
Lisa 1  
KINNITATUD 
Haridus- ja teadusministri 18. detsembri 2014. a 
määrusega nr 83 
(muudetud sõnastuses)

Üldõpingute moodulite kirjeldused 

Mooduli nr Mooduli nimetus 
Maht Eesti kutsehariduse 
arvestuspunktides (EKAP) 

1 Keel ja kirjandus 6 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult. 

Moodul on seostatud gümnaasiumi riikliku õppekava eesti keele ja kirjanduse valdkonna eesti keele ja kirjanduse, vene keele ja kirjanduse (õpperühmas, kus 

eesti keelt õpitakse teise keelena ning õpe toimub osaliselt või täielikult vene keeles) õppeainetega. 
Õpiväljundid 
Õpilane 
1) väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja kirjakeele

normile vastavalt nii suulises kui ka kirjalikus
suhtluses

2) arutleb teemakohaselt ja põhjendatult loetud,
vaadatud või kuulatud teksti põhjal

3) koostab eri liiki tekste, kasutades alustekstidena nii
teabe- ja ilukirjandustekste kui ka teisi allikaid neid
kriitiliselt hinnates

4) loeb ja mõistab sidumata tekste (tabel, graafik,
diagramm), hindab neis esitatud infot, teeb järeldusi
ja loob uusi seoseid

5) väärtustab lugemist, suhestab loetut iseendaga ja
tänapäeva elunähtustega, oma kodukohaga

6) tõlgendab ja analüüsib kirjandusteost, seostab seda

ajastu ühiskondlike ja kultuuriliste sündmustega

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile

 koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid

 leiab sidumata tekstist vajaliku info ja kasutades saadud teavet eesmärgipäraselt
suulises esinemises või enda loodud tekstides

 koostab etteantud faktide põhjal tabeli või diagrammi

 kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet enda loodud tekstides ja igapäevaelus,
põhjendab infoallika valikut

 põhjendab oma lugemiseelistusi ja -kogemusi

 tutvustab loetud kirjandusteose autorit, kirjeldab tegevusaega ja -kohta ning olulisi sündmusi,
iseloomustab tegelasi

 avaldab ja põhjendab oma arvamust, kasutab oma väidete kinnitamiseks tekstinäiteid ja
tsitaate

 arutleb teose probleemide ja väärtushinnangute üle, toob sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma
elust

 selgitab ja kasutab teksti analüüsimiseks tarvilikke põhimõisteid



2 Võõrkeel 4,5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana. 

Moodul on seostatud gümnaasiumi riikliku õppekava võõrkeele valdkonnaga. 

Õpiväljundid 
Õpilane 
1) suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes 

kui kirjas iseseisva keelekasutajana, esitab ja 
kaitseb erinevates 
mõttevahetustes/suhtlussituatsioonides oma 
seisukohti 

2) kirjeldab võõrkeeles iseennast, oma võimeid ja 
huvisid, mõtteid, kavatsusi ja kogemusi seoses 
valitud erialaga 

3) kasutab võõrkeeleoskuse arendamiseks endale 
sobivaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja 
teabeallikaid, seostades võõrkeeleõpet elukestva 
õppega 

4) mõistab Eesti ja teiste rahvaste elukeskkonda ja 
kultuuri ning arvestab nendega võõrkeeles 
suhtlemisel 

5) on teadlik edasiõppimise ja tööturul kandideerimise 
rahvusvahelistest võimalustest, koostab 
tööleasumiseks vajalikud võõrkeelsed 
taotlusdokumendid 

 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 kasutab iseseisvalt võõrkeelset põhisõnavara ja tuttavas olukorras grammatiliselt õiget keelt 

 esitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti erinevates mõttevahetustes 

 väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab 
B1 tasemel) 

 tutvustab vestlusel iseennast ja oma sõpra/eakaaslast 

 koostab oma kooli (lühi)tutvustuse 

 põhjendab kooli ja erialavalikut, hindab oma sobivust valitud erialal töötamiseks 

 hindab oma võõrkeeleoskuse taset 

 põhjendab võõrkeele õppimise vajalikkust, loob seoseid eriala ja elukestva õppega 

 eristab võõrkeelseid teabeallikaid info otsimiseks, kasutab neid ja hindab nende 
usaldusväärsust 

