Geograafia ainekava
I Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli geograafiaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1. tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu ning saab aru nende
tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus;
2. on omandanud ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ning protsessidest,
nende ruumilisest paiknemisest ja vastastikustest seostest;
3. väärtustab nii kodukoha, Eesti kui ka teiste maade looduslikku ja kultuurilist
mitmekesisust;
4. mõistab inimtegevuse sõltumist Maa piiratud ressurssidest ja inimtegevuse tagajärgi
keskkonnale; suhtub vastutustundlikult keskkonda, järgides säästva arengu põhimõtteid;
5. rakendab loodusteaduslikku meetodit probleeme lahendades, planeerib ja teeb
uurimistöid, vaatlusi ja mõõdistamisi ning tõlgendab ja esitab saadud tulemusi;
6. kasutab teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat geograafiainfot ning loeb ja
mõtestab lihtsat loodusteaduslikku teksti;
7. on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest ning
geograafiateadmiste ja -oskuste vajalikkust erinevates töövaldkondades;

mõistab

8. mõistab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse olulisust igapäevaelus, on loov
ning motiveeritud elukestvaks õppeks.

II Õppeaine kirjeldus
Geograafia on integreeritud õppeaine, mis kuulub nii loodus- (loodusgeograafia) kui ka
sotsiaalteaduste (inimgeograafia) hulka. Geograafia õppimisel areneb õpilaste loodusteaduste- ja
tehnoloogiaalane kirjaoskus. Geograafiat õppides tuginetakse loodusõpetuses omandatud
teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning tehakse tihedat koostööd matemaatika, füüsika,
bioloogia, keemia, ajaloo ja ühiskonnaõpetusega. Geograafiat õppides kujuneb arusaam Maast
kui tervikust, keskkonna ja inimtegevuse vastastikusest mõjust. Olulisel kohal on igapäevaelu
probleemide lahendamise ja põhjendatud otsuste tegemise oskused, mis aitavad toime tulla
kiiresti muutuvas ühiskonnas. Geograafias ning teistes loodus- ja sotsiaalainetes omandatud
teadmised, oskused ja hoiakud on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale õppele.
Kooligeograafia peamine eesmärk on näidispiirkondade õppimise kaudu saada ülevaade
looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ning protsessidest, nende ruumilisest levikust ja

vastastikustest seostest. Rõhutatakse loodusliku ja kultuurilise mitmekesisuse säilimise olulisust
ning selle uurimise vajalikkust. Õpilastel kujuneb arusaam teadusest kui protsessist, mis loob
teadmisi ning annab selgitusi ümbritseva kohta. Seejuures arenevad õpilaste probleemide
lahendamise ja uurimuslikud oskused.
Geograafiat õppides on olulise tähtsusega arusaamise kujunemine inimese ja keskkonna
vastastikustest seostest, loodusressursside piiratusest ning nende ratsionaalse kasutamise
vajalikkusest. Areneb õpilaste keskkonnateadlikkus, võetakse omaks säästliku eluviisi ja
jätkusuutliku arengu idee ning kujunevad keskkonda väärtustavad hoiakud. Keskkonda
käsitletakse kõige laiemas tähenduses, mis hõlmab nii loodus-, majandus-, sotsiaalse kui ka
kultuurilise keskkonna.
Geograafial on tähtis roll õpilaste väärtushinnangute ja hoiakute kujunemises. Maailma looduse,
rahvastiku ja kultuurigeograafia seostatud käsitlemine on aluseks mõistvale ning tolerantsele
suhtumisele teiste maade ja rahvaste kultuuri ning traditsioonidesse. Eesti geograafia õppimine
loob aluse kodumaa looduse, ajaloo ja kultuuripärandi väärtustamisele.
Globaliseeruva maailma karmistuvas konkurentsis toimetulekuks peab inimene oma eluks,
eelkõige õppimiseks, töötamiseks ja puhkamiseks tundma järjest paremini maailma eri piirkondi
ning nende majandust, kultuuri ja traditsioone. Geograafiaõpetus aitab kujundada õpilase
enesemääratlust aktiivse kodanikuna Eestis, Euroopas ja maailmas.
Geograafiat õppides omandavad õpilased kaardilugemise ja infotehnoloogia kasutamise oskuse,
mille vajadus tänapäeva mobiilses ühiskonnas kiiresti kasvab.
Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt ning õpilase igapäevaelu ja kodukohaga
seostatult. Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ja võimete mitmekülgsest
arendamisest, suurt tähelepanu pööratakse õpilaste õpimotivatsiooni kujundamisele. Selle
saavutamiseks kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet,
projektõpet, arutelu, ajurünnakuid, rollimänge, õuesõpet, õppekäike jne. Kõigis õppeetappides
kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid ja IKT võimalusi.
Uurimusliku õppega omandavad õpilased probleemide püstitamise, hüpoteeside sõnastamise, töö
planeerimise, vaatluste tegemise, mõõdistamise, tulemuste töötlemise, tõlgendamise ja esitamise
oskused. Olulisel kohal on erinevate teabeallikate, sh interneti kasutamise ja neis leiduva teabe
kriitilise hindamise oskus.
III Üldpädevuste arendamine
Kultuuri – ja väärtuspädevus areneb koos avastamis- ja tegutsemisrõõmuga, kui väärtustatakse
teadmiste ja oskuste omandamist. Geograafiaõpetusega kujuneb õpilaste positiivne, säästev ja
jätkusuutlik hoiak keskkonna suhtes.
Sotsiaalne ja kodanikupädevus areneb mitmesuguste rühmas tehtavate praktiliste tööde kaudu,
kui on vaja aidata kaasõpilasi ning arvestada nendega ja nende arvamusega. Keskkonnateemade

