
Valikaine 
Globaliseeruv maailm 
 
Õpilane: 
 
1) on kursis maailma eri regioonide aktuaalsete probleemidega, teab nende põhjusi ning võimalikke tagajärgi;  
 
2) toob näiteid loodusolude, rahvastiku, kultuuri, majanduse ja ühiskonna arengu vastastikuste seoste kohta õpitud regiooni näitel;  
 
3) toob näiteid globaliseerumise mõjude kohta maailma eri regioonidele;  
 
4) väärtustab looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust ning peab lugu eri rahvaste kommetest ja traditsioonidest;  
 
5) leiab nii eesti- kui ka võõrkeelsetest allikatest maailma eri piirkondade kohta geograafiainfot ning tõlgendab, üldistab ja hindab seda kriitiliselt; 
  
6) osaleb aktiivselt probleemide ja konfliktide lahendamisel, põhjendades ning kaitstes oma seisukohti ja valikuid argumenteeritult.  
 
Kuu  Õpitulemus. Õppesisu Kohustuslik 

hindamine (viis ja 
vahendid) 

Läbivad teemad, lõiming,  
üldpädevused 

September-
oktoober 

1)On kursis maailma eri 
regioonide aktuaalsete 
probleemidega; 
2)teab nende põhjusi ning  
võimalikke tagajärgi;  
3)toob näiteid loodusolude arengu 
vastastikuste  
seoste kohta õpitud regiooni näitel;  
4)toob näiteid globaliseerumise 
mõjude kohta maailma  eri 
regioonidele;  
5)väärtustab looduslikku ja 
kultuurilist mitmekesisust ning 

I.Loodusressursside kasutamine ja 
selle mõju keskkonnale (7t.). 
Geograafilise asendi, 
loodusressursside, rahvastiku ja 
kultuuri mõju majanduse arengule.  
Maavarade kaevandamisega kaasnevad 
keskkonna- ja sotsiaalprobleemid.  
Energiaressursside kasutamisega 
kaasnevad probleemid, nende 
võimalikud lahendused.  
Nüüdisaegse tehnoloogia rakendamine 
arengumaades ja arenenud riikides.  
Metsade majandusliku kasutamisega 

Praktiline  töö: 
Loodusressursside 
kasutamine ja selle 
mõju keskonnale. 

Pädevused: 
Kultuuri ja väärtuspädevus. 
Sotsiaalne ja 
kodanikupädevus. 
Õpipädevus. 
Suhtluspädevus. 
Matemaatika-, 
loodusteaduste-ning 
tehnoloogiaalane pädevus. 
 
Lõiming: 
Loodusained. 
Tehnoloogia. 



peab lugu eri rahvaste kommetest 
ja traditsioonidest;  
leiab nii eesti- kui ka 
võõrkeelsetest allikatest maailma 
eri piirkondade kohta 
geograafiainfot  
ning tõlgendab; 
6)üldistab ja hindab seda 
kriitiliselt;  
7) osaleb aktiivselt probleemide ja 
konfliktide lahendamisel, 
põhjendades ning kaitstes oma 
seisukohti ja valikuid 
argumenteeritult; 
8) teab: taastuv energia, 
kliimapoliitika, põlevkivielekter 
ja-õli, tõrva-ehk õliliivad. 
 

kaasnevad keskkonna- ja 
sotsiaalprobleemid. 
Põllumajanduse mõju keskkonnale 
arenenud riikides ja arengumaades. 
Veeprobleemid, nende põhjused ja 
tagajärjed ning võimalikud lahendused.  
Loodusressursid konfliktide allikana. 
Maailmamere reostumise ja 
kalaressursside nappusega seotud 
probleemid.  
 
 
 
 
 

 
Läbivad teemad: 
Keskkond ja jätkusuutlik 
areng. 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus. 
Väärtused ja kõlblus. 
Tervis ja ohutus. 
 

