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Ainevaldkond SOTSIAALAINED 

 

SOTSIAALAINED PÕHIKOOLIS 

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Sotsiaalne pädevus. Sotsiaalne pädevus tähendab suutlikkust mõista inimühiskonna ajaloos ja 

nüüdisajal toimuvate ühiskondlike muutuste põhjusi ja tagajärgi; tunda lihtsamaid sotsiaal-

teaduste uurimismeetodeid ja kasutada mõnda neist õppetöös ja igapäevases elus; luua tuleviku-

stsenaariume ja -visioone mingis sotsiaalselt või personaalselt olulises valdkonnas; tunda ja aus-

tada inimõigusi ja demokraatiat, teadmisi kodanikuõigustest ning -vastutusest, nendega kooskõ-

las olevaid oskusi ja käitumist; ära tunda kultuurilisi eripärasid ja järgida üldtunnustatud käitu-

misreegleid; huvituda oma rahva, kogukonna ja maailma arengust, kujundada oma arvamus ning 

olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik.  

 

Põhikooli lõpuks õpilane:  

 suudab mõista inimühiskonna ajaloos ning nüüdisaja ühiskonnas toimuvate muutuste olu-

lisi põhjusi ja tagajärgi;  

 valdab esmast tulevikuvisiooni;  

 tunneb ning austab demokraatiat ja inimõigusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid 

ning on seaduskuulekas, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi ning tunneb kodanikuvastu-

tust;  

 huvitub iseenda, oma rahva, kogukonna ja maailma arengust, kujundab oma arvamust 

ning mõistab oma võimalusi olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik;  

 tunneb lihtsamaid uurimismeetodeid ja kasutab neist mõnda õppetöös;  

 tunneb kultuurilist eripära ning suhtub lugupidavalt individuaalsetesse, kultuurilistesse ja 

maailmavaatelistesse erinevustesse juhul, kui need pole inimsusevastased;  

 on omandanud teadmisi ja oskusi sotsiaalselt aktsepteeritud käitumisest ning inimeste 

vastastikustest suhetest, mis aitavad kohaneda eakaaslaste hulgas, kogukonnas ja ühis-

konnas, väärtustades neid;  

 on omandanud teadmisi ja oskusi enesekontrolli, toimetulekustrateegiate, enesekasvatuse, 

oma võimete arendamise, tervist tugevdava käitumise ja tervisliku eluviisi kohta ning 

väärtustab positiivset suhtumist endasse ja teistesse.  

 

Ainevaldkonna kirjeldus 
Ainevaldkonda kuuluvad: 

 ajalugu 

 ühiskonnaõpetus 

 inimeseõpetus 

 religiooniõpetus. 

 

Sotsiaalainetes käsitletakse inimese ja ühiskonna toimimist minevikus ning tänapäeval. Sotsiaal-

ainete vahendusel kujuneb õpilastes võime näha ühiskonna arengus põhjuslikke jm seoseid ning 

teha teadlikke valikuid seonduvalt iseenda ja sotsiaalse keskkonnaga, lähtudes ühiskonnas kehti-

vatest väärtustest ja moraalinormidest, ning toimida kõlbelise ja vastutustundliku ühiskonnaliik-

mena ning isiksusena. 
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Ainevaldkonna õppeainete õppega taotletakse, et õpilane:  

 omandab adekvaatse enesehinnangu ning teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis toetavad ter-

vikliku ja autonoomse inimese kujunemist, terviseteadlikkuse, tervist tugevdava käitumi-

se ning tervisliku eluviisi;  

 omandab tervikliku arusaama ühiskonna nähtustest ja protsessidest ning nende seostest ja 

mõjust;  

 mõistab kultuurilist mitmekesisust ja demokraatia tähtsust ning ühiskonna jätkusuutliku 

arengu vajalikkust, aktsepteerides erinevusi;  

 hindab väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus, sallivus, 

vastutustunne, õiglus ja isamaalisus ning lugupidamine enda, teiste inimeste ja keskkonna 

vastu.  

 

Ainevaldkonnasisese lõiminguga taotletakse, et õpilane areneks ennast teostavaks terviklikuks 

isiksuseks, kes suhtub endasse ja teistesse positiivselt, arvestab kaasinimesi, lähtub oma tegevu-

ses üldinimlikest väärtustest, näeb ja mõistab ühiskonnas toimuvat ning tal on oskusi ja valmi-

dust ühiskonnaellu sekkuda ning selles osaleda. 

 

Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke teadmisi oma 

kodukoha ja maailma minevikust ning kultuuripärandist. Aine vahendusel suunatakse õpilane 

teadvustama, analüüsima ja kriitiliselt hindama ning tõlgendama minevikus aset leidnud sünd-

musi ja protsesse, nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga ning ajaloosündmuste eri-

neva tõlgendamise põhjusi. Ajalooõpetus aitab kaasa teistes õppeainetes õpitava tervikuks sidu-

misele ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste mõjul toimuvat arengut. 

 

Inimeseõpetus lõimib õppesisu kõigis kooliastmeis, toetades õpilase toimetulekut eakaaslaste 

hulgas, peres, kogukonnas ja ühiskonnas ning aitab õpilasel kujuneda sotsiaalselt küpseks ja teo-

võimeliseks isiksuseks. Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilase sotsiaalses elus vaja-

like toimetulekuoskuste arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilases terviklikku isiksust, 

sotsiaalset kompetentsust, terviseteadlikkust ja üldinimlikke väärtusi, nagu ausus, hoolivus, vas-

tutustunne ning õiglus. Seetõttu on inimeseõpetuse teemad lõimitud tihedalt enamikesse põhiai-

netesse ja klassiõpetaja omab pilku põhilistest vajadusest ning rõhuasetustest. 

 

Ühiskonnaõpetuses omandavad õpilased sotsiaalse kirjaoskuse: teadmised, oskused, väärtused ja 

hoiakud ühiskonnas toimimiseks ning vastutustundlike otsuste tegemiseks. Õppeaine üldeesmärk 

on luua eeldused kodanikuidentiteedi ja ühiskonna sidususe tugevnemiseks ning aktiivse kodani-

ku kujunemiseks. 

 

Kõik sotsiaalvaldkonna ained on toeks, et õpilasel areneks suutlikkus analüüsida oma käitumist 

ja selle tagajärgi, sobival viisil väljendada oma tundeid, aktsepteerida 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 ühiskonnas kehtivaid väärtu-

si, norme ja reegleid, omandatakse teadmisi, oskusi ja hoiakuid sotsiaalselt aktsepteeritud käitu-

misest ning inimeste vastastikustest suhetest, mis aitavad kaasa tõhusale kohanemisele ja toime-

tulekule perekonnas, eakaaslaste hulgas, kogukonnas ning ühiskonnas. 
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Sotsiaalainete kaudu kujundatakse alus maailmavaatelise mitmekesisusega arvestamiseks ning 

valmisolek dialoogiks erineva maailmavaate esindajatega. Kõigi valdkonna õppeainete seisuko-

halt on tähtis koostööoskus ja töötamine rühmas.  

 

Üldpädevuste kujundamine  
Pädevustes eristatakse järgmisi omavahel seotud komponente: teadmised, oskused, väärtushin-

nangud ja käitumine. Nimetatud nelja komponendi õpetamisel on kandev roll õpetajal, kelle 

väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad õpi-

laste väärtushinnanguid ja käitumist.  

 

Ettevõtlikkuspädevuse peamine kujundaja on ühiskonnaõpetus, kuid ka teised valdkonna õppeai-

ned. 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 mee-

todeid, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ja ressursside adekvaatsele analüüsile ja tegevuse 

tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas eesmärkidega. 

 

Väärtuspädevuse kujundamist toetavad kõik ainevaldkonna õppeained erinevate rõhuasetuste 

kaudu. Näiteks toetavad suutlikkust mõista humanismi, demokraatia ja jätkusuutliku arengu põ-

hiväärtusi ning nendest oma tegutsemises juhinduda ajalugu ja ühiskonnaõpetus; lugupidavat 

suhtumist erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse süvendab religiooniõpetus. Ini-

meseõpetus ja religiooniõpetus toetavad väärtussüsteemide mõistmist, mõtete, sõnade ja tunnete-

ga kooskõlas elamist, oma valikute põhjendamist ning enda heaolu kõrval teiste arvestamist. Os-

kust seista vastu kesksete normide rikkumisele kujundavad ühiskonnaõpetus ja inimeseõpetus. 

 

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 prob-

leeme lahendades. Õppetegevuse ja tagasiside kaudu omandavad õppijad eneseanalüüsioskuse 

ning suudavad selle järgi kavandada oma edasiõppimist.  

 

Enesemääratluspädevust – suutlikkust mõista ja hinnata iseennast; hinnata oma nõrku ja tugevaid 

külgi ning arendada positiivset suhtumist endasse ja teistesse; järgida tervislikke eluviise; lahen-

dada tõhusalt ja turvaliselt iseendaga, oma vaimse, füüsilise, emotsionaalse ning sotsiaalse tervi-

sega seonduvaid ja inimsuhetes tekkivaid probleeme – toetab peamiselt inimeseõpetus, ent rah-

vusliku, kultuurilise ja riikliku enesemääratluse kujundajana teisedki valdkonna õppeained.  

 

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 õppe-

ained.  
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Matemaatikapädevust – suutlikkust kasutada erinevaid ülesandeid lahendades matemaatikale 

omast keelt, sümboleid ning meetodeid kõigis elu- ja tegevusvaldkondades – toetavad kõik vald-

konna õppeained. 

 

Sotsiaalset pädevust – suutlikkust ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodani-

kuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid 

väärtusi ja norme ning erinevate sotsiaalsete keskkondade reegleid; teha koostööd teiste inimes-

tega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel 

– toetavad ainetena nii ajalugu kui ka inimese- ja ühiskonnaõpetus. 

 

Kultuuripädevust – võimet ja oskust tunnustada ideede, kogemuste ja tunnete kunstilist väljendu-

se tähtsust erinevate kunstiliikide kaudu nagu muusika, kujutavad kunstid, kirjandus ja visuaal-

sed kunstid – toetab õppeainena läbivalt ajalugu, samuti oskust ennast ea- ja võimetekohaselt 

ennast nende kaudu väljendada. 

 

Lähedase eesmärgiseade ja õppesisuga õppeained moodustavad ainevaldkonna. Ainevaldkonna 

peamine eesmärk on vastava valdkonnapädevuse kujunemine, mida toetavad õppeainete eesmär-

gid ja õpitulemused. Valdkonnapädevuse kujunemist toetavad ka teiste ainevaldkondade õppeai-

ned ning tunni- ja kooliväline tegevus. 

 

Läbivad teemad  
Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemisega aidatakse õpilasel kujuneda 

isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökesk-

konnas ning kujundama oma elukäiku teadlike otsuste kaudu, et teha mõistlikke kutsevalikuid. 

 

Läbiva teemaga „Keskkond ja jätkusuutlik areng” toetatakse õpilase kujunemist sotsiaalselt ak-

tiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes püüab leida lahendusi kesk-

konna- ja inimarengu küsimustele, pidades silmas nende jätkusuutlikkust. 

 

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitlemisega 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. 

 

Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist kultuuritead-

likuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ja kul-

tuuride muutumist ajaloo vältel ning kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuri-

ga määratud elupraktika eripärast nii ühiskonna ja terviku tasandil (rahvuskultuur) kui ka ühis-

konna sees (regionaalne, professionaalne, klassi-, noorte- jms kultuur; subkultuur ja vastukul-

tuur) ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust, on kultuuriliselt salliv ning 

koostööaldis. 

 

Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist infoteadlikuks ini-

meseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat infokeskkonda ning suudab seda kriitiliselt analüüsi-
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da ja selles toimida olenevalt oma eesmärkidest ning ühiskonnas omaks võetud kommunikat-

sioonieetikast. 

 

Läbiva teemaga „Tehnoloogia ja innovatsioon” toetatakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja 

tänapäevaseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kii-

resti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. 

 

Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemisega toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, emotsio-

naalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma turvaliselt ning ku-

jundama tervet keskkonda. 