 kirjeldab suhtluskeskkondi, mida kasutab (nende eeliseid, puudusi ja ohte) ja suhtlemist nendes 
keskkondades 

 võrdleb sihtkeele / emakeele maa(de) ja Eesti elukeskkonda, kultuuritraditsioone ja -norme 

 arvestab sihtkeele kõnelejate kultuurilise eripäraga 

 tutvustab (oma eakaaslasele välismaal) Eestit ja soovitab külastada mõnda sihtkohta 

 kirjeldab võõrkeeles oma tööpraktikat ja analüüsib oma osalemist selles 

 tutvustab õpitavas võõrkeeles oma eriala hetkeseisu tööturul ja edasiõppimise võimalusi 

 koostab võõrkeeles töökohale/praktikakohale kandideerimise avalduse, cv/europassi, 
arvestades sihtmaa eripäraga 

 sooritab näidistööintervjuu 

 



3 Matemaatika 5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kasutab oma matemaatikateadmisi elus edukalt toimetulekuks. 

Moodul on seostatud gümnaasiumi riikliku õppekava matemaatika valdkonnaga. 
Õpiväljundid 
Õpilane 
1) kasutab õpitud matemaatikateadmisi ja -oskusi 

uutes situatsioonides ning eluliste ülesannete 
lahendamisel, analüüsides ja hinnates tulemuste 
tõepärasust 

2) kasutab vajadusel erinevaid teabeallikaid ning saab 
aru erinevatest matemaatilise info esitamise 
viisidest 

3) seostab matemaatikat teiste õppeainetega, 
kasutades õppimisel oma matemaatikaalaseid 
teadmisi ning oskusi 

4) esitab oma matemaatilisi mõttekäike loogiliselt, 
väljendades oma mõtet selgelt ja täpselt nii suuliselt 
kui kirjalikult 

5) kasutab matemaatika võimalusi enda ja teiste 
tegevuse tasuvuse ning jätkusuutlikkuse hindamisel 

 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab välja andmed, määrab otsitavad suurused toob/kirjutab 
välja vajalikud seosed ja valemid 

 kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud 
arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu õigsust 

 kasutab vajadusel õpetaja koostatud juhendmaterjale ja näpunäiteid ülesande õigeks 
lahendamiseks 

 teeb järeldusi tulemuse tõepärasuse kohta, lähtudes igapäevaelust 

 kasutab vajaliku teabe leidmiseks nii paberkandjal kui ka internetis leiduvaid teabeallikaid 

 leiab tekstist, tabelist, jooniselt, graafikult, diagrammilt vajaliku info 

 koostab tabeleid, jooniseid, graafikuid ja diagramme õpitud materjali ulatuses 

 nimetab järguühikuid ja teisendab pikkus-, raskus- pindala, ruumala, mahu, aja- ja rahaühikuid, 
arvutab protsente ja promille 

 kasutab muutumist ja seoseid käsitlevat matemaatikat, võrdleb erinevaid suurusi 

 valib ja kasutab ülesannete lahendamisel ülesande sisust lähtuvalt õigeid valemeid ja 
matemaatilisi sümboleid 

 kasutab analoogiat objektidevaheliste seoste leidmiseks 

 kasutab loogikat etteantud probleemide lahendamisel ning eristab olulist ebaolulisest 

 teab ja kasutab matemaatilise statistika ja tõenäosusteooria elemente 

 selgitab matemaatiliste tehete abil loteriide ja laenudega seotud riske 

 arvutab bruto- ja netopalka ning mitmesuguseid igapäevaeluga seotud tulusid ja kulusid ning 
teisendab enamkasutatavaid valuutasid 

 arutleb säästmise vajalikkuse üle, toob näiteid tarbimise ja kulutamise tasakaalustamise 

võimaluste kohta 

 



4 Loodusained 6 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid. 

Moodul on seostatud gümnaasiumi riikliku õppekava loodusaine valdkonna bioloogia, geograafia, keemia, füüsika ainetega. 
Õpiväljundid 
Õpilane 
1) mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja 

eripära, saab aru mudelite tähtsusest reaalsete 
objektide kirjeldamisel 

2) mõtestab ja kasutab loodusainetes omandatud 
teadmisi keskkonnas toimuvate nähtuste 
selgitamisel ja väärtustamisel ning igapäevaelu 
probleemide lahendamisel 

3) mõistab teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõju 
looduskeskkonnale ja inimesele, saab aru 
ümbritseva keskkonna mõjust inimese tervisele 

