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AINEVALDKOND - SOTSIAALAINED 

  

I ÜLDOSA 

Ainevaldkonna õppeained  

Ainevaldkonda kuuluvad inimeseõpetus, ajalugu ja ühiskonnaõpetus. 

 

Üldpädevuste kujundamine 

Sotsiaalainete valdkonna õppeainete õppimise kaudu kujundatakse õpilastes kõiki riiklikus 

õppekavas kirjeldatud üldpädevusi. Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponenti - 

teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ning käitumise kujundamisel on kandev roll õpetajal, 

kelle väärtushinnangud, suhtlemis- ja sotsiaalsed oskusedloovad sobiliku õpikeskkonna ning 

mõjutavad õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist. 

Suhtluspädevus. Kõik valdkonna õppeained kujundavad 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. Väljendusrikast keelt taotlevad kõik valdkonna 

õppeained. 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Sotsiaalse ja kodanikupädevuse kujundamist toetavad kõik 

ainevaldkonna õppeained erinevate rõhuasetuste kaudu. Kõik sotsiaalained süvendavad 

lugupidavat suhtumist erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse. Inimeseõpetus 

toetab väärtussüsteemide mõistmist, mõtete, sõnade ja tunnetega kooskõlas elamist, oma 

valikute põhjendamist ning enda heaolu kõrval teiste arvestamist. Oskus seista vastu kesksete 

normide rikkumisele ning sotsiaalse õigluse ja eri soost inimeste võrdse kohtlemise 

põhimõtete järgimine on üks õppekava üldeesmärke, mille kujundamisel on suurem rõhk 

ühiskonnaõpetusel ja inimeseõpetusel. 

Enesemääratluspädevus. Enesemääratlus on suutlikkus 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. 

Pädevuse kujundamist toetab peamiselt inimeseõpetus, rahvusliku, kultuurilise ja riikliku 

enesemääratluse kujundajana teisedki valdkonnaõppeained. 
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Õpipädevus. Iga sotsiaalvaldkonna õppeaine kujundab suutlikkust organiseerida 

õpikeskkonda ning hankida õppimiseks vajaminevaid vahendeid ja teavet, samuti oma 

õppimise plaanimist ning õpitu kasutamist erinevates kontekstides ja probleeme lahendades. 

Õppetegevuse ja tagasiside kaudu omandavad õppijad eneseanalüüsi oskuse ning suudavad 

selle järgi kavandada oma edasiõppimist.  

Matemaatika-, loodusteaduste- ja digipädevus. Kõik valdkonna õppeained toetavad oskust 

kasutada erinevaid ülesandeid lahendades matemaatikale omast keelt, sümboleid ning 

meetodeid kõigis elu- ja tegevusvaldkondades. Õpitakse eristama sotsiaalteadusi 

loodusteadustest (sh mõistma nendes kasutatavate uurimismeetodite eripära). Õpitakse otsima 

teavet, kasutades tehnoloogilisi abivahendeid ja tegema saadud teabe alusel tõenduspõhiseid 

otsuseid. 

 

Läbivate teemade rakendamine 

Läbivaid teemasid rakendatakse igas sotsiaalvaldkonna õppeaine tunnis. 

Läbivad teemad on seotud järgmiste teemavaldkondadega (kirjeldused kooli õppekava 

üldosas): 

1) elukestev õpe ja karjääri plaanimine; 

2) keskkond ja jätkusuutlik areng; 

3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; 

4) kultuuriline identiteet; 

5) teabekeskkond; 

6) tehnoloogia ja innovatsioon; 

7) tervis ja ohutus; 

8) väärtus ja kõlblus. 

 

Lõiming teiste õppeainetega 

Eesti keel – lugemisoskuse arendamine, teksti mõistmine, jutustamisoskuse arendamine, 

sõnavara rikastamine, lühendite kasutamine. 

Matemaatika – pikkuse, kaalu ja temperatuuri mõõtmine, tabelite ja graafikute koostamine, 

andmete analüüsimine ja tõlgendamine, plaani joonestamine. 

Inglise keel – võõrsõnade teadvustamine, mille algkeel on inglise keel. 

Kunst ja tööõpetus – esteetiline areng ja eneseteostus, rahvakultuur ning loominguline 

eneseväljendusoskus.  
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Loodusõpetus – looduskeskkonna mõju inimühiskonna arengule, inimese areng, säästlik 

tarbimine, keskkonnaprobleemide märkamine ja mõistmine ning jätkusuutliku ja 

vastutustundliku eluviisi väärtustamine.  

Kehaline kasvatus – liikumismängud, kasutades erinevaid meeli. 

 

Hindamine 

Hindamise üldised põhimõtted on kirjeldatud Paikuse Põhikooli hindamisjuhendis. 
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II AINEKAVAD 

 

INIMESEÕPETUS 

 

Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilase sotsiaalses elus vajalike 

toimetulekuoskuste arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilases terviklikku isiksust, 

sotsiaalset kompetentsust, terviseteadlikkust ja üldinimlikke väärtusi. Inimeseõpetuses 

käsitletakse inimest ja tema sotsiaalset keskkonda tervikuna, lõimides õppesisu kõigis 

kooliastmeis. Väärtuskasvatus ja hoiakute kujundamine toimub vaimses õpikeskkonnas 

üksteist mõistvas õhkkonnas ning on suunatud õpilaste positiivse mõtlemise arendamisele 

oma arengu- ja toimetulekuvõimaluste üle. Soodne sotsiaalne õpikeskkond toetub eelkõige 

õpilaste isikupära ja isiklike seisukohtade austamisele, võimaluste tagamisele vabaks 

arvamusavalduseks, initsiatiiviks, osalemiseks ja tegutsemiseks nii üksi kui ka koos teistega. 

