseks, kes suhtub endasse ja teistesse positiivselt, arvestab kaasinimesi, lähtub oma 
tegevuses üldinimlikest väärtustest, näeb ja mõistab ühiskonnas toimuvat ning tal on oskusi ja 
valmidust ühiskonnaellu sekkuda ning selles osaleda. 

[...] 

Sotsiaalvaldkonna õppeainete kaudu õpitakse tundma ning järgima ühiskonnas kehtivaid 
väärtusi, norme ja reegleid, omandatakse teadmisi, oskusi ja hoiakuid sotsiaalselt 
aktsepteeritud käitumisest ning inimeste vastastikustest suhetest, mis aitavad kaasa tõhusale 
kohanemisele ja toimetulekule perekonnas, eakaaslaste hulgas, kogukonnas ning ühiskonnas. 
Sotsiaalainete kaudu kujundatakse alus maailmavaatelise mitmekesisusega arvestamiseks ning 
valmisolek dialoogiks erineva maailmavaate esindajatega. Kõigi valdkonna õppeainete 
seisukohalt on tähtis koostööoskus ja töötamine rühmas. 

[...] 

Valdkonna eesmärke toetatakse ajaloo ainekavas järgmiselt. 

1. Põhikooli ajalooõpetusega taotletakse, et õpilane:  

- väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning oma rolli kultuuripärandi säilitajana ja 
edasikandjana ning määratleb end oma rahva liikmena; 

- tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab oma 
arvamust, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma eksimusi. 

 
2. Põhikooli õppetegevuse kirjeldusest: 
Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: vestlus, arutelu, rollimäng; ajaloolise 
kujutluse loomine; loovülesande, kava, ajajoone, õpimapi koostamine; praktilised ja uurimistööd 
(nt töö allikate ja kaardiga, töölehe ja kontuurkaardi täitmine, loovtöö kirjutamine, infootsing 
teabeallikatest); tegevuspõhine õpe (nt dramatiseeringud, mudelite ja makettide valmistamine). 

3. Põhikooli lõpetaja õpitulemustest: 
 

- mõistab eri ajastute kultuuripanust ning iseloomustab tähtsamaid ajaloosündmusi, isikuid ja 
kultuurinähtusi;  

- töötab mitmesuguste ajalooallikatega, kommenteerib ja hindab neid kriitiliselt; 
- asetab end minevikus elanud inimese olukorda. 
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2.4. Lõiming teiste ainevaldkondadega 

 
Lõiming teiste ainevaldkondadega saab tekkida kahel tasandil – eri õppeainete õpieesmärkide ja 

õppesisu kaudu või valdkondlike seoste kaudu õppetegevuse eesmärgistamisel. Üldiselt võib 

lähtuda eeldusest, et ainetevaheliste seoste arvestamine võimaldab muuta õppetööd 

efektiivsemaks, mitmekülgsemaks ja loovamaks. Ei ole sellist õppeainet, mida ei saaks teiste 

õppeainetega lõimida ühel või teisel tasandil. Ajalugu õppeainena on oma käsitletavate teemade 

kaudu ehk eriti avatud vastasmõjudele teiste distsipliinidega. Iseseisva distsipliini algusaegadest 

on ajalugu olnud seotud majanduse, sotsioloogia, kirjanduse jt distsipliinidega. Need seosed on 

ajalooõpetusse toonud uurimisküsimused ja laiendanud allikabaasi.  

 

Valdkonna kirjelduse kohaselt on sotsiaalained teiste ainevaldkondadega seotud 

valdkonnapädevuste kujundamise kaudu. Välja on toodud järgmised seosed. 

 

2.4.1. Emakeelepädevus 

 

Ajaloo õppeaine seisukohalt tähtsustub suutlikkus väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt 

suuliselt ja kirjalikult, lugeda ja mõista erinevaid tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja 

sobivat stiili, õigekeelsust ja keelelist väljendusrikkust. Lisaks tähtsustuvad veel teksti kriitilise 

analüüsi oskus, funktsionaalne kirjaoskus, meediakirjaoskus, informatsiooni hankimine ja 

kriitiline hindamine, tööde vormistamine, autoriõigus. 

