
VALIKAINE „EUROOPA LIIT" (35 TUNDI) 

 

Õppe- ka kasvatuseesmärgid 

Euroopa Liidu alase õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1. Teab ja oskab kasutada erinevaid Euroopa Liiduga seotud mõisteid ja põhimõtteid; 

2. mõistab Euroopa Liidu ja Euroopa ühisruumiga seotud ajaloolisi ja tänapäeva ühiskonnas 

toimuvaid muutuste protsesse ning olulisemate sündmuste põhjuseid ja tagajärgi; 

3. teab ja mõistab Euroopa Liidu institutsioonilist toimimist ja peamisi tegevusvaldkondi, 

oskab seostada Euroopa Liidu teemasid enda ja Eestiga; 

4. huvitub Euroopa Liidu arengust, kujundab oma arvamuse Euroopa Liidu ja Eestiga seotud 

teemade osas; 

5. mõistab ja austab euroopalikke väärtusi ja nende lähteloogikat ning oma ja teiste rahvaste 

kultuuri väärtuslikkust, erinevaid maailmavaatelisi tõekspidamisi (v.a inimsusevastased) 

ning saab aru kultuuride dialoogi tähendusest ja vajalikkusest; 

6. määratleb ennast Euroopa kodanikuna, teadvustab oma kohustusi ja vastutust kodanikuna; 

austab demokraatiat ning inimõigusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid ning on 

seadusekuulekas, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi ning tunneb kodanikuvastutust; 

7. põhjendab ning kaitseb oma seisukohti ja valikuid argumenteeritult ning suudab osaleda 

arutelus ja väitluses; oskab eristada emotsionaalseid ja poliitiliselt kallutatud hinnanguid 

objektiivsest tõest; austab igaühe õigust isiklikule arvamusele ja sõnavabadusele; 

8. hangib eesmärgipäraselt ühiskonnaalast teavet erinevatest allikatest, suudab seda 

tõlgendada, üldistada, kriitiliselt hinnata, talletada ja edastada, järgides seejuures 

autoriõigust. 

 

Õppeaine kirjeldus 

Euroopa Liidu õppe eesmärgiks on avardada õpilaste teadmisi Euroopa Liidust, euroopalikest 

väärtustest, põhiõigustest ja vabadustest, Euroopa Liidu toimimisest ja peamistest 

tegevusvaldkondadest. Õppeaine läbimise käigus suureneb õpilase suutlikkus mõista Euroopa Liitu 

igapäevaelu osana ja realiseerida Euroopa Liidu kodaniku staatusega kaasnevaid õigusi, kohustusi 

ja võimalusi. 

Valikaine käigus omandatakse nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi Euroopa Liidu mõistmiseks. 

Aine jooksul suurenevad õpilaste teadmised liikmesriikidest, Euroopa Liidu institutsioonidest ja 

Euroopa Liidu üldisest toimimisest, praktilistest poliitikatest ning nende mõjust igapäevaelule. 

Kuna paljud noored jätkavad õpinguid lõpetamise järel välismaal või lahkuvad haridussüsteemist 

üldse, on vajalik anda õppekavaga tervikteadmisi sellest, kuidas toimub Euroopas kodanike kaitse, 



millist infot on vaja reisimiseks, teises riigis töötamiseks või õppimiseks ning millistest allikatest 

seda infot saab, kuidas on tagatud sotsiaalsed ja majanduslikud õigused ning mida on vaja nende 

realiseerimiseks. 

Lisaks praktilistele teemadele käsitleb valikaine Euroopa Liidu temaatikat ka väärtuspõhiselt. 

