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 1. Ainevaldkond: Sotsiaalained 

 1.1 Valdkonna pädevus 

Ainevaldkonna õppeainete õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane sotsiaalvaldkondlik pädevus: suutlikkus mõista 

ühiskonnas toimuvate muutuste põhjusi ja tagajärgi; tunda ning austada inimõigusi ja demokraatiat; vallata teadmisi kodanikuõigustest ja -

vastutusest ning käituda nendega kooskõlas; ära tunda kultuurilist eripära; järgida üldtunnustatud käitumisreegleid; olla huvitatud oma 

kogukonna, rahva, riigi ja maailma arengust; kujundada oma arvamust ning olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik; tunda ja kasutada lihtsamaid 

sotsiaalteaduste uurimismeetodeid; tunda huvi ümbritseva maailma vastu. 

Sotsiaalainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 

1) mõistab ühiskonnas toimuvate muutuste põhjusi ja tagajärgi; 

2) valdab adekvaatset minapilti, oskab analüüsida oma võimalusi ja kavandab neist lähtuvalt tulevikuplaane; 

3) tunneb ning austab demokraatiat ja inimõigusi, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid ning on 

seaduskuulekas; 

4) huvitub iseenda, oma kogukonna, rahva ja maailma arengust, kujundab oma arvamust ning mõistab oma võimalusi olla aktiivne ja 

vastutustundlik kodanik; 

5) tunneb lihtsamaid uurimismeetodeid ja kasutab neist mõnda õppes; 

6) teadvustab kultuurilist eripära ning suhtub lugupidavalt individuaalsetesse, kultuurilistesse ja maailmavaatelistesse erinevustesse juhul, 

kui need pole inimväärikust alandavad; 

7) käitub üldtunnustatud sotsiaalsete normide ja suhtlemistavade järgi, mis aitavad toime tulla eakaaslaste hulgas, perekonnas, kogukonnas 

ning ühiskonnas, väärtustades neid; 

8) on omandanud teadmisi ja oskusi enesekontrolli, enesekasvatuse, oma võimete arendamise, tervist tugevdava käitumise ja tervisliku 

eluviisi kohta ning suhtub positiivselt endasse ja teistesse; 

9) hindab vabadust, inimväärikust, võrdõiguslikkust, ausust, hoolivust, sallivust, vastutustunnet, õiglust ja isamaalisust ning tunneb austust 

enda, teiste inimeste ja keskkonna vastu. 

 

 1.2 Ainevaldkonna õppeained 

 

Ainevaldkonna õppeained on ajalugu, ühiskonnaõpetus ja inimeseõpetus ning valikaine on usundiõpetus. 
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 1.3 Õppeaine nädalatundide jaotumine kooliastmeti: 

 

II kooliaste ühiskonnaõpetus  - 1 tund  

III kooliaste   ühiskonnaõpetus – 2 tundi 

 

 

 1.4 Ainevaldkonna kirjeldus 

 

Ühiskonnaõpetuses omandavad õpilased sotsiaalse kirjaoskuse: teadmised, oskused ja hoiakud ühiskonnas toimimiseks ning vastutustundlike 

otsuste tegemiseks. Õppeaine üldeesmärk on luua eeldused kodanikuidentiteedi ja ühiskonna sidususe tugevnemiseks ning aktiivse kodaniku 

kujunemiseks. 

Kõik sotsiaalvaldkonna ained on toeks, et õpilasel areneks suutlikkus analüüsida oma käitumist ja selle tagajärgi, sobival viisil väljendada oma 

tundeid, aktseptida inimeste erinevusi ning arvestada neid suheldes; ennast kehtestada, seista vastu ebaõiglusele viisil, mis ei kahjusta enda ega 

teiste huve ega vajadusi. Sotsiaalvaldkonna õppeainete kaudu õpitakse tundma ning järgima ühiskondlikke väärtusi, norme ja reegleid, 

omandatakse teadmisi, oskusi ja hoiakuid sotsiaalselt aktseptitud käitumisest ning inimeste vastastikustest suhetest, mis aitavad kaasa tõhusale 

kohanemisele ja toimetulekule perekonnas, eakaaslaste hulgas, kogukonnas ning ühiskonnas. Sotsiaalainete kaudu kujundatakse alus 

maailmavaatelise mitmekesisusega arvestamiseks ning valmisolek dialoogiks erineva maailmavaate esindajatega. Kõigi valdkonna õppeainete 

seisukohalt on tähtis koostööoskus ja töötamine rühmas. 

Valdkonnasisese lõiminguga taotletakse, et õpilane areneks terviklikuks isiksuseks, kes suhtub endasse ja teistesse positiivselt, arvestab 

kaasinimesi, lähtub oma tegevuses üldinimlikest väärtustest ning näeb ja mõistab ühiskonnas toimuvat. Tal on tõhusad oskused ja valmidus 

ühiskonnaellu sekkuda ning selles osaleda. 

Õppesisu käsitluses teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud õpitulemused, üld- ja valdkonnapädevused ning õpitulemused 

oleksid saavutatud. 
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2. Ühiskonnaõpetus 

 

 2.1 Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 

Põhikooli ühiskonnaõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 

 tunneb huvi ühiskonna probleemide vastu, oskab neid märgata ja uurida ning oma seisukohti ja valikuid põhjendada; 

 oskab tulla toime tänapäeva ühiskonnas, lähtudes üldinimlikest väärtustest; 

 teab, kuidas osaleda poliitika kujundamises ja elluviimises nii kohalikul kui ka Eesti riigi tasandil; 

 väärtustab inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid: seaduslikkust, vabaduse ja vastutuse seost; 

 arvestab teisi, väärtustab mitmekesisust, osalemist ühiskonna arengus ja sidususes, seisab vastu kesksete normide rikkumisele ning on 

seaduskuulekas; 

 määratleb ennast ühiskonna liikmena, Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna. 

 algatab ning toetab koostööd ühiste eesmärkide seadmisel ja elluviimisel; 

 kasutab ühiskonnaõpetuses omandatud teadmisi, oskusi ja hoiakuid oma tulevaste õpingute ja edasise tööalase karjääri kavandamisel 

ning teadlike otsuste langetamisel, koostab esmase karjääriplaani. 

