valikkursuse „Globaliseeruv maailm” õppeprotsessi kirjeldus
Õppe-eesmärgid
Valikkursusega taotletakse, et õpilane:
1)
huvitub maailma eri regioonide aktuaalsetest probleemidest ning uurib nende põhjusi ja võimalikke tagajärgi nii
kohalikul kui ka globaalsel tasandil;
2)
analüüsib loodusolude, rahvastiku, kultuuri, majanduse ja ühiskonna arengu vastastikuseid seoseid õpitud piirkonna
näitel;
3)
on omandanud ülevaate globaliseerumise mõjudest maailma erinevatele regioonidele;
4)
väärtustab maailma looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust;
5)
osaleb teadliku ja aktiivse kodanikuna probleemide ning konfliktide lahendamisel;
6)
kasutab geograafiaalase info leidmiseks nii eesti- kui ka võõrkeelseid usaldusväärseid teabeallikaid.
Kursuse kirjeldus
Valikkursusel „Globaliseeruv maailm“ on täita oluline roll niisuguse õpilase teadlikkuse kujunemisel ja aktiivseks
maailmakodanikuks saamisel, kelle jaoks on olulised ühiskonna säästev ja jätkusuutlik areng, õiglus, sallivus, kaasamine ning
koostöö.
Valikkursus tugineb gümnaasiumi geograafia kohustuslikes kursustes omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning on
tihedalt seotud ajaloos, ühiskonna- ja majandusõpetuses õpitavaga. Õppesisu lõimub maailmaharidusega, mis loob võimaluse
mõista üleilmastumise põhjusi ja mõjusid ning olla peamiste rahvusvaheliste arengueesmärkide ja jätkusuutliku inimarengu
põhimõtete tundmise kaudu aktiivne kodanik.
Valikkursus võimaldab süvendatult tegelda eri regioonide aktuaalsete probleemidega arenenud ja arengumaade näidetel.
Maailma loodusliku, kultuurilise, demograafilise ja majandusliku mitmekesisuse ning eripära tundmine lubab toime tulla
globaliseeruvas maailmas. Regioonide õppimisel rõhutatakse eelkõige loodusolude, rahvastiku, kultuuri, majanduse ja
ühiskonna arengut vastastikustes seostes. Õppes omandatakse igapäevase eluga seonduvate probleemide lahendamise ning
kompetentsete otsuste tegemise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut looduslikus ja sotsiaalses keskkonnas.
Õppe käigus arenevad õpilaste oskused teabeallikaid kasutada ning neis leiduvat teavet kriitiliselt hinnata. See aitab kaasa
teadmiste ja oskuste kujunemisele, mis võimaldavad ühiskonnas esinevaid protsesse mõista ning selgitada.
Õpitulemused
Gümnaasiumi õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust.
Kursuse lõpetaja:
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 geograafiaalast infot ning tõlgendab,
üldistab ja hindab seda kriitiliselt;
6)
osaleb aktiivselt probleemide ja konfliktide lahendamisel, põhjendades ning kaitstes oma seisukohti ja valikuid
argumenteeritult.
Õppesisu
Valikkursuse konkreetne õppesisu täpsustatakse kursuse alguses õpetaja ja õpilaste koostöös. Õppesisu komplekteerides
lähtutakse põhimõttest, et kaetud oleksid kõik teemad maailma eri regioonide näidetel. Valitud teema esitatakse võimalikult
probleemipõhiselt konkreetse regiooni, piirkonna, riigi või linna näitel. Näidisjuhtumi valikul lähtutakse selle olulisusest nii
kohalikus kui ka regionaalses või globaalses kontekstis. Näidisjuhtumi analüüs peab võimaldama saavutada kursuses nõutavaid
õpitulemusi.
Igast teemamoodulist valitakse koos õpilastega 1 teema, millega tegeletakse süvendatult (rühmatööd, arutelud, analüüsid).
Teemad
1. Geograafilise asendi, loodusressursside, rahvastiku ja kultuuri mõju majanduse arengule.
Loodusressursside kasutamine ja selle mõju keskkonnale
2. Maavarade kaevandamisega kaasnevad keskkonnaalased ja sotsiaalsed probleemid.
3. Energiaressursside kasutamisega kaasnevad probleemid, nende võimalikud lahendused.
4. Nüüdisaegsete tehnoloogiate rakendamine arengumaades ja arenenud riikides.
5. Metsade majandusliku kasutamisega kaasnevad keskkonnaalased ja sotsiaalsed probleemid.
6. Põllumajanduse mõju keskkonnale arenenud riikides ja arengumaades.

