
 
 

 KURSUSE „GLOBALISEERUV MAAILM“ AINEKAVA  

ÕPITULEMUSED  

 

1) on teadlik üleilmastumise väljakutsetest;  

2) on salliv, inimõigusi austav ja solidaarne vaesemate piirkondade elanikega;  

3) omab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja 

ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma;  

4) jõuab probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni ning sealt 

edasi rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku inimarenguni; 

5) iseloomustab üleilmastumise mõju üksikisiku, kogukonna ja inimkonnale arengule; 

6) oskab arutleda globaalsetest väljakutsetest ning pakkuda lahendusi olemasolevatele 

väljakutsetele; 

 

ÕPITULEMUSED JA ÕPPESISU TEEMADE LÕIKES 

GLOBALISEERUMISE EHK ÜLEILMASTUMISE DEFINITSIOONID, DIMENSIOONID JA 

PROBLEMAATIKA                           

 
ÕPITULEMUSED 
Õpilane: 

defineerib mõisted: üleilmastumine, sotsiaal-kultuuriline üleilmastumine, poliitiline 

üleilmastumine, majanduslik üleilmastumine, keskkonnamõjude üleilmastumine, 

kommunikatsiooni ja meedia üleilmastumine. 

 

ÕPPESISU 
Areng ja vaesus maailmas: vastastikused sõltuvussuhted ja ebavõrdsus maailmas. 

Globaliseerumise ehk üleilmastumise definitsioonid ja dimensioonid 

 
 
 

http://oppekava.innove.ee/matemaatika-ainekavad/


 
 

GLOBALISEERUMISE EHK ÜLEILMASTUMISE LIIGID: SOTSIAALNE JA 

KULTUURILINE, POLIITILINE,  MAJANDUSLIK, KESKKONNAMÕJUDE JA 

KOMMUNIKATSIOONI ÜLEILMASTUMINE 

ÕPITULEMUSED 
Õpilane: 

1. omab teadmisi sellest, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja 

ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma; 

2. on salliv, inimõigusi austav ja solidaarne vaesemate piirkondade elanikega;  

3. seob probleemide teadvustamist isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemisega ning sealt 

edasi rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku inimarenguga; 

4. iseloomustab üleilmastumise mõju üksikisiku, kogukonna ja inimkonnale arengule; 

5. oskab arutleda globaalsetest väljakutsetest ning pakkuda lahendusi olemasolevatele 

väljakutsetele; 

ÕPPESISU 

Sotsiaalne ja kultuuriline üleilmastumine 

 Üleilmastumine ja kultuuriline mitmekesisus 

 Mitmekultuurilise ühiskonna eelised ja probleemid 

 Kultuuride- ja religioonidevahelised konfliktid. 

 Multikultuuriline Eesti. 

Poliitiline üleilmastumine 

 rahvusvaheline koostöö 

 arengukoostöö ja aastatuhande arengueesmärgid 

 relvastatud konfliktid 

 migratsioon  

Majanduslik üleilmastumine 

 maaimakaubandus ja arengumaad 

 Aafrika globaalses majanduses 

 ettevõtete ühiskondlik vastutus ja õiglane kaubandus 

 ettevõtete ühiskondlik vastutus ja õiglane kaubandus 

 rahvastiku kasv ja tarbimine 

Keskkonnamõjude üleilmastumine 

 kliimamuutused ja nende mõju arengumaadele 

 maailma elurikkuse kadumine 

 toidukriisi keskkondlikud ja sotsiaalsed aspektid – vesi 

 loodusressursside kasutamine ja selle mõju keskkonnale 

 jäätmed 



 
 
Kommunikatsiooni üleilmastumine 

 tänapäeva infoühiskond, selle ohud ja võimalused 

arvutite ja mobiiltelefonide tegelik hind 