õppimisel on probleemidele lahendusi otsides võimalik korraldada väitlusi, milles arvestatakse
lisaks teaduslikele ka seadusandlikke, majanduslikke ning eetilis-moraalseid aspekte.
Enesemääratluspädevus areneb jõukohaste ja arendavate õpiülesannete lahendamise kaudu, kus
õpilasi suunatakse analüüsima oma nõrku ja tugevaid külgi loodusteaduste õppimisel. Tähtis on
näidata õpilastele nende positiivset arengut, stimuleerida nende usku oma võimetesse ja
suurendada enesekindlust õppimisel.
Õpipädevus areneb, kui õpilane mõistab, et õpitut saab rakendada igapäevaelus ja edaspidistes
õpingutes ning tulevases kutsetöös. Geograafia õppimine toetab õpipädevuse kujunemist
mitmekesiste õpitegevuste kaudu. Edukas edasijõudmine eeldab süstemaatilist õppimist. Tähtis
on aidata õpilasel aru saada talle sobivast õpistiilist.
Suhtluspädevus areneb geograafiaalaste tekstide analüüsimisel ja tõlgendamisel ning lihtsa
geograafiaalase teksti koostamisel. Geograafiaalastes tekstides kasutatakse teadusmõisteid,
objekte kirjeldatakse füüsikaliste suuruste ja nende mõõtühikute abil. Tähtis on vastaval tasemel
füüsika- ja keemiakeele märkide, nende semantika ja keele reeglite omandamine. Uurimuslike
ülesannete ja probleemide lahendamise tulemuste kirjalikul ja suulisel esitamisel hindavad nii
õpetaja kui kaasõpilased keelekasutuse korrektsust. Areneb õpilase esinemise ja oma arvamuse
esitamise julgus, samuti tolerantsus erinevate seisukohtade suhtes.
Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus areneb geograafia õppimisel seoses
jooniste, diagrammide, tabelite jms andmete lugemise ja tõlgendamisega, samuti andmete põhjal
jooniste, graafikute, tabelite jms koostamise ja esitamisega ning mõõtmise ja mõõtühikute
kasutamisega.
Ettevõtlikkuspädevuse arendamist toetavad uurimused ja projektõpe. Uurimuslik õpe on
suunatud sellele, et õpilased õpiksid probleeme nägema, püstitama eesmärke nende
lahendamiseks, leidma iseseisvalt lahendusi ning paindlikult reageerima ideede teostamisel
ilmnenud piiratud võimalustele. Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist soodustavad ka geograafias
õpitavad majandusteemad.
Digipädevuse areng toimub digivahendite info otsimise ja kasutamise, geograafias palju
kasutatavate arvutikaartide, GPS-seadmete, esitluste ning uurimuste koostamise läbi.

IV Läbivad teemad
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Näidete toomine ja arutelud õpitava rakendusest
igapäevaelus ning geograafiaga seotud elukutsete tundmaõppimine. Geograafia ainekavas on
varasemaga võrreldes palju rohkem pööratud tähelepanu õpilaste õpioskuste kujunemisele.
Sellele aitab suurel määral kaasa uurimuslik õpe.
Keskkond ja jätkusuutlik areng. Kõikidel loodusainetel, sh geograafial, on kandev roll
keskkonnas toimivate protsesside käsitlemisel. Integreeriva õppeainena lisandub geograafia
õppimisel ka keskkonnas ja ühiskonnas toimivate protsesside seoste tundmaõppimine ning
inimtegevuse tagajärgede prognoosimine ja negatiivsete mõjude ennetamise võimaluste
analüüsimine.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Kodanikualgatuse ja ettevõtlikkuse arendamine toimub koos
ettevõtlikkuspädevuse arendamisega mitmesuguste probleemide määratlemisel,
lahendusstrateegiate leidmisel ja lahendamisel. Kodanikualgatust toetavad ka aktiivsed

