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1. Läänemaailm


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, Idaja Lääne-Saksamaa suhted.

2. Kommunistlikud riigid, kommunistliku süsteemi teke.



NSV Liit, stalinism, sula, stagnatsioon.
Eesti Nõukogude okupatsiooni all, piiride muutumine, repressioonid,
kollektiviseerimine, industrialiseerimine, poliitiline juhtimine, kultuur ja eluolu.

3. Kommunistliku süsteemi lagunemine, perestroika ja glasnost, Mihhail Gorbatšov, Boris
Jeltsin, Saksamaa ühinemine.
4. Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine. Laulev revolutsioon, Balti kett, põhiseadusliku
korra taastamine.
5. Maailm alates 1990. aastaist, üldülevaade, Euroopa Liidu laienemine, NATO laienemine,
uued vastasseisud.
6. Kultuur ja eluolu 20. sajandi teisel poolel. Teaduse ja tehnika areng, aatomiuuringud,
infotehnoloogia, massikultuur, naine ja ühiskondlik elu, muutused mentaliteedis.
7. Poliitilised liikumised, kultuur ja eluolu ning ajalooline mälu ja mäluasutused kodukohas.
Õpitulemused:
Õpilane:
1) teab külma sõja põhijooni ning toob esile selle avaldumist ja vorme, näitab kaardil
tähtsamaid külma sõja aegseid kriisikoldeid;
2) teab ja näitab muutusi maailma poliitilisel kaardil1990. aastail;

3) kirjeldab tööstusriikide arengut USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel;
4) kirjeldab kommunistlikku ühiskonda NSV Liidu näitel ning Eesti arengut NSV Liidu
koosseisus;
5) toob esile kommunistliku süsteemi kokkuvarisemise põhjused ja tagajärjed;
6) kirjeldab Eesti iseseisvuse taastamist ja Eesti Vabariigi arengut;
7) iseloomustab kultuuri ja eluolu muutumist 20. sajandi vältel;
8) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid perestroika, glasnost, külm sõda, kriisikolle,
kollektiviseerimine, industrialiseerimine, metsavennad, plaanimajandus, massirepressioon,
Atlandi Harta, Euroopa Liit, NATO, Balti kett, laulev revolutsioon;
9) teab, kes olid Mihhail Gorbatšov, Boris Jeltsin, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar
Savisaar ja Mart Laar, ning iseloomustab nende tegevust.

Hindamine:
Hindan:
1) Kontrolltööd :


Läänemaailm



Kommunistlikud riigid



Eesti taasiseseisvumine

2) Lühiarutlus "Miks puhkes külm sõda?"
3) Võrdlev arutlus ENSV-aegsed ja praegused õpingud, taustauuringu ( vanemate ja/või
vanavanemate küsitlus) abil
4) Tööd kaardiga – kontuurkaardi täitmine
5) Jooksvalt tunnitööd ja töövihikuülesandeid

Õppematerjalid:
Õpik "Lähiajalugu", II osa
Töövihik "Lähiajalugu" , II osa
Vihik
Atlas
www.slideshare.com esitlused
www.taskutark.ee
www.opiq.ee

Märkused:
Õpilasel on igas tunnis kaasas tunniks vajalikud õppevahendid. Osaleb aktiivselt tunnitöös.
Osaleb rollimängudes. Puudumise tõttu tegemata jäänud hindelised tööd tuleb järgi teha kahe
nädala jooksul järelvastamise klassis. Puududes tuleb iseseisvalt teha e-kooli kantud kodused
tööd. Kui töövihik on kodus, siis tuleb tunnis tehtud ülesanded kodus järgi teha.