 

Läbiva teemaga „Väärtused ja kõlblus” taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud ini-

meseks, kes tunneb nüüdisajal rahvusvaheliselt üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, 

järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajadu-

se korral oma võimaluste piires. 
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AJALUGU 

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid  
Põhikooli ajalooõpetusega taotletakse, et õpilane:  

 tunneb huvi mineviku vastu;  

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

enam iseloomustavate sündmuste, protsesside ja isikute kaudu;  

 väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning oma rolli kultuuripärandi säilitajana ja edasi-

kandjana ning määratleb end oma rahva liikmena;  

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

 kasutab ajaloo põhimõisteid õiges kontekstis, eristab ajaloofakti tõlgendusest ja arvamu-

sest, näeb ja sõnastab probleeme ning esitab neist lähtudes küsimusi ja pakub lahendus-

teid;  

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

kate usaldusväärsust ajaloosündmusi ja -protsesse ning ajaloolist keskkonda analüüsides;  

 tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab oma ar-

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

 tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike ja teabeallikaid, väljendab oma teadmi-

si ning oskusi suuliselt ja kirjalikult.  

 

Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis ning ajaloolises keskkonnas orienteerumi-

seks vajalikke teadmisi ja oskusi. Õpilasi suunatakse teadvustama, analüüsima, kriitiliselt hin-

dama ning tõlgendama minevikus aset leidnud sündmusi ja protsesse, nende seoseid omavahel ja 

tänapäevaga ning ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi. 

 

Põhikooli ajalooõpetus on kronoloogilis-temaatiline ja samas ka eksemplaarne. Õppeaine algab 

sissejuhatava algõpetusega ning jätkub muinas- ja vanaaja, keskaja, uusaja ning lähiajaloo õppi-

misega. 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 dimen-

sioonide ees. 

  

Maailma ajalugu käsitletakse valitud teemade kaudu, millega ei taotleta ajalooperioodidest ter-

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

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

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.  
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Üldpädevuste kujundamine 

Sotsiaalained on teiste ainevaldkondadega seotud valdkonnapädevuste kujundamise kaudu.  

 

Emakeelepädevus – suutlikkus väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirja-

likult; lugeda ja mõista erinevaid tekste; kasutada kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili 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. 

 

Võõrkeeltepädevus – teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma ja teiste kultuu-

ride erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu mitmekultuurilises 

ühiskonnas; võõrkeeleoskus. 

 

Matemaatikapädevus – ajaarvamine; ressursside planeerimine (aeg, raha); matemaatiline kirjaos-

kus, arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid); oskus probleeme 

püstitada, 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. 

 

Loodusteaduslik pädevus – looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna aren-

gule, inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna jätkusuutlikkus, 

säästlik tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh keskkonnaprobleemide märkamine ja 

mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku eluviisi väärtustamine. 

 

Tehnoloogiline pädevus – ametid ja elukutsed erinevates ühiskondades, tehnika ja tootmise aren-

gu seos muutustega ühiskonnas; tööturg, kutsesuunitlus ja karjääri planeerimine; oskus hinnata 

tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; rakendada nüüdisaegseid tehnoloo-

giaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonna kujundamisel; kasutada tehnilisi 

vahendeid eesmärgipäraselt ja säästlikult, järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõu-

deid. 

 

Kunstipädevus – Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemade käsitlemine, ilu-

hinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja eneseteostus, rahvakultuur ning loominguline 

eneseväljendusoskus. 

 

Tervise- ja kehakultuuripädevus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust 

tervisliku eluviisi osana eri ajastuil; arendada sallivat suhtumist kaaslastesse ning koostööpõhi-

mõtteid tervislikku eluviisi järgides.  

 

Läbivad teemad  
Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemisega aidatakse õpilasel kujuneda 

isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökesk-

konnas ning kujundama oma elukäiku teadlike otsuste kaudu, et teha mõistlikke kutsevalikuid. 
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Läbiva teemaga „Keskkond ja jätkusuutlik areng” toetatakse õpilase kujunemist sotsiaalselt ak-

tiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes püüab leida lahendusi kesk-

konna- ja inimarengu küsimustele, pidades silmas nende jätkusuutlikkust. 

 

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitlemisega 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. 

 

Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist kultuuritead-

likuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ja kul-

tuuride muutumist ajaloo vältel ning kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuri-

ga määratud elupraktika eripärast nii ühiskonna ja terviku tasandil (rahvuskultuur) kui ka ühis-

konna sees (regionaalne, professionaalne, klassi-, noorte- jms kultuur; subkultuur ja vastukul-

tuur) ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust, on kultuuriliselt salliv ning 

koostööaldis. 

 

Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist infoteadlikuks ini-

meseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat infokeskkonda ning suudab seda kriitiliselt analüüsi-

da ja selles toimida olenevalt oma eesmärkidest ning ühiskonnas omaks võetud kommunikat-

sioonieetikast. 

 

Läbiva teemaga „Tehnoloogia ja innovatsioon” toetatakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja 

tänapäevaseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kii-

resti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. 

 

Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemisega toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, emotsio-

naalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma turvaliselt ning ku-

jundama tervet keskkonda. 

 

Läbiva teemaga „Väärtused ja kõlblus” taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud ini-

meseks, kes tunneb nüüdisajal rahvusvaheliselt üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, 

järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajadu-

se korral oma võimaluste piires.  

 

Hindamine  
Hindamisel on aluseks „Tartu Waldorfgümnaasiumi hindamisjuhend”. 

 

Ajaloo õpitulemuste kontrolli ja hindamise eesmärk on saada ülevaade ajalooõpetuse õpitule-

muste saavutatusest ja õpilase individuaalsest arengust ning kasutada saadud teavet õppe tule-

muslikumaks kavandamiseks. Hinnatakse nii teadmisi ja nende rakendamise oskust kui ka üld-

pädevuste saavutatust, sh õpioskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde 

ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekava taot-

letavatele õpitulemustele. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid 

parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemusi kontrollides jälgitakse 
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teadmiste (ajaloolise sõnavara) ja oskuste tasakaalu. Hindamismeetodite valikul arvestatakse 

õpilaste vanuselisi iseärasusi, individuaalseid võimeid ning valmisolekut ühe või teise tegevuse-

ga toime tulla. Õpitulemuste hindamisel kasutatakse sõnalisi hinnanguid ja numbrilisi hindeid.  

 

Lisaks kirjeldatule võib lisada, et õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid ajaloos II koo-

liastmes on mitmekesised, sisaldavad suulist ja kirjalikku küsitlust, tööd kaartide, allikmaterjali 

ja piltidega, loovtööd ning jutustuse kirjutamist. Ajalooallikatega töötades analüüsitakse lisaks 

allika sisule allika usaldusväärsust info edasikandmisel. Üksikfaktide tundmisele eelistatakse 

olulisemate ajaloosündmuste ja nähtuste analüüsi nõudvaid ülesandeid. Lühijutu ning kirjelduse 

puhul hinnatakse ülesehituse loogikat ja terviklikkust, mõistete ning märksõnade sobivust kon-

teksti, stiili ja õigekirja. Kuna 5. klassis ei taotleta süstemaatiliste teadmiste ega oskuste kujun-

damist, peab sama põhimõtet järgima ka hinnates. Kontrolltöödega ei kontrollita enamat kui üht 

õpitud teemat korraga.  

 

Õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid III kooliastmes on samuti mitmekesised, sisal-

davad suulist ja kirjalikku küsitlust, tööd kaartide, dokumentide, allikmaterjali ja piltidega, refe-

raadi ja uurimistöö koostamist, loovtööd ning arutluse kirjutamist. Allikaanalüüsi puhul hinna-

takse allikast olulise info leidmist, selle hindamist ja võrdlemist, katkendi põhjal vastamist, 

kommenteerimist ning usaldusväärsuse üle otsustamist. Üksikfaktide tundmisele eelistatakse 

olulisemate ajaloosündmuste ja nähtuste analüüsi nõudvaid ülesandeid. Arutluse puhul hinnatak-

se vastavust teemale, ajastu ja teemakohaste faktide tundmist, analüüsi, võrdlemise ja seoste 

loomise oskust ning isikliku suhtumise väljendamist põhjendatud hinnangute kaudu. III kooli-

astmes kontrollitakse ja hinnatakse nii avatud kui ka etteantud vastusega ülesannetega.  

 

II kooliaste 
 

Juhtmotiivid 

Ajalugu on jutustav aine, mida 5.-6. klassi vanuses õpetatakse pildilise õpetusmeetodi kaudu. 

Eelkõige eeldab ajalugu õpetajalt head jutustamisoskust, mis vahendaks elavaid ajaloopilte. See 

nn elav pilt tõstetakse järgmisel päeval õpetajapoolse suunamise ja õpilaste jutustamise läbi taas 

teadvusesse. Läbitöötatud materjali põhjal tehakse ainevihikusse kokkuvõte. Tunni- või kodu-

tööna lisanduvad õpilase tehtud illustratsioonid. 

 

Metoodiliselt on tähtis, et lapsed säilitavad konkreetse-piltliku esituse kaudu elava aja- ja ruu-

mimõiste, milles on tajutavad varasematele aegadele omane olustik ja kaugete paikade maastik. 

Teisest küljest saab paljude näidete varal selgeks, kuidas kaasaeg rajaneb varasemate kultuuride 

saavutustel. Sel viisil saab lastes juurduda tunnetus: maailma eri rahvastes puhkevad inimkultuu-

ri erinevad õied, igal kultuuril on midagi omast ja erilist ning samas annab iga kultuur midagi ka 

inimkonna ajaloole ja meie oma kultuurile. Nii avardub selles eas kasvava lapse sisemine silma-

piir kaugemale geograafilistest piiridest ja tekib arusaam, et tõeliselt inimlik nähtus, kultuur, on 

inimkonna ühine asi. Õpetaja juhib tähelepanu kreeka-rooma ajaloo järelmõjudele kuni tänaseni, 

samuti tagajärgedele, mis olid ristisõdadel Kesk-Euroopa arengule. 

 

6. klassist alates suudavad õpilased kausaalse mõtlemise arengu läbi tajuda ajalugu ka põhjuslik-

kuse aspektist. See võimaldab õpetajale uut metoodilist ainekäsitlust, probleemide püstitamist ja 

vastuste otsimist, grupitöö vorme, põhjendatud otsusteni jõudmist. 
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Lastega retsiteeritakse tekste erinevatest kultuuriajastutest. 5. klassis valmistab klass ette Kreeka-

ainelise näidendi. Materjalina saab kasutada nii mütoloogiat kui katkendeid eepostest. Koos 

kreeka ajalooga võib teha sissejuhatuse ka kreeka keelde ja kirja, rooma ajalooga seoses tutvus-

tada ladina keelt. 

 

Suurimaks waldorfkoolide 5. klasside õpilasi hõlmavaks projektiks on Vana-Kreeka olümpia-

mängud (integratsioon kehalise kasvatuse, draamaõpetuse, muusikaõpetusega). 

 

Õpitulemused II kooliastme lõpus: 

6. klassi lõpetaja 

 kasutab asjakohaselt aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase aeg, muinasaeg, 

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

 tunneb mõningaid iseloomulikke sündmusi kodukoha ja Eesti ajaloost ning seostab neid 

omavahel;  

 teab mõnda ajaloolist asumit, selle tekkimise ja kujunemise põhjusi;  

 hindab materiaalset keskkonda kui ajaloosündmuste peamist kandjat;  

 toob näiteid muinasaja ja vanaaja kohta;  

 mõistab vanaaja kultuuripärandi tähtsust inimkonna ajaloos ning esitab näiteid erinevate 

kultuurivaldkondade kohta;  

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

seoseid mõne sündmuse näitel;  

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

neid kriitiliselt;  

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

ning kasutab ajalookaarti.  