 

 

 2.2 Õppeaine kirjeldus 

Ühiskonnaõpetusel on tähtis koht õpilaste sotsiaalse kompetentsuse kujunemises. Ühiskonnaõpetus aitab õpilasel arendada ettevõtlikkust ning 

kujuneda ennast teostavaks, kaasinimesi arvestavaks, sotsiaalselt pädevaks ja toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Ühiskonnaõpetuse tunnis 

omandatud teadmised, oskused ja hoiakud seostuvad tihedalt teistes õppeainetes (ajaloos, geograafias, inimeseõpetuses jt) õpituga, olles aluseks 

elukestvale õppele. Põhikooli ühiskonnaõpetus käsitleb kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist, kodaniku seoseid ühiskonna 

põhivaldkondadega (majanduse, poliitika ja õigusega), ent ka suhteid teiste sotsiaalsete rühmadega. Kodanikuna mõistetakse demokraatliku 

ühiskonna liiget, kes suhtleb ühiskonna institutsioonidega oma huvide ja võimaluste alusel. 

Ühiskonnaõpetusel on tähtis koht õpilaste väärtushinnangute ja hoiakute kujunemises, nagu ettevõtlikkus, seaduste austamine, töökus, sooline 

võrdõiguslikkus, kodanikualgatus, sotsiaalne õiglus ja kodanike võrdne kohtlemine, inimõiguste austamine, mõistev suhtumine erinevustesse, 

tauniv suhtumine eelarvamustesse, säästlik suhtumine keskkonnasse, lugupidav suhtumine teiste rahvaste ja maade kultuuritraditsioonidesse ning 

soov neid tundma õppida; oma maa kultuuripärandi väärtustamine; teadvustamine, et kõikjal ei elata ühtviisi hästi jne. 

Ühiskonnaõpetuse eesmärk on praktiliste ülesannete, probleemide analüüsimise ja ainealaste põhimõistete omandamise kaudu saada tervikpilt 
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ühiskonna toimimisest. Tähtsal kohal on igapäevaeluga seonduvate probleemide lahendamine ning asjatundlike otsuste tegemise oskuste 

omandamine, mis aitab õpilasel ühiskonnas toime tulla. Nii kujuneb õpilasel tervikpilt ühiskonnast, kus teadvustatakse inimtegevuse ja looduse 

vastastikust mõju ning väärtustatakse jätkusuutlikku eluviisi. 

I kooliastmes on ühiskonnaõpetuse teemad lõimitud inimeseõpetuse ainekavva.  

II ja III kooliastmes õpitakse ühiskonnaõpetust eraldi ainena.  

II kooliastmes tutvub õpilane oma lähiümbruse sotsiaalsete suhete süsteemiga, keskendudes sotsiaalselt erinevate isiksuste ja rühmade 

kooseksisteerimisele. Käsitelu keskmes on inimesed meie ümber, kool ning õpilase kodukoht. 

III kooliastmes lisanduvad Eesti riigi funktsioneerimisega seotud institutsioonid. Riigi valitsemisega tutvudes käsitletakse põhiseaduslikke 

institutsioone. Kuna osale õpilastest võib haridustee lõppeda põhikooliga, on enam pööratud tähelepanu poliitika avaldumisele igapäevaelus ning 

kodaniku rollile poliitikatulemite teadliku tarbijana. 

Majanduse käsitlemine III kooliastmes keskendub isiklikule majandamisele, ettevõtlusele, riigi majanduse reguleerimisele ja turumajanduse 

sotsiaalsetele mõjudele. Ainet käsitletakse võimalikult igapäevaeluga seostatult. 

Aine käsitlemisel on oluline koht uurimuslikel õpivõtetel, mille toel omandavad õpilased probleemide seadmise, hüpoteeside sõnastamise, töö 

plaanimise ja korraldamise, kriitilise mõtlemise ning tulemuste tõlgendamise ja esitamise oskused, esitades materjale nii suuliselt kui ka 

kirjalikult ning kasutades näitlikustamiseks mitmesuguseid visuaalseid vorme ja asjakohasel juhul elusituatsioone (nt demokraatia rakendamine 

koolis, kodanikualgatus ja vabatahtlik tegevus kodukohas). 

Aktiivse kodaniku kontseptsioon käsitleb kodanike kaasatust laiemalt, mitte ainult kui hääletamist valimistel. See avardab ka ühiskonnaõpetuse 

rakendussuuna võimalusi noorte jaoks, kes pole veel hääleõiguslikud (nt koolielu korraldamises, tarbijahariduses, kodanikualgatuses). 

Kogu õppes kasutatakse nüüdisaja tehnoloogilisi vahendeid, sh IKT võimalusi, arvestades kasutatava tarkvara legaalsust, interneti ja IT 

turvariske ning küberkuritegevust (riigiportaal, e-teenused, omavalitsus- ja riigiasutuste kodulehed, teabepäring, õigusaktid internetis). 

 

 2.3. Õppetegevus 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

 lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse 

lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega; 

 taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt 

aega puhata ja huvialadega tegelda; 
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 võimaldatakse nii üksi- kui ka ühisõpet (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd ning teised kooperatiivse õppimise vormid), et toetada 

õpilaste kujunemist aktiivseiks ja iseseisvaiks õppijaiks ning loovaiks ja kriitiliselt mõtlevaiks ühiskonnaliikmeiks; 

 kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud käsitlust ning suurendavad 

õpimotivatsiooni; 

 rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 

 arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid, sealjuures on põhirõhk hoiakute kujundamisel; 

 arvestatakse õpilaste võimeid ja suutlikkust, kohalikku eripära ning muutusi ühiskonnas; 

 kasutatakse mitmekülgset õppemeetodite valikut rõhuasetusega aktiivõppemeetodeile: vestlus, arutelu, diskussioon, juhtumianalüüs, 

paaristöö, projektõpe, rollimäng, rühmatöö, väitlus, ajurünnak; ajaloolise kujutluse loomine, tegevuspõhine õpe (nt dramatiseeringud, 

mudelite ja makettide valmistamine, ühistegevus ja vabatahtlik töö, heategevusprojekt); 

 luuakse võimalused koostada referaat, ajajoon, õpimapp ja uurimistöö, teha praktilisi uurimistöid (nt töö allikate ja kaardiga, 

töölehtede ja kontuurkaardi täitmine, küsitluse korraldamine, loovtöö/arutluse/arvamusloo kirjutamine, töö esitlemine, infootsing 