õppemeetodid, nt väitlused, rollimängud ja projektõpe. Geograafia toetab seda läbivat teemat
eelkõige keskkonnateemade õpetamise kaudu. Kodanikuõiguste ja -kohustuste tunnetamine
seostub keskkonnaküsimustega.
Teabekeskkond. See läbiv teema leiab geograafia õppimisel käsitlemist eelkõige seoses
teabeallikatest info kogumisega ning selle kriitilise hindamise ja kasutamisega.
Tehnoloogia ja innovatsioon rakendub geograafia õppimisel IKT rakendamise kaudu
aineõpetuses. Geograafia ainekavas on esitatud mitmed võimalused IKT kasutamiseks geograafia
õppimisel, sh uurimuste tegemiseks.
Tervis ja ohutus. Geograafia õppimine aitab mõista keskkonna ja tervise vahelisi seoseid, näiteks
õhu saastumise ja puhta magevee puudusega seotud probleemid, ilmastikuolud ja liiklusohutus
(udu, libedus, nõlvad, kaardilugemisoskus), toiduainetööstuse teemade raames räägitakse
tervislikust toidust. Liikumisvõimaluste laienemise tõttu globaliseeruvas maailmas muutuvad
üha tähtsamaks ohutust tagavad käitumisjuhised erinevates loodus- ja kultuurikeskkondades,
näiteks kõrbetes ja mägedes, maavärinate- ja vulkaaniohtlikes piirkondades, islamimaades,
malaaria, kollapalaviku jt ohtlike haiguste levikualadel jne.
Väärtused ja kõlblus. Geograafiat õppides kujunevad keskkonda ja jätkusuutlikku arengut
väärtustavad hoiakud.
Kultuuriline identiteet. Rahvastikuteemasid õppides saavad õpilased ülevaate maailma
kultuurilisest mitmekesisusest ning neil kujuneb tolerantsus erinevate kultuuride ja tavade suhtes.
V Hindamine
Geograafia õpitulemuste hindamine lähtub õppekava üldosas ja teistes hindamist reguleerivates
dokumentides toodud hindamisalustest. Hinnatakse ainekavaga määratletud õpitulemuste
saavutatust. Õpitulemusi hinnatakse kahest aspektist: 1) mõtlemistasandite arendamine
geograafia kontekstis ning 2) uurimuslikud ja otsuste tegemise oskused. Nende suhe hinde
moodustumisel võiks kujuneda vastavalt 80% ja 20%.
Õpilaste mõtlemistasandite arengut geograafias hinnatakse kahel tasemel lähtuvalt saavutatud
õpitulemustest:
1. Madalamat järku mõtlemistasandid, mis hõlmavad teadmist ja arusaamist. Õpitulemuste
sõnastuses seostuvad madalamat järku mõtlemisoperatsioonidega järgmised märksõnad:
liigitab, toob näiteid, loetleb, selgitab, tunneb ära, kasutab jne.
2. Kõrgemat järku mõtlemistasandid, mis hõlmavad analüüsi, sünteesi ja hinnangute
andmist (hindamist). Kõrgemat järku mõtlemisoperatsioonidega seostuvad järgmised
märksõnad: analüüsib, võrdleb, seostab, koostab, hindab, lahendab ülesandeid.
Rakendamise tasand sõltub tulemuste saavutamiseks vajalikest alaoskustest ning võib seetõttu
mõnel juhul kuuluda madalamale (enamasti arusaamise), mõnel juhul aga kõrgemale tasandile.
Hinde moodustumisel põhikoolis peaks madalamat ja kõrgemat järku mõtlemistasandite
vahekord olema 50% ja 50%.
Uurimuslike oskuste hindamisel tuleb eraldi tähelepanu pöörata uuringute planeerimise,
läbiviimise ning tulemuste analüüsi ja tõlgendamise ning esitamise oskustele. Neid saab hinnata
tervikliku uurimusliku töö käigus, kuid ka üksikute etappide raames. Põhikoolis tuleb hinnata
eelkõige probleemi sõnastamise, taustinfo kogumise, uurimisküsimuste sõnastamise,

andmekogumise, täpsuse tagamise, tabelite-diagrammide koostamise ja analüüsi, järelduste
tegemise ning tulemuste esitamise oskusi.
Probleemide lahendamisel hinnatavad üldised etapid on 1) probleemi määratlemine; 2)
probleemi sisu avamine; 3) lahendusstrateegia leidmine; 4) strateegia rakendamine ning 5)
tulemuste hindamine. Mitme samaväärse lahendiga probleemi puhul lisandub neile veel otsuse
tegemine. Enam levinud mitme lahendiga probleemid on dilemmad. Nende lahendamisel peab
silmas pidama, et kompetentne otsus ei lähtu vaid ühest seisukohast (k. a teaduslikust), vaid on
kõigi osapoolte argumente arvestav kompromiss. Näiteks enamiku keskkonnaalaste otsuste
tegemisel arvestatakse teaduslikke, majanduslikke, seadusandlikke, sotsiaalseid ja eetilismoraalseid aspekte. Dilemmaprobleemide lahenduse hindamisel arvestatakse, mil määral on
suudetud otsuse tegemisel arvesse võtta eri osapoolte argumente. Otsusetegemise metoodika
õpetamisel on otstarbekas kasutada rühmatöö ja ühisõppe meetodeid.