 

2.4.2. Võõrkeelepädevus 

 

Ajaloo õppimist toetavad teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma ja teiste 

kultuuride vaheliste erinevuste mõistmine ja lugupidamine erinevate kultuuride ja traditsioonide 

vastu, suhtlemine mitmekultuurilises ühiskonnas, võõrkeeleoskus. Samade teadmiste 

omandamine ajaloo õppeaine kaudu võimaldab võõrkeeltes valida näiteks teadlikult lõimingut 

toetavaid õppetekste.  

 

2.4.3. Matemaatikapädevus 

 

Ajaloo õppimisel on oluline tugineda matemaatika kaudu kujundatavatele oskustele, näiteks 

ajaarvamine, ressursside planeerimine (aeg, raha), matemaatiline kirjaoskus, arvandmete 

esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid), oskus probleeme püstitada, 
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sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideid analüüsida ning tulemuse 

tõesust kontrollida; loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada; väärtustada matemaatilist 

lähenemist, mõista selle sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset tähendust. 

 

2.4.4. Loodusteaduslik pädevus 

 

Ajalooõpetuse seisukohalt on oluline teada, et loodusainete ainevaldkonna lähenemisviisi 

aluseks on uurimisoskuse kujundamine. Loodusõpetuses juba esimestest klassidest kujundatavale 

uurimisoskusele saab ajalooõpetuski edaspidi toetuda. Seos ajalooga tekib ka teema 

looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna arengule kaudu. Lisaks on olulised 

teemad majanduse ressursid, inimese areng, rahvastikuprotsessid, ühiskonna jätkusuutlikkus, 

säästlik tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh keskkonnaprobleemide märkamine ja 

mõistmine, jätkusuutliku ja vastutustundliku eluviisi väärtustamine. 

 

2.4.5. Tehnoloogiline pädevus 

 

Teemad, mille käsitlemine haakub antud pädevuse kujundamisega, on ametid ja elukutsed 

erinevates ühiskondades, tehnika ja tootmise arengu seos muutustega ühiskonnas; tööturg, 

kutsesuunitlus ja karjääri planeerimine, oskus hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid 

võimalusi ja ohte; mõista tehnoloogia kaasaegseid arengutrende, tehnoloogia ja teaduse 

omavahelisi seoseid; rakendada kaasaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ja eetiliselt oma õpi-, töö- ja 

suhtluskeskkonna kujundamisel; kasutada tehnilisi vahendeid eesmärgipäraselt ja säästlikult, 

järgides seejuures ohutuse ja intellektuaalomandi kaitse nõudeid. 

 

2.4.6. Tervise ja kehakultuuri pädevus 

 

Antud pädevuse puhul tähtsustub suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust 

tervisliku eluviisi osana eri ajastuil; arendada sallivat suhtumist kaaslastesse ning 

koostööpõhimõtteid tervislikku eluviisi järgides. Tervislikku eluviisi kui kogu koolikorralduse 

jaoks tähtsustuvat aspekti lõimib inimeste eluolu ja olmekeskkonna temaatika käsitlemine ajaloo 

tunnis, nt linnaolme, tööstusühiskonna olmeprobleemid, tervishoiuteenuse mõju ühiskonna 

elulaadile ja olmele jne. 
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Kunstiained on sisend täiustama kultuuriteemade käsitlemist ajalooõpetuses (kunst ja muusika), 

samuti toetab ajalooõpetust kunstide valdkonnas tähtsustatud esteetiline areng ja eneseteostus 

ning rahvakultuur. 

 

Seega on valdkondliku lõimingu kõrval ka ajalooõpetuse jaoks oluline lõiming teiste, 

valdkonnaväliste õppeainetega, kus käsitletakse kattuvaid teemasid. Õpilaste maailmapilti 

rikastab ainetevaheline lõiming, lähedaste teemade käsitlemine erinevatest aspektidest lähtuvalt.  

 

Lõiminguks teiste valdkondadega sobivad väga hästi ka õppemeetodid, näiteks õppekäigud. 

Talumuuseumide ja vabaõhumuuseumide külastamise kaudu saab realiseerida nii ajalooõpetuse 

kui ka loodusainete valdkonna eesmärke. Õppekäikude planeerimisfaasis on koostöö erinevate 

õppeainete õpetajate vahel eelduseks, et antud lõiming saaks realiseeruda. Tavaliselt on võimalik 

pikemas õppekäigus ühendada nii ajaloo, loodusainete kui ka emakeelega seotud tegevusi. Abiks 

planeerimisel on muuseumide veebileht www.muuseum.ee. 
 