teabeallikatest, infoanalüüs, klassielu reeglite, päevaplaani ja isikliku eelarve koostamine, statistika ning juriidilise dokumendi 

lugemine, dokumendiplankide täitmine), osaleda temaatilistes mängudes (nt tarbijakaitse), kriitiliselt analüüsida reklaami, 

teemakohaseid filme jms; 

 laiendatakse õpikeskkonda: sotsiaal-kultuuriline ja ajaloolis-kultuuriline keskkond (muistised, ehitised), arvuti/ multimeediaklass, 

asutused, muuseumid, näitused, raamatukogu, looduskeskkond, kohaliku omavalitsuse ja riigiasutused, ettevõtted, 

mittetulundusühingud, arhiivid jm; 

 võimaldatakse siduda õpet koolivälise eluga (kohtuda erinevate inimestega, kaasata vanemaid jne), et kogu ainekäsitlus oleks 

võimalikult elulähedane. 

 

 

 2.4. Füüsiline keskkond   

Kool korraldab valdava osa õppest klassis, kus on: 

 mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks ja ümarlauavestluseks ning toetavad demonstratsioonivahendid; 

 internetiühendus ning audiovisuaalse materjali kasutamise võimalus. 

Kool võimaldab: 

 korraldada õppe sidumiseks igapäevaeluga õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi (muuseumis, arhiivis, näitusel, raamatukogus jm) 

vähemalt kaks korda õppeaasta jooksul; 

 kasutada klassiruumis ainekava eesmärke toetavaid õppematerjale ja -vahendeid: 
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a) Eesti Vabariigi põhiseadus; 

b) ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon; 

c) ÜRO lapse õiguste konventsioon; 

d) ajalooatlased, kontuur- ja seinakaardid; 

e) allikakogumikud, käsiraamatud, erialased teatmeteosed; 

f) elulooraamatud ja teabekirjandus; 

g) auvised, digitaliseeritud andmebaasid ja arhiivid; 

h) illustratiivne pildimaterjal (fotod, karikatuurid); 

i) IKT-põhised õppematerjalid; 

j) ajalehed ja ajakirjad; 

k) statistilised ja metoodilised materjalid.   

 

 

 2.5. Hindamise üldalused 

Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sh esituste ning kirjalike tööde alusel, arvestades teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas 

taotletavatele õpitulemustele ning õpilase individuaalseid iseärasusi ja mõtlemise arengut.  

Hoiakute ja väärtuste kohta (nt huvi tundmine, tähtsuse mõistmine, väärtustamine, vajaduste arvestamine, reeglite järgimine) antakse tagasisidet. 

Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega.  Tähtsal kohal on kujundav hindamine, mis keskendub eelkõige õpilase 

arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega.  

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.  

Õpitulemusi hinnates kasutatakse mitmekesiseid ja õpitulemustega vastavuses olevaid vorme, mis sisaldavad suulisi, kirjalikke ja praktilisi 

ülesandeid. Hindamismeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuselisi iseärasusi, individuaalseid võimeid ning valmisolekut ühe või teise 

tegevusega toime tulla. Praktiliste tööde puhul hinnatakse mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi kulgu. 

 

 2.6. Läbivad teemad 

Elukestev õpe ja karjääri plaanimine. Kujundatakse iseseisva õppimise oskus, mis on tähtis alus elukestva õppe harjumuste ja hoiakute 

omandamisele. Sotsiaalainete kaudu kujundatakse hoiakuid, mida on õpilasele vaja tulevases tööelus. Õpilastele tutvustatakse 

sotsiaalvaldkonnaga enim seotud ameteid, erialasid ja edasiõppimisvõimalusi. Kujundatakse arusaama ühiskonnas toimuvate muutuste põhjustest 
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ja tagajärgedest ning sellest, mil moel mõjutavad need õpilase valikuid ja tulevikku määravaid otsuseid. 

Erinevate õppetegevuste kaudu saavad õpilased ülevaate tööturu üldisest olukorrast ja tulevikuprognoosidest, tööõigusest, erinevatest töödest eri 

tegevusvaldkondade ameti- ja kutsealadel ning kasutada seda infot nii tulevast õpitavat eriala valides kui ka pikemaajalist karjääri plaanides. 

Erinevaid ameteid ja elukutseid tutvustades pööratakse tähelepanu töö iseloomule, töökeskkonnale, töötingimustele ning vajalikele teadmistele, 

oskustele ja isiksuseomadustele. 

Õpe annab õpilasele teadmised sellest, et erinevate tööde tegemisel on erinevad nõuded ja töötingimused. Õpilast juhitakse analüüsima, millised 

on tema eeldused huvipakkuva töö tegemiseks, sh sobiv terviseseisund, füüsiline vorm, füsioloogilised eeldused. Õpilane hakkab analüüsima 

oma võimeid, oskusi ja väärtusi ning seostama neid tulevase haridustee ja tööelu valikutega, koostades esmase karjääriplaani. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Toetatakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, 

kes püüab leida lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele, pidades silmas nende jätkusuutlikkust. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Toetatakse õpilase kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes 

mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähendust, on ühiskonda lõimitud, toetub oma tegevuses riigi 

kultuuritraditsioonidele ja arengusuundadele ning on kaasatud kohalikku kogukonda käsitlevate otsuste tegemisse. 

Kultuuriline identiteet. Toetatakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi 

kujundajana ja kultuuride muutumist ajaloo vältel ning kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktika 

eripärast nii ühiskonna ja terviku tasandil (rahvuskultuur) kui ka ühiskonna sees (regionaalne, professionaalne, klassi-, noorte- jms kultuur; 

subkultuur ja vastukultuur) ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust, on kultuuriliselt salliv ning koostööaldis. 

Teabekeskkond. Toetatakse õpilase kujunemist infoteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat infokeskkonda ning suudab seda 

kriitiliselt analüüsida ja selles toimida olenevalt oma eesmärkidest ning ühiskonnas omaks võetud kommunikatsioonieetikast. 

Tehnoloogia ja innovatsioon. Toetatakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja tänapäevaseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks 

inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. 

Tervis ja ohutus. Toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma 

turvaliselt ning kujundama tervet keskkonda. 