Õppetegevused muutuvad põhikooli kolme kooliastme jooksul lihtsamast keerukamaks, ent 

peavad aine eesmärkidest lähtuvalt olema õpilasele mõistetavad ja tähenduslikud ning 

toetama arusaama õpitava vajalikkusest. Inimeseõpetus on kontsentriline õppeaine, mille 

võtmeteemasid käsitletakse igal kooliastmel, arvestades arengulist käsitlust seoses  

1) endasse positiivse suhtumise ja tervikliku mina kujundamisega ning  

2) arenguülesannete ja nendega toimetulekuga.  

I kooliastmes on inimeseõpetuses rõhk õpilase enesekohasel pädevusel ning enese 

suhestamisel lähiümbrusega, lõimides ühiskonnaõpetuse temaatikat.  

II kooliastmes on keskmes õpilase sotsiaalne pädevus ja sotsiaalsete probleemide ennetamine 

ning õpilase tervist tugevdav ja väärtustav eluviis. III kooliastmes keskendutakse õpilase 

ealiste iseärasuste (murdeiga) ja arenguülesannetega toimetulekule, tervise tervikkäsitlusele 

ning enese- ja sotsiaalsetele oskustele. Inimeseõpetuses võib teemasid käsitleda nii üksteisele 

järgnevatena kui ka integreerituna, et saavutada oskuste, teadmiste ja väärtuste põhjal 

õpitulemused. Õpitavat käsitletakse võimalikult igapäevaeluga seonduvalt, kusjuures õppes 

on olulisel kohal aktiivõppemeetod. Inimeseõpetuse õppeaine 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 



Paikuse Põhikooli ainekavad – sotsiaalained 
 

5 
 

vastutustundlik kodanik; tunda ja kasutada lihtsamaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid; 

tunda huviümbritseva maailma vastu. 

 

II kooliastme õppesisu ja õpitulemus inimeseõpetuses 

II kooliastmes on keskmes õpilase sotsiaalne pädevus ja sotsiaalsete probleemide ennetamine 

ning õpilase tervist tugevdav ja väärtustav eluviis. 

II kooliastme lõpetaja:  

1) väärtustab enda ja teiste positiivseid iseloomujooni ja omadusi ning sõprust ja armastust 

vastastikuse toetuse ning usalduse allikana;  

2) väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet ning kirjeldab tõhusaid sotsiaalseid 

oskusi igapäevaelus: üksteise aitamist, jagamist, hoolitsemist ja koostööd;  

3) kirjeldab uimastite tarbimisega kaasnevaid riske ja väärtustab tervislikku elu uimastiteta; 

demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas keelduda ennast ja teisi kahjustavast tegevusest;  

4) kirjeldab, millised kehalised ja emotsionaalsed muutused toimuvad murdeeas;  

5) kirjeldab enesehinnangu parandamise ning enesekontrolli tegemise võimalusi ja tähtsust 

igapäevasuhetes, väärtustab inimeste erinevusi ning oskab teisi arvestada;  

6) kirjeldab ja selgitab konfliktide võimalikke põhjusi ning oskab eristada tõhusaid ja 

mittetõhusaid konfliktide lahenduse viise; demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas aktiivselt 

kuulata ja kehtestavalt käituda;  

7) väärtustab tervist ja tervislikku eluviisi ning arvestab tervisliku eluviisi komponente 

igapäevaelus;  

8) teab, kuidas toimida ohuolukorras, ning oskab õpisituatsioonis abi kutsuda;  

9) kirjeldab tegevusi, mis muudavad tema elukeskkonna turvaliseks ja tugevdavad tervist. 

 

III kooliastme õppesisu ja õpitulemus inimeseõpetuses 

III kooliastmes keskendutakse õpilase ealiste iseärasuste (murdeiga) ja arenguülesannetega 

toimetulekule, tervise tervikkäsitlusele ning enese- ja sotsiaalsetele oskustele.  

Inimeseõpetuse õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1) valdab adekvaatset minapilti, oskab analüüsida oma võimalusi ja kavandab neist lähtuvalt 

tulevikuplaane;  

2) tunneb ning austab demokraatiat ja inimõigusi, teabkodanikuõigusi ja -kohustusi, järgib 

üldtunnustatud käitumisreegleid ning on seaduskuulekas;  

3) huvitub iseenda, oma kogukonna, rahva ja maailma arengust, kujundab oma arvamust ning 

mõistab oma võimalusi olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik;  
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4) tunneb lihtsamaid uurimismeetodeid ja kasutab neistmõnda õppes;  

5) teadvustab kultuurilist eripära ning suhtub lugupidavalt individuaalsetesse, kultuurilistesse 

ja maailmavaatelistesse erinevustesse juhul, kui need pole inimväärikust alandavad;  

6) käitub üldtunnustatud sotsiaalsete normide ja suhtlemistavade järgi, mis aitavad toime tulla 

eakaaslaste hulgas, perekonnas, kogukonnas ning ühiskonnas, väärtustades neid;  

7) on omandanud teadmisi ja oskusi enesekontrolli, enesekasvatuse, oma võimete arendamise, 

tervist tugevdava käitumise ja tervisliku eluviisi kohta ning suhtub positiivselt endasse ja 

teistesse;  

8) hindab vabadust, inimväärikust, võrdõiguslikkust, ausust, hoolivust, sallivust, 

vastutustunnet, õiglust ja isamaalisust ning tunneb austust enda, teiste inimeste ja keskkonna 

vastu.  
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AJALUGU 

 

Õppeaine kirjeldus 

Põhikooli ajalooõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1)  tunneb huvi mineviku vastu;  

2)  tunneb oma kodukoha ajalugu, Eesti ajalugu, Euroopa ning maailma ajalugu ajastut kõige 

enam iseloomustavate sündmuste, protsesside ja isikute kaudu;  