November-
detsember 

1)on kursis maailma eri regioonide 
aktuaalsete proble 
Emidega; 
2) teab nende põhjusi ning 
võimalikke tagajärgi;  
3) toob näiteid rahvastiku ja 
ühiskonna arengu vastastikuste 
seoste kohta õpitud regiooni näitel;  
4) toob näiteid globaliseerumise 
mõjude kohta maailma eri 
regioonidele;  
5)leiab nii eesti- kui ka 
võõrkeelsetest allikatest maailma 
eri piirkondade kohta 
geograafiainfot ning  

II. Rahvastikuprotsesside mõju 
ühiskonna arengule (8t.). 
Demograafilisest situatsioonist 
tulenevad probleemid ühiskonnas ja 
rahvastikupoliitikas  
(konkreetse riigi näitel).  
Rändega kaasnevad probleemid lähte- 
ja sihtriigile.  
Pagulasprobleemid nüüdismaailmas.  
Haiguste levik ning sellega seotud 
probleemid. 
Lapstööjõu kasutamine ja nüüdisaegne 
orjakaubandus.  
Ülelinnastumine ning sellega 
kaasnevad probleemid.  

Prakteline töö: 
Rahvastikuprotsesside 
mõju ühiskonna 
arengule. 
 

Pädevused: 
Kultuuri ja väärtuspädevus. 
Sotsiaalne ja 
kodanikupädevus. 
Matemaatika-, 
loodusteaduste-ning 
tehnoloogiaalane pädevus. 
 
Lõiming: 
Keel ja kirjandus, sh 
võõrkeeled. 
Loodusained. 
 
Läbivad teemad: 
Keskkond ja jätkusuutlik 



6) tõlgendab, üldistab ja hindab 
seda kriitiliselt;  
7) osaleb aktiivselt probleemide ja 
konfliktide lahendamisel, 
põhjendades ning kaitstes oma  
seisukohti ja valikuid 
argumenteeritult; 
8) teab: tarbimine, rahvastiku 
kasv, säästev eluviis, pagulased, 
immigrant, ebaseaduslik 
immigrant, pagulane, 
ümberasuastatud isik. 
 

Keskkonnaprobleemid suurlinnades. 
 

areng. 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus. 
Väärtused ja kõlblus. 
 

Jaanuar-
veebruar 

1) On kursis maailma eri 
regioonide aktuaalsete proble 
Emidega; 
2) teab nende põhjusi ning 
võimalikke tagajärgi;  
3) toob näiteid globaliseerumise 
mõjude kohta maailma eri 
regioonidele;  
4)väärtustab looduslikku ja 
kultuurilist mitmekesisust ning 
peab lugu eri rahvaste kommetest 
ja traditsioonidest;  
5)leiab nii eesti- kui ka 
võõrkeelsetest allikatest m 
aailma eri piirkondade kohta 
geograafiainfot ning tõlgendab, 
üldistab ja hindab seda kriitiliselt;  
6)osaleb aktiivselt probleemide ja 
konfliktide lahendamisel, 
põhjendades ning kaitstes oma 

III.Erinevused regioonide ja riikide 
vahel ning riikide sees (7t.). 
Piirkondlike erinevuste põhjused 
(konkreetse riigi näitel) ja sellest 
tulenevad probleemid.  
Mitmekultuurilise ühiskonna eelised ja 
probleemid.  
Kultuuride vääritimõistmine ja selle 
tagajärjed, kultuuridevahelised 
konfliktid. Regioonide linnamustrid 
(Google Earth’i põhjal). 
Regioonide põllumajandusmustrid 
(Google Earth’i põhjal). 
 

Prakteline töö: 
Erinevused regioonide 
ja riikide vahel ning 
riikide sees. 
 

Pädevused: 
Kultuuri ja väärtuspädevus. 
Sotsiaalne ja 
kodanikupädevus. 
Enesemääratluspädevus. 
 
Lõiming: 
Keel ja kirjandus, sh 
võõrkeeled. 
Tehnoloogia. 
 
Läbivad teemad: 
Keskkond ja jätkusuutlik 
areng. 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus. 
Kultuuriline identiteet. 
Teabekeskkond. 
Väärtused ja kõlblus. 
 



seisukohti ja valikuid 
argumenteeritult; 
8) teab:kultuuriline 
üleilmastumine, 
amerikaniseerumine, 
fundamentalism. 
 