Väärtused ja kõlblus. Toetatakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes mõistab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi ja 

kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste 

piires. 
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 2.7. Lõiming teiste õppeainetega 

 

Sotsiaalained on teiste ainevaldkondadega seotud valdkonnapädevuste kujundamise kaudu. 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Kujundatakse oskust väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult; lugeda ja mõista 

erinevaid tekste. Õpilasi juhitakse kasutama kohaseid keelevahendeid, ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgima 

õigekeelsusnõudeid. Tähtsustatakse teksti kriitilise analüüsi oskust, meediakirjaoskust, teabe hankimist, selle kriitilist hindamist, tööde 

vormistamist ning intellektuaalse omandi kaitset. Sotsiaalainete õppimise kaudu täiendatakse õpilaste teadmisi erinevatest kultuuridest ja 

traditsioonidest. Õpilasi suunatakse märkama oma kultuuri ja teiste kultuuride erinevusi ning neist lugu pidama. Juhitakse tähelepanu erinevate 

suhtluskeskkondade reeglitele ning ühiskondlikule mitmekesisusele. Selgitatakse võõrkeelse algupäraga mõisteid, võõrkeeleoskust arendatakse 

ka lisamaterjali otsimisel ja mõistmisel. 

Matemaatika. Kujundatakse järgmisi oskusi: ajaarvamine; ressursside plaanimine (aeg, raha); matemaatiline kirjaoskus, arvandmete esitlemine 

ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid); oskus probleeme seada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideid 

analüüsida ning tulemuse tõesust kontrollida; oskus loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning väärtustada matemaatilist käsitlust, mõista 

selle sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset tähendust. 

Loodusained. Õpitakse mõistma looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna arengule, inimese arengut ja rahvastikuprotsesse; 

majanduse ressursse; ühiskonna jätkusuutlikku säästlikku tarbimist, üleilmastumist, globaalprobleemide, sh keskkonnaprobleemide märkamist ja 

mõistmist ning jätkusuutliku ja vastutustundliku eluviisi väärtustamist. 

Tehnoloogia. Käsitletavate teemade kaudu kujundatakse oskust hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; rakendada 

nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonda kujundades; kasutada tehnovahendeid eesmärgipäraselt ja 

säästlikult, järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid. 

Kunstiained. Käsitletakse Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemasid, iluhinnangute muutumist ajas; esteetilist arengut ja 

eneseteostuse võimalusi, rahvakultuuri ning loomingulist eneseväljendusoskust. 

Kehaline kasvatus. Kujundatakse oskust mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust tervisliku eluviisi osana eri ajastuil; arendatakse 

sallivat suhtumist kaaslastesse ning koostööpõhimõtteid tervislikku eluviisi järgides. 
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3. Klass: 6. klass   

3.1 Õpitulemused antud klassile: 

Õpilane: 

 teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid; 
 mõistab, kuidas demokraatia põhimõtted saavad toimida koolis; märkab probleeme koolis, toetab oma käitumise ja osalemisega 

koolidemokraatiat; 

 märkab ning arvestab erinevaid huve ja võimalusi ning on valmis koostööks ja kokkulepeteks, oskab otsida ja pakkuda abi 

probleemide lahendamisel; 

 teab Eesti riigi valitsemise põhilisi institutsioone, kirjeldab nende ülesandeid (kohalik omavalitsus, Riigikogu, Vabariigi Valitsus, 

Vabariigi President, kohus) ning nimetab erinevaid riigijuhtimisega seotud ameteid/elukutseid; 

 teab, mis on põhiseadus ja teised seadused ning miks seadusi tuleb täita; teab, mis on lapse õigused ja vastutus; 

 selgitab näidetega, mis on kodanikuühendus, kodanikualgatus ja vabatahtlik töö; põhjendab vabatahtliku töö vajalikkust ning pakub 

abi abivajajatele; tunneb ära ebaõigluse ja oskab sellele vastu seista; 

 mõistab inimeste iseärasusi ning teab, et inimesed erinevad rahvuse, soo, vaimse ja füüsilise suutlikkuse ning vaadete ja 

usutunnistuste poolest; on salliv erinevuste suhtes ning valmis koostööks. 

 toob näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest ja ettevõtetest ning väärtustab töötamist kui peamist 

elatusallikat, tunneb oma õigusi ja vastutust omanikuna ja tarbijana ning mõistab, miks erinevais ameteis töötamisel eeldatakse 

erinevaid teadmisi, oskusi ja isiksuseomadusi; 

 oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks ning seda kriitiliselt hinnata; esitab oma teadmisi ja seisukohti selgelt ja veenvalt 

ning suudab neid põhjendada; loob, kasutab ja jagab infot ning väärtustab enda ja teiste autorite tööd; 

 teab, et tal on õigus saada abi, ning oskab leida abi ettetulevates elusituatsioonides. 

 

 3.2 Õppesisu (35t):  

Õppesisu Õpitulemused Õppega seotud 

tegevuste 

orienteeruv maht 

Sotsiaalsed suhted  11t 

1. Inimesed meie ümber, kogukonnad; Euroopa riigid ja Õpilane: 6 t 
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rahvad; sallivus 

1.1. Eestis ja õpilase kodukohas elavad rahvarühmad 

(sotsiaalsed, rahvuslikud, religioossed jm). 2t 

Kultuur rahvusliku identiteedi kandjana 1t 

1.2. Sooline võrdõiguslikkus 

1.3. Pere ja suguvõsa. Naabruskond maal ja linnas. 

Sõpruskond. Koolipere 1t 

1.4. Euroopa riigid, Eesti naaberriigid 2t 

 

 seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis 

mõisteid rahvus, riik, võrdõiguslikkus ja sallivus; 
 nimetab Eestis ja kodukohas elavaid rahvarühmi 

ning kirjeldab nende eluolu ja kultuuritraditsioone; 

 nimetab Eestis esindatud peamisi usundeid ja 

kirjeldab nende kombeid; 

 toob näiteid naiste ja meeste võrdsete õiguste ning 

nende rikkumise kohta Eestis; 

 suhtub sallivalt erinevustesse; 

 teab ja hoiab kogukonna traditsioone; 

 teab, mis on isikutunnistus ja reisidokumendid 

(pass, isikutunnistus); 

 nimetab ja näitab kaardil Eesti naaberriike ning 

toob näiteid, kuidas muu maailm mõjutab elu 

Eestis. 