3)      väärtustab   kultuurilist   mitmekesisust   ning   oma   rolli   kultuuripärandi   säilitajana   

ja   edasikandjana ning määratleb end oma rahva liikmena;  

4)  leiab, üldistab, tõlgendab, kasutab ja hindab kriitiliselt ajalooteavet;  

5)      kasutab   ajaloo   põhimõisteid   õiges   kontekstis,   eristab   ajaloofakti   tõlgendusest   

ja   arvamusest,  näeb  ja  sõnastab  probleeme  ning  esitab  neist  lähtudes  küsimusi  ja  

pakub  lahendusteid;  

6)    mõistab  põhjuse-tagajärje,  sarnasuse-erinevuse  ja  järjepidevuse  olemust  ning  hindab  

allikate    usaldusväärsust    ajaloosündmusi    ja    -protsesse    ning    ajaloolist    keskkonda    

analüüsides;  

7)    tunnustab  inimeste,  vaadete  ja  olukordade  erinevusi,  kujundab  ning  põhjendab  oma  

arvamust, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma eksimusi;  

8)  tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike ja teabeallikaid, väljendab oma teadmisi 

ning oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab õppetegevuses IKT vahendeid. 

 

Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis ning ajaloolises keskkonnas 

orienteerumiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Õpilasi suunatakse teadvustama, analüüsima, 

kriitiliselt hindama ning tõlgendama minevikus aset leidnud sündmusi ja protsesse, nende 

seoseid omavahel ja tänapäevaga ning ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi. 

Põhikooli  ajalooõpetus  on  kronoloogilis-temaatiline.  Õppeaine  algab  sissejuhatava  

algõpetusega  ning jätkub muinas- ja vanaaja, keskaja, uusaja ning lähiajaloo õppimisega. 

Eesti ajalugu õpitakse lõimituna maailma ajaloo kursusesse. Ainekavas eraldi esitatud Eesti 

ajaloo teemasid käsitletakse põhjalikult  ja  süsteemselt  ning  tõmmatakse  paralleele  

maailma  ajalooga.  Käsitluse  põhimõte  on  liikumine lähemalt kaugemale, alustades 

kodukoha ajaloost, kus on oluline luua käsitletava teema ja paikadega isiklik seos.  

Ajalooõpetusel  on  kronoloogiline,  poliitiline,  majanduslik,  sotsiaalne,  kultuuriline  ja  

ideede  dimensioon.  Põhikoolis  tähtsustatakse  õpilasele  jõukohast,  inimesekeskset  

ajalookäsitlust,  eluolu  ja  kultuuri  teiste  ajalooõpetuse  dimensioonide  ees.  Maailma  
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ajalugu  käsitletakse  valitud  teemade  kaudu, millega ei taotleta ajalooperioodidest 

tervikpildi kujunemist. Tähtis on luua sild mineviku ja nüüdisaja ajaloosündmuste ja -nähtuste 

vahel ning kujundada arusaam, et minevikku pöördumata on raske mõista tänapäeva, nt 

kriisikollete olemust ning paljusid Eesti ajaloo probleeme.  

Ajaloo  mõistmisele  aitavad  kaasa  ekskursioonid,  õppekäigud,  ajaloo-  ja  ilukirjandus,  

teater  ja  kino,  meedia,  internet,  erinevad  inimesed  ning  paigad.  Seda  kogemust  koolis  

õpituga  ühendades  kujuneb õpilasel arusaam ajaloost. Õpilaste maailmapilti rikastab 

ainetevaheline integratsioon ning lähedaste teemade lõimitud käsitlemine, lähtudes erinevatest 

aspektidest. Ajalooõpetuse kaudu kujundatakse erinevaid oskusi:  

1)  ajas orienteerumise oskus, oskus analüüsida ajaloolise keskkonna kujunemist;   

2)  ajaloomõistete tundmine ja kontekstis kasutamine;  

3)  küsimuste esitamine ajaloo kohta ning neile vastamine;  

4)  funktsionaalne kirjaoskus, kriitiline mõtlemine, arutlusoskus, järelduste tegemine ja seoste 

loomine ning oma seisukoha kujundamine ja põhjendamine;   

5)    empaatia,  oskus  asetada  end  kellegi  teise  olukorda  ajastut  arvestades;  koostöö-  ja  

konfliktilahendusoskus;  

6)      allikaanalüüs   ja   töö   ajalookaardiga,   info   leidmine   erinevatest   teabeallikatest,   

selle   kasutamine   ja   hindamine,   suuline   ja   kirjalik   eneseväljendus   ning   IKT   

vahendite   kasutamine. 

 

Oskuste  kujundamine  ajalooõpetuses  on  pidev  protsess  ning  seda  tehakse  erinevate  

õppeteemade  ja õppemeetodite kaudu. Oskuste taset kirjeldatakse kooliastme lõpul 

õpitulemustena.  Ajaloo  mõistmise  seisukohalt  on  tähtis  kujundada  võimet  asetada  end  

kellegi  teise  olukorda,  vaadelda  maailma  kellegi  teise  seisukohast  lähtudes.  