Järgnevalt mõned näited (vt näide 4) ajaloo õppeaines kasutatavatest lõimimisvõimalustest teiste 

valdkondade õppeainetega: 
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Näide 4. Ajaloo lõimingu võimalusi teiste ainetega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Füüsika 
(toodud ülesanne on koostatud C.R. Jakobsoni Gümnaasiumi ajaloõpetaja (Ülle Luisk) ja 
füüsikaõpetaja (Vahur Pohlasalu) poolt. 

Tööülesanne: Kujuta end ette 18.sajandi lõpu või 19. sajandi alguse Euroopa valgustatud 
suveräänina (monarh, keiser, isevalitseja, kuningas vms) ning kujunda ja kirjelda oma 
meelelahutustoa (AHHAAA-toa) sisustust, kus on üles seatud just sellel ajal huvitavad 
seadmed-riistad. 
Töö käik:  
1) täpsusta ise valitsusaasta ning riik, kus oli ka tegelikkuses vastav valitsuskord;
2) tutvu vastava ajastu füüsika ajalooga veebilehel http://www.fyysika.ee/teadus/ajalugu/; 
3) eksponaatidest kaks olgu valdkonnast elekter ning magnetism; 
4) eksponaatidest kaks olgu valdkonnast mehaanika; 
5) eksponaatidest kaks olgu omamaised vastavalt valitud riigile; 
6) eksponaatidest kaks olgu valdkonnast soojusõpetus; 
7) kokku peaks toas olema vähemalt seitse lummavat haruldast eksponaati ning lisaks 
kirjeldused, mis sisaldavad iga riistapuu jaoks toimivate põhinähtuste nimetusi koos nende 
avastamisajaga. Lisa eksponaadi valmistamisaeg ja -koht ning valmistaja-meistrimehe 
täisnimi (koos võimalike tiitlitega); 
8) tuba peaks olema huvitav, eksponaadid külastajale ohutud. 

 
2. Emakeel ja kirjandus 
Ajaloo ja emakeele lõiming on oluline töös eri liiki tekstidega – siin tähtsustub teksti 
tõlgendamine, analüüs ja mõistmine.  
Metoodiliselt on oluline lõimida allikaanalüüsi võtteid. Mõeldav on kahe aine õppetegevuses 
kasutada osaliselt kattuvat tekstimaterjali (nt müüdid, muistendid, ajaloolised jutustused, 
kroonikatekstid). Kasulikuks ning hõlpsaks lõimingu võimaluseks on ka koostöö kohustusliku 
kirjanduse osas. Siinkohal on õpetajal oluline omada ülevaadet, milline on kooliastmeti 
soovituslik ja kohustuslik lisalugemine. Järgnevalt mõned näited õppekavast. 
 
II kooliaste  
ajalooline olustik, ajalooline koolikeskkond: Mark Twain „Tom Sawyeri seiklused”; 
Eesti rahvuseepose teema: „Kalevipoeg“; 
 
III kooliaste 
Eesti ajalugu, ajalooline olustik, olme: Eduard Bornhöhe „Tasuja”, „Vürst Gabriel ehk Pirita 
kloostri viimsed päevad“, Oskar Luts „Kevade”; 
maailma ajalugu, ajalooline olustik, olme: Erich Maria Remarque „Läänerindel muutuseta“. 
 

3. Muusikaõpetus ja kunst 
Muusika žanrid ning kunstiteosed eri ajastutelt on ajaloo õpetamisel toeks empaatiavõime 
kujundamisel ning ajastu iseloomulike joonte tajumisele suunamisel. Muusikaõpetajaga koostöös 
võib juba alates II kooliastmest valida ajaloo tunnis kuulamiseks sobilikku muusikat. Samuti on 
muusikatunnis teosesse nö sisseelamisel toeks ajalooteadmiste olemasolu. Toetavateks 
tegevusteks muusikaõpetuse ja ajaloo lõimingus on näiteks isiklike, põhjendatud seisukohtade 
avaldamine muusika kuulamisel, tuginedes muusika väljendusvahenditele ja oskussõnavarale; 
loominguliste ideede teostamiseks sobivate muusika väljendusvahendite leidmine ja kasutamine; 
teatris, kontserdil ja muuseumis käimine ning õppekäigud. 
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2.5. Lõiming õppekava pädevuskomponentidega 

 

Traditsiooniliselt on igapäevase õppetöö fookuses peaasjalikult akadeemiline õppekava ning 

vähem pööratakse tähelepanu aineüleste eesmärkidega seonduvatele teadmistele ja oskustele. 