 

2. Vabatahtlik tegevus: kodanikuühendused ja -algatus; 

koostöö 

2.1. Kodukohas tegutsevate seltside, klubide ja ühenduste 

tegevus 1t 

2.2. Noorte-organisatsioonid 1t 

2.3. Eakohased kodanikualgatuse võimalused 1t 

2.4. Koostöö ja ühistegevus, kommunikatsiooni-võimalused 2t 

Õpilane: 

 seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis 

mõisteid kodanikuühendus, kodanikualgatus, 

vabatahtlik tegevus; 
 nimetab kodukohas tegutsevaid seltse, klubisid ja 

ühendusi ning kirjeldab nende tegevust; 

 nimetab kodukohas ja koolis tegutsevaid 

noorteorganisatsioone ning kirjeldab nende 

tegevust; 

 teab kodukoha kodanikualgatusi ning algatab neid 

ja osaleb neis võimaluse korral; 

 toob näiteid vabatahtliku töö kasulikkuse kohta; 

märkab probleeme ja pakub vajajatele abi. 

 

5 t 

Demokraatia   
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11t 

1. Demokraatia põhimõtted ja selle toimimine 

1.1. Rahva osalemine ühiskonna valitsemises 2 t 

1.2. Võimude lahusus. Riigikogu, Vabariigi Valitsus, 

Vabariigi President, kohus 2t 

1.3. Kohalik omavalitsus 1t 

1.4. Seaduse ülimuslikkus, seadus kui regulatsioon 1t 

1.5. Peamised inimõigused (õigus elada, õigus vabadusele ja 

inimväärikusele jne) 1t 

 

Õpilane: 

 seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis 

mõisteid inimõigus, seadus, demokraatia; 
 iseloomustab ja väärtustab demokraatia 

põhimõtteid (arvamuste mitmekesisus ja 

sõnavabadus, osalus aruteludes ja otsustamises, 

õigus valida ja olla valitud); 

 nimetab ja austab inimõigusi; 

 teab, et Eesti on demokraatlik vabariik; nimetab 

Vabariigi Valitsuse, Riigikogu ja Vabariigi 

Presidendi peamisi ülesandeid; 

 teab, mis on kohalik omavalitsus; toob näiteid oma 

valla/linna omavalitsuse tegevuse kohta; 

 teab, et kõik on võrdsed seaduse ees ja peavad 

seadusi täitma; toob näiteid seaduskuuleka 

käitumise kohta. 

 

7 t 

2. Koolidemokraatia; lapse õigused ja võimalused osaleda 

poliitikas 

2.1. Õpilasomavalitsus, õpilaste osalemine koolielu 

korraldamises ja õpilasesinduses 1t 

2.2. Kooli sisekord (kodukord)  1t 

2.3. Lapse õigused (õigus saada haridust, õigus vanemlikule 

hoolitsusele jne). Õiguste, kohustuste ja vastutuse tasakaal 2t 

Õpilane: 

 kirjeldab demokraatia põhimõtete toimimist koolis; 

 märkab ning arvestab erinevaid huve ja võimalusi 

ning on valmis koostööks ja kokkulepeteks; oskab 

otsida ning pakkuda abi probleemide lahendamisel; 

 toetab oma suhtumise ja tegutsemisega 

koolidemokraatiat; 

 tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni 

põhimõtteid, nimetab lapse õigusi ning tunneb 

õiguste ja vastutuse tasakaalu. 

 

4 t 

Töö ja tarbimine  7 t 
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1.1.Aja ja kulutuste paneerimine ning raha kasutamine, 

laenamine ja säästmine 2t 

1.2. Elukutsed – teadmised ja oskused. Elukestev õpe. 

Elukutsed ja ettevõtted kodukohas. Töökultuur ja tööeetika 3t 

1.3. Teadlik, säästev tarbimine 2t 

 

Õpilane: 

 teeb vahet vajadustel, soovidel ja võimalustel; 

 teab, kuidas teenitakse raha ja millest koosneb pere 

eelarve; oskab kulutusi tähtsuse järjekorda seada, 

koostada eelarvet oma taskuraha piires ning 

planeerida oma aega; 

 teab internetipanga ja pangakaardi (PIN-koodi) 

turvalise kasutamise reegleid; 

 iseloomustab, milliseid isiksuse omadusi, teadmisi 

ja oskusi eeldavad erinevad elukutsed; 

 selgitab erinevate elukutsete vajalikkust 

ühiskonnale; 

 oskab tarbijana märgata ja mõista tooteinfot ning 

tunneb tarbija õigusi. 

 

 

Meedia ja teave  6 t 

1.1. Raamatukogu, Internet  2t 

1.2. Ajalehed, ajakirjad, raadio, televisioon, meediakanalite 

integratsioon 1t 

1.3. Autoriõiguste kaitse 1t 

1.4. Teadlik infotarbimine ja –edastamine 2t 

 

Õpilane: 

 oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide 

tarbeks, sh kasutab indekseid, sõnastikke, 

otsingumootoreid ning entsüklopeediat; 

 oskab eristada fakti ja arvamust; 

 oskab esitada oma teadmisi ja seisukohti; loob, 

kasutab ning jagab infot; 

 väärtustab teiste autorite ja enda tehtud tööd; viitab 

teiste autorite loomingule; tunneb autorina 

vastutust oma teose eest ning teadvustab 

autorikaitsega seonduvaid probleeme Internetis; 

 tunneb Interneti võimalusi, kasutamise ohtusid ja 

informatsioonilise enesemääramise võimalusi; 

 mõistab, et reklaami taga on müügiedu taotlus. 
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4. Klass: 9. klass 

 4.1 Õpitulemused antud klassile 

Õpilane: 

 tunneb demokraatia toimimise põhimõtteid ning toob näiteid nende rakendamise kohta; toimib demokraatia põhimõtteid arvestades; 

on orienteeritud enesearendamisele; 

 määratleb ja tunnetab end oma kogukonna ja Eesti ühiskonna liikmena; on valmis toimima vastutustundliku kodanikuna Eesti 