 

5. klass  

 

Õpitulemused  
5. klassi lõpetaja:  

 analüüsib põhjusi ja tagajärgi; 

 mõistab põhjuseid, tagajärgi ning nendevahelisi seoseid; 

 analüüsib oma teadmisi ja oskusi; 

 teeb koostööd ning arvestab erinevaid arvamusi; 

 mõistab minevikus toimunu seoseid tänapäevaga; 

 kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase sajand, aastatuhat, 

eKr, pKr, araabia number, Rooma number, ajaloo periodiseerimine;  

 näitab kaardil ja põhjendab, miks ja mis piirkondades sai alguse põlluharimine; 

 kirjeldab mõnda minevikusündmust ja inimeste eluolu minevikus;  

 leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;  

 väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu, ümberju-

tustust tunnis räägitu põhjal, kasutab ajalookaarti;  

 selgitab, miks, kus ja millal tekkisid vanaaja kõrgkultuurid, ning näitab kaardil Egiptust 

ja Mesopotaamiat;  
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 selgitab, milline oli vanaaja riiklik korraldus, kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni 

Egiptuse ning Mesopotaamia näitel;  

 tunneb vanaaja kultuuri- ja teadussaavutusi: meditsiini, matemaatikat, astronoomiat, kir-

jandust, kujutavat kunsti, Egiptuse püramiide ja Babüloni rippaedu; teab, et esimesed kir-

jasüsteemid olid kiilkiri ja hieroglüüfkiri;  

 teab, et Iisraelis tekkis monoteistlik religioon; selgitab, mis on Vana Testament;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid tsivilisatsioon, linnriik, vaarao, muumia, sfinks, 

tempel, püramiid, preester;  

 teab, kes olid Thutmosis III, Ramses II, Tutanhamon, Hammurabi, Mooses ja Taavet, 

ning iseloomustab nende tegevust; 

 näitab kaardil Kreetat, Kreekat, Balkani poolsaart, Ateenat ja Spartat ning kirjeldab riigi 

laienemist hellenismi perioodil;  

 teab, et Vana-Kreeka tsivilisatsioon sai alguse Kreeta-Mükeene kultuurist;  

 tunneb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust Ateena ja Sparta näitel ning võrdleb neid kir-

jelduse põhjal;  

 kirjeldab Vana-Kreeka kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni järgmistes valdkondades: 

kirjandus, teater, religioon, kunst, sport;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid polis, rahvakoosolek, akropol, agoraa, türann, 

aristokraatia, demokraatia, kodanik, ori, eepos, olümpiamängud, teater, tragöödia, ko-

möödia, skulptuur, Trooja sõda, hellenid, tähestik;  

 teab, kes olid Zeus, Herakles, Homeros, Herodotos, Perikles ja Aleksander Suur, ning ise-

loomustab nende tegevust.  

 

Õppesisu  
Vanad Idamaad  

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.  

Vana-Kreeka  

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

Kreeka linnriigid. Ühiskonnakorraldus ja kasvatus Ateenas ning Spartas. Linnriikide nõrgenemi-

ne ja alistamine Makedooniale. Aleksander Suure sõjaretk ning maailmariigi tekkimine.  

Vana-Kreeka kultuur ja eluolu, kultuur ja religioon Hellase maailma ühendajana, olümpiamän-

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

arhitektuur (Ateena akropol), skulptuur, vaasimaal, hellenite igapäevaelu, hellenistlik kultuur, 

Vana-Kreeka kultuuri tähtsus.  

 

Lõiming teiste ainetega 

 Kunstiõpetus – arhitektuur: püramiidid, templid; keraamika; skulptuur, skulptuuride mo-

delleerimine savist, reljeef. 

 Kirjandus – mütoloogiad, piiblilood, erinevate rahvaste müüdid, eeposed; näidendid.  

 Kehaline kasvatus – 5. klasside olümpiamängud. 
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 Muusika – laulud kreeka ja idamaade meeleolus, ettevalmistus 5. klasside olümpiamän-

gudeks. 

 Religiooniõpetus – kattuvad teemad. 

 Eesti keel – suuline ja kirjalik eneseväljendus erinevates tunnitegevustes. 

 

6. klass  

 

Õpitulemused  
6. klassi lõpetaja:  

 analüüsib enda teadmisi ja oskusi;  

 organiseerib õpikeskkonda ja hangib õppimiseks vajaminevat teavet; 

 väljendab end selgelt ja asjakohaselt; 

 mõistab inimese eluviisis ajaloo jooksul toimunud arengut ja väärtushinnanguid; 

 kirjeldab muinasaja inimese eluviisi ja tegevusalasid;  

 teab, missuguseid muudatusi ühiskonnaelus tõi kaasa metallide kasutusele võtmine;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kiviaeg, pronksiaeg, rauaaeg, varanduslik eba-

võrdsus, sugukond, hõim;  

 teab, et Eesti esimesed asustusalad olid Pulli ja Kunda inimasula, ning näitab neid kaar-

dil;  

 näitab kaardil Apenniini poolsaart, Vahemerd, Kartaagot, Roomat, Konstantinoopolit, 

Ida- Roomat ja Lääne-Roomat;  

 teab Rooma riigi tekkelugu ning näitab kaardil Rooma riigi territooriumi ja selle laiene-

mist;  

 selgitab Rooma riigikorda eri aegadel;  

 iseloomustab eluolu ja kultuuri Rooma riigis;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid vabariik, foorum, kapitoolium, Colosseum, patriits, 

plebei, konsul, senat, rahvatribuun, orjandus, amfiteater, gladiaator, leegion, kodusõda, 

kristlus, piibel, Rooma õigus, provints, Ida-Rooma, Lääne-Rooma, Kartaago, Konstanti-

noopol, ladina keel;  

 teab, kes olid Romulus, Hannibal, Caesar, Augustus ja Jeesus Kristus, ning iseloomustab 

nende tegevust; 

 iseloomustab läänikorda, feodaalset hierarhiat, seisuslikku ühiskonda, naturaalmajandust, 

talupoegade ja feodaalide elulaadi; kiriku osa keskaja ühiskonnas ning kultuuripärandi 

säilitajana ja maailmapildi kujundajana; teab, kuhu tekkisid keskaegsed linnad, iseloo-

mustab keskaegse linna eluolu;  

 iseloomustab Frangi riigi osatähtsust varakeskaegses ühiskonnas ja Frangi riigi jagune-

mist;  

 teab, kes olid Karl Suur ja Justinianus I, ning iseloomustab nende tegevust; 

 iseloomustab araabia kultuuri ja selle mõju Euroopale, näitab kaardil araablaste vallutusi;  

 seletab ja kasutab mõisteid: koraan, Muhamed, mošee, Meka;  

 kirjeldab viikingite elu, nimetab ja näitab kaardil nende retkede põhisuundi. 
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Õppesisu  
Aeg ja ajaarvamine, muinas- ja vanaaja periodiseerimine.  

Ajalugu ja ajalooallikad.  

Muinasaja arengujärgud ja nende üldiseloomustus: kiviaja inimese tegevusalad, põlluharimise 

algus, loomade kodustamine, käsitöö areng, metallide kasutusele võtmine, Eesti muinasaja üld-

iseloomustus, Pulli, Kunda.  

Vana-Rooma  

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.  

Keskaeg 

Keskaja koht maailma ajaloos, keskaja ühiskonna üldiseloomustus. Keskaja periodiseering, ühis-

konnakorraldus, läänikord, eluolu ja maailmapilt. Kirik ja kultuur keskajal, ristiusu õpetuse alu-

sed, 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. 

Linnad ja kaubandus, linnade teke ja eluolu, hansakaubandus Põhja-Euroopas, tsunftikord, linna-

de valitsemine.  

 

Lõiming teiste ainetega 

 Matemaatika – rooma ja araabia numbrid. 

 Geograafia – informatsiooni leidmine kaardilt. 

 Religiooniõpetus – kattuvad teemad. 

 Eesti keel – suuline ja kirjalik eneseväljendus erinevates tunnitegevustes. 

 

Erinevused riiklikust õppekavast 

Muistset Eestit käsitletakse 4. klassis kodukohast lähtuvalt. 5. klassis alustatakse Vanade Ida-

maade tundmaõppimisega, kust minnakse edasi Vana-Kreekani. 6. klassis käsitletakse Vana-

Roomat kuni keskajani. 

 

III kooliaste 

 

Juhtmotiivid 

7. klassis korraldatakse võimalusel õppekäike, ekskursioone ning õppetunde muuseumis ja arhii-

vis. Selleks on Eesti muinas- ja keskaja õppimiseks palju võimalusi. Õppekäigud ning ekskur-

sioonid ajaloolises keskkonnas tekitavad suuremat huvi kodukoha ajaloo vastu. Siit võiks alata 

esimese uurimusliku töö kirjutamine. 

 

Aktiivse õppetegevuse kaudu õpitakse nägema ühiskonna arengus olulisi seoseid ja probleeme, 

neid analüüsima, tegema järeldusi, pakkuma lahendusi, kujundama oma seisukohta ning seda 

põhjendama. 
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Õpitakse leidma kaardil Frangi riigi asukohta ja selle jagunemist, viikingite retkede põhisuundi, 

araablaste asuala ja vallutusi ning võrreldakse tänapäeva kaardiga. Õpitakse tundma ja iseloo-

mustama feodaalse ühiskonna tunnusjooni ning võrreldakse erinevate seisuste elulaadi. Iseloo-

mustatakse kiriku osa ja tegevust keskaegses ühiskonnas, õpitakse tundma islami usu põhitunnu-

seid ning araabia kultuuri eripära. Käsitletakse eestlaste eluolu ja tegevusalasid muinasaja lõpus, 

võitlust võõrvõimude sissetungi vastu ning muistse vabadusvõitluse tagajärgi. Õpilasi suunatakse 

otsima jõukohast lisamaterjali keskaegse ja varauusaegse ühiskonna kohta. Õpitakse koostama 

kava, lühijuttu ja referaati ning neid ette kandma, sh IKT vahendeid rakendades. Õpitakse tund-

ma riikidevahelise sõjategevuse põhjusi, tulemusi ja tagajärgi Inglismaa ning Prantsusmaa näitel. 

Iseloomustatakse ja võrreldakse romaani ja gooti stiili ning renessanssi. Analüüsitakse maade-

avastuste eeldusi ja põhjusi ning suunatakse õpilasi leidma ja selgitama maadeavastuste mõju 

ühiskonna edasisele arengule ning uue maailmapildi kujunemisele. Õpitakse tundma reformat-

siooni tähendust ja mõju keskaja ühiskonna, majanduse ning kultuuri arengule. Käsitletakse aja-

looliste isikute tegevust ning nende rolli erinevates ajaloosündmustes. 

 

8. klassis õpitakse tundma valgustusajastul toimunud muutusi riikide valitsemises. Analüüsitakse 

poliitiliste reformide mõju ühiskonna arengule, käsitledes seda erinevate inimeste vaatevinklist. 

Tuvastatakse erinevusi reformide ja revolutsioonide kaudu toimunud muutustes. Võrreldakse 

USA riiklikku korraldust Euroopa uusaegsete riikide omaga ning õpitakse tundma uusaegse 

ühiskonna põhijooni Euroopas. Õpitakse tundma Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade 

põhjusi, tagajärgi ning mõju Euroopale, tööstusliku pöörde mõju majandusele ja ühiskonnale 19. 

sajandil ning rahvusriikide kujunemist Saksamaa näitel; Eesti rahvusliku liikumise eeldusi, 

sündmusi ja liidreid. Analüüsitakse ning õpitakse tundma Esimese maailmasõja põhjusi ja taga-

järgi ning Eesti iseseisvumisega seotud sündmuste käiku. Kaardil vaadatakse Esimese maailma-

sõja eel tekkinud liitusid, sõja käiku ja osalenud riike ning Versailles’ rahu tulemusel kujunenud 

Euroopa riikide piire, võrreldes seda olukorda tänapäeval valitsevaga. Kolmandas kooliastmes on 

oluline omandada uurimistöö koostamise kogemus. 8. klassis sobivad selleks kodukoha ajalooga 

seotud teemad.  

 

9. klassis kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: vestlus, diskussioon, väitlused, 

projektõpe, loovülesande, kava, ajajoone, skeemi ja plaani, õpimapi koostamine, rolli- ja otsus-

tusmängud, praktilised ja uurimistööd (nt töö allikate ja kaardiga, töölehe ja kontuurkaardi täit-

mine, arutluse kirjutamine, infootsing teabeallikatest ja infoanalüüs), tegevuspõhine õpe (nt dra-

matiseeringud, mudelite ja makettide valmistamine).  