 

Märts-aprill 1) on kursis maailma eri 
regioonide aktuaalsete proble 
Emidega; 
2) teab nende põhjusi ning 
võimalikke tagajärgi;  
3) toob näiteid globaliseerumise 
mõjude kohta maailma eri 
regioonidele;  
4)leiab nii eesti- kui ka 
võõrkeelsetest allikatest maailma 
eri piirkondade kohta 
geograafiainfot  
ning tõlgendab, üldistab ja hindab 
seda kriitiliselt;  
5) osaleb aktiivselt probleemide ja 
konfliktide lahendamisel, 
põhjendades ning kaitstes oma  
seisukohti ja valikuid 
argumenteeritult.; 
6) teab: välsvõlg, IMF, globaalne 
majanduslik ebavõrdsus, õiglane 
kaubandus. 
 

IV.Kaubanduse ja tarbimisega 
seotud konfliktid ning nende 
lahendamine (8t.). 
Rahvusvaheline kaubandus ja 
globaalne ebaõiglus.  
Õiglane kaubandus ja selle võimalused 
nüüdisaegses maailmas.  
Arengumaade toiduprobleemid, nende 
põhjused ja võimalikud lahendused.  
Vaesus ja humanitaarabi tänapäeva 
maailma Globaalsed 
keskkonnaprobleemid ja nende mõju 
eri regioonidele. 
Kliimamuutused ja nende regionaalsed 
tagajärjed.  
Bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise põhjused ning sellega 
kaasnevad probleemid. Mullastiku 
vaesumine ja muldade hävimisega 
kaasnevad probleemid.  
Kõrbestumine, selle põhjused ja 
vältimise võimalused.  
Relvakonfliktidega kaasnevad 
sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid.  
 

 Pädevused: 
Sotsiaalne ja 
kodanikupädevus. 
Suhtluspädevus. 
Matemaatika-, 
loodusteaduste-ning 
tehnoloogiaalane pädevus. 
 
Lõiming: 
Keel ja kirjandus, sh 
võõrkeeled. 
Loodusained. 
Tehnoloogia. 
 
Läbivad teemad: 
Keskkond ja jätkusuutlik 
areng. 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus. 
Teabekeskkond. 
Väärtused ja kõlblus. 
Tervis ja ohutus. 
 



mai 1)On kursis maailma eri 
regioonide aktuaalsete 
probleemidega; 
2)teab nende põhjusi ning  
võimalikke tagajärgi;  
3)toob näiteid loodusolude arengu 
vastastikuste  
seoste kohta õpitud regiooni näitel;  
4)toob näiteid globaliseerumise 
mõjude kohta maailma eri 
regioonidele;  
5)väärtustab looduslikku ja 
kultuurilist mitmekesisust ning 
peab lugu eri rahvaste kommetest 
ja traditsioonidest;  
6)leiab nii eesti- kui ka 
võõrkeelsetest allikatest maailma 
eri piirkondade kohta 
geograafiainfot  
ning tõlgendab, üldistab ja hindab 
seda kriitiliselt;  
osaleb aktiivselt probleemide ja 
konfliktide lahendamisel, 
põhjendades ning kaitstes oma 
seisukohti ja valikuid 
argumenteeritult.  
 

V.Globaalsed keskkonnaprobleemid 
ja nende mõju eri regioonidele (5t.). 
Kliimamuutused ja nende regionaalsed 
tagajärjed. Bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise põhjused ning sellega 
kaasnevad probleemid.  
Mullastiku vaesumine ja muldade 
hävimisega kaasnevad probleemid.  
Kõrbestumine, selle põhjused ja 
vältimise võimalused.  
Relvakonfliktidega kaasnevad 
sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid. 

 Pädevused: 
Kultuuri ja väärtuspädevus. 
Sotsiaalne ja 
kodanikupädevus. 
Õpipädevus. 
Suhtluspädevus. 
Matemaatika-, 
loodusteaduste-ning 
tehnoloogiaalane pädevus. 
 
Lõiming: 
Loodusained. 
Tehnoloogia. 
 
Läbivad teemad: 
Keskkond ja jätkusuutlik 
areng. 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus. 
Väärtused ja kõlblus. 
Tervis ja ohutus. 
 

 