Vabariigis, Euroopa Liidus ning maailmas; 

 tunneb ja järgib inimõigusi, märkab nende rikkumist ning tegutseb inimõiguste kaitsel; tunnustab erinevaid inimrühmi võrdselt 

väärtuslikuna ning käitub sallivalt; 

 tunneb Eesti riigi põhiseadust ja ülesehitust ning halduskorraldust; oskab suhelda riigi- ja omavalitsusasutustega; oskab leida ja 

kasutada vajalikku õigusakti; järgib seadusi; kasutab 30 kodanikuühiskonna tegutsemisvõimalusi; selgitab näidete kaudu 

vabaühenduste toimimise põhimõtteid ja eesmärke; 

 tunneb Euroopa Liidu ülesehitust ja väärtusi ning nimetab liikmesriike; nimetab teisi rahvusvahelisi organisatsioone ja selgitab nende 

tegevuse eesmärke; 

 selgitab üksikisiku, ettevõtja ja riigi rolli majanduses; teab, mis on avalik ja erasektor; teab maksustamise eesmärke ning üksikisiku 

õigusi ja kohustusi seoses maksudega; 

 kaalub oma võimalusi tulevase töötajana ja ettevõtjana ning kavandab edasist haridusteed lähtuvalt oma võimetest, huvidest, 

teadmistest, oskustest ja hoiakutest ning valikuid väliselt mõjutavatest teguritest; 

 hindab ressursside piisavust ning tarbib säästlikult; tunneb oma õigusi ja vastutust tarbijana; 

 oskab leida vajalikku teavet ja vahendeid; kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid, arvestab autoriõiguste kaitset; 

 teab, mis on üleilmastumine, ja toob näiteid üleilmastumise mõjude kohta majandusele, kultuurile, keskkonnale jne; 

 teab riigi juhtimis- ja haldusstruktuuride ameteid/elukutseid ning nende töö sisu ja arutleb selle üle, mis on olulised eeldused 

 selle töö tegemiseks; valdab ülevaadet riigiteenistujaks kujunemise ja õppimise võimalustest. 



Tallinna Läänemere Gümnaasium 

Ühiskonnaõpetuse ainekava 

II ja III kooliaste 

15 
 

 4.2 Õppesisu (70 t): 

Õppesisu Õpitulemused Õppega seotud 

tegevuste 

orienteeruv maht 

Ühiskond ja sotsiaalsed suhted  22t 

 1. Meedia ja teave 

1.1. Ajakirjanduse roll ühiskonnas: informeerimine, 

tähelepanu juhtimine probleemidele, avaliku arvamuse 

kujundamine, meelelahutus jne. Teabe tõlgendamine ja 

kriitiline analüüs; fakti ja arvamuse eristamine 2t 

1.2. Kommunikatsiooni-eetika, avaliku ja eraelu piir; 

suhtlemiskultuur 2t 

1.3. Turundus-kommunikatsioon, selle funktsioon ja liigid: 

valimisreklaam, sotsiaalreklaam, kommertsreklaam jne. 

Meediamajanduse põhitõed (sisu ja reklaami vahekord, tulud 

ja kulud meedias) 1t 

1.4. Autoriõigused ja -vastutus, teoste kasutamine: viitamine, 

tsiteerimine, allalaadimine. Plagieerimine 2t 

Õpilane: 

 orienteerub infokeskkonnas, suudab infot kriitiliselt 

hinnata ja kasutada; 

 teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid avalik 

arvamus, avalik elu, eraelu, ajakirjandusvabadus, 

ajakirjanduseetika, autoriõigus, autorivastutus, 

reklaam ja plagiaat; 
 mõistab ajakirjanduses käsitletavaid probleeme; 

kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid probleemide 

kirjeldamiseks; 

 tunneb ja austab autori õigusi ning vastutust; viitab ja 

tsiteerib nõuetekohaselt. 

 

7t 

1. Ühiskonna sotsiaalne struktuur 

1.4. Sotsiaalsed rühmad ühiskonnas: soolised, ealised, 

rahvuslikud, usulised, varanduslikud, regionaalsed jm 2t 

1.5. Sotsiaalne kihistumine ja selle põhjused. Sotsiaalne 

sidusus. Sotsiaalne tõrjutus 1t 

1.6. Sotsiaalne õiglus ja võrdõiguslikkus. Solidaarsus 1t 

1.7. Väärtused ja identiteedid. Mitmekultuuriline ühiskond 

ja selle võimalused ning probleemid 2t 

 

 

Õpilane: 

 teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid 

sotsiaalsed erinevused, sotsiaalne kihistumine, 

sotsiaalne sidusus, sotsiaalne tõrjutus, identiteet, 

mitmekultuurilisus; 
 märkab erinevusi sotsiaalsete rühmade vahel ja 

mõistab nende põhjusi; 

 väärtustab sotsiaalset õiglust ja sidusust; 

 väärtustab soolist võrdõiguslikkust; 

 mõistab kultuuride erinevusi ja oskab suhelda teiste 

6 t 
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kultuuride esindajatega. 

 

3. Ühiskonna institutsiooniline struktuur – avalik sektor, 

erasektor, kolmas sektor 

3.1. Avalik sektor ja selle institutsioonid (riigiasutused, 

kohalik omavalitsus, avalik-õiguslikud asutused) 

3.2. Erasektor kui kasumile suunatud sektor 

3.3. Kolmas sektor kui mittetulundussektor. Sihtasutused, 

heategevus, vabatahtlik töö, kodanikualgatused 

Õpilane: 

 teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid avalik 

sektor, riigiasutus, avalik-õiguslik asutus, erasektor, 

eraettevõte, mittetulundussektor, sihtasutus; 
 selgitab sektorite spetsiifikat ja rolli ühiskonnas; 

 teab sotsiaalse ettevõtluse ja vabatahtliku töö 

võimalusi. 

 

3t 

4.Ühiskonnaliikmete õigused 

4.1. Inimõigused meie igapäevaelus, riigi ja üksikisiku roll 

nende tagamisel 2t 

4.2. Põhiõigused; sotsiaal-majanduslikud, poliitilised ja 

kultuurilised õigused 2t 

4.3. Lapse õigused, kohustused ja vastutus 1t 

4.4. Lastekaitse rahvusvahelised probleemid. Inimkaubandus, 

tööorjus, seksuaalne ekspluateerimine, elundikaubandus jm. 