 

Õpitulemused III kooliastme lõpus: 

Põhikooli lõpetaja:  

 iseloomustab ajaloo põhietappe näidete kaudu;  

 mõistab eri ajastute kultuuripanust ning iseloomustab tähtsamaid ajaloosündmusi, isikuid 

ja kultuurinähtusi;  

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

gajärgi, arutleb märksõnade/küsimuste toel, kujundab oma seisukoha ning põhjendab se-

da nii suuliselt kui ka kirjalikult;  
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 teab Eesti ühiskonna arengujärke ja tähtsamaid ajaloosündmusi, seostab kodukoha, Eesti 

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

mitmeti;  

 töötab mitmesuguste ajalooallikatega, kommenteerib ja hindab neid kriitiliselt;  

 otsib, analüüsib ja kasutab ajalooinfot, koostab kava ja mõistekaarti, ajalooreferaati ja lü-

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

 töötab kaardiga ja koostab lihtsamaid skeeme;  

 asetab end minevikus elanud inimese olukorda.  

Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: vestlus, diskussioon, väitlused, projektõpe, 

loovülesande, kava, ajajoone, skeemi ja plaani, õpimapi koostamine, rolli- ja otsustusmängud, 

praktilised ja uurimistööd (nt töö allikate ja kaardiga, töölehe ja kontuurkaardi täitmine, arutluse 

kirjutamine, infootsing teabeallikatest ja infoanalüüs), tegevuspõhine õpe (nt dramatiseeringud, 

mudelite ja makettide valmistamine).  

 

 

7. klass 

 

Õpitulemused  
Õpilane:  

 mõistab seoseid tänapäeva ja varem toimunu vahel;  

 teab ristisõdade eesmärke ja tulemusi;  

 nimetab Eesti muinasmaakondi ja suuremaid linnuseid, iseloomustab eestlaste eluolu 

muinasaja lõpul, Eesti ristiusustamist ja muistset vabadusvõitlust;  

 teab, kuidas kujunes Bütsantsi riik ning tekkis Vana-Vene riik;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid paavst, patriarh, piiskop, preester, munk, nunn, 

senjöör, vasall, feodaal, pärisori, Inglise parlament, raad, tsunft, gild, Hansa Liit, Mõõ-

gavendade Ordu, Liivi Ordu, romaani stiil, gooti stiil; 

 teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda maadeavastused, tehnoloogia areng ja re-

formatsioon;  

 iseloomustab Eesti arengut 16. sajandil, majanduse ja linnade arengut ning reformatsiooni 

mõju;  

 seletab Liivi sõja põhjusi ja tagajärgi;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid maadeavastused, reformatsioon, protestandid, lu-

teri usk, renessanss, humanism;  

 teab, kes olid Kolumbus, Martin Luther ja Leonardo da Vinci, ning iseloomustab nende 

tegevust.  

 

Õppesisu  
Kesk- ja varauusaeg  

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, elu-

olu muinasaja lõpus. Muinasmaakonnad, muistne vabadusvõitlus ja ristiusustamine, ühiskonna 

struktuur. Valitsemine, Liivi Ordu. Linnad. Keskaja ühiskond Saksamaa, Inglismaa ja Prantsus-

maa näitel. Saksa-Rooma keisririik, parlamendi kujunemine Inglismaal, Prantsusmaa ühendami-

ne, eluolu keskajal.  
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Ühiskond varauusajal, tehnoloogia, uue maailmapildi kujunemine. Tehnoloogia areng, majan-

dussuhted, humanism, kujutav kunst, Leonardo da Vinci. Suured maadeavastused: Kolumbus, 

Magalhaes, Vasco da Gama. Ameerika avastamine, maadeavastuste tähendus Euroopale ja Eu-

roopa mõju avastatud maades. Konkistadooride tegevus Ameerikas. Reformatsioon Saksamaal. 

Martin Luther. Eesti 16. sajandil, reformatsioon, haldusjaotus ja linnad.  

 

Lõiming teiste ainetega 

 Kunst – kirik kui sakraalehitis, kaardi kujundamine. 

 Geograafia – informatsiooni leidmine kaardilt, viikingite retked, araablaste retked, maa-

deavastused, Eesti muinasmaakonnad. 

 Kirjandus – muistset vabadusvõitlust käsitlevad teosed. 

 

8. klass 

 

Õpitulemused  
8. klassi lõpetaja:  

 teab, mis muutused toimusid Rootsi ja Vene ajal Eesti võimukorralduses, talurahva elus, 

hariduses ja kultuuris ning mis olid Põhjasõja tagajärjed Eestile;  

 iseloomustab valitsemiskorralduse muutusi uusajal: seisuslik riik, absolutism, valgustatud  

absolutism, parlamentarism;  

 selgitab Prantsuse revolutsiooni ning Napoleoni reformide põhjusi, tagajärgi ja mõju;  

 toob esile ühiskonna ümberkorraldamise võimalusi reformide ja revolutsiooni teel ning 

saab aru, mille poolest need erinevad;  

 teab, mis muutused toimusid Euroopa poliitilisel kaardil Vestfaali rahu ning Viini kong-

ressi tulemusena, ning näitab neid kaardil;  

 teab, kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid, ja iseloomustab Ameerika Ühendriikide rii-

gikorraldust;  

 iseloomustab baroki ja klassitsismi põhijooni;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid valgustus, reform, revolutsioon, restauratsioon, 

absolutism, parlamentarism;  

 teab, kes olid Napoleon, Louis XIV, Peeter I ja Voltaire, ning iseloomustab nende tege-

vust.  

 näitab kaardil Esimeses maailmasõjas osalenud riikide liite;  

 iseloomustab rahvuslikku liikumist Eestis ja Euroopas;  

 selgitab Eesti iseseisvumist;  

 teab Esimese maailmasõja põhjusi ja tagajärgi;  

 iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi alguse peamisi kultuurisaavutusi;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid rahvusriik, monopol, linnastumine, rahvuslik lii-

kumine, venestamine, autonoomia, Antant, Kolmikliit, liberalism, konservatism, sotsia-

lism.  

 

Õppesisu  
Uusaeg  
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Uusaja ühiskonna põhijooned Euroopas, absolutismi kujunemine, Louis XIV, valgustusfilosoo-

fia, Inglise kodusõda ja restauratsioon, Inglismaa ja Prantsusmaa, 18. sajandi valgustatud absolu-

tism Preisimaa näitel, Friedrich II.  

Eesti Rootsi ja Vene riigi koosseisus, valitsemine, keskvõim ja aadli omavalitsus, Balti erikord, 

Põhjasõda, Peeter I, Eesti talurahvas 17. ja 18. sajandil, muutused majanduses ja poliitikas, vai-

muelu (religioon, haridus, kirjasõna).  

USA iseseisvumine, Iseseisvussõda, USA riiklik korraldus. Industriaalühiskonna kujunemine, 

tööstuslik pööre, vabrikutootmine, linnastumine, industriaalühiskonna sotsiaalne pale, 19. sajandi 

poliitilised õpetused.  

Rahvuslus ja rahvusriigid, rahvusluse kasv Euroopas, rahvusriigi loomine Saksamaa näitel, Sak-

sa 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 ta-

gajärjed, maailmasõja mõju Eestile. Eesti iseseisvumine: autonoomiast Vabadussõjani.  

Kultuur 19. sajandil ja 20. sajandi algul: eluolu, ajakirjandus, seltsiliikumine.  

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

reformid, Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade tähtsus Euroopa ajaloos.  

Kultuur: barokk, klassitsism.  

 

Lõiming teiste ainetega 

 Kunstiõpetus – erinevate motiivide joonistamine. 

 Geograafia – kaardiõpetus Eesti, Euroopa ja maailma kaart. 

 Inglise keel – riiklikud sümbolid. 

 Kirjandus – elulood, olustikukirjeldus, olustik, ilukirjandus, biograafiline inimene sõjas 

valikute ees, tekstianalüüs. 

 Emakeel – tekstianalüüs, suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus. 

 Muusika – rahvushümnid, rahvuslik muusika, laulupidu. 

 Loodusteadused – teaduse ja tehnika areng.  

 

9.klass 

 

Õpitulemused  
9. klassi lõpetaja:  

 mõistab sõjajärgse inimese eluviisi ja väärtushinnanguid;  

 mõistab seoseid tänapäeva ja varem toimunu vahel;  

 näeb probleeme, analüüsib põhjusi ja tagajärgi;  

 võrdleb erinevate ajastute väärtushinnanguid, oskab neid aktsepteerida ning mõista tehno-

loogiliste komponentide osa ühiskonna arengus;  

 näitab kaardil Esimese maailmasõja järel toimunud muutusi (Versailles’ süsteem);  

 toob esile rahvusvahelise olukorra teravnemise põhjusi 1930. aastail;  

 iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda;  

 iseloomustab ning võrdleb Eesti Vabariigi arengut demokraatliku parlamentarismi aastail 

ja vaikival ajastul;  
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 iseloomustab kultuuri arengut ja eluolu Eesti Vabariigis ning maailmas, nimetab uusi kul-

tuurinähtusi ja tähtsamaid kultuurisaavutusi;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid demokraatia, diktatuur, autoritarism, totalitarism, 

ideoloogia, fašism, kommunism, natsionaalsotsialism, repressioon, Rahvaste Liit, 

Versailles’ süsteem, vaikiv ajastu, parlamentarism, Tartu rahu;  

 teab, kes olid Jossif Stalin, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Franklin Delano Roosevelt, 

Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson, ning iseloomustab nende tegevust.  

 näitab kaardil Teise maailmasõja sõjategevust Idarindel, Läänerindel, Vaiksel ookeanil ja 

Põhja-Aafrikas ning muudatusi Teise maailmasõja järel;  

 iseloomustab, milline oli rahvusvaheline olukord Teise maailmasõja eel, ja toob esile 

Teise maailmasõja puhkemise põhjusi;  

 selgitab MRP ja baaside lepingu tähtsust Eesti ajaloos;  

 iseloomustab Eesti Vabariigi iseseisvuse kaotamist;  

 teab, millal algas ja lõppes Teine maailmasõda, toob esile Teise maailmasõja tulemused 

ja tagajärjed;  

 teab, mis riigid tegutsesid koostöös Saksamaaga ning mis riikidest moodustus Hitleri-

vastane koalitsioon;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid MRP, holokaust, küüditamine, baaside leping, oku-

patsioon, ÜRO; 

 iseloomustab külma sõja olemust ning toob esile selle avaldumise valdkonnad ja vormid;  

 näitab kaardil olulisemaid külma sõja aegseid kriisikoldeid ja muutusi maailma poliitilisel 

kaardil 1990. aastail;  

 iseloomustab tööstusriikide arengut USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel;  

 iseloomustab kommunistlikku ühiskonda NSV Liidu näitel ning Eesti arengut NSV Liidu 

koosseisus;  

 toob esile kommunistliku süsteemi kokkuvarisemise põhjused ja tagajärjed;  

 analüüsib Eesti iseseisvuse taastamist ja Eesti Vabariigi arengut;  

 iseloomustab kultuuri ja eluolu 20. sajandil;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid perestroika, glasnost, külm sõda, kriisikolle, kollek-

tiviseerimine, industrialiseerimine, plaanimajandus, massirepressioon, Atlandi Harta, 

Euroopa Liit, NATO, Balti kett, laulev revolutsioon;  

 teab, kes olid Mihhail Gorbatšov, Boris Jeltsin, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar Savi-

saar ja Mart Laar, ning iseloomustab nende tegevust.  

 

Õppesisu  
Lähiajalugu  

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, demokraa-

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

näitel.  

Eesti Vabariik, Vabadussõda, Asutav Kogu, maareform ja põhiseadus, demokraatliku parlamen-

tarismi aastad, vaikiv ajastu, majandus, kultuur ja eluolu, välispoliitika.  
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Kultuur ja eluolu kahe maailmasõja vahel, uued kultuurinähtused, teadus, tehnika areng, aatomi-

uuringud, 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 asu-

tamine.  

Eesti Teise maailmasõja ajal, baaside ajastu, iseseisvuse kaotamine, juuniküüditamine, sõjatege-

vus 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 suh-

ted.  

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

Eesti Nõukogude okupatsiooni all, piiride muutumine, repressioonid, kollektiviseerimine, indust-

rialiseerimine, 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 taas-

tamine.  

Maailm alates 1990. aastaist, üldülevaade, Euroopa Liidu laienemine, NATO laienemine, uued 

vastasseisud.  