4) leiab iseseisvalt usaldusväärset loodusteaduslikku 
informatsiooni ja kasutab seda erinevate ülesannete 
lahendamisel 

 

Hindamiskriteeriumid: 
Õpilane 

 kirjeldab maa sfääre kui süsteeme ja nendega seotud mudeleid 

 kirjeldab maa evolutsioonilist arengut, elus- ja eluta looduse tunnuseid 

 kirjeldab abiootiliste tegurite toimet organismidevahelisi suhteid ja looduses toimivaid aineringe 

 kirjeldab organismide ehitust, aine- ja energiavahetust, paljunemist ja arengut (eristab 
rakutüüpe) 

 iseloomustab inimese keemilist koostist ja mõistab pärandumise seaduspärasusi 

 kirjeldab mehaanika nähtusi, kasutades selleks õigeid füüsikalisi suurusi ja mõisteid 

 kirjeldab korrektsete mõistete ja füüsikaliste suurustega elektromagnetismi nähtusi ja 
nendevahelisi seoseid 

 iseloomustab soojusenergia muutmise viise, nähtusi, seaduspärasusi 

 kirjeldab õigete füüsikaliste suurustega ja mõistetega valguse tekkimise, levimise ja kadumise 
nähtusi 

 kirjeldab tähtsamaid mikromaailma mudeleid, tuumareaktsioone ning radioaktiivsust 

 kasutab keemiliste elementide perioodilisustabelit ja ühendite molekulaarmudeleid 
mikromaailma kirjeldamisel ja ainete omaduste selgitamisel 

 selgitab evolutsiooni kulgu ning seostab protsesse looduses nähtavaga 

 nimetab majandustegevusega kaasnevaid looduskeskkonna probleeme 

 selgitab loodus- ja sotsiaalkeskkonnas omavahelisi seoseid ja probleeme 

 võrdleb erinevate piirkondade kliima, mullastiku, taimestiku ja loomastiku omavahelisi seoseid 

 võrdleb looduslikke ja tehismaterjale ning nende omadusi 

 selgitab tervisliku toitumise põhimõtteid 

 selgitab nakkushaiguste vältimise võimalusi 

 kirjeldab orgaaniliste ja anorgaaniliste ainete toimet inimestele ja keskkonnale 

 kirjeldab inimese arengut ja tervislikku seisundit sõltuvalt sotsiaalsest, majanduslikust või 
looduskeskkonnast 

 nimetab loodusteaduste ning tehnoloogia arengu positiivseid ja negatiivseid ilminguid ning 

 



 võrdleb erinevaid eetilis-moraalseid seisukohti ning nende usaldusväärsust 

 kirjeldab ja toob näiteid loodusteaduste, tehnoloogia ja ühiskonna vahelistest seostest 

 kirjeldab teaduse ning tehnoloogia võimalusi ja piiranguid ühiskonna heaolu ja majanduse 
arengu tagamiseks 

 kirjeldab oma elukoha (loodus) keskkonda, uurides ja analüüsides seal erinevaid probleeme 

 lahendab loodusteaduslike ülesandeid ja probleeme, kasutades erinevaid usaldusväärseid 
teabeallikaid 

 koostab erinevate andmete põhjal tabeleid ja graafikuid 

 kirjeldab ja kohandab korrektsete lähteandmetega ülesandele õige lahendusmudeli ning 
fikseerib otsitavad suurused, kasutades õigesti mõõtühikute süsteeme 

 arvutab õigesti, kontrollides saadud tulemust ning vormistab ülesande vastuse korrektselt 

5 Sotsiaalained 7 EKAP 

Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid, teeb teadlikke valikuid seonduvalt iseenda ja sotsiaalse 
keskkonnaga, lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest ja moraalinormidest ning toimib kõlbelise ja vastutustundliku ühiskonnaliikmena. Õpilane on Eesti 
Vabariigile lojaalne. 
Seos gümnaasiumi õppekava kehalise kasvatuse valdkonna, riigikaitse valikkursuse ja sotsiaalainete valdkonna ajaloo, ühiskonnaõpetuse, inimeseõpetuse, 
inimgeograafia õppeainetega 
 Õpiväljundid 
Õpilane 

1) omab adekvaatset enesehinnangut 
ning teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis 
toetavad tervikliku ja terviseteadliku 
inimese kujunemist 