Õppekava pädevuskomponentidena on vaadeldavad üldpädevused ja läbivad teemad. Tegemist 

on aineüleste eesmärkidega, mida realiseeritakse laiemalt kogu hariduse kaudu. Üldiselt saab 

märkida, et õppekavades põhjendatakse traditsiooniliste õppeainete kui eraldiseisvate ühikute 

rolli ja vajalikkust üha enam aineüleste eesmärkide kaudu, mida need õppeained toetavad. 

 

Aineõpe peab nägema oma rolli kogu õppe- ja kasvatustegevuse kontekstis. Õppekava 

pädevuskomponendi lahtikirjutusest tulenevalt on võimalik otsustada, kas vastav komponent 

omab rõhuasetust õppeaine ainesisus, eesmärkides või õpitulemustes. Lõiming saab tekkida 

ainult juhul, kui ainekava arendajad analüüsivad tõsiselt õppeaine ja aineüleste komponentide 

kokkupuutepunkte. 

 

Väärtuspädevuse kujundamist toetab ajaloo õppeaine erinevate rõhuasetuste kaudu, mis samal 

ajal on seotud ka sotsiaalvaldkonna teiste õppeainetega. Näiteks, suutlikkust mõista humanismi, 

demokraatia ja jätkusuutliku arengu põhiväärtusi ning nendest oma tegutsemises juhinduda 

toetavad nii ajalugu kui ka ühiskonnaõpetus. Inimeste sõnade ja käitumise taga olevate 

väärtussüsteemide mõistmist, mõtete, sõnade ja tunnete kooskõla ning oma valikute 

põhjendamist toetavad empaatiaülesanded ning allikaanalüüs. Lähiajaloo käsitlemine põhikooli 

viimases klassis aitab õpilastes kujundada oskust seista vastu kesksete normide rikkumisele, 

kasutades selle juures näiteks diktatuuride ja inimsusevastaste kuritegude teemat. 

 

Õpipädevust toetatakse eeskätt mitmekesiste meetodite rakendamise kaudu. Võib öelda, et 

suutlikkust organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevaid vahendeid ning 

teavet, oma õppimise planeerimist ja viise, kuidas kasutada õpitut erinevates kontekstides ja 

probleemide lahendamisel, kujundab iga õppeaine. Ajalooõpetuse panus on siin tihedalt seotud 

teiste õppeainetega ning soovitada võib koostööd meetodite lõimimisel. Näiteks uurimistöö 

koostamine ajaloo õppeaines võib emakeele või võõrkeele lõimimise kaudu saavutada sügavama 

sisukuse kui ainult ühe õppeaine piires.  

 

Suhtlemispädevuse toetamisel võib jällegi esile tõsta meetodite valiku olulisuse. Erinevad 

aktiivõppe viisid ning rühmatööd aitavad kujundada õpilase suutlikkust analüüsida enda 

käitumist ning selle tagajärgi, sobival viisil väljendada oma tundeid, aktsepteerida 
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inimestevahelisi erinevusi ning neid suhtlemisel arvestada, ennast kehtestada, seista vastu 

ebaõiglusele viisil, mis ei kahjusta enda ning teiste huve. Ajalooõpetuse kaudu õpitakse tundma 

ning järgima ühiskonnas kehtivaid väärtusi, norme ning reegleid, kuna nende kujunemise ajalugu 

on ainekavas oluline teemaplokk.  
 
Järgnevalt on toodud (vt näide 5) ajalooõpetuse temaatilised rõhuasetused, mis loovad seosekohti 

läbivate teemadega. 

 

Näide 5. Seosekohad läbivate teemadega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läbiv teema II kooliaste III kooliaste 
Elukestev õpe ja 
karjääriplaneerimine 
 
 
Keskkond ja jätkusuutlik 
areng 
 
 
 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 
 
 
 
 
Kultuuriline identiteet 
 
 
 
 
Teabekeskkond 
 
 
 
Tehnoloogia ja 
innovatsioon 
 
 
 