Kodanike Euroopa ja euroopa identiteedi tekkimise aluseks on Euroopa Liidu kui poliitilise 

kogukonna hindamine, mille jaoks on vaja euroopalike väärtuste (tolerants, demokraatia, võrdsus, 

multikultuursus jne) omandamine ning tunnetamine. Selle saavutamisel on tähtis roll nii teiste 

liikmesriikide ja nende kodanike kultuuridega tutvumisel kui Euroopa Liidu kodaniku õiguste, 

kohustuste ja võimaluste mõistmisel. Euroopa identiteet eeldab aktiivset ning teadlikku kodanikku, 

kes mõistab Euroopa Liidu ja oma koduriigi seoseid ning oskab ja tahab Euroopa Liidu tasandi 

teemadel kaasa lüüa. Ainekava eesmärgiks on anda õppijatele põhilised teadmised ja hoiakud ka 

väärtuspõhiste teemade osas.  

Õpitulemused 

Valikaine läbinud õpilane: 

1. Oskab kasutada ja seletada erinevaid Euroopa Liiduga seotud mõisteid ja põhimõtteid; 

2. oskab kasutada ja seletada Euroopa Liidu ja Euroopa ühisruumiga seotud ajaloolisi ja 

tänapäeva ühiskonnas toimuvaid muutuste protsesse; oskab seletada ja omavahel seostada 

olulisemate sündmuste põhjuseid ja tagajärgi; 

3. teab ja oskab seletada Euroopa Liidu institutsioonilist toimimist ja peamisi 

tegevusvaldkondi, oskab seostada Euroopa Liidu teemasid enda ja Eestiga. 

4. on teadlik Euroopa Liiduga seotud sündmustest, omab ja suudab argumenteerida oma 

arvamuse Euroopa Liidu ja Eestiga seotud teemade osas; 

5. teab, mõistab ja austab euroopalikke väärtusi ja nende lähteloogikat; mõistab ja austab oma 

ja teiste rahvaste kultuuri väärtuslikkust, erinevaid maailmavaatelisi tõekspidamisi (v.a 

inimsusevastased) ning saab aru kultuuride dialoogi tähendusest ja vajalikkusest; rakendab 

euroopalikke väärtusi igapäevaelus; 

6. teab Euroopa kodaniku õigusi ja kohustusi ning oskab neid realiseerida igapäevaelus täna ja 

tulevikus; 

7. põhjendab ning kaitseb oma seisukohti ja valikuid argumenteeritult ning suudab osaleda 

arutelus ja väitluses; oskab eristada emotsionaalseid ja poliitiliselt kallutatud hinnanguid 

objektiivsest tõest; austab igaühe õigust isiklikule arvamusele ja sõnavabadusele; 

8. hangib eesmärgipäraselt ühiskonnaalast teavet erinevatest allikatest, suudab seda 

tõlgendada, üldistada, kriitiliselt hinnata, talletada ja edastada, järgides seejuures 

autoriõigust. 

 



Õppetegevus 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1. Lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimumist teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega; 

2. taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 

ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda; 

3. võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ning 

rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks ning 

loovateks ja kriitiliselt mõtlevateks isiksusteks; 

4. kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5. rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6. õppeprotsessis on olulisel kohal uurimuslikud tegevused, arutelu, diskussioon, ajurünnak, 

väitlus; tabelite ja skeemide koostamine ning analüüsimine; rollimäng, rühmatöö, 

projektides osalemine, praktilised ülesanded, välitööd, õppekäigud ettevõtetesse ja 

asutustesse, kohtumised erinevate elukutsete esindajatega koolis ja nende töö jälgimine 

töökohal; allikmaterjali, info ja juhtumite kriitiline analüüs, referaatide ja lühiuurimuste 

koostamine jms. Uurimusliku õppe käigus omandavad õpilased info otsimise, andmete 

töötlemise, probleemide püstitamise, hüpoteeside sõnastamise, töö planeerimise, vaatluste 

tegemise, tulemuste töötlemise, tõlgendamise ja esitamise oskused. 

 

Hindamine 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Õpitulemuste 

kontrolli ja hindamise eesmärk on saada ülevaade õpitulemuste saavutatusest ja õpilase 

individuaalsest arengust ning kasutada saadud teavet õppe tulemuslikumaks kavandamiseks. 

Hinnatakse nii teadmisi ja nende rakendamise oskust kui ka üldpädevuste saavutatust, sh õpioskusi 

suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, 

arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekava taotletavatele õpitulemustele. 

Kontrollitakse ja hinnatakse õpilase teoreetilisi teadmisi valikaine teemadel, eesti- ja võõrkeelsete 

ametkondlike ning igapäevaste tekstide arusaamise oskust. Samuti statistiliste andmetega töötamise 

oskust, informatsiooni leidmist ja situatsioonide lahendamist. Hinnatakse praktiliste tööde täitmise 

oskusi, loovust ülesannete lahendamisel, juhtumianalüüsi, kus hinnangu aluseks on põhjuslike 

seoste loomine ja argumenteerimine. Kontrollitakse ja hinnatakse arutluse, argumenteerimise ja 



seoste loomise oskust, õpilase iseseisvat tööd (uurimused, esseed), osalemist rühmatöödes ja 

aruteludes. 

Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpilane peab teadma, mida 

ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise 

kriteeriumid. Kursuse hinne kujuneb kontrolltööde, praktiliste tööde ja uurimuste / iseseisvate tööde 

/ ettekannete hinnetest. 

Hindamise aluseks on töö iseseisev sooritus, loovus ja vormistamise korrektsus. Praktilised tööd on 

mingi konkreetse üksikteema, materjali vms kohta. Iseseisvateks töödeks on kodused ülesanded, 

klassitööd ja arvutitunnitööd, mida hinnatakse valikuliselt. Kursuse jooksul võib hinnata ka 

koduseid töid, suulisi vastuseid, ülesannete lahendamist, osalemist rühmatöödes jne. 

Euroopa Liidu kursus lõpeb kokkuvõtva hindamisega, mis hõlmab kogu kursuse materjali või 

uurimistöö esitamise ja kaitsmisega, mille raames uuritakse mõnda Euroopa Liiduga seotud 

teemavaldkonda põhjalikumalt. 

 

Õpitulemused ja õppesisu 

I teema Sissejuhatus (2 tundi) 

Õpitulemused: 

Kursuse lõpul õpilane: 

1. Teab Euroopa Liidu liikmesriike, ametlikke keeli ning sümboolikat; 

2. omab ülevaadet Euroopa kui geograafilise ja poliitilise mõiste määratlemisest-piiritlemisest; 

3. omab ülevaadet EL valikaine sisust ja struktuurist. 

Õppesisu 

Ülevaade valikainest ning selle erinevatest osadest. Euroopa Liidu peamised iseloomustavad 

parameetrid – liikmesriigid, keeled, sümboolika. Euroopa kui geograafilise ja poliitilise mõiste 

määratlemine ja piiritlemine. Mis on Euroopa, kust läheb Euroopa piir, kus see ajalooliselt on olnud 

ja kuhu võib tulevikus jõuda?  

II teema Euroopa Liidu ajalooline kujunemine (4 tundi) 

Õpitulemused: 

Kursuse lõpul õpilane: 

1. Teab Euroopa Liidu ajaloolise kujunemise peamisi teetähiseid – lepinguid, laienemisringe, 

muid olulisi sündmusi – ja mõistab EL ajaloolise kujunemise üldist loogikat, põhjuslikke 

seoseid erinevate sündmuste vahel, EL põhiinstitutsioonide kujunemise loogikat; 

2. mõistab Euroopa Liidu ning selle aluseks oleva riikideülesuse põhimõtte olemust. 

 

 



Õppesisu 

Euroopa ajalooline kujunemine. EL ajaloolise kujunemise peamised teetähised ja sündmuste 

sisemine loogika: laienemised, lepingud, muud olulised sündmused, nende toimumise põhjused ja 

üldine taust/kontekst. Riikideülesuse põhimõtte kui EL aluseks oleva põhiprintsiibi kujunemine ja 

olemus. EL põhiinstitutsioonide ajalooline kujunemine ja selle sisemine loogika. 

 Eesti liitumine Euroopa Liiduga. Eesti ja Euroopa suhete ajaloost (kahe maailmasõja vaheline 

periood). Suhete taastamine peale taasiseseisvumist. Liitumisläbirääkimised ja rahvahääletus. 

Ühinemisleping ning Eesti-EL kokkulepped. Eesti seisukohad ja eesmärgid Euroopa Liidus. Teema 

käsitlemise üldiseks eesmärgiks on mõista Eesti arengut Euroopa Liidu kontekstis eelmisel sajandil 

ja selle sajandi alguses. 

III teema: Euroopalik riiklus (4 tundi) 

Õpitulemused: 

Kursuse lõpul õpilane: 

1. Teab euroopaliku riigimudeli tunnusjooni; 

2. mõistab tänapäevase euroopaliku riikluse alusväärtusi. 

 

Õppesisu 

Euroopalik riiklus. Euroopaliku riikluse suhestumine erinevate riigimudelitega. Euroopaliku 

riigimudeli kujunemine ja areng: riigiloome, rahvusriigi ülesehitamine, isikuvabaduste, 

demokraatia, õigus- ja heaoluriigi ülesehitamine, kriis ja kohanemine. Euroopaliku riigimudeli 

eripära. Euroopalik riiklus nüüdismaailmas: kohanemine üleilmastumisega. 

Riikluse euroopalikud alusväärtused. Üldkäsitlus: liberaalse ja demokraatliku riigi toimimise 

eeldused. Riigi legitimeerimine: rahvusriiklus, põhiseaduspatriotism, valitsemisvõimekus ja 

õigusrahu euroopaliku riikluse alustena. Euroopa Liidu väärtusalused, Kopenhaageni kriteeriumid 

ja muud õiguspraktikad. 

IV teema: Euroopa poliitiline ruum. (5 tundi) 

Õpitulemused: 

Kursuse lõpul õpilane: 

1. Tunneb Euroopa poliitilise ühisruumi ja demokraatia aluseid; 

2. tunneb Euroopa poliitikakujundamise ja kaasamise põhiparameetreid; 

3. teab, mis on euroerakonnad ja mis on nende poliitiline roll. 

Õppesisu 

Euroopa Liidu poliitiline ruum. Euroopa Liit mitmetasandilise poliitika ja valitsemise 

korraldusena: alused ja põhiparameetrid. Demokraatia Euroopa Liidu valitsetuse mudelis. Euroopa 



Liidu legitiimsus ja sellega haakuvad poliitilise identiteedi küsimused. Euroopastumise mõiste ja 

analüüsi alused. Euroopa poliitikakujundamine ja kaasamise põhiparameetrid. 

Euroerakonnad. Mõiste ja õiguslik alus. Maailmavaateline alus. Euroerakondade kujunemine ja 

tegevusloogika. Euroerakonnad ja erakondade euroopastumine. 

V teema: Euroopa Liidu institutsioonide toimimisloogika (5 tundi) 

Õpitulemused: 

Kursuse lõpul õpilane: 

1. Tunneb peamisi Euroopa Liidu institutsioone ning nende funktsioone; 

2. oskab institutsioone omavahel seostada ning siduda erinevaid valdkondi ja tegevusi õigete 

institutsioonidega. 

Õppesisu 

Institutsioonide kaardistamine. Institutsioonide õppimine jaguneb laias laastus kaheks: tähtsamad 

institutsioonid ning teised institutsioonid. 

Tähtsamate institutsioonide raames õpitakse tundma Euroopa Parlamenti, Euroopa Komisjoni, 

Euroopa Ülemkogu ning Euroopa Nõukogu. Selgitatakse nende tegevusloogikat, vastutust ja õigusi 

ning omavahelisi suhteid. Tulemusena kujuneb õpilasel ülevaade sellest, millega institutsioonid 

tegelevad ning kuidas neid omavahel seostada. 

Teiste institutsioonide alla jäävad Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Pank ja Euroopa Kohus. Kõigist 

institutsioonidest antakse põhiline ülevaade ning juhised, kuidas neid edasi uurida. 