2) omab arusaama esinevatest nähtustest, 
protsessidest ja konfliktidest ühiskonnas 
ning nende seostest ja vastastikusest 
mõjust 

3) mõistab kultuurilise mitmekesisuse ning 
demokraatia ja selle kaitsmise tähtsust ning 
jätkusuutliku arengu vajalikkust, 
aktsepteerides erinevusi 

 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 analüüsib juhendamisel enda isiksust ja kirjeldab enda tugevusi ja nõrkusi, lähtudes 
erinevatest rollidest ja kohustusest ühiskonnas 

 analüüsib üksikisiku, perekonna ja erinevate institutsioonide rolli ühiskonna arengus 

 nimetab ja teab terviseriske ning võimalikke vigastusi, kirjeldades nendele reageerimist 
ja ennetamise võimalusi 

 tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning 
sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid harjutusi 

 selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust 

 määratleb Eesti ajaloo olulisemad pöördepunktid sündmused muinasajast tänapäevani, 
paigutades tähtsamad Eesti ajaloo ja kultuuri sündmused õigesse ajaperioodi ja Euroopa 
ning maailma ajaloo konteksti 

 

 



4) hindab üldinimlikke väärtusi nagu vabadus, 
inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, 
hoolivus, sallivus, vastutustunne, õiglus, 
isamaalisus ning lugupidamine enda, teiste 
ja keskkonna vastu 

5) teab elu ja tervist mõjutavaid ohte erinevates 
kriisisituatsioonides, oskab ohutult käituda 
ning teisi abistada 

 

 selgitab, millised muutused on toimunud taasiseseisvumisjärgses Eesti majanduses, 
õigusruumis, valitsemiskorralduses, riigikaitses ja kultuurielus, eristades põhjusi ja 
tagajärgi 

 toob asjakohaseid näiteid sotsiaalainetes käsitletavate ja ühiskonnas esinevate nähtuste 
omavaheliste seoste kohta 

 arutleb teiste rahvaste kommete, traditsioonide ja religiooni ning nende omavaheliste 
konfliktide teemadel 

 iseloomustab demokraatliku valitsemiskorralduse toimemehhanisme Eesti ja Euroopa 
Liidu näitel 

 nimetab Eesti ning rahvusvaheliste organisatsioonide NATO, EL ja ÜRO vastastikused 
õigused ja kohustused 

 kirjeldab poliitilisi ideoloogiaid ja selgitab nende erisusi, lähtudes Eesti 
poliitmaastikust 

 kirjeldab Eesti riigikaitse laiapindset käsitlust 

 oskab hinnata enamlevinud ohte teda ümbritsevas keskkonnas, teab, kuidas nendeks 
valmistuda ning oskab ohu korral õigesti käituda (sh leida infot ja käitumisjuhiseid 
kriisiolukorras tegutsemiseks ning abistada abivajajaid end ohtu seadmata) 

 põhjendab inimeste ja riikide jätkusuutliku käitumise vajalikkust 

 analüüsib teabeallikate abil riigi majanduse struktuuri ning panust maailma majandusse 

 tunneb üleilmastumise majanduslikke, poliitilisi, sõjalisi ja kultuurilisi tahke, nimetab erineva 
arengutasemega riike 

 analüüsib kaartide ja statistiliste andmete põhjal riigi või regiooni rahvaarvu muutumist, 
rahvastiku paiknemist ja soolis-vanuselist struktuuri 

 kasutab teabeallikaid sh geograafilisi, poliitilisi ja topograafilisi kaarte info leidmiseks ja 
rakendamiseks, määrab enda asukohta kaardil, kasutades koordinaatide süsteemi, 
mõõdab vahemaid ja määrab asimuuti 

 selgitab inimõiguste olemust ja nende vajalikkust, analüüsib inimõiguste tähenduse 
muutumist 20.-21. sajandil ning toob näiteid üksikisiku põhiõiguste muutumisest ajaloo 
vältel  

 selgitab enda õigusi ja kohustusi kodanikuna  

 orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid  

 kasutab kontekstis sotsiaalainete põhimõisteid  

 nimetab kaasaja julgeolekuriske, sh Eesti Vabariigile ning selgitab nende maandamise 
võimalusi 

 

 