Ajalootundides  peab  õpilastele  tutvustama  erinevaid  ajalookäsitlusi  neist  ühtki  peale  

surumata.  Mõistmaks,  et  ajalookirjutamine  sõltub  ajast  ja  ajaloouurija  seisukohast,  tuleb  

kujundada  kriitilist  suhtumist  erinevatesse  mõtteviisidesse  ning  võrrelda ajaloosündmuste 

ja -nähtuste käsitlemist eri allikates.  Õppetegevuses  on  oluline  rakendada  mitmekesist  

metoodikat,  mis  võimaldab  õpilastel  aktiivselt  osaleda  õppetegevuses,  arendada  oma  

õpioskusi,  teha  järeldusi,  kujundada  ja  väljendada  oma  arvamust  ajaloosündmuste  või  -

nähtuste  kohta.  Ajalooprobleemide  analüüsimise  kaudu  rikastub  väärtussüsteem,   kujuneb   

rahvuslik   ja   kultuuriline   identiteet,   sallivus   ja   pooldav   suhtumine   demokraatlikesse 

väärtustesse, areneb õpilase ajalooline mõtlemine ning rikastub ajalooteadvus. 
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II kooliastme õppesisu ja õpitulemus ajaloos 

Ajaarvamisega   seotud   mõisted   ja   ajaloo   perioodid:   muinasaeg,   vanaaeg,   keskaeg,   

uusaeg,   lähiajalugu.Ajalugu ja ajalooallikad. Allikate tõlgendamine: kirjalik allikas, suuline 

allikas, esemeline allikas, muuseum ja arhiiv.Elu  linnas  ja  maal,  rahu  ja  sõja  ajal,  eluolu,  

tegevusalad,  elamud,  rõivastus,  toit,  kultuur  ja  traditsioonid, nende muutumine 

ajas.Ajaloosündmused  ja  silmapaistvad  isikud  kodukohas,  Eestis,  Euroopas  ning  

maailmas  õpetaja  valikul. 

Aeg ja ajaarvamine, muinas- ja vanaaja periodiseerimine. Ajalugu ja ajalooallikad. 

Allikmaterjalide tõlgendamine. Muinasaja  arengujärgud  ja  nende  üldiseloomustus:  kiviaja  

inimese  tegevusalad,  põlluharimise  algus,   loomade   kodustamine,   käsitöö   areng,   

metallide   kasutusele   võtmine,   Eesti   muinasaja   üldiseloomustus, Pulli, Kunda. 

Vanaaja sisu ja üldiseloomustus: ajalised piirid, looduslikud olud. Vana-Egiptus,  Egiptuse  

riigikorraldus.  Thutmosis  III,  Ramses  II,  Tutanhamon;  eluolu,  religioon,  

kultuurisaavutused. Mesopotaamia,  sumerite  linnriigid,  leiutised  (ratas,  potikeder),  

Hammurabi  seadused,  eluolu,  religioon, kultuurisaavutused. Iisraeli ja Juuda riik, 

ainujumala usk, Vana Testament. 

Vanim kõrgkultuur Euroopas. Kreeka loodus ja rahvastik, Kreeta ja Mükeene kultuur. Kreeka 

linnriigid. Ühiskonnakorraldus ja kasvatus Ateenas ning Spartas. Linnriikide nõrgenemine ja 

alistamine Makedooniale. Aleksander Suure sõjaretk ning maailmariigi tekkimine. Vana-

Kreeka kultuur ja eluolu, kultuur ja religioon Hellase maailma ühendajana, olümpiamängud, 

religioon  ja  mütoloogia,  Homerose  kangelaseepika,  ajalookirjutus,  Herodotos,  teater,  

kunst,  arhitektuur  (Ateena  akropol),  skulptuur,  vaasimaal,  hellenite  igapäevaelu,  

hellenistlik  kultuur,  Vana-Kreeka kultuuri tähtsus. 

Rooma  riigi  tekkimine,  looduslikud  olud,  Rooma  linna  tekkimine,  kuningad,  vabariigi  

algus,  Rooma  vabariik,  ühiskondlik  korraldus,  Rooma  võimu  laienemine  Vahemere  

maades.  Hannibal,  kodusõjad Roomas. Caesar, vabariigi lõpp. Rooma keisririik, ühiskondlik 

korraldus. Augustus, Rooma impeerium ja selle lõhenemine. Vana-Rooma kultuur, rahvas ja 

eluolu, Rooma kui impeeriumi keskus ja antiikaja suurlinn, kunst ja arhitektuur, avalikud 

mängud, Rooma õigus. Ristiusu teke, Uus Testament. 

6. klassi õpilane:  

1)    kasutab  asjakohaselt  aja  mõistega  seonduvaid  sõnu,  lühendeid  ja  fraase  aeg, 

muinasaeg, vanaaeg, sajand, aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma number;  

2)    tunneb  mõningaid  iseloomulikke  sündmusi  kodukoha  ja  Eesti  ajaloost  ning  seostab  

neid  omavahel;  
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3)  teab mõnda ajaloolist asumit, selle tekkimise ja kujunemise põhjusi;  

4)  hindab materiaalset keskkonda kui ajaloosündmuste peamist kandjat;  

5)  toob näiteid muinasaja ja vanaaja kohta;   

6)    mõistab  vanaaja  kultuuripärandi  tähtsust  inimkonna  ajaloos  ning  esitab  näiteid  

erinevate  kultuurivaldkondade kohta;  

7)  mõistab, et ajaloosündmustel ja -nähtustel on põhjused ja tagajärjed, ning loob lihtsamaid 

seoseid mõne sündmuse näitel;  

8)  teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab lihtsamate allikatega ja hindab 

neid kriitiliselt;  

9)  väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava, lühijuttu ja kirjeldust 

ning kasutab ajalookaarti. 

 

III kooliastme õppesisu jaõpitulemus ajaloos 

Keskaja   koht   maailma   ajaloos,   keskaja   ühiskonna   üldiseloomustus.   Keskaja   

periodiseering,   ühiskonnakorraldus, läänikord, eluolu ja maailmapilt. Kirik  ja  kultuur  

keskajal,  ristiusu  õpetuse  alused,  kiriku  osa  ühiskonnas,  ristisõjad,  keskaja  ülikoolid ja 

teadus, romaani ja gooti stiil. 