 
Tervis ja ohutus 
 
 
Väärtused ja kõlblus 
 

ajaloolase tegevus, 
erinevad ametid läbi ajaloo, 
 
 
looduslikud olud, 
inimeste elukeskkond ja selle 
mõju inimeste eluviisile, 
 
 
silmapaistvad ajaloolised 
isikud, 
 
 
 
 
erinevate rahvaste 
kultuurisaavutused, 
 
 
 
ajalugu ja ajalooallikad, kuidas 
allikmaterjale tõlgendada, 
 
 
maaharimise kui elatusala 
kasutuselevõtt,  
metallide kasutuselevõtt, 
tehnilised leiutised ja 
avastused, 
 
sotsiaalsed olud, 
 
 
inimeste tegevusalad ja 
elatusviisid. 

majanduse arengu mõju 
elatusalade kujunemisele 
ühiskonnas, 
 
muutused inimeste 
elukeskkonnas ja selle mõju 
ühiskonna arengule, 
 
 
kodaniku mõiste kujunemine, 
pöördelised ajaloosündmused, 
üksikisiku roll ajaloos, 
 
 
 
rahvuslus, 
rahvusriikide teke, 
pluralismi teke ja mõju 
ühiskonna arengule, 
 
eri liiki ajaloolised tekstid, 
allikaanalüüs, 
 
 
tehnika areng ning selle mõju 
ühiskonnale, 
 
 
 
 
sotsiaalsed olud, 
kriisikolded, 
 
ajaloosündmuste mõju 
inimeste väärtushinnangutele. 
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Ajalooõpetus on ehk tugevamalt seotud läbiva teemaga „Teabekeskkond“. Õpilase jaoks on 

oluline õppida analüüsima erinevate teabeallikate informatiivsust ja nendes sisalduva teabe 

vahendatuse astet, teadvustada mille tahes teabeallikaks muutumist kohase küsimusepüstituse 

puhul. Harjumus esitada küsimusi, nagu “Kuidas või milliste vahendajate kaudu on teave minuni 

jõudnud?”, “Kes võiks olla teate autor ja mis võis olla tema eesmärk?”, “Millistest küsimustest ta 

lähtus ning millistele küsimustele võimaldab tekst vastata?” nõuab õpetuses püsivat tähelepanu. 

Olulised on sellised oskused, nagu inimese või teksti autori suhtluseesmärgi määratlemine, teksti 

(kirjandusteose, teatmeteose, ajalooallika, reklaami) otstarbe määratlemine, teksti ja refereeringu 

eristamine, reaalsuse ja fiktsiooni eristamine, fakti ja arvamuse/kommentaari eristamine, 

teabeallika, autori ja teabe vahendajate leidmine tekstis, teabevälja muutumine läbi ajastute, 

teabevälja mõju indiviidi ja ühiskonna arengule. Tegemist on küsimustega, mille esitamise 

harjumus vajab koolis õppimist, kuna ainult nõnda kujuneb õpilastes kriitiline hoiak allikate 

suhtes. Antud hoiak ja selle baasil kujundatud teadmised ning oskused on infoühiskonnas üks 

olulisemaid toimetulekuoskusi.  

 

Ajalooõpetuses on võimalusi mõjutada kriitilist mõtlemist, enesekohaseid oskusi, 

empaatiavõimet, kujundada hoiakuid ja käitumisnorme. Samuti on oluline võimalus kujundada 

oskust eristada ajaloo õppimise käigus tänaseid väärtusi ja arusaamu minevikus eksisteerinutega. 

 

 

Kokkuvõtteks 
 
Ajaloo ainekava on võimalik seostada ainevaldkonna siseselt ja ka teiste ainetega nii teemade, 

mõistete kui ka meetodite kaudu. Ainevaldkonna siseselt on mõistete ja teemade kattuvus 

kindlasti suurem kui valdkonnavälise lõimingu puhul. Samas on meetodi ümber koonduv 

lõiming laiahaardelisem, kuna see tähendab interdistsiplinaarset ja transdistsiplinaarset koostööd.  

 

Ajalooõpetusel on lõimingu kaudu kokkupuutevõimalusi kõikide õppeainete ning õppekava 

üldpädevustega. Igapäevase õppetöö käigus pööratakse vähem tähelepanu aineüleste 

eesmärkidega (üldpädevused ja läbivad teemad) seonduvatele teadmistele ja oskustele. Aineõpe 

peab nägema oma rolli kogu õppe- ja kasvatustegevuse kontekstis. Õppekava 

pädevuskomponendi lahtikirjutusest tulenevalt on võimalik otsustada, kas vastav komponent 

omab rõhuasetust õppeaine ainesisus, eesmärkides või õpitulemustes. 
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