ÜHISKONNAÕPETUS
1. Üldpädevused
Väärtuspädevuse kujundamist toetavad kõik ainevaldkonna õppeained erinevate
rõhuasetuste kaudu. Näiteks toetavad suutlikkust mõista humanismi, demokraatia ja
jätkusuutliku arengu põhiväärtusi ning nendest oma tegutsemises juhinduda ajalugu ja
ühiskonnaõpetus; lugupidavat
suhtumist erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse süvendab usundiõpetus.
Inimeseõpetus ja usundiõpetus toetavad väärtussüsteemide mõistmist, mõtete, sõnade ja
tunnetega kooskõlas elamist, oma valikute põhjendamist ning enda heaolu kõrval teiste
arvestamist. Oskust seista vastu kesksete normide rikkumisele kujundavad ühiskonnaõpetus ja
inimeseõpetus.
Enesemääratluspädevust – suutlikkust mõista ja hinnata iseennast; hinnata oma nõrku ja
tugevaid külgi ning arendada positiivset suhtumist endasse ja teistesse; järgida tervislikke
eluviise; lahendada tõhusalt ja turvaliselt iseendaga, oma vaimse, füüsilise, emotsionaalse
ning sotsiaalse tervisega seonduvaid ja inimsuhetes tekkivaid probleeme – toetab peamiselt
inimeseõpetus, ent rahvusliku, kultuurilise ja riikliku enesemääratluse kujundajana teisedki
valdkonna õppeained.
Õpipädevust toetatakse oskuste kujundamise kaudu. Iga sotsiaalvaldkonna õppeaine
kujundab suutlikkust organiseerida õpikeskkonda ning hankida õppimiseks vajaminevaid
vahendeid ja teavet, samuti oma õppimise planeerimist ning õpitu kasutamist erinevates
kontekstides ja probleeme lahendades. Õppetegevuse ja tagasiside kaudu omandavad õppijad
eneseanalüüsi oskuse ning suudavad selle järgi kavandada oma edasiõppimist.
Suhtluspädevuse kujundamisel on oluline roll kõigil valdkonna õppeainetel. Suutlikkust
ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada erinevates suhtlusolukordades; lugeda ning mõista
teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid
keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt taotlevad
kõik valdkonna õppeained.
Matemaatikapädevust – suutlikkust kasutada erinevaid ülesandeid lahendades
matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid kõigis elu- ja tegevusvaldkondades –
toetavad kõik valdkonna õppeained.
Ettevõtlikkuspädevuse peamine kujundaja on ühiskonnaõpetus, kuid ka teised valdkonna
õppeained. Õpitakse nägema probleeme ja neis peituvaid võimalusi, püstitama eesmärke,
genereerima ideid ning neid teostama; õpitakse initsiatiivikust ja vastutust, tegema eesmärkide
saavutamiseks koostööd; õpitakse tegevust lõpule viima, reageerima paindlikult muutustele,
võtma arukaid riske ning tulema toime ebakindlusega; õpitakse ideede teostamiseks valima
sobivaid ja loovaid meetodeid, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ja ressursside
adekvaatsele analüüsile ja tegevuse tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas eesmärkidega
Õppesisu ja õpitulemused II kooliastmes
6. klassi lõpetaja:
1) teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid;
2) mõistab, kuidas demokraatia põhimõtted saavad toimida koolis, märkab probleeme
koolis, toetab oma käitumise ja osalemisega koolidemokraatiat;
3) märkab ning arvestab erinevaid huve ja võimalusi ning on valmis koostööks ja
kokkulepeteks, oskab otsida ja pakkuda abi probleemide lahendamisel;
4) teab Eesti riigi valitsemise põhilisi institutsioone, kirjeldab nende ülesandeid
(kohalik omavalitsus, Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus) ning
nimetab erinevaid riigijuhtimisega seotud ameteid/elukutseid;

5) teab, mis on põhiseadus ja teised seadused, miks tuleb seadusi täita; teab, mis on
lapse õigused ja vastutus;
6) selgitab näidetega, mis on kodanikuühendus, kodanikualgatus ja vabatahtlik töö;
põhjendab vabatahtliku töö vajalikkust ning pakub abi abivajajaile; tunneb ära
ebaõigluse ja oskab sellele vastu seista;
7) mõistab inimeste iseärasusi ning teab, et inimesed erinevad rahvuse, soo, vaimse ja
füüsilise suutlikkuse ning vaadete ja usutunnistuste poolest; on salliv erinevuste suhtes
ja valmis koostööks;
8) 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;
9) 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;
10) teab, et tal on õigus saada abi, ning oskab leida abi ettetulevates elusituatsioonides.
2. Lõiming
Matemaatika
ajaarvamine;
ressursside
planeerimine (aeg,
raha); matemaatiline
kirjaoskus,
arvandmete
esitlemine; oskus
loogiliselt arutleda,
põhjendada ja
tõestada
ning väärtustada
matemaatilist
käsitlust, mõista selle
sotsiaalset,
kultuurilist ja
personaalset
tähendust
Eesti keel ja
kirjandus
suutlikkus
väljendada ennast
selgelt ja
asjakohaselt nii
suuliselt kui ka
kirjalikult; lugeda ja
mõista erinevaid
tekste; kasutada
kohaseid
keelevahendeid ja
sobivat stiili

Võõrkeeled
Võõrkeelte
grammatilist
süsteemi tundma
õppides on toeks
emakeeletundides
omandatud
keelemõisted,
võõrsõnade
õppimine soodustab
võõrkeelte õppimist

Loodusained
looduskeskkonna ja
geograafilise asendi
mõju inimühiskonna
arengule, inimese
areng ja
rahvastikuprotsessid;
majanduse ressursid;
ühiskonna
jätkusuutlikkus,
säästlik tarbimine, sh
keskkonnaprobleemide
märkamine ja
mõistmine ning
jätkusuutliku ja
vastutustundliku
eluviisi väärtustamine.

Inimeseõpetus
Ressursside
planeerimine ( aeg,
raha).

Kehaline kasvatus

Käsitöö ja
tehnoloogia

Kunst ja muusika

suutlikkus mõista ja
väärtustada kehalise
aktiivsuse tähtsust
tervisliku eluviisi
osana eri ajastuil;
arendada sallivat
suhtumist
kaaslastesse ning
koostööpõhimõtteid
tervislikku eluviisi
järgides.

Eesti, Euroopa ja
maailma erinevate
rahvaste
kultuuriteemade
käsitlemine,
iluhinnangute
muutumine ajas;
esteetiline areng ja
eneseteostus,
rahvakultuur ning
loominguline

ning ainealast
sõnavara ja
väljendusrikast keelt
ning järgida
õigekeelsusnõudeid.
Lisaks
tähtsustuvad teksti
kriitilise analüüsi
oskus,
meediakirjaoskus,
info hankimine ja
selle kriitiline
hindamine, tööde
vormistamine ning
autoriõiguse kaitse.
Terviseõpetus
Tervisliku toitumise
põhimõtted

eneseväljendusoskus.

Karjääriõpetus
Erinevate
elukutsetega seotud
teabetekstid

Arvuti
Arvutiprogrammide
kasutamine

Klassiväline tegevus
Projektid..

3. Läbivad teemad
Elukestev õpe ja
karjääri
planeerimine
aidatakse õpilasel
kujuneda
isiksuseks, kes on
valmis õppima kogu
elu, täitma erinevaid
rolle muutuvas õpi-,
elu- ja
töökeskkonnas ning
kujundama oma
elukäiku teadlike
otsuste kaudu, et
teha mõistlikke
kutsevalikuid.

Keskkond ja
jätkusuutlik areng

Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus

Kultuuriline
identiteet

toetatakse õpilase
kujunemist
sotsiaalselt
aktiivseks,
vastutustundlikuks ja
keskkonnateadlikuks
inimeseks, kes püüab
leida lahendusi
keskkonna- ja
inimarengu
küsimustele, pidades
silmas nende
jätkusuutlikkust.

toetatakse õpilase
kujunemist
kultuuriteadlikuks
inimeseks, kes
mõistab kultuuri osa
inimeste mõtte- ja
käitumislaadi
kujundajana

Teabekeskkond

Tehnoloogia ja
innovatsioon
toetatakse õpilase

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 osaleb poliitiliste
ja
majandusotsuste
tegemises.
Tervis ja ohutus

toetatakse õpilase

käsitlemisega

Väärtused ja
kõlblus
taotletakse õpilase

kujunemist
infoteadlikuks
inimeseks, kes tajub
ja teadvustab
ümbritsevat
infokeskkonda ning
suudab seda
kriitiliselt
analüüsida ja selles
toimida olenevalt
oma eesmärkidest

kujunemist
uuendusaltiks ja
tänapäevaseid
tehnoloogiaid
eesmärgipäraselt
kasutada oskavaks
inimeseks, kes tuleb
toime
kiiresti muutuvas
tehnoloogilises elu-,
õpi- ja
töökeskkonnas.

toetatakse õpilase
kasvamist vaimselt,
emotsionaalselt ja
füüsiliselt terveks
ühiskonnaliikmeks,
kes on võimeline
käituma turvaliselt
ning
kujundama tervet
keskkonda.

kujunemist
kõlbeliselt arenenud
inimeseks, kes
tunneb nüüdisajal
rahvusvaheliselt
üldtunnustatud
väärtusi ja
kõlbluspõhimõtteid,
järgib neid koolis ja
väljaspool kooli, ei
jää ükskõikseks, kui
neid eiratakse, ning
sekkub vajaduse
korral oma
võimaluste piires.