VI teema: Euroopa kodakondsus, ja identiteet ja avalikkussfäär (4 tundi) 

Kursuse lõpul õpilane: 

1. Tunneb Euroopa kodakondsuse sisu ja suhestumist kodakondsuse üldmudelitega; 

2. teab Euroopa identiteedi kultuurilisi ja sotsiaalseid alusväärtusi; 

3. tunneb Euroopa kodanikuidentiteedi aluseid; 

4. oskab iseseisvalt suhestada Euroopa identiteeti rahvusidentiteedi jt identiteetide ja 

elustiilidega; 

5. mõistab, kuidas osaletakse kodanikuna Euroopa Liidu protsessides ning oskab 

osalusvõimalusi suhestada ka oma huvidega; 

6. oskab leiad EL teemalist teavet ning mõtestada selle tähendust. 

Õppesisu 

EL Kodakondsus. Kodakondsuse tähendussisuga tutvutakse neljas mõõtmes: vaatluse alla tulevad 

EL kodaniku õigused ja kohustused (sh õiguste-kohustuste tasakaalu põhimõte), osalus (sh 

osalusvalmidust mõjutavad tegurid ja osalusvõimalused), ning identiteet (sh euroopalikud 

alusväärtused, EL kodakondsus suhestatuna teiste isiku rollide ja identiteetidega). Samuti tuleb 

vaatluse alla EL kodakondsuse ning rahvusriigi kodakondsuse vaheline suhe nendes mõõtmetes.  



Euroopa identiteet. EL kui kultuurilise ühisruumi alused, EL kui sotsiaalse ühisruumi alused. 

Euroopa avalikkussfäär. Euroopa Liidu kommunikatiivne ühisruum kui teabekanal, poliitiline 

sotsialiseerija ning osalusväli. EL normatiivne nägemus Euroopa kodanikust. EL teemalised 

teabekanalid ning nende roll informeerija ja sotsialiseerijana. Euroopa Liidu erinevad osaluskanalid. 

Oluline on, et õpilane tunnetaks kodakondsust kui isiklikku seost EL ühiskonna ja poliitruumiga, 

läbi oma erinevate huvide, rollide ja tulevikuplaanide. 

VII teema: Rahvusvaheline ja riikidevaheline koostöö (3 tundi) 

Õpitulemused: 

Kursuse lõpul õpilane: 

1. Mõistab regionaalse koostöö põhimõtteid ja toimimist ning oskab leida lisamaterjale 

õpetamiseks ja õppimiseks; 

2. teab Euroopa Liidu rahvusvaheliste suhete põhialuseid. 

Õppesisu 

Euroopa Liit ja maailm. Tutvustatakse Euroopa Liidu suhteid teiste riikidega. Tutvustatakse 

naabruspoliitikat ning koostöömehhanisme. Antakse juhised samal teemal materjalide leidmiseks. 

Euroopa Liit ja naabrid. Ülevaade Euroopa Liidu regionaalsest koostööst, erinevatest 

regioonidest Euroopa Liidus. 

VIII teema: Põhiõigused ja vabadused Euroopa Liidus (3 tundi) 

Õpitulemused: 

Kursuse lõpul õpilane: 

1. Tunneb Euroopa Liidu kodaniku põhiõigusi ja -vabadusi, nende õiguste ja vabaduste 

arenguid nii riigi- kui Euroopa Liidu aktides ja rahvusvahelistes lepingutes ning 

kohtupraktikas. 

Õppesisu 

Euroopa Liidu kodaniku põhiõigused ja –vabadused. EL põhiõiguste ja -vabaduste ajalooline 

kujunemine, seadustumine ja kohaldamine. Inimõiguste tagamise kontroll Euroopa Liidus täna ning 

tulevikus (Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni valguses). Inimõiguste 

rikkumise kaebe esitamise protsessi selgitamine. 