UNISEFi tegevus 1t 

Õpilane: 

 teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid 

inimõigused, põhiõigused, sotsiaal-majanduslikud 

õigused, poliitilised õigused, kultuurilised õigused; 
 tunneb inimõigusi ja lastekaitse põhimõtteid, märkab 

nende rikkumist (sh vägivald, kuritarvitamine, 

inimkaubandus jm); tunneb õiguste ja kohustuste 

ning vabaduse ja vastutuse seost; 

 tunneb riske, oskab vältida ohte ja teab, kust otsida 

abi. 

 

6 t 

Riik ja valitsemine  48 

1. Demokraatia 

1.1. Demokraatliku ja mittedemokraatliku ühiskonna 

erinevused 1t 

1.2. Demokraatliku valitsemise põhijooned: võimuorganite 

valitavus ja aruandlus ning võimude lahusus ja tasakaal 1t 

1.3. Õigusriik. Kodanikuvabadused ja –õigused 1t 

Õpilane: 

 teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid 

demokraatia, autokraatia, totalitarism; võimude 

lahusus ja tasakaal, õigusriik, kodanikuõigused, 

kodanikuvabadused, kodanikuühiskond, 

kodanikualgatus; 
 selgitab demokraatia põhimõtteid ning nende 

rakendamist riigivalitsemises; 

 väärtustab demokraatlikke vabadusi ja tunneb 

3t 
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demokraatlikus ühiskonnas kehtivaid reegleid (nt 

pluralismi, kaasamist, vähemusega arvestamist, 

igaühe võrdsust seaduse ees); käitub demokraatia 

põhimõtete järgi; 

 oskab vahet teha demokraatial ja autokraatial, 

tunneb ning selgitab demokraatliku, autoritaarse ja 

totalitaarse ühiskonna põhijooni ning annab neile 

hinnangu; 

 selgitab õigusriigi toimimise põhimõtteid. 

 

2.Eesti valitsemiskord 

2.1. Põhiseadus. Põhiseaduslikud institutsioonid. Riigikogu 

koosseis ja ülesanded. Valitsuse moodustamine ja ülesanded. 

Vabariigi President. Kontrollorganid: õiguskantsler, 

riigikontroll. Kohus. Kohalik omavalitsus (KOV) 4t 

2.2. Õigussüsteem: Eesti kohtusüsteem. Õigusaktide 

kasutamine. Alaealiste õiguslik vastutus 2t 

2.3. Kodakondsus. Eesti kodakondsuse saamise tingimused. 

Kodanikuõigused ja -kohustused. Euroopa Liidu liikmesriikide 

kodanikud, kodakondsuseta isikud ning kolmandate riikide 

kodanikud, nende õigused ja kohustused Eestis 2t 

2.4. Erakonnad. Erakonna ülesanded demokraatlikus riigis. 

Eesti parlamendierakonnad 2t 

2.5. Valimised. Valimiste üldine protseduur. Kandidaadid ehk 

valitavad ja hääletajad ehk valijad; nende rollid. 

Valimiskampaania. Teadlik hääletamine 2t 

2.6. Eesti Euroopa Liidu liikmena. Eesti rahvusvahelistes 

organisatsioonides 1t 

 

 

Õpilane: 

 teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid 

põhiseadus, põhiseaduslik institutsioon, 

põhiseaduslikud õigused, seadusandlik võim, 

opositsioon, koalitsioon, täidesaatev võim, 

president, õiguskantsler, riigikontroll, kohalik 

omavalitsus (KOV), kohus, õigusakt; erakond, 

valimised, kodakondsus, kodanik, alaline elanik; 
 tunneb ja oskab kasutada Eesti Vabariigi 

põhiseadust ning iseloomustab Eesti riigi poliitilist 

ja halduskorraldust (kaart); 

 mõistab seaduste järgimise vajadust ja seaduste 

eiramise tagajärgi ning teab, kuhu oma õiguste 

kaitseks pöörduda; oskab leida vajalikku õigusakti, 

kasutada elektroonilist Riigi Teatajat (eRT); 

 suhtleb riigi- ja omavalitsusasutustega, sh riigi- ja 

omavalitsusasutuste portaale kasutades; 

 tunneb kodanikuõigusi ja -kohustusi; väärtustab 

Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kodakondsust; 

 selgitab valimiste üldiseid põhimõtteid, kujundab 

oma põhjendatud seisukoha valijana ning nimetab 

Eesti parlamendierakondi; 

13 t 



Tallinna Läänemere Gümnaasium 

Ühiskonnaõpetuse ainekava 

II ja III kooliaste 

18 
 

 teab peamisi rahvusvahelisi organisatsioone, mille 

liige Eesti on; teab Euroopa Liidu liikmelisusest 

tulenevaid õigusi, võimalusi ja kohustusi. 

 

Kodanikuühiskond 

 

 15 t 

1.1. Kodanikuühiskonna olemus ja põhijooned. 

Vabaühendused ja MTÜd. Kirik ja usuühendused 6t 

1.2. Kodanikuosalus ja kodanikualgatus. 

Kodanikuajakirjandus. Vabatahtlik tegevus, kaasatus 

ühendustesse ja organisatsioonidesse. Noorte 

osalusvõimalused. Õpilasomavalitsus ja 

õpilasorganisatsioonid. Noorteprojektid 6t 

1.3. Käitumine kriisioludes 3t 

 

Õpilane: 

 teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid 

kodanikuühiskond, vabaühendus, kodanikuosalus, 

kodanikualgatus; 
 mõistab kodanikuühiskonna ja vabaühenduste 

toimimise põhimõtteid ning eesmärke; iseloomustab 

kodanikuühiskonna rolli demokraatia tagamisel; 

 oskab kasutada tegutsemisvõimalusi 

kodanikuühiskonnas; analüüsib probleeme ning 

pakub lahendusi; 

 algatab ja toetab koostööd ühiste eesmärkide 

seadmisel ning elluviimisel. 