6 Kunstiained 1,5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks. 

Moodul on seostatud gümnaasiumi riikliku õppekava kunsti valdkonna muusika, kunsti õppeainetega. 
Õpiväljundid 
Õpilane 
1) eristab näidete alusel kunstiliike ja muusikažanre 
2) tunneb maailma ning Eesti kunsti ja muusika olulisi 

teoseid ning seostab neid ajalooga 
3) analüüsib oma suhet kultuuriga ja loomingulisust 

läbi vahetu kogemuse 
4) kasutab kunsti ja muusikat elukvaliteedi tõstmiseks 

ja isiksuse arendamiseks 
5) väljendab ennast läbi loomingulise tegevuse 

 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 võrdleb näidete alusel erinevaid kunstiliike ja muusikažanreid 

 määrab kunsti- ja muusikakultuuri ajastuid ajateljel 

 tutvustab Eesti kunsti ja muusika eripära ja tähtteoseid 

 uurib ja kirjeldab kunsti- ja muusikateoste ajaloolist ja kultuuriloolist tausta 

 koostab oma Eesti lemmikteostest virtuaalse kogu (3 kunstiteost + 3 muusikateost), asetab 
valitud teosed ja nende autorid „suuremasse pilti”, analüüsides nende suhet vastava ajastu ja 
teiste autoritega ning esitleb seda 

 kirjeldab kogetud kunsti- ja muusikaelamust ja/või omaloomingu eelistusi 

 mõistab ja esitleb ühte enda jaoks tähendusrikast muusika- või kunstiteost ja põhjendab oma 

valikut, kirjeldades selle emotsionaalset mõju endale 
7 Eesti keel teise keelena (vene õppekeelega rühmadele) 5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane suhtleb eesti keeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana. 

Moodul on seostatud gümnaasiumi riikliku õppekava võõrkeele valdkonna eesti keel teise keelena õppeainega. 
Õpiväljundid 
Õpilane 
1) suhtleb eesti keeles argisuhtluses nii kõnes kui 

kirjas iseseisva keelekasutajana, esitades ja 
kaitstes erinevates 
mõttevahetustes/suhtlussituatsioonides oma 
seisukohti 

2) kirjeldab eesti keeles iseennast, oma võimeid ja 
huvisid, mõtteid, kavatsusi ja kogemusi seoses 
valitud erialaga 

3) kasutab eesti keele oskuse arendamiseks 
endale sobivaid võõrkeele õppimise strateegiaid 
ja teabeallikaid, seostades keeleõpet elukestva 

õppega 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 kasutab iseseisvalt võõrkeelset põhisõnavara ja tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget 
keelt 

 esitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti erinevates mõttevahetustes 

 väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab 
B1 tasemel) 

 tutvustab vestlusel iseennast ja oma sõpra/eakaaslast 

 koostab oma kooli (lühi)tutvustuse, esitleb seda oma kaaslastele 

 põhjendab kooli ja erialavalikut, hindab oma sobivust valitud erialal töötamiseks 

 hindab oma eesti keele oskuse taset 

 põhjendab eesti keele õppimise vajalikkust, luues seoseid eriala ja elukestva õppega 

 eristab eestikeelseid teabeallikaid info otsimiseks, kasutab neid ja hindab nende 

 



4) mõistab Eesti ja teiste rahvaste 
elukeskkonda ja kultuuri ning arvestab 
nendega võõrkeeles suhtlemisel 

5) on teadlik edasiõppimise ja tööturul kandideerimise 
rahvusvahelistest võimalustest; koostab 
tööleasumiseks vajalikud võõrkeelsed 
taotlusdokumendid 

 

usaldusväärsust 

 kirjeldab suhtluskeskkondi, mida kasutab (nende eeliseid, puudusi ja ohte) ja suhtlemist nendes 
keskkondades 

 võrdleb emakeele maa ja Eesti elukeskkonda, kultuuritraditsioone ja -norme 

 arvestab suhtlemisel eestlaste kultuurilise eripäraga 

 tutvustab (oma eakaaslasele välismaal) Eestit, soovitades külastada mõnda sihtkohta 

 kirjeldab eesti keeles oma tööpraktikat ja analüüsib oma osalemist selles 

 tutvustab eesti keeles oma eriala hetkeseisu tööturul ja edasiõppimise võimalusi 

 koostab eesti keeles töökohale/praktikakohale kandideerimise avalduse, CV/Europassi 

 viib eesti keeles läbi näidistööintervjuu 

 