Frangi riik, Frangi riigi teke, riik Karl Suure ajal, Frangi riigi jagunemine, kolm tuumikala: 

Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa.Araablased. Araabia ühiskond, Muhamed. Islam, araabia 

kultuur ja selle mõju Euroopale.Bütsants, Bütsantsi tugevuse põhjused, Justinianus I, Vana-

Vene riik.Linnad ja kaubandus, linnade teke ja eluolu, hansakaubandus Põhja-Euroopas, 

tsunftikord, linnade valitsemine.Põhja-Euroopa ja Eesti. Skandinaavia eluviis ja ühiskond, 

viikingite retked.Eesti    keskajal,    eluolu    muinasaja    lõpus.    Muinasmaakonnad,    

muistne    vabadusvõitlus    ja    ristiusustamine, ühiskonna struktuur. Valitsemine, Liivi Ordu. 

Linnad.Keskaja ühiskond Saksamaa, Inglismaa ja Prantsusmaa näitel. Saksa-Rooma 

keisririik, parlamendi kujunemine Inglismaal, Prantsusmaa ühendamine, eluolu keskajal. 

Ühiskond    varauusajal,    tehnoloogia,    uue    maailmapildi    kujunemine.    Tehnoloogia    

areng,    majandussuhted, humanism, kujutav kunst, Leonardo da Vinci.Suured  

maadeavastused.  Ameerika  avastamine,  maadeavastuste  tähendus  Euroopale  ja  Euroopa  

mõju avastatud maades.Reformatsioon Saksamaal. Martin Luther.Eesti 16. sajandil, 

reformatsioon, haldusjaotus ja linnad, Liivi sõja põhjused ja tagajärjed. 

Uusaja ühiskonna põhijooned Euroopas, absolutismi kujunemine, Louis XIV, 

valgustusfilosoofia, Inglise  kodusõda  ja  restauratsioon,  Inglismaa  ja  Prantsusmaa,  18.  

sajandi  valgustatud  absolutism  Preisimaa näitel, Friedrich II. Eesti  Rootsi  ja  Vene  riigi  
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koosseisus,  valitsemine,  keskvõim  ja  aadli  omavalitsus,  Balti  erikord,  Põhjasõda,  Peeter  

I,  Eesti  talurahvas  17.  ja  18.  sajandil,  muutused  majanduses  ja  poliitikas,  vaimuelu 

(religioon, haridus, kirjasõna). USA iseseisvumine, Iseseisvussõda, USA riiklik korraldus. 

Prantsuse  revolutsioon  ja  Napoleoni  ajastu.  Prantsuse  revolutsiooni  põhjused  ja  kulg,  

Napoleoni  reformid, Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade tähtsus Euroopa 

ajaloos.Kultuur: barokk, klassitsism. 

Industriaalühiskonna  kujunemine,  tööstuslik  pööre,  vabrikutootmine,  linnastumine,  

industriaal-ühiskonna sotsiaalne pale, 19. sajandi poliitilised õpetused. Rahvuslus ja 

rahvusriigid, rahvusluse kasv Euroopas, rahvusriigi loomine Saksamaa näitel, Saksa 

keisririik.Eesti  19.  sajandil  ja  20.  sajandi  algul,  Vene  impeeriumi  äärealade  poliitika,  

talurahvaseadused,  rahvuslik  ärkamine,  selle  eeldused,  liidrid  ja  üritused,  venestusaeg,  

1905.  aasta  revolutsiooni  tagajärjed.Esimene  maailmasõda,  uue  jõudude  vahekorra  

kujunemine  Euroopas,  sõja  põhjused,  kulg  ja  tagajärjed, maailmasõja mõju Eestile. Eesti 

iseseisvumine: autonoomiast Vabadussõjani.Kultuur 19. sajandil ja 20. sajandi algul: eluolu, 

ajakirjandus, seltsiliikumine. 

Rahvusvaheline  olukord,  Pariisi  rahukonverents,  poliitiline  kaart  pärast  Esimest  

maailmasõda,  Rahvasteliidu tegevus ja mõju, sõjakollete kujunemine Aasias ja Euroopas. 

Maailmamajandus, ülemaailmse majanduskriisi põhjused, olemus ja tagajärjed. Demokraatia 

ja diktatuurid 1920.–1930. aastail, demokraatia ja diktatuuri põhijooned, demokraatia 

Ameerika Ühendriikide näitel, autoritarism Itaalia näitel, totalitarism NSV Liidu ja Saksamaa 

näitel. Eesti    Vabariik,    Vabadussõda,    Asutav    Kogu,    maareform    ja    põhiseadus,    

demokraatliku    parlamentarismi aastad, vaikiv ajastu, majandus, kultuur ja eluolu, 

välispoliitika. Kultuur   ja   eluolu   kahe   maailmasõja   vahel,   uued   kultuurinähtused,   

teadus,   tehnika   areng,   aatomiuuringud, auto ja lennuk, raadio, kino ja film, kirjandus ja 

kunst, uued propagandavahendid. 

Rahvusvaheline olukord. Lääneriikide järeleandmised Saksamaale. München. MRP. 

Sõjategevuse  üldiseloomustus,  sõja  algus  ja  lõpp,  sõdivad  pooled,  rinded,  holokaust,  

ÜRO  asutamine. Eesti Teise maailmasõja ajal, baaside ajastu, iseseisvuse kaotamine, 

juuniküüditamine, sõjategevus Eesti territooriumil, Nõukogude ja Saksa okupatsioon. 

Külm sõda, külma sõja põhijooned ja avaldumisvormid, kriisid ja sõjad. Läänemaailm  USA  

ja  Saksamaa  Liitvabariigi  näitel.  USA  ühiskond,  sisepoliitika,  ühiskondlikud  liikumised,  

välispoliitika.  Saksamaa  Liitvabariigi  majanduse  areng,  Ida-  ja  Lääne-Saksamaa  suhted. 

Kommunistlikud riigid, kommunistliku süsteemi teke. NSV Liit, stalinism, sula, stagnatsioon. 

Eesti   Nõukogude   okupatsiooni   all,   piiride   muutumine,   repressioonid,   
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kollektiviseerimine,   industrialiseerimine, poliitiline juhtimine, kultuur ja eluolu. 