7. Veeprobleemid, nende põhjused ja tagajärjed ning võimalikud lahendused.
8. Loodusressursid konfliktide allikana.
9. Maailmamere reostumise ja kalaressursside nappusega seotud probleemid.
Rahvastikuprotsesside mõju ühiskonna arengule
10. Demograafilisest situatsioonist tulenevad probleemid ühiskonnas ja rahvastikupoliitika (konkreetse riigi näitel).
11. Rändega kaasnevad probleemid lähte- ja sihtriigile.
12. Pagulasprobleemid nüüdismaailmas.
13. Haiguste levik ning sellega seotud probleemid.
14. Lapstööjõu kasutamine ja nüüdisaegne orjakaubandus.
15. Ülelinnastumine ning sellega kaasnevad probleemid.
16. Keskkonnaprobleemid suurlinnades.
Erinevused regioonide ja riikide vahel ning riikide sees
17. Piirkondlike erinevuste põhjused (konkreetse riigi näitel) ja sellest tulenevad probleemid.
18. Mitmekultuurilise ühiskonna eelised ja probleemid.
19. Kultuuride vääritimõistmine ja selle tagajärjed, kultuuridevahelised konfliktid.
20. Regioonide linnamustrid (Google Earth’i põhjal).
21. Regioonide põllumajandusmustrid (Google Earth’i põhjal).
Kaubanduse ja tarbimisega seotud konfliktid ning nende lahendamine
22. Rahvusvaheline kaubandus ja globaalne ebaõiglus.
23. Õiglane kaubandus ja selle võimalused nüüdisaegses maailmas.
24. Arengumaade toiduprobleemid, nende põhjused ja võimalikud lahendused.
25. Vaesus ja humanitaarabi tänapäeva maailmas.
Globaalsed keskkonnaprobleemid ja nende mõju eri regioonidele
26. Kliimamuutused ja selle regionaalsed tagajärjed.
27. Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise põhjused ning sellega kaasnevad probleemid.
28. Mullastiku vaesumine ja muldade hävimisega kaasnevad probleemid.
29. Kõrbestumine, selle põhjused ja vältimise võimalused.
30. Relvakonfliktidega kaasnevad sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid.
Õppetegevus
Kursus on üles ehitatud õpilastele oluliste probleemide lahendamisele, mille vältel tehakse põhjendatud ja asjatundlikke
otsuseid, arvestades loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi mõõtmeid. Rõhuasetus on
olemasolevate teadmiste rakendamisel uutes kontekstides ning probleemide lahendamise ja otsuste tegemise oskuste
arendamine, õpilaste õpimotivatsiooni suurendamine ning loodusteaduste rolli mõistmine igapäevaelus. Jätkusuutlik areng
kajastub oskustes ja hoiakutes, mis aitavad kujundada teadlikku ja aktiivset kodanikku, kes oskab hinnata alternatiivseid
lahendusi, põhjendada oma valikuid, koostada oma eesmärkide saavutamiseks tegevusplaane ning osaleda nende elluviimises,
tuginedes loodusteaduslikele teadmistele.
Globaliseeruva maailma kursus eeldab õpilaste aktiivset osalemist õppes. Kursuse vältel otsivad õpilased teabeallikatest
materjali ja analüüsivad seda kriitiliselt. Õppes on olulisel kohal arutelud, ajurünnakud, diskussioonid, rollimängud, filmide
vaatamine jms, et õppida tundma probleeme, arutleda erinevate arvamuste ja seisukohtade üle ning leida lahendusi. Olulisel
kohal on iseseisvad ja rühmatööd ning töö tulemuste esitlemine kaasõpilastele.
Õppes saab kasutada maailmahariduse ning teiste pidevalt täiendatavate temaatiliste portaalide õppematerjale. Õpilastel on
võimalus osaleda teemaga haakuvates üritustes ja kampaaniates ning neid ise algatada, korraldada teemapäevi ja projekte teiste
koolidega. Mitme teema puhul saab piirkondade ja protsesside paremaks tundmaõppimiseks kasutada Google Earth’i, veebis
olevaid pildipankade materjale jne.
Kursuse struktuur põhineb kolmeastmelisel mudelil: probleemide tuvastamine igapäevaelu olukordades, uurimuslikul
käsitlusviisil põhinev uute teadmiste omandamine, et lahendada probleeme, ning sotsiaal-teadusliku otsuse tegemine ja selle
põhjendamine.