Õppesisu ja õpitulemused 6. klassis
Sotsiaalsed suhted
Inimesed meie ümber, kogukonnad; Euroopa riigid ja rahvad; sallivus
Õpitulemused
Õpilane:
1) seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis mõisteid rahvus, riik,
võrdõiguslikkus ja sallivus;
2) nimetab Eestis ja kodukohas elavaid rahvarühmi ning kirjeldab nende eluolu ja
kultuuritraditsioone;
3) nimetab Eestis esindatud peamisi usundeid ja kirjeldab nende kombeid;
4) toob näiteid naiste ja meeste võrdsete õiguste ning nende rikkumise kohta Eestis;
5) teab ja hoiab kogukonna traditsioone;
6) teab, mis on isikutunnistus ja reisidokumendid (pass, isikutunnistus);
7) nimetab ja näitab kaardil Eesti naaberriike ning toob näiteid, kuidas muu maailm
mõjutab elu Eestis.
Õppesisu
Eestis ja õpilase kodukohas elavad rahvarühmad (sotsiaalsed, rahvuslikud, religioossed jm).
Sooline võrdõiguslikkus.
Pere ja suguvõsa. Naabruskond maal ja linnas. Sõpruskond. Koolipere.
Euroopa riigid, Eesti naaberriigid.
Vabatahtlik tegevus: kodanikuühendused ja -algatus, koostöö
Õpitulemused
Õpilane:
1) seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid kodanikuühendus,
kodanikualgatus, vabatahtlik tegevus;
2) nimetab kodukohas tegutsevaid seltse, klubisid ja ühendusi ning kirjeldab nende
tegevust;
3) nimetab kodukohas ja koolis tegutsevaid noorteorganisatsioone ning kirjeldab
nende tegevust;
4) teab kodukoha kodanikualgatusi ning algatab neid ja osaleb neis võimaluse korral;

5) toob näiteid vabatahtliku töö kasulikkuse kohta; märkab probleeme ja pakub
vajajatele abi.
Õppesisu
Kodukohas tegutsevate seltside, klubide ja ühenduste tegevus.
Noorteorganisatsioonid.
Eakohased kodanikualgatuse võimalused.
Koostöö ja ühistegevus, kommunikatsioonivõimalused.

Demokraatia
Demokraatia põhimõtted ja selle toimimine
Õpitulemused
Õpilane:
1) seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid inimõigus, seadus,
demokraatia;
2) iseloomustab demokraatia põhimõtteid;
3) teab ja austab inimõigusi;
4) teab, et Eesti on demokraatlik vabariik, nimetab Vabariigi Valitsuse, Riigikogu ja
Vabariigi Presidendi peamisi ülesandeid;
5) teab, mis on kohalik omavalitsus, toob näiteid oma valla/linna omavalitsuse
tegevuse kohta;
6) teab, et kõik on võrdsed seaduse ees ja peavad seadusi täitma, toob näiteid
seaduskuuleka käitumise kohta.
Õppesisu
Rahva osalemine ühiskonna valitsemises: arvamuste mitmekesisus ja sõnavabadus, osalus
aruteludes ja otsustamises, õigus valida ja saada valitud.
Võimude lahusus. Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus.
Kohalik omavalitsus.
Seaduse ülimuslikkus, seadus kui regulatsioon.
Peamised inimõigused (õigus elada, õigus vabadusele ja inimväärikusele jne).
Koolidemokraatia, lapse õigused ja võimalused osaleda poliitikas
Õpitulemused
Õpilane:
1) kirjeldab demokraatia põhimõtete toimimist koolis;
2) toetab oma suhtumise ja tegutsemisega koolidemokraatiat;
3) tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid, nimetab lapse õigusi, teab
õiguste ja vastutuse tasakaalu.
Õppesisu
Õpilasomavalitsus, õpilaste osalemine koolielu korraldamises ja õpilasesinduses.
Kooli sisekord (kodukord).
Lapse õigused (õigus haridusele, õigus vanemlikule hoolitsusele jne). Õiguste, kohustuste ja
vastutuse tasakaal.
Töö ja tarbimine
Õpitulemused
Õpilane:
1) teeb vahet vajadustel, soovidel ja võimalustel;
2) teab, kuidas raha teenitakse ja millest koosneb pere eelarve; oskab kulutusi tähtsuse
järjekorda seada, koostada eelarvet oma taskuraha piires ning oma aega plaanida;
3) teab internetipanga ja pangakaardi (PIN-koodi) turvalise kasutamise reegleid;
4) iseloomustab, milliseid isiksuse omadusi, teadmisi ja oskusi eeldavad erinevad
elukutsed ja ametid;
5) selgitab erinevate elukutsete vajalikkust ühiskonnale;
6) oskab tarbijana märgata ja mõista tooteinfot ning tunneb tarbija õigusi.

Õppesisu
Aja ja kulutuste planeerimine ning raha kasutamine, laenamine ja säästmine.
Elukutsed – teadmised ja oskused. Elukestev õpe. Elukutsed ja ettevõtted kodukohas.
Teadlik, säästev tarbimine. Töökultuur ja tööeetika.