Kommunistliku  süsteemi  lagunemine,  perestroika  ja  glasnost,  Mihhail  Gorbatšov,  Boris  

Jeltsin,  Saksamaa ühinemine. Eesti  Vabariigi  iseseisvuse  taastamine.  Laulev  revolutsioon,  

Balti  kett,  põhiseadusliku  korra  taastamine. Maailm  alates  1990.  aastaist,  üldülevaade,  

Euroopa  Liidu  laienemine,  NATO  laienemine,  uued  vastasseisud. Kultuur   ja   eluolu   

20.   sajandi   teisel   poolel.   Teaduse   ja   tehnika   areng,   aatomiuuringud,   

infotehnoloogia, massikultuur, naine ja ühiskondlik elu, muutused mentaliteedis. 

 

Põhikooli lõpetaja:  

1)  iseloomustab ajaloo põhietappe näidete kaudu;  

2)    mõistab  eri  ajastute  kultuuripanust  ning  iseloomustab  tähtsamaid  ajaloosündmusi,  

isikuid  ja kultuurinähtusi;   

3)    võrdleb  ajaloosündmusi  ja  -nähtusi,  leiab  sarnasusi  ja  erinevusi,  toob  esile  põhjusi  

ja  tagajärgi,  arutleb  märksõnade/küsimuste  toel,  kujundab  oma  seisukoha  ning  

põhjendab  seda nii suuliselt kui ka kirjalikult;  

4)  teab Eesti ühiskonna arengujärke ja tähtsamaid ajaloosündmusi, seostab kodukoha, Eesti ja 

Euroopa  ajalugu  maailma  ajalooga  ning  saab  aru,  et  ajaloosündmusi  võib  tõlgendada  

mitmeti;  

5)  töötab mitmesuguste ajalooallikatega, kommenteerib ja hindab neid kriitiliselt;  

6)    otsib,  analüüsib  ja  kasutab  ajalooinfot,  koostab  kava  ja  mõistekaarti,  ajalooreferaati  

ja  lühiuurimust, esitleb seda suuliselt ja kirjalikult ning IKT vahendeid kasutades;  

7)  töötab kaardiga ja koostab lihtsamaid skeeme; 8)  asetab end minevikus elanud inimese 

olukorda.  
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ÜHISKONNAÕPETUS 

 

Õppeaine kirjeldus 

Põhikooli ühiskonnaõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1)    tunneb  huvi  ühiskonna  probleemide  vastu,  oskab  neid  märgata  ja  uurida  ning  oma  

seisukohti ja valikuid põhjendada;  

2)  oskab tulla toime tänapäeva ühiskonnas, lähtudes üldinimlikest väärtustest;  

3)    teab,  kuidas  osaleda  poliitika  kujundamises  ja  teostamises  nii  kohalikul  kui  ka  

Eesti  riigi  tasandil;  

4)      väärtustab   inimõigusi   ja   demokraatia   põhimõtteid,   nagu   seaduslikkus,   vabaduse   

ja   vastutuse seos; arvestab teisi, väärtustab mitmekesisust, panustab ühiskonna 

jätkusuutlikku arengusse ja sidususse ning seisab vastu kesksete normide rikkumisele; on 

seaduskuulekas;  

5) määratleb ennast ühiskonna liikmena, Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna.  

 

Õppeaine kirjeldus 

Ühiskonnaõpetusel     on     oluline     koht     õpilaste     sotsiaalse     kompetentsuse     

kujunemises.     Ühiskonnaõpetus    aitab    õpilasel    kujuneda    ettevõtlikuks,    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.  Esimeses  kooliastmes  on  ühiskonnaõpetuse  teemad  

lõimitud  inimeseõpetuse  ainekavva.  Teises  ja  kolmandas kooliastmes õpitakse 

ühiskonnaõpetust eraldi ainena. Põhikooli ühiskonnaõpetus käsitleb kõige üldisemal kujul 

ühiskonna toimimist, kodaniku seoseid ühiskonna  põhivaldkondadega  (majandus,  poliitika,  

õigus),  ent  ka  suhteid  teiste  sotsiaalsete  rühmadega.  Kodanikuna  mõistetakse  

demokraatliku  ühiskonna  liiget,  kes  suhtleb  ühiskonna  institutsioonidega vastavalt oma 

huvidele ja võimalustele. Teises  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. Kolmandas  kooliastmes  lisanduvad  Eesti  riigi  funktsioneerimisega  seotud  

institutsioonid.  Riigi  valitsemisega   tutvudes   käsitletakse   põhiseaduslikke   institutsioone,   

nagu   Riigikogu,   valitsus,   president, kohus, kohalik omavalitsus, riigikontroll, 

õiguskantsler. Kuna osale õpilastest võib haridustee lõppeda põhikooliga, on enam pööratud 
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tähelepanu poliitika avaldumisele   igapäevaelus   ning   kodaniku   rollile   poliitikatulemite   

teadliku   tarbijana   (nt   sotsiaalkaitse    süsteemi    kasutamine,    valla/linna    elukorralduses    

kaasarääkimine,    e-teenuste    tarbimine jne).  