Kultuur ja eluolu 20. sajandi teisel poolel. Teaduse ja tehnika areng, aatomiuuringud, infotehno-

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

 

Lõiming teiste ainetega 

 Geograafia – Euroopa ja maailma poliitiline kaart. 

 Reaalained ja loodusained – muutused igapäevaelus.  

 Kirjandus, muusika, kunst – sõdadevaheline olustik, kirjeldused majanduskriisist, eesti-

aegne elu, elulood. 

 

Erinevused riiklikust õppekavast 

9. klassi lõpuks saavutatakse põhikooli riikliku õppekavaga ettenähtud õpitulemused. 
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ÜHISKONNAÕPETUS 

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid  
Põhikooli ühiskonnaõpetusega taotletakse, et õpilane:  

 tunneb huvi ühiskonna probleemide vastu, oskab neid märgata ja uurida ning oma seisu-

kohti ja valikuid põhjendada;  

 oskab tulla toime tänapäeva ühiskonnas, lähtudes üldinimlikest väärtustest;  

 teab, kuidas osaleda poliitika kujundamises ja teostamises nii kohalikul kui ka Eesti riigi 

tasandil;  

 väärtustab inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid, nagu seaduslikkus, vabaduse ja vastu-

tuse seos; arvestab teisi, väärtustab mitmekesisust, panustab ühiskonna jätkusuutlikku 

arengusse ja sidususse ning seisab vastu kesksete normide rikkumisele; on seaduskuule-

kas;  

 määratleb ennast ühiskonna liikmena, Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna.  

 

Juhtmotiivid 
Ühiskonnaõpetusel on oluline koht õpilaste sotsiaalse kompetentsuse kujunemises. Ühiskonna-

õpetus aitab õpilasel kujuneda ettevõtlikuks, ennast teostavaks, kaasinimesi arvestavaks, sotsiaal-

selt pädevaks ja toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Ühiskonnaõpetuse tunnis omandatud teadmi-

sed, oskused ja hoiakud seostuvad tihedalt teistes õppeainetes (ajaloos, geograafias, inimeseõpe-

tuses jt) õpituga, olles aluseks elukestvale õppele.  

 

II kooliastmes on ühiskonnaõpetuse teemad lõimitud põhiainete ainekavva. III kooliastmes õpi-

takse 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 ins-

titutsioonidega vastavalt oma huvidele ja võimalustele. 

 

Õpilane tutvub oma lähiümbruse sotsiaalsete suhete süsteemiga, keskendudes sotsiaalselt erine-

vate isiksuste ja rühmade kooseksisteerimisele. Käsitelu keskmes on inimesed meie ümber, kool 

ning õpilase kodukoht. 

 

III kooliastmes õpitakse Eesti riigi funktsioneerimisega seotud institutsioone. Riigi valitsemisega 

tutvudes käsitletakse põhiseaduslikke institutsioone, nagu Riigikogu, valitsus, president, kohus, 

kohalik omavalitsus, riigikontroll, õiguskantsler. 

 

Majanduse käsitlemine kolmandas kooliastmes keskendub isiklikule majandamisele (ettevõtlik-

kus, 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 kihistu-

mine). Ainet käsitletakse võimalikult igapäevaeluga seostatult.  
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Ühiskonnaõpetuse eesmärk on praktiliste ülesannete, probleemide analüüsimise ja ainealaste 

põhimõistete omandamise kaudu saada tervikpilt ühiskonna toimimisest. Olulisel kohal on iga-

päevaeluga 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 prob-

leemide püstitamise, hüpoteeside sõnastamise, töö plaanimise ja korraldamise, kriitilise mõtlemi-

se ning tulemuste tõlgendamise ja esitamise oskused, esitades materjale nii suuliselt kui ka kirja-

likult ning kasutades näitlikustamiseks mitmesuguseid visuaalseid vorme. Õppes pööratakse 

suurt tähelepanu õpilaste õpimotivatsiooni arendamisele. Olulisel kohal on aktiivõppemeetodid, 

nagu arutelud, juhtumianalüüsid, rollimängud, projektid ja õppekäigud. Ühiskonnaõpetuses kasu-

tatakse igal asjakohasel juhul elusituatsioone (nt demokraatia rakendamine koolis, kodanikualga-

tus ja vabatahtlik tegevus kodukohas). Aktiivse kodaniku kontseptsioon käsitleb kodanike kaasa-

tust laiemalt, mitte ainult kui hääletamist valimistel. See avardab ka ühiskonnaõpetuse rakendus-

suuna võimalusi noorte jaoks, kes pole veel hääleõiguslikud (nt tarbijahariduses, kodanikualgatu-

ses, koolielu korraldamises).  

 

Ühiskonnaõpetusel on tähtis koht õpilaste väärtushinnangute ja hoiakute kujunemises, nagu ette-

võtlikkus, seaduste austamine, töökus, sooline võrdõiguslikkus, kodanikualgatus, sotsiaalne õig-

lus 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 kultuuripä-

randi väärtustamine; teadvustamine, et kõikjal ei elata ühtviisi hästi jne.  

 

Kogu õppes kasutatakse nüüdisaja tehnoloogilisi vahendeid, sh IKT võimalusi, arvestades kasu-

tatava tarkvara legaalsust, interneti ja IT turvariske ning küberkuritegevust (riigiportaal, e-

teenused, omavalitsus- ja riigiasutuste kodulehed, teabepäring, õigusaktid internetis). Nii oman-

dab õpilane teabe ja tehnoloogia kasutamise oskuse, mille vajadus tänapäeva maailmas pidevalt 

kasvab.  

 

Hindamine 
Hindamisel on aluseks „Tartu Waldorfgümnaasiumi hindamisjuhend”. 

 

Ühiskonnaõpetuses hinnatakse nii õpilase teadmisi ja nende rakendamise oskust kui ka üldpäde-

vuste saavutatust, sh õpioskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning 

praktiliste tegevuste alusel. Aineteadmiste ja -oskuste kõrval antakse hinnanguid ka väärtuselis-

tes ning hoiakulistes küsimustes. Väärtuste ja hoiakute hindamist võimaldavad rollimängud, juh-

tumianalüüsid ning rühmatöö. Hinnanguid andes ja numbriliselt hinnates võetakse aluseks aine-

kavaga määratud õpitulemused.  

 

Hindamismeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuselisi iseärasusi, individuaalseid võimeid 

ning valmisolekut ühe või teise tegevusega toime tulla. Õpitulemuste kontrollimise vormid on 

mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega.  
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Aine pakub rohkesti võimalusi mitmekesiseks tööks erinevate allikatega (pildid, skeemid, tabe-

lid, tekstid). Vanuseastmele vastavalt antakse lihtsamaid ülesandeid mõne fakti või näite leidmi-

seks ning hinnatakse ülesande täitmise põhjalikkust ja täpsust. Praktiliste tööde puhul ei hinnata 

mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi käiku. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõi-

ge töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. 

 

Õpitulemuste hindamisel kasutatakse sõnalisi hinnanguid ja numbrilisi hindeid. 

 

Kokkuvõtvaks hindamiseks III kooliastmes võivad olla probleemküsimuste avamine, arvamuslu-

gu, uurimus ja juhtumianalüüs, dokumendi, statistiliste andmete ja karikatuuri analüüs, kaardi 

tundmine, avatud ja etteantud vastustega ülesanded: mõiste ja selgituse kokkuviimine, teabe tõl-

kimine teise vormi (graafikust tabelisse vms), info rühmitamine. Praktiliste tööde puhul hinna-

takse töö planeerimise, teostamise, tulemuste tõlgendamise, järelduste tegemise, põhjendamise 

ning tulemuste esitamise oskust.  

 

II kooliaste  

 

Juhtmotiivid 

II kooliastmes on ühiskonnaõpetuse teemad lõimitud põhiainete ainekavva. 

 

Õpitulemused II kooliastme lõpus: 

6. klassi lõpetaja 

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

 teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid;  

 mõistab, kuidas demokraatia põhimõtted saavad toimida koolis; märkab probleeme koo-

lis, toetab oma käitumise ja osalemisega koolidemokraatiat;  

 põhjendab vabatahtliku töö vajalikkust ning pakub abi abivajajatele; tunneb ära ebaõiglu-

se ja oskab sellele vastu seista;  

 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;  

 toob näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest ja ettevõtetest ning 

väärtustab töötamist kui peamist elatusallikat; tunneb oma õigusi ja vastutust omanikuna 

ja tarbijana;  

 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.  

 

Õpitulemused ja õppesisu  

 

I. Sotsiaalsed suhted  

1. Inimesed meie ümber, kogukonnad; Euroopa riigid ja rahvad; sallivus 

 

Õpitulemused  

Õpilane:  
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 seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis mõisteid rahvus, riik, võrdõiguslikkus ja  

sallivus;  

 nimetab Eestis ja kodukohas elavaid rahvarühmi ning kirjeldab nende eluolu ja kultuuri-

traditsioone;  

 nimetab Eestis esindatud peamisi usundeid ja kirjeldab nende kombeid;  

 toob näiteid naiste ja meeste võrdsete õiguste ja 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.  

 

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.  

 

2. Vabatahtlik tegevus: kodanikuühendused ja -algatus; koostöö  

 

Õpitulemused  

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 te-

gevust;  

 teab kodukoha kodanikualgatusi ning algatab neid ja osaleb neis võimaluse korral;  

 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.  

 

II. Demokraatia  

1. Demokraatia põhimõtted ja selle toimimine  

 

Õpitulemused  

Õpilane:  

 seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid inimõigus, seadus, demokraatia;  

 iseloomustab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid (arvamuste mitmekesisus ja sõnava-

badus, osalus aruteludes ja otsustamises, õigus valida ja saada valitud);  

 nimetab ja austab inimõigusi;  
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 teab, et Eesti on demokraatlik vabariik, nimetab Vabariigi Valitsuse, Riigikogu ja Vaba-

riigi 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.  

 

Õppesisu  

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).  

 

2. Koolidemokraatia; lapse õigused ja võimalused osaleda poliitikas  

 

Õpitulemused  

Õpilane:  

 kirjeldab demokraatia põhimõtete toimimist koolis;  

 märkab ja arvestab erinevaid huve ja võimalusi ning on valmis koostööks ja kokkulepe-

teks;  

 oskab otsida ja pakkuda abi probleemide lahendamisel;  

 toetab oma suhtumise ja tegutsemisega koolidemokraatiat;  

 tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid, nimetab lapse õigusi, tunneb õi-

guste 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.  

 

III. Töö ja tarbimine  

 

Õpitulemused  

Õpilane:  

 teeb vahet vajadustel, soovidel ja võimalustel;  

 teab, kuidas raha teenitakse ja millest koosneb pere eelarve; oskab kulutusi tähtsuse  

järjekorda seada, koostada eelarvet oma taskuraha piires ning oma aega planeerida;  

 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 ja tunneb tarbija õigusi.  

 

Õppesisu  

Aja ja kulutuste planeerimine ning raha kasutamine, laenamine ja säästmine.  
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Elukutsed – teadmised ja oskused. Elukestev õpe.  

Elukutsed ja ettevõtted kodukohas.  

Teadlik, säästev tarbimine.  

Töökultuur ja tööeetika.  

IV. Meedia ja teave  

Õpitulemused  

 

Õpilane:  

 oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks, sh kasutab indekseid, sõnastikke,  

otsingumootoreid ning entsüklopeediat;  

 oskab eristada fakti ja arvamust;  

 oskab oma teadmisi ja seisukohti esitada; loob, kasutab ning jagab infot;  

 väärtustab teiste autorite ja enda tehtud tööd; viitab teiste autorite loomingule; tunneb  

 autorina vastutust oma teose eest, teadvustab autorikaitsega seonduvaid probleeme  

internetis;  

 tunneb interneti võimalusi, kasutamise ohtusid ja informatsioonilise enesemääramise  

võimalusi;  

 mõistab, et reklaami taga on müügiedu taotlus.  

 

Õppesisu  

 Raamatukogu, internet.  

 Ajalehed, ajakirjad, raadio, televisioon, meediakanalite integratsioon.  

 Teadlik infotarbimine ja -edastamine.  

 Autoriõiguste kaitse.  