Õpitulemused
leiab loodusteaduslikke probleeme sotsiaalse kandepinnaga argielusituatsioonidest;
teeb põhjendatud otsuseid, lahendades sotsiaal-teaduslikke probleeme;
seostab uued ainetevahelised teadmised varem omandatud loodusteaduslike teadmistega ühtseks tervikuks;
selgitab käsitletud sotsiaal-teaduslike probleemide loodusteaduslikku tausta nüüdisaja teaduse kontekstis;
koostab loodusteadusliku sisuga kriitilise essee argieluprobleemidest;

-

mõistab teaduse ja tehnoloogia olemust ja kohta ühiskonnas ning suhestatust kooli loodusteaduslike õppeainetega;
toob näiteid ainetevaheliste sotsiaal-teaduslike situatsioonide kohta ühiskonnas ning esitab nende lahendamise skeeme,
sh tuginedes mõistekaardi metoodikale;
oskab kavandada meeskonnatööl põhinevat sotsiaal-teadusliku probleemi lahendamist ning hinnata selle riskitegureid;
näitab oskust ja tahet töötada meeskonnas ning sallivust kaaslaste arvamuse suhtes;
väärtustab uurimisel põhinevat probleemide lahendamist;
on seesmiselt motiveeritud loodusteaduslikke teadmisi kogu elu täiendama.

Õppevahendid:
Google Earthi programm: http://earth.google.com/
GLOBE’i programmi keskkonnamõõtmised: http://www.globe.ee/globe/juhendid/
Film „HOME”: http://www.home-2009.com/us/index.html ,
ÜRO keskkonnahoiu atlas Atlas of Our Changing Environment on Google Maps:
http://na.unep.net/atlas/google.php
Materjal Araali mere kohta: http://visearth.ucsd.edu/VisE_Int/aralsea/index.html ;
Andmed (asukoht, maht, ehitusaasta) maailma suuremate paisude kohta:
http://geoed.hope.ac.uk/herodot/main_pages.html ;
Mageveekogude ökosüsteemid (The Evergreen
Project): http://geoed.hope.ac.uk/herodot/main_pages.html
Keskkonnaohtude kaardid: http://globalis.gvu.unu.edu/
Maailmakool: http://www.maailmakool.ee/
Bioneer: http://www.bioneer.ee/
Inimkonna rändeatlas (2008). Kirjastus Ilo.
Globaliseerumise atlas (2007). Kirjastus Argo
Sepp, Kalev; Valge, Jaak (2009). Üleilmastumine ja globaalprobleemid. Kirjastus Koolibri
Alonzo C. Addison (2008). Kaduv maailm
The Global envisioni globaliseerumise näited teemade ja piirkondade lõikes:
http://www.globalenvision.org/
Globaliseerumine: http://www.bowneglobal.com/
S-Cool A-leveli häid juhtumi ideid: http://www.s-cool.co.uk/a-level/geography
S-Cool GCSE häid juhtumi ideid: http://www.s-cool.co.uk/gcse/geography
Füüsiline õpikeskkond
Kursuse auditoorsed tunnid (arutelud ja seminarid) toimuvad klassiruumis, kus on arvuti ja projektor.
Rühmatööd ja uurimuslikud tööd toimuvad Interneti-ühendusega arvutiklassis.
Hindamine
Globaliseeruva maailma kursus eeldab õpilaste aktiivset osalemist õppes. Kursuse vältel otsivad õpilased teabeallikatest
materjali ja analüüsivad seda kriitiliselt. Õppes on olulisel kohal arutelud, ajurünnakud, diskussioonid, rollimängud, filmide
vaatamine jms, et õppida tundma probleeme, arutleda erinevate arvamuste ja seisukohtade üle ning leida lahendusi. Tähtis roll
on iseseisval ja rühmatööl ning töö tulemuste esitlemisel kaasõpilastele.
Õpilased koostavad probleemi kohta mõistekaarte või probleemi kirjelduse/lahendamise kavasid. Mõne teema kokkuvõtvaks
tööks on näiteks loodusteadusliku essee kirjutamine. Õppes saab kasutada maailmahariduse ning teiste pidevalt täiendatavate
temaatiliste portaalide õppematerjale. Õpilastel on võimalus osaleda teemaga haakuvates üritustes ja kampaaniates ning neid
ise algatada, korraldada teemapäevi ja projekte teiste koolidega. Mitme teema puhul saab piirkondade ja protsesside paremaks
tundmaõppimiseks kasutada Google Earthi, veebis olevaid pildipankade materjale jne (vt õppevahendid).
Igast teemamoodulist valitakse koos õpilastega 1 teema, millega tegeletakse süvendatult (rühmatööd, arutelud, analüüsid).
Hinnatakse töö planeerimisoskust, meeskonnatöö oskust, uurimusliku töö läbiviimise oskust, lisaks võetakse arvesse õpilase
aktiivsust ja tundidest osavõttu.
Mooduli hinnete põhjal kujuneb kursuse hinne.