Majanduse käsitlemine kolmandas kooliastmes keskendub isiklikule majandamisele 

(ettevõtlikkus, kutsevalik,   tulu   tööst,   eelarve,   tarbimine   ja   toimetulek),   ettevõtlusele   

(ettevõte,   ressursid,   tootlikkus,  kasum,  konkurents),  riigi  majanduse  reguleerimisele  

(majanduspoliitika,  maksud,  maksutulude  kasutamine  riigi  arenguks;  õigusrikkumisest  

tulenev  kahju  riigi  majandusele)  ja  turumajanduse    sotsiaalsetele    mõjudele    

(tarbimisühiskond,    tööturu    tasakaal,    varanduslik    kihistumine). Ainet käsitletakse 

võimalikult igapäevaeluga seostatult.  Ühiskonnaõpetuse  eesmärk  on  praktiliste  ülesannete,  

probleemide  analüüsimise  ja  ainealaste  põhimõistete   omandamise   kaudu   saada   

tervikpilt   ühiskonna   toimimisest.   Olulisel   kohal   on   igapäevaeluga  seonduvate  

probleemide  lahendamine  ning  asjatundlike  otsuste  tegemise  oskuste  omandamine,  mis  

aitab  kaasa  õpilase  toimetulekule  ühiskonnas.  Nii  kujuneb  õpilasel  tervikpilt  

ühiskonnast,  kus  teadvustatakse  inimtegevuse  ja  looduse  vastastikust  mõju  ning  

väärtustatakse  jätkusuutlikku eluviisi.  Aine   käsitlemisel   on   oluline   koht   uurimuslikel   

õpivõtetel,   mille   toel   omandavad   õpilased   probleemide  püstitamise,  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. Õppes  pööratakse  suurt  

tähelepanu  õpilaste  õpimotivatsiooni  arendamisele.  Olulisel  kohal  on  

aktiivõppemeetodid, nagu arutelud, juhtumianalüüsid, rollimängud, projektid ja õppekäigud. 

Tähtis on  viia  aine  käsitlemine  klassiruumist  välja  ning  kasutada  igal  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 tarbijahariduses, kodanikualgatuses, koolielu 

korraldamises).  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  keskkonda,  lugupidav  suhtumine  teiste  rahvaste   ja   maade   

kultuuritraditsioonidesse   ning   soov   neid   tundma   õppida;   oma   maa   kultuuripärandi 

väärtustamine; teadvustamine, et kõikjal ei elata ühtviisi hästi jne. Kogu   õppes   kasutatakse   
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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). Nii 

omandab õpilane teabe ja tehnoloogia kasutamise oskuse, mille vajadus tänapäeva maailmas 

pidevalt kasvab. 

 

II kooliastme õppesisu ja õpitulemus ühiskonnaõpetuses 

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. 

Kodukohas tegutsevate seltside, klubide ja ühenduste tegevus. Noorteorganisatsioonid. 

Eakohased kodanikualgatuse võimalused. Koostöö ja ühistegevus, 

kommunikatsioonivõimalused. 

Rahva osalemine ühiskonna valitsemises. Võimude lahusus. Riigikogu, Vabariigi Valitsus, 

Vabariigi President, kohus. Kohalik omavalitsus. Seaduse ülimuslikkus, seadus kui 

regulatsioon. Peamised inimõigused (õigus elada, õigus vabadusele ja inimväärikusele jne). 

Õpilasomavalitsus, õpilaste osalemine koolielu korraldamises ja õpilasesinduses. Kooli 

sisekord (kodukord). Lapse  õigused  (õigus  haridusele,  õigus  vanemlikule  hoolitsusele  

jne).  Õiguste,  kohustuste  ja  vastutuse tasakaal. 

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. 

Raamatukogu, internet. Ajalehed, ajakirjad, raadio, televisioon, meediakanalite integratsioon. 

Teadlik infotarbimine ja -edastamine. Autoriõiguste kaitse. 

 

6. klassi lõpetaja:  

1) on viisakas, sõbralik, väärikas, vastutustundlik, töökas, täpne ja aus;  

2) teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid;  3) mõistab,  kuidas  demokraatia  põhimõtted  

saavad  toimida  koolis;   

3) märkab  probleeme  koolis, toetab oma käitumise ja osalemisega koolidemokraatiat;  

4) loetleb  Eesti  riigi  valitsemise  põhilisi  institutsioone  ja  kirjeldab  nende  ülesandeid  

(kohalik omavalitsus, Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus);  

5) teab,  mis  on  põhiseadus  ja  teised  seadused,  miks  seadusi  tuleb  täita;  teab,  mis  on  

lapse  õigused ja vastutus;  
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6) 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;  

7) mõistab inimeste iseärasusi, teab, et inimesed erinevad rahvuse, soo, vaimse ja füüsilise 

suutlikkuse  ning  vaadete  ja  usutunnistuste  poolest;  on  salliv  erinevuste  suhtes  ja  valmis  

koostööks, oskab vältida ja lahendada konflikte;  

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;  

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. 

 

III kooliastme õppesisu ja õpitulemus ühiskonnaõpetuses 

Ajakirjanduse  roll  ühiskonnas:  informeerimine,  tähelepanu  juhtimine  probleemidele,  

avaliku  arvamuse kujundamine, meelelahutus jne. Kommunikatsioonieetika, avaliku ja eraelu 

piir; suhtlemiskultuur. Turunduskommunikatsioon, selle funktsioon ja liigid: valimisreklaam, 

sotsiaalreklaam, kommerts-reklaam jne. Meediamajanduse põhitõed (sisu ja reklaami 

vahekord, tulud ja kulud meedias). Autoriõigused  ja  -vastutus,  teoste  kasutamine:  

viitamine,  tsiteerimine,  üles-  ja  allalaadimine.  Plagieerimine. Teabe tõlgendamine ja 

kriitiline analüüs; fakti ja arvamuse eristamine. 

Sotsiaalsed    rühmad    ühiskonnas:    soolised,    ealised,    rahvuslikud,    usulised,    

varanduslikud,    regionaalsed jm. Sotsiaalne kihistumine ja selle põhjused. Sotsiaalne 

sidusus. Sotsiaalne tõrjutus. Sotsiaalne õiglus ja võrdõiguslikkus. Solidaarsus. Väärtused ja 

identiteedid. Mitmekultuuriline ühiskond ja selle võimalused ning probleemid. 