 

Õppetegevus  

Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, ühistegevus ja vaba-

tahtlik töö; õpimapi ja uurimistöö koostamine (küsitluse läbiviimine, viitamisreeglitega tutvumi-

ne, töö esitlemine jms); infootsing teabeallikatest, allikate kasutamine (nt temaatiline tekst, statis-

tika, dokument, kaart jne); töölehtede täitmine, loovtöö kirjutamine; juhtumianalüüs; praktilised 

tööd: klassielu reeglite, päevaplaani ja isikliku eelarve koostamine jne; õppekäigud.  

 

Hindamine  

Kokkuvõtvaks hindamiseks sobivad arvamuslugu ja juhtumianalüüs, dokumendi, kaardi tundmi-

ne,  

avatud ja etteantud vastustega ülesanded, mõiste ja selgituse kokkuviimine, teabe tõlkimine teise  

vormi (graafikust tabelisse vms), informatsiooni leidmine, kasutamine ja rühmitamine.  

Selles vanuseastmes on eriti oluline, et arutlusoskust kujundavaid ja kontrollivaid ülesandeid 

koostades järgitaks jõukohasuse põhimõtet. Alustada tuleks lihtsamatest ülesannetest, kus õpila-

sele on lahendamiseks antud märksõnad, ülesande mõistmist ja lahendamist toetav selgitus ning 

täpne juhend. 

 

Erinevused riiklikust õppekavast 

II kooliastmes on ühiskonnaõpetuse teemad lõimitud põhiainete ainekavva. 
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III kooliaste  

 

Õpitulemused III kooliastme lõpus: 

Põhikooli lõpetaja 

 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 toimi-

ma 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; kasu-

tab kodanikuühiskonna tegutsemisvõimalusi; selgitab näidete kaudu vabaühenduste toi-

mimise põhimõtteid ja eesmärke;  

 tunneb Euroopa Liidu ülesehitust, väärtusi ning nimetab liikmesriike; nimetab teisi rah-

vusvahelisi organisatsioone ja selgitab nende tegevuse eesmärke;  

 selgitab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid, üksikisiku, ettevõtja ja riigi rolli majan-

duses; mõistab riigi ja turu vahekorda, teab, mis on avalik ja erasektor; tunneb maksus-

tamise eesmärke ning üksikisiku õigusi ja kohustusi seoses maksudega;  

 hindab oma võimalusi, õigusi ning vastutust ettevõtjana ja tööturu osalisena, kavandab 

oma karjääri, teeb otsuseid enda suutlikkust ja ressursse adekvaatselt analüüsides ning te-

gevuse tagajärgi prognoosides;  

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

jana;  

 analüüsib kriitiliselt infokeskkonda, arvestades autoriõiguste kaitset; oskab leida vajalik-

ku teavet ja vahendeid; kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid; teab, mis on üleilmastumi-

ne ja toob näiteid üleilmastumise mõjudest majandusele, kultuurile, keskkonnale jne. 

 

9. klass 

 

Õpitulemused  
Õpilane:  

 orienteerub infokeskkonnas, suudab infot kriitiliselt hinnata ja kasutada;  

 teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid avalik arvamus, avalik elu, eraelu, ajakirjan-

dusvabadus, 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;  

 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 sot-

siaalset õiglust ja sidusust;  

 väärtustab soolist võrdõiguslikkust;  

 mõistab kultuuride erinevusi ja oskab suhelda teiste kultuuride esindajatega;  
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 teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid avalik sektor, riigiasutus, avalik-õiguslik asu-

tus, erasektor, eraettevõte, mittetulundussektor, sihtasutus;  

 selgitab ühiskonna sektorite spetsiifikat ja rolli ühiskonnas;  

 teab sotsiaalse ettevõtluse ja vabatahtliku töö võimalusi; 

 teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid inimõigused, põhiõigused, sotsiaalmajandusli-

kud õigused, poliitilised õigused, kultuurilised õigused;  

 tunneb inimõigusi ja lastekaitse põhimõtteid, märkab nende rikkumist (sh vägivald, kuri-

tarvitamine, inimkaubandus jm); tunneb õiguste ja kohustuste, vabaduse ja vastutuse 

seost;  

 tunneb riske, oskab vältida ohtusid ja teab, kust otsida abi;  

 teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid demokraatia, autokraatia, totalitarism; või-

mude lahusus ja tasakaal, õigusriik, kodanikuõigused, kodanikuvabadused, kodaniku-

ühiskond, kodanikualgatus;  

 selgitab demokraatia põhimõtteid ning nende rakendamist riigivalitsemises;  

 väärtustab demokraatlikke vabadusi ja tunneb demokraatlikus ühiskonnas kehtivaid reeg-

leid (nt pluralismi, kaasamist, vähemusega arvestamist, igaühe võrdsust seaduse ees); käi-

tub demokraatia põhimõtete järgi;  

 oskab vahet teha demokraatial ja autokraatial, tunneb ja selgitab demokraatliku, autori-

taarse ja totalitaarse ühiskonna põhijooni ja annab neile hinnangu;  

 selgitab õigusriigi toimimise põhimõtteid; tunneb demokraatliku ja mittedemokraatliku 

ühiskonna erinevusi;  

 tunneb demokraatliku valitsemise põhijooni: võimuorganite valitavus ja aruandlus, või-

mude lahusus ja tasakaal;  

 teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid põhiseadus, põhiseaduslik institutsioon, põhi-

seaduslikud õigused, seadusandlik võim, opositsioon, koalitsioon, täidesaatev võim, pre-

sident, õiguskantsler, riigikontroll, kohalik omavalitsus (KOV), kohus, õigusakt; erakond, 

valimised, kodakondsus, kodanik, alaline elanik;  

 tunneb ja oskab kasutada Eesti Vabariigi põhiseadust ning iseloomustab Eesti riigi poliiti-

list 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 kasuta-

des;  

 tunneb kodanikuõigusi ja -kohustusi; väärtustab Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu koda-

kondsust;  

 selgitab valimiste üldiseid põhimõtteid, kujundab oma põhjendatud seisukoha valijana;  

 teab peamisi rahvusvahelisi organisatsioone, mille liige Eesti on; nimetab Eesti parla-

mendierakondi; teab Euroopa Liidu liikmesusest tulenevaid õigusi, võimalusi ja kohus-

tus;.  

 teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid kodanikuühiskond, vabaühendus, kodaniku-

osalus, kodanikualgatus;  

 mõistab kodanikuühiskonna rolli demokraatia tagamisel, iseloomustab kodanikuühiskon-

da ja vabaühenduste toimimise põhimõtteid ja eesmärke;  
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 iseloomustab kodanikuühiskonna mõistab kodanikuühiskonna ja vabaühenduste toimimi-

se põhimõtteid ja eesmärke;  

 oskab kasutada tegutsemisvõimalusi kodanikuühiskonnas; analüüsib probleeme ning pa-

kub lahendusi;  

 algatab ja toetab koostööd ühiste eesmärkide püstitamisel ja elluviimisel; 

 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 ja võimalusi edasiõppimise ja karjääri planeeri-

misel;  

 tunneb eelarve koostamise põhimõtteid; oskab arvutada netopalka;  

 tunneb oma õigusi ja vastutust tarbijana ning tarbib säästlikult;  

 iseloomustab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid, ettevõtluse ja riigi rolli majanduses; 

selgitab maksustamise eesmärke, teab Eestis kehtivaid makse, üksikisiku õigusi ja kohus-

tusi seoses maksudega.  

 

Õppesisu  
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, kom-

mertsreklaam 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, regio-

naalsed 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 asutu-

sed).  

Erasektor kui kasumile suunatud sektor.  

Kolmas sektor kui mittetulundussektor. Sihtasutused, heategevus, vabatahtlik töö, kodanikualga-

tused.  

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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Põhiseadus. Põhiseaduslikud institutsioonid. Riigikogu koosseis ja ülesanded. Valitsuse moodus-

tamine 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. Eu-

roopa Liidu liikmesriikide kodanikud, kodakondsuseta isikud ning kolmandate riikide kodani-

kud, 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 ühen-

dustesse ja organisatsioonidesse. Noorte osalusvõimalused. Õpilasomavalitsus ja õpilasorgani-

satsioonid. Noorteprojektid.  

Käitumine kriisioludes.  

Turumajanduse põhijooned. Nõudmine ja pakkumine. Konkurents. Tootlikkus ja kasum. Ettevõt-

luse vormid: AS, OÜ, FIE. Ettevõtluse roll ühiskonnas. Ressursside jagunemine maailmas.  

Riigi roll majanduses: planeerimine ja regulatsioon. Riigieelarve. Maksud, maksustamise põhi-

mõtted. Tulude ümberjagamine. Ühishüved ja sotsiaalne turvalisus. Aus maksumaksmine. Sot-

siaaltoetused ja sotsiaalkindlustus.  

Tööturg. Tööturu mõiste. Tööandja ja töövõtja rollid töösuhetes. Tööõigus. Hõivepoliitika, töötu-

ru meetmed tööandjatele ja tööotsijatele. Erinevast soost, erineva haridustaseme ning töö- ja eri-

alase ettevalmistusega inimesed tööturul.  

Isiklik majanduslik toimetulek. Eesmärkide püstitamine ja ressursside hindamine. Palk ja palga-

läbirääkimised. Isiklik eelarve. Elukestva õppe tähtsus pikaajalises toimetulekus. Säästmine ja 

investeerimine. Laenamine. Tarbijakäitumine, säästlik ja õiglane tarbimine. Tarbijakaitse kaupa-

de ja teenuste turul. Tootemärgistused. Isiklik ettevõtlus.  

 

Lõiming teiste ainetega 

 Eesti keel – meediatekstide kommenteerimine, suuline ja kirjalik suhtlus, reklaamtekstid, 

viitamisreeglid. 

 Kirjandus – teemade käsitlemine ilukirjanduses. 

 Võõrkeeled – teema „Vaba aeg“ all erinevad meedia vahendid ja reklaam, kirjandus. 

 Muusikaõpetus – muusikavahetusprogrammid internetis, autoriõigused. 

 Kunst – sümbolid. 

 Matemaatika – tulude ja kulude arvutamine, andmete teisendamine, statistilise materjali 

analüüs. 

 Geograafia – teema „Pinnamood“ all inimeste elu ja majandustegevus erineva pinnamoe-

ga aladel. Euroopa ja Eesti rahvastik“ all rahvastiku sooline ja vanuseline koosseis ning 

rahvastiku vananemine; teema „Euroopa ja Eesti asustus“ all linnastumisega seotud prob-

leemid, Rahvastik“ all erinevad rassid ja rahvad, rahvusvaheline ja Eesti majandus, teema 

„Kaardiõpetus“ all trüki- ja arvutikaardid. 

 Ajalugu – võitlus võrdõiguslikkuse eest, äärmuslikud liikumised, seisuslik ühiskond, ko-

lonialism, riikluse kujunemine ja areng, orjakaubandus, demokraatia ja diktatuuri võrd-
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lus, rahvusvaheliste organisatsioonide teke, endiste sotsialismimaade üleminek turuma-

jandusele. 

 

Erinevused riiklikust õppekavast 

9. klassi lõpuks saavutatakse põhikooli riikliku õppekavaga ettenähtud õpitulemused. 
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RELIGIOONIÕPETUS 

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Religiooniõpetus on üldkristlik. Ta ei ole seotud ühegi konfessiooniga. Õpetus on orienteeritud 

lapse arengule ja lõimitud ühtseks tervikuks teiste õppeainetega. 

 

9. klassi lõpuks on õpilane omandanud ülevaate Vana Testamendi, Uue Testamendi ning mitme-

te teiste religioossete pärimuste sisust. Ta on tutvunud religiooniajaloo ja religioosse kunstiga. 

On kujunenud lähtekohad erinevate religioossete tõekspidamiste tundmaõppimiseks, inimese ja 

maailma tervikliku olemuse sügavamaks mõistmiseks. On omandatud oskused oma sotsiaalse ja 

moraalse elu kujundamiseks, on loodud alus tasakaalustatud hingeelu, loova mõtlemise ning vas-

tutustundliku tegutsemise arenguks ning isiklike väärtushinnangute ja maailmapildi kujundami-

seks. 