IX teema: Ühisturg ja ühisraha (3 tundi) 

 Õpitulemused: 

Kursuse lõpul õpilane: 

1. Tunneb ühisturu olemust ja selle kujunemist Euroopas; 

2. analüüsib „nelja vabaduse“ mõju vabale kaubandusele, konkurentsile ja ettevõtlusele; 

3. teab Euroopa ühisraha loomise põhjuseid ja selle plaani erinevaid etappe; 



4. selgitab Maastrichti konvergentsikriteeriumite nõudeid ja hindab statistilise materjali põhjal 

erinevate riikide  puhul kriteeriumitele vastavust; 

5. teab Euroopa ühtse rahapoliitika põhimõtteid ja EKP rolli rahapoliitika elluviijana; 

6. mõistab rahapoliitika instrumentide toimet ja nende võimalikke soovitud ja vähem soovitud 

tagajärgi erinevate riikide majandusele tulenevalt riikide erinevast majanduspoliitikast; 

7. teab Euroopa Liidu eelarvepoliitika põhimõtteid ja fiskaalpoliitilise koostöö aluseid; 

8. arutleb maksupoliitikate harmoneerimise ning eelarve suurimate kuluallikate - ühtse 

põllumajanduspoliitika ja struktuuripoliitika rahastamise üle. 

Õppesisu 

Ühisturu olemus. Ühisturu kujunemine Euroopas. Kaupade ja teenuste vaba liikumine. Tööjõu 

vaba liikumine. Kapitali vaba liikumine. Ühisturu mõju vabale kaubandusele ja konkurentsile. 

Euroopa ühisraha idee. Werneri plaan ja Euroopa Rahasüsteem. Rahaliidu loomise plaani 

taaselustamine Maastrichti lepinguga. Maastrichti konvergentsikriteeriumid. Rahaliidu loomine. 

Eesti üleminek eurole. Euroopa rahapoliitika põhimõtted. Euroopa Keskpank  kui rahapoliitika 

elluviija. EKP rahapoliitika instrumendid. Rahapoliitika mõju erinevate riikide majandusele. 

Euroopa Stabiilsusmehhanism (ESM). 

EL eelarvepoliitika. Stabiilsuse ja kasvu pakt. Maksustamine ja maksupoliitikate harmoneerimine 

Euroopa Liidus. Euroopa Liidu eelarve põhiprintsiibid. Eelarve suurimad kuluallikad: ühtne 

põllumajanduspoliitika ja struktuuripoliitika. 

X teema: Euroopa Liidu tarbijaharidus (1 tund) 

Kursuse lõpul õpilane: 

1. Teab ja oskab kasutada tarbijate õigusi Euroopa Liidus; 

2. oskab teadlikumalt kujundada oma piiriülest tarbijakäitumist. 

Õppesisu 

Tarbijate õigused Euroopa Liidus. Erinevate juhtumite lahendamine tarbijaõiguste rakendamiseks. 

XI teema: Õppimisvõimalused Euroopa Liidus (1 tund) 

Kursuse lõpul õpilane: 

1. Oskab leida informatsiooni karjääri planeerimiseks ning õpivõimaluste leidmiseks Euroopa 

Liidus. 

Õppesisu 

Haridussüsteemi korraldus kui liikmesriikide pädevus. Reguleeritud kutsed ja ametid. 

Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine. Europass. Koostööprogrammid Comenius ja Euroopa 

Noored. Programmid Leonardo da Vinci (kutseharidus) ja  ERASMUS (kõrgharidus). Infoportaalid: 

„Rajaleidja“. 

Õpikeskkond 



http://elvalikaine.tlu.ee/ (pidevalt täienev) 

Materjalid õpetajatele http://europa.eu/teachers-corner/15/index_et.htm 

Böhm, Wolfgang; Lahodynsky, Otmar & Bahovski, Erkki (2008): Euroopa Liit Sinu jaoks: Nii 

toimib Euroopa Liit. Ilo 

Euroopa Liitu tutvustavad trükised „12 lugu Euroopa Liidust“ 

Euroopa Liidu kaart 

Euroopa Liidu kanal https://www.youtube.com/user/eutube 

Virtuaalsed mängud http://riigiteadused.tlu.ee/elvalikaine/index.php?wp=217 

	

	

	