Avalik sektor ja selle institutsioonid (riigiasutused, kohalik omavalitsus, avalik-õiguslikud 

asutused). Erasektor kui kasumile suunatud sektor. Kolmas sektor kui mittetulundussektor. 

Sihtasutused,     heategevus,     vabatahtlik     töö,     kodanikualgatused. 

Inimõigused meie igapäevaelus, riigi ja üksikisiku roll nende tagamisel. Põhiõigused; sotsiaal-

majanduslikud, poliitilised ja kultuurilised õigused. Lapse õigused, kohustused ja vastutus. 

Lastekaitse  rahvusvahelised  probleemid.  Inimkaubandus,  tööorjus,  seksuaalne  

ekspluateerimine  jm. UNICEFi tegevus. 
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Demokraatliku ja mittedemokraatliku ühiskonna erinevused. Demokraatliku valitsemise 

põhijooned: võimuorganite valitavus ja aruandlus, võimude lahusus ja tasakaal. Õigusriik. 

Kodanikuvabadused ja -õigused. 

Põhiseadus.    Põhiseaduslikud    institutsioonid.    Riigikogu    koosseis    ja    ülesanded.    

Valitsuse    moodustamine  ja  ülesanded.  Vabariigi  President.  Kontrollorganid:  

õiguskantsler,  riigikontroll.  Kohus. Kohalik omavalitsus. Õigussüsteem:Eesti kohtusüsteem. 

Õigusaktide kasutamine. Alaealiste õiguslik vastutus. Kodakondsus. Eesti kodakondsuse 

saamise tingimused. Kodanikuõigused ja -kohustused. Euroopa Liidu liikmesriikide 

kodanikud, kodakondsuseta isikud ning kolmandate riikide kodanikud, nende õigused ja 

kohustused Eestis. Erakonnad. Erakonna ülesanded demokraatlikus riigis. Eesti 

parlamendierakonnad. Valimised.  Valimiste  üldine  protseduur.  Kandidaadid  ehk  valitavad  

ja  hääletajad  ehk  valijad;  nende rollid. Valimiskampaania. Teadlik hääletamine. Eesti 

Euroopa Liidu liikmena. Eesti rahvusvahelistes organisatsioonides. 

Kodanikuühiskonna olemus ja põhijooned. Vabaühendused ja MTÜd. Kirik ja usuühendused. 

Kodanikuosalus   ja   kodanikualgatus.   Kodanikuajakirjandus.   Vabatahtlik   tegevus,   

kaasatus   ühendustesse     ja     organisatsioonidesse.     Noorte     osalusvõimalused.     

Õpilasomavalitsus     ja     õpilasorganisatsioonid. Noorteprojektid. Käitumine kriisioludes. 

Turumajanduse   põhijooned.   Nõudmine   ja   pakkumine.   Konkurents.   Tootlikkus   ja   

kasum.   Ettevõtluse vormid: AS, OÜ, FIE. Ettevõtluse roll ühiskonnas. Ressursside 

jagunemine maailmas. Riigi   roll   majanduses:   planeerimine   ja   regulatsioon.   

Riigieelarve.   Maksud,   maksustamise   põhimõtted.  Tulude  ümberjagamine.  Ühishüved  ja  

sotsiaalne  turvalisus.  Aus  maksumaksmine.  Sotsiaaltoetused ja sotsiaalkindlustus. 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 tööturul. Isiklik   majanduslik   toimetulek.Eesmärkide   

püstitamine   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. 

 

Põhikooli lõpetaja:  

1) tunneb  demokraatia  toimimise  põhimõtteid  ning  toob  näiteid  nende  rakendamise  

kohta;  toimib demokraatia põhimõtteid arvestades; on orienteeritud enesearendamisele;  
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2)  määratleb ja tunnetab end oma kogukonna ja Eesti ühiskonna liikmena; on valmis toimima 

vastutustundliku kodanikuna Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus ning maailmas;  

3) tunneb  ja  järgib  inimõigusi,  märkab  nende  rikkumist  ning  tegutseb  inimõiguste  

kaitsel;  tunnustab erinevaid inimrühmi võrdselt väärtuslikuna ning käitub sallivalt;  

4) tunneb Eesti riigi põhiseadust ja ülesehitust ning halduskorraldust; oskab suhelda riigi- ja 

omavalitsusasutustega; oskab leida ja kasutada vajalikku õigusakti; järgib seadusi; kasutab 

kodanikuühiskonna  tegutsemisvõimalusi;  selgitab  näidete  kaudu  vabaühenduste  toimimise  

põhimõtteid ja eesmärke;  

5) tunneb  Euroopa  Liidu  ülesehitust,  väärtusi  ning  nimetab  liikmesriike;  nimetab  teisi  

rahvusvahelisi organisatsioone ja selgitab nende tegevuse eesmärke;   

6) selgitab   tänapäeva   turumajanduse   põhimõtteid,   üksikisiku,   ettevõtja   ja   riigi   rolli   

majanduses;  mõistab  riigi  ja  turu  vahekorda,  teab,  mis  on  avalik  ja  erasektor;  tunneb  

maksustamise eesmärke ning üksikisiku õigusi ja kohustusi seoses maksudega;   

7) hindab  oma  võimalusi,  õigusi  ning  vastutust  ettevõtjana  ja  tööturu  osalisena,  

kavandab  oma  karjääri,  teeb  otsuseid  enda  suutlikkust  ja  ressursse  adekvaatselt  

analüüsides  ning  tegevuse tagajärgi prognoosides;  

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

tarbijana;  

9) analüüsib kriitiliselt infokeskkonda, arvestades autoriõiguste kaitset; oskab leida vajalikku 

teavet ja vahendeid; kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid;  

10) teab,  mis  on  üleilmastumine  ja  toob  näiteid  üleilmastumise  mõjudest  majandusele,  

kultuurile, keskkonnale jne. 

 

 

 

 

 