 

Teemad: Väärtused; moraalsus; vaimne autoriteet; inimene ja keskkond, inimene ja vaimne maa-

ilm, inimene ja kaasinimene; sünd, saatus, elu, surm; enesekasvatus, areng. 

 

Tegevused: eakohased jutustused, arutelud, diskussioonid, analüüsid; grupitööd, uurimustööd, 

referaadid; näidendid; eakohased meeltekoolitusharjutused, vaatlused, sh. enesevaatlus; mõtlemi-

sele, tundele, tahtele suunatud harjutused; sotsiaalsed mängud, rollimängud; kunstivaatlused; 

toetavad retsitatsioonid; töö ainevihikuga – esimesel kooliastmel joonistatakse siia käsitletava 

teemaga seotud pilte, teisest kooliastmest lisanduvad tsitaadid, tekstide kokkuvõtted, ülestähen-

dused biograafiatest, ajaloolised faktid, joonised, kaardid, illustratsioonid, hiljem ka iseseisvad 

tööd. 

 

Hindamine 

Hindamine lähtub kujundava hindamise printsiipidest. 1.-8. klassini õpitulemusi numbriliselt ei 

hinnata, vaid õpilastele antakse nende saavutatuse kohta sõnalist ja kirjalikku tagasisidet. Alates 

9. klassist lisandub vajadusel sõnalisele ja kirjalikule tagasisidele numbriline hindamine. 

 

I kooliaste 

 

Juhtmotiivid 

Toetada 1. ja 2. klassis lapse loomupärast religioossust. Moraalsed põhiväärtused – tõde, headus, 

tööarmastus, tänulikkus, aukartus, rõõm. Jutustava aine sisu jäljendamisväärsus. Aastarütm. 3. 

klassis toob 9. eluaasta kaasa uued küsimused elu ja maailma kohta. Vaimne autoriteet; hea ja 

kuri; inimene ja vaimne maailm; üksindus; seosed maailmas; südametunnistusreeglid. 

 

1. klass 

 

Õpitulemused 

 Laps tunneb end tunnis turvaliselt, on kujunenud head harjumused tunnitöös, usaldav su-

he õpetajasse. 
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Õppesisu 

Muinasjutud ja jutustused, kus peegeldub inimese sünd, saatus, saatusekatsumuste hea eesmärk, 

püüd moraalsete tegude ja omaduste poole. Lapsed võtavad muinasjutte kui allegoorilisi pilte. 

Nende kaudu on võimalik selles eas toetada lapse kõlbelist arengut. Eakohased meeltekoolitus-

harjutused, mängud. Teemakohaste piltide joonistamine ainevihikusse. 

 

Lõiming teiste ainetega 

Kuulamisoskuse arendamine, kuuldu sisemine läbitöötamine, moraalsete hoiakute käsitlemine, 

enese tajumine terviku osana, lõimub kõigi teiste õppeainetega. 

 

2. klass 

 

Õpitulemused 

 1. klassis saavutatud head hoiakud ja harjumused on kinnistunud. 

 Laps oskab iseseisvalt või suunavate küsimuste abil meenutada tunnis kuuldut. 

 

Õppesisu 

Muinasjutud, legendid, muistendid, moraalsed jutukesed, kus tegelased teevad läbi arengu, üle-

tavad endas varjuküljed, neist saavad teiste abistajad, eeskujud. Mõisteid sünd, saatus, surm ei 

seletata, vaid mõistetakse üldkonteksti läbielamise teel. Toetavad retsitatsioonid. Eakohased 

meeltekoolitus-harjutused ning mängud. Teemakohaste piltide joonistamine ainevihikusse. 

 

Lõiming teiste ainetega 

Kuulamisoskuse arendamine, kuuldu sisemine läbitöötamine, moraalsete hoiakute käsitlemine, 

tähelepanu, mälu ja jutustamisoskuse arendamine ning enese tajumine terviku osana, on seotud 

kõigi õppeainetega; retsiteerimine emakeele ja võõrkeeltega, käelis-kunstiline tegevus kunstiai-

nete ja käsitööga. 

 

3. klass 

 

Õpitulemused 

 Lisaks eelnevatel aastatel saavutatud headele harjumustele ja hoiakutele, on omandatud 

oskused klassi sotsiaalses keskkonnas tegutsemiseks. 

 Õpilane oskab iseseisvalt või suunavate küsimuste abil meenutada tunnis kuuldut, tunneb 

läbitud temaatika piires Vana Testamendi pärimuste sisu. 

 

Õppesisu 

Vana Testamendi pärimused – maailma ja inimese arengu vaimne dimensioon; headus-kurjus; 

eluraskused; vaimne autoriteet; reeglid. Sobivad retsitatsioonid. Vaatlusharjutused. Sotsiaalsed 

mängud. Teemakohaste piltide, maakaartide joonistamine ainevihikusse. 

 

Lõiming teiste ainetega 

Kuulamisoskuse arendamine, kuuldu sisemine läbitöötamine, moraalsete hoiakute käsitlemine, 

tähelepanu, mälu ja jutustamisoskuse arendamine, seoste tajumine enda ja ümbritseva vahel, on 

seotud kõigi õppeainetega; retsiteerimine, tekstide koostamine ja kirjutamine emakeele ning 
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võõrkeeltega; loodusvaatlused, plaanide ja kaartide joonistamine kodulooga; käelis-kunstiline 

tegevus kunstiainete ja käsitööga. 

 

II kooliaste 

 

Juhtmotiivid 

Inimene ja vaimne maailm, vaimne autoriteet. Inimene ja loodus. Inimene ja teine inimene. 

Sünd. Inimene rahva, suguvõsa, perekonna liikmena. Usaldus saatuse ja elu vastu. Isiklik saatus, 

selle loov kujundamine. Isiklikud tõekspidamised. Õige ja vale. Ideaalid, eeskujud. Erinevad 

sotsiaalsed mängud, mis võimaldavad kogemust mina ja grupi suhetest, vastas- ja koostoimest. 

Dramatiseeringud käsitletavate teemade süvendamiseks. Ainevihikud täienevad tsitaatidega ju-

tustustest, ajalooliste pidepunktidega. 

 

4. klass 

 

Õpitulemused 

 Õpilane oskab meenutada tunnis kuuldut, tunneb läbitud temaatika piires Vana Testa-

mendi pärimuste sisu. 

 Õpilane tunneb käsitletud temaatika ajaloolist ja kultuurilist tausta. 

 

Õppesisu 

Vana Testamendi pärimused – vaimne autoriteet, rahva saatus, rahvas ja üksikisik, kuningad, 

prohvetid. Vana Testamendi luule. Vana Testamendi kultuuriline ja ajalooline taust. Sobivad 

retsitatsioonid. Sotsiaalsed mängud. Teemakohaste piltide, jooniste, maakaartide joonistamine ja 

tekstide kirjutamine ainevihikusse. 

 

Lõiming teiste ainetega 

Kuulamisoskuse arendamine, kuuldu sisemine läbitöötamine, moraalsete hoiakute käsitlemine, 

tähelepanu, mälu, mõtteseoste arendamine, seoste tajumine enda ja ümbritseva vahel, on seotud 

kõigi õppeainetega. Retsiteerimine, jutustamisoskuse arendamine, tekstide koostamine ja kirju-

tamine emakeele ning võõrkeeltega; loodusvaatlused, plaanide ning kaartide koostamine kodu-

looga; käelis-kunstiline tegevus kunstiainete ja käsitööga. 

 

5. klass 

 

Õpitulemused 

 Oskab meenutada tunnis kuuldut. 

 Tunneb käsitletud teemasid, neis esinevaid põhimõisteid ja nende kasutamist.  

 

Õppesisu 

Sünd, lapsepõlv. Arusaamad sünnieelsest eksistentsist ja sünnist erinevates kultuuritraditsiooni-

des. Vana Testamendi ja Uue Testamendi pärimused sünnist, lapsepõlvest. Kaasaegsed jutustu-

sed. Nimi. Inimene rahva, suguvõsa, perekonna liikmena. Sobivad retsitatsioonid. Sotsiaalsed 

mängud. Dramatiseeringud käsitletud teemade süvendamiseks. Teemakohaste piltide joonistami-

ne ja tekstide kirjutamine ainevihikusse. 
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Lõiming teiste ainetega 

Kuulamisoskuse arendamine, kuuldu sisemine läbitöötamine, moraalsete hoiakute käsitlemine, 

tähelepanu, mälu, mõtteseoste, arutlemisoskuse arendamine, seoste tajumine enda ja ümbritseva 

vahel, on seotud kõigi õppeainetega. Retsiteerimine, jutustamisoskuse arendamine, tekstide 

koostamine ja kirjutamine, biograafilised motiivid emakeele ja võõrkeeltega; kaartide joonista-

mised, Uue Testamendi ajalooline taust ajalooga ja geograafiaga; käelis-kunstiline tegevus kuns-

tiainete ja käsitööga. 

 

6. klass 

 

Õpitulemused 

 Oskab meenutada tunnis kuuldut. 

 Tunneb käsitletud teemasid, neis esinevaid põhimõisteid ja nende kasutamist. 

 Teab läbitud temaatika ajaloolist ja kultuurilist tausta. 

 

Õppesisu 

Uue Testamendi pärimused – Jeesuse Kristuse maine elu, imed, teod, õpetus, mõju inimestele; 

12 jüngrit, nende saatused. Jeesuse Kristuse maise elu ajalooline ja kultuuriline taust Rooma rii-

gis. Arusaamad inimese taaskehastumisest erinevates religioossetes pärimustes ja kultuuritradit-

sioonides. Teod ja mõtted, nende mõju. Kaasaegsed biograafiad. Sobivad retsitatsioonid. Kunsti-

vaatlused. Sotsiaalsed mängud. Dramatiseeringud käsitletud teemade süvendamiseks. Teemako-

haste piltide joonistamine ja tekstide kirjutamine ainevihikusse. 

 

Lõiming teiste ainetega 

Kuulamisoskuse arendamine, kuuldu sisemine läbitöötamine, moraalsete hoiakute käsitlemine, 

tähelepanu, mälu, mõtteseoste, arutlemisoskuse arendamine, seoste tajumine enda ja ümbritseva 

vahel, on seotud kõigi õppeainetega. Retsiteerimine, jutustamisoskuse arendamine, tekstide 

koostamine, kirjutamine, biograafilised motiivid on seotud emakeele ja võõrkeeltega; Uue Tes-

tamendi ajalooline taust, biograafilised motiivid on seotud ajaloo, geograafia, inimeseõpetusega; 

kunstivaatlused ja käelis-kunstiline tegevus kunstiainete ja käsitööga. 

 

III kooliaste 

 

Juhtmotiivid 

Inimene ja keskkond. Inimene ja kaasinimene. Inimene ja vaimne maailm. Inimese olemus. Bio-

graafilised motiivid. Moraalidilemmad. Hirmud, armastus, sõltuvused, hingeline tasakaal, ideaa-

lid, areng, enesekasvatus. Surm. Kristluse levik. Kristluse mõju kogu tänapäeva humanistlikule 

kultuurile. Erinevad sotsiaalsed mängud. Mõtte-, tunde- ja tahteharjutused. Analüüsid, grupitööd. 

Dramatiseeringud. Ainevihikud täienevad tsitaatidega jutustustest, oluline on terviklik, läbimõel-

dult, esteetiliselt kujundatud ainevihik. 

 

7. klass 

 

Õpitulemused 

 Tunneb käsitletud teemasid, neis esinevaid põhimõisteid ja nende kasutamist. 

 Oskab arutleda läbitud teemadel. 
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 On omandanud lähtekohad ja esmase kindluse käsitletud olukordade äratundmiseks ja va-

jadusel nendega toimetulekuks. 

 

Õppesisu 

Biograafiad, biograafilised motiivid; saatus; pärilikkus ja individuaalsus; haigus, puue; tunded – 

nende teadvustamine ja töö nendega; loodushoid, sõltuvused. Sobivad retsitatsioonid; vaatlused, 

sotsiaalsed mängud; dramatiseeringud; grupitööd, analüüsid, arutelud. Teemakohaste piltide joo-

nistamine ja tekstide kirjutamine ainevihikusse. 