 

Majandus 

 

 17 t 

1.1. Turumajanduse põhijooned. Nõudmine ja pakkumine. 

Konkurents. Tootlikkus ja kasum. Ettevõtluse vormid: AS, 

OÜ, FIE. Ettevõtluse roll ühiskonnas. Ressursside jagunemine 

maailmas 4t 

1.2. Riigi roll majanduses: planeerimine ja regulatsioon. 

Riigieelarve. Maksud, maksustamise põhimõtted. Tulude 

ümberjagamine. Ühishüved ja sotsiaalne turvalisus. Aus 

maksumaksmine. Sotsiaaltoetused ja sotsiaalkindlustus 5t 

1.3. Tööturg. Tööturu mõiste. Tööandja ja töövõtja rollid 

töösuhetes. Tööõigus. Hõivepoliitika, tööturu meetmed 

tööandjatele ja tööotsijatele. Erinevast soost, erineva 

haridustaseme ning töö- ja erialase ettevalmistusega inimesed 

Õpilane: 

 teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid 

turumajandus, turg ja turusuhted, nõudmine, 

pakkumine, konkurents, tootlikkus, kasum, 

riigieelarve, riiklikud ja kohalikud maksud, 

ühishüve, sotsiaalne turvalisus, vaesus, 

sotsiaalkindlustus, sotsiaaltoetus, tööturg, bruto- ja 

netopalk, laen, investeering, tarbijakaitse; 
 tunneb erineva haridusega inimeste võimalusi 

tööturul; teab, mida tähendab olla omanik, ettevõtja, 

tööandja, töövõtja, töötu; 

 analüüsib ja hindab oma huve, võimeid ning 
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tööturul 3t 

1.4. Isiklik majanduslik toimetulek. Eesmärkide seadmine ja 

ressursside hindamine. Palk ja palgaläbirääkimised. Isiklik 

eelarve. Elukestva õppe tähtsus pikaajalises toimetulekus. 

Säästmine ja investeerimine. Laenamine. Tarbijakäitumine, 

säästlik ja õiglane tarbimine. Tarbijakaitse kaupade ja teenuste 

turul. Tootemärgistused. Isiklik ettevõtlus 5t 

 

võimalusi edasiõppimise ja karjääri planeerimisel; 

 tunneb eelarve koostamise põhimõtteid; oskab 

arvutada netopalka; 

 tunneb oma õigusi ja vastutust tarbijana ning tarbib 

säästlikult 

 

 

5. Hindamine 

Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane: 

1) selgitab ning kirjeldab mõistete sisu ja nendevahelisi seoseid; 

2) selgitab oma arvamusi, hinnanguid, seisukohti ja suhtumisi, seostades neid omandatud teadmistega; 

3) eristab, rühmitab, võrdleb ja analüüsib olukordi, seisundeid, tegevusi ning tunnuseid lähtuvalt õpitulemustest; 

4)  demonstreerib faktide, mõistete ning seaduspärasuste tundmist, lähtudes õpiülesannete sisust. 

 

Praktiliste ülesannete puhul õpilane: 

1) rakendab õpisituatsioonis teoreetilisi teadmisi praktiliselt; 

2) demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpisituatsioonis; 

3)  kirjeldab õpitulemustes määratud teadmiste ja oskuste rakendamist igapäevaelus. 

 

Referaadi hindamiskriteeriumid: 

1)  referaad  on nõuetele vastavalt vormistatud; 

2)  refereeritud on teemale vastavaid põhiideid;  

3)  referaat pole ainult süstematiseeritud tekstilõikude kogum, vaid on sidustatud oma mõtetega ja kommentaaridega. 

4) oskab Internetist leida materjali; 

5) oskab kasutada näitlikke vahendeid; 

6) oskab oma arvamust väljendada ja seda põhjendada. 
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Esitluse hindamiskriteeriumud: 

1) Esitlus lähtub teemast; 

2) Esitlus käsitleb antud teema kõiki olulisi valdkondi; 

3) Esitluse vormistamisel on kasutatud märksõnu, mis avavad teema sisu. Seetõttu on esitlus visuaalselt nauditav; 

4) Esitlus sisaldab erinevat visuaalset materjali (pildid, videod jmt); 

5) Esitluse koostamisel on kasutatud 5 ja enamat allikat; 

 

Teema tutvustamine: 

  - õpilane osaleb teema tutvustamisel. 

  - teema valdamine. Slaidilt teksti mahalugemine – teema vaba valdamine ja sorav esitlus.  

Kokkuvõtvaks hindamiseks 6.klassis sobivad  

 arvamuslugu ja juhtumianalüüs,  

 dokumendi, kaardi tundmine,  

 avatud ja etteantud vastustega ülesanded,  

 mõiste ja selgituse kokkuviimine,  

 teabe tõlkimine teise vormi (graafikust tabelisse vms) 

 informatsiooni leidmine, kasutamine ja rühmitamine.  

 

Ühiskonnaõpetuses hinnatakse  

 arutlusoskust,  

 teksti mõistmist, 

 tööd erinevate allikatega (pildid, skeemid, tabelid, tekstid jms).  

 mõistete seletamist ning kasutamist, 

 probleemidest arusaamist ja nende analüüsi, 

 argumenteerimise oskust, 

 õigusalase info otsimise ning tõlgendamise oskust, 

 osalemist ühistegevuses (matkimine, rollimängud, projektid), 
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 plankide, avalduste, reklamatsioonide jne täitmise õigsust, komplektsust ja täpsust, 

 ettekannete, ülevaadete, kokkuvõtete, referaatide, esitluste jt iseseisvate ning rühmatöö ülesannete täitmist ja esitlemist.  

 

Poolaasta  hinne kujuneb iseseisvate tööde ja ettekannete hinnetest. Hindamise aluseks on töö iseseisev sooritus, loovus ning vormistamise 

korrektsus.  

Praktilised tööd on mingi konkreetse üksikteema, materjali vms kohta. 

Iseseisvad tööd on kodused ülesanded ja klassitööd, mida hinnatakse valikuliselt. Poolaasta jooksul võib hinnata ka koduseid töid, suulisi 

vastuseid, ülesannete lahendamist, osalemist rühmatöödes jne. 

Õpilase ainealaseid teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas ainekavas toodud oodatavate õpitulemustega ja tema õppele 

püstitatud eesmärkidega. Ainealaseid teadmisi ja oskusi võib hinnata nii õppe käigus kui ka õppeteema lõppedes. 

Hindamisel viie palli süsteemis: 

1) hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused 

vastavad õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; 

2) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused 

vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele; 

3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused 

võimaldavad õpilasel edasi õppida või kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või edasises elus; 

4) hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende 

õpitulemuste osas on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus; 

5) hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei 

võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub. 

 

Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei 

ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide 

arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19%. 

 