 

Lõiming teiste ainetega 

Kuulamis- ja eneseväljendusoskuse arendamine, kuuldu sisemine läbitöötamine, moraalsete 

hoiakute käsitlemine, tähelepanu, mälu, mõtteseoste, arutlemisoskuse arendamine, seoste tajumi-

ne enda ja ümbritseva vahel, huvi maailma vastu, on seotud kõigi õppeainetega. Retsiteerimine, 

jutustamisoskuse arendamine, tekstide koostamine, kirjutamine, biograafilised motiivid on seo-

tud emakeele ja võõrkeeltega; biograafilised motiivid, inimtegevuse mõju keskkonnale, sõltuvu-

sed, on seotud ajaloo, geograafia, inimeseõpetuse, keemia, füüsikaga; käelis-kunstiline tegevus 

kunstiainete ja käsitööga. 

 

8. klass 

 

Õpitulemused 

 Tunneb käsitletud teemasid, neis esinevaid põhimõisteid ja nende kasutamist. 

 Oskab arutleda läbitud teemadel. 

 On omandanud tasakaaluka suhte käsitletud teemadesse ning esmased oskused neis puu-

dutatud probleemide äratundmiseks ja nendega toimetulekuks. 

 

Õppesisu 

Surm ja surmajärgne eksistents erinevates kultuuritraditsioonides, Uue Testamendi pärimustes, 

kaasaegses maailmas. Suitsiid. Töö tunnetega. Hirmud, tasakaal, ideaalid. Sobivad retsitatsioo-

nid. Mõtte- ja tundeharjutused. Arutelud, analüüsid, diskussioonid. Rollimängud, sotsiaalsed 

mängud. Teemakohaste piltide joonistamine ja olulisemate tekstide kirjutamine ainevihikusse. 

 

Lõiming teiste ainetega 

Kuulamis- ja eneseväljendusoskuse arendamine, kuuldu sisemine läbitöötamine, moraalsete 

hoiakute käsitlemine, tähelepanu, mälu, mõtteseoste, arutlemisoskuse arendamine, seoste tajumi-

ne enda ja ümbritseva vahel, huvi maailma vastu, on seotud kõigi õppeainetega. Retsiteerimine, 

jutustamisoskuse arendamine, tekstide koostamine, kirjutamine, biograafilised motiivid on seo-

tud emakeele ja võõrkeeltega; biograafilised motiivid, näited ajaloost, käsitletavate teemade bio-

loogilised aspektid, on seotud ajaloo, inimeseõpetuse, keemia ja füüsikaga; kunstivaatlused ja 

käelis-kunstiline tegevus kunstiainete ja käsitööga. 

 

9. klass 

 

Õpitulemused 

 Tunneb käsitletud teemasid, nende ajaloolist tausta ning neis esinevaid põhimõisteid ja 

nende kasutamist. 
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 Oskab käsitletud teemadel arutleda. 

 On moodustunud üldised lähtekohad, millele hakata kujundama oma hoiakuid, väärtusi ja 

maailmapilti. 

 

Õppesisu 

Tahteiseloomuga ideed ja ideaalid, huvi maailma vastu, inimese religioossed ja vaimsed püüdlu-

sed, moraalsed küsimused ja dilemmad, enesekasvatus. Uue Testamendi pärimus (pidevas seoses 

kaasajaga) – kristluse levik ja mõju, ajastu ajalooline taust, apostlid Peetrus, Paulus, Johannes. 

Kaasaegsed biograafiad ja biograafilised motiivid. Arutelud, analüüsid, grupitööd, diskussioonid. 

Rollimängud. Mõtte- ja tundeharjutused. Kunstivaatlused. Sobivad retsitatsioonid. Teemakohaste 

piltide joonistamine ja olulisemate tekstide kirjutamine ainevihikusse. 

 

Lõiming teiste ainetega 

Kuulamis- ja eneseväljendusoskuse arendamine, kuuldu sisemine läbitöötamine, moraalsete 

hoiakute käsitlemine, eneseanalüüsi, tähelepanu, mälu, mõtteseoste ja arutlemisoskuse arenda-

mine, seoste tajumine enda ja ümbritseva vahel, huvi maailma vastu, on seotud kõigi õppeainete-

ga. Retsiteerimine, jutustamisoskuse arendamine, tekstide koostamine, õigekiri, biograafilised 

motiivid on seotud emakeele ja võõrkeeltega; biograafilised motiivid, algkristluse ajalooline 

taust, inimtegevuse mõju maailmale on seotud ajaloo, geograafia, inimeseõpetuse, keemia, füü-

sikaga; kunstivaatlused ja käelis-kunstiline tegevus kunstiainete ja käsitööga. 
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INIMESEÕPETUS 

 
Õppe- ja kasvatuseesmärgid  
 

Põhikooli inimeseõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpetaja:  

 väärtustab isiksuse arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate enesekohaste 

ja sotsiaalsete oskuste kujunemist; 

 suudab eristada ja mõista oma oskusi, võimeid ja emotsioone ning juhtida oma käi-

tumist ja tegevust, sh tugineda eneseanalüüsile haridustee jätkamist kavandades; 

 loob ja hoiab kaaslastega sõbralikke ja hoolivaid suhteid ning käitub mõistvalt konf-

likte lahendades; 

 mõistab, et inimene ise vastutab oma füüsilise, vaimne, emotsionaalne ja sot-

siaalne arengu eest; 

 hoiab oma tervist, elades tervislikku eluviisi, ning käitub nii, et ei sea ohtu enda 

ega teiste inimeste ega keskkonna turvalisust; 

 suhtub lugupidavalt endasse ja teistesse ning järgib iga päev üldinimlikke väär-

tusi, nagu ausus, hoolivus, vastutustunne, õiglus jne. 

 tunneb ja väärtustab ausust ja õiglust ning inimväärikat ja vastutustundelist käitumist 

ning suudab kujundada ja väljendada oma isiklikku arvamust ning tunnustab ja ar-

vestab teiste inimeste arvamust. 

 

Juhtmotiivid 

Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilase sotsiaalses elus vajalike toimetulekuoskuste 

arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilases terviklikku isiksust, sotsiaalset kompe-

tentsust, terviseteadlikkust ja üldinimlikke väärtusi, nagu ausus, hoolivus, vastutustunne ning 

õiglus. 

 

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 arvamusaval-

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

 

Õppetegevused muutuvad põhikooli kolme kooliastme jooksul lihtsamast keerukamaks, ent pea-

vad aine eesmärkidest lähtuvalt olema õpilasele mõistetavad ja tähenduslikud ning toetama aru-

saama õpitava vajalikkusest. Inimeseõpetus on kontsentriline õppeaine, mille võtmeteemasid 

käsitletakse igal kooliastmel, arvestades arengulist käsitlust seoses 1) endasse positiivse suhtu-

mise 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. I kooliastmes eraldi inimeseõpetuse tunde 

ei toimu. Antud valdkonna riiklikust õppekavast tulenevaid õppe-eesmärke, läbivaid teemasid ja 

õpitulemusi käsitletakse kõikide teiste õppeainete osana. 

 

II kooliastmes on keskmes õpilase sotsiaalne pädevus ja sotsiaalsete probleemide ennetamine 
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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 aktiivõppemeetodid. 

 

Hindamine 

Hindamisel on aluseks “Tartu Waldorfgümnaasiumi hindamisjuhend”.  

Inimeseõpetuse õpitulemuste saavutamist hinnatakse õpilase teadmisi ja nende rakendamise os-

kust kui ka üldpädevuste saavutamist, sh õpioskusi suuliste vastuste, esituste, kirjalike ja/või 

praktiliste tööde ning tegevuste alustel. Aine teadmiste ja oskuste kõrval antakse hinnanguid ka 

väärtuselistes ja hoiakulistes küsimustes, mis kajastuvad aastatunnistuse iseloomustavas osas. 

Väärtuste ja hoiakute hindamiseks sobivad arutelud, rollimängud, juhtumianalüüsid ja rühma-

tööd. Hinnangut andes arvestatakse õpilase vanusega, individuaalsete võimetega ja valmisole-

kuga ühe või teise tegevusega toime tulla.  

 
Õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes 
 

3. klassi lõpetaja: 

1) väärtustab ennast ja teisi ning teab, et inimesed, nende arvamused, hinnangud ja väärtused 

on erinevad; 

2) väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet; 

3) väärtustab sõprust ja toetavaid peresuhteid armastuse ning vastastikuse toetuse allikana; 

4) teab, milline on tervislik eluviis ning kuidas hoida füüsilist ja vaimset tervist, ning väärtustab 

neid; 

5) mõistab oma õigust keelduda ennastkahjustavast tegevusest ning teab, kuidas ohuolukorras 

abi kutsuda; 

6) teab, mis on perekond, kodu, kodukoht ja kodumaa, ning väärtustab neid; 

7) teab Eesti riigi sümboleid ja naaberriike; 

8) kirjeldab, mis on lapse õigused ja kohustused, mõistab vastutust oma tegude eest ning plaanib 

oma aega ja igapäevaseid tegevusi; 

9) oskab suhelda ning käituda teisi arvestades ja koostööd tehes, sõnastab oma tundeid ning teab, 

et nende väljendamiseks on erinevaid viise; 

10) teab põhilisi käitumisreegleid, arvestab neid ning kirjeldab, mis on õiglane ja ebaõiglane 

käitumine. 

 

Õpitulemused ja õppesisu I kooliastmes  

Vastavalt põhikooli riikliku õppekava § 15 Õppe ja kasvatuse korralduse alustest (7): Kooli hoo-

lekogu nõusolekul võib põhikool oma tegevuses juhinduda Steineri-Waldorfi hariduse Euroopa 

Nõukogu (European Council for Steiner WaldorfEducation) kinnitatud põhimõtetest ja püüdlus-

test ning korraldada sellest tulenevalt õpet viisil, kus riikliku õppekava I ja II kooliastme õpitu-

lemusi ei taotleta vastava kooliastme lõpuks.  
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Inimeseõpetuse õpitulemused ja õppesisu I kooliastmes 

 

Mina 

 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) kirjeldab oma välimust, huve ja tegevusi, mida talle meeldib teha; 

2) nimetab, mille poolest ta sarnaneb teistega ja erineb teistest; 

3) väärtustab iseennast ja teisi; 

4) mõistab viisaka käitumise vajalikkust. 

 

Õppesisu 
Mina. Minu erinevused teistest inimestest ja sarnasused nendega. Iga inimese väärtus. Viisakas 

käitumine. 

 

Mina ja tervis  

 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) kirjeldab, kuidas oma tervise eest hoolt kanda; 

2) kirjeldab tervet ja haiget inimest; 

3) teab, kas haigused on nakkuslikud või mitte; 

4) teab, et ravimeid võetakse siis, kui ollakse haige, ning et ravimid võivad olla inimese tervisele 

ohtlikud; 

5) mõistab ja kirjeldab tervise hoidmise viise: mitmekesine toit, uni ja puhkus, liikumine ja 

sport, vähene meediakasutus; 

6) demonstreerib õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid ja abi saamise võimalusi (nt haav, 

kukkumine, mesilase nõelamine, ninaverejooks, praht silmas, puugihammustus, põletus ja rästi-

kuhammustus); 

7) teab hädaabi telefoninumbrit ja oskab kutsuda abi. 

 

Õppesisu 
Tervis. Terve ja haige inimene. Tervise eest hoolitsemine. Ravimid. 

Tervislik eluviis: mitmekesine toit, piisav uni ja puhkus, liikumine ja sport. Abi saamise 

võimalused. Esmaabi. 

 

Mina ja minu pere 

 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) kirjeldab, mille poolest perekonnad erinevad ja sarnanevad; 

2) väärtustab üksteise abistamist ja arvestamist peres; 

3) selgitab lähemaid sugulussuhteid; 

4) teab oma kohustusi peres ning pereliikmete erinevaid rolle kodus ja tööl; 

5) kirjeldab ja eristab võimalusi, kuidas abistada pereliikmeid kodustes töödes; 

6) jutustab oma pere traditsioonidest; 
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7) kirjeldab ohtlikke kohti ning olukordi kooliteel ja koduümbruses, oskab tänaval käituda ning 

valib ohutu tee sihtpunkti; 

8) väärtustab toetavaid peresuhteid ja kodu. 

 

Õppesisu 
Kodu. Koduarmastus. Perekond. Erinevad pered. Vanavanemad ja teised sugulased. 

Pereliikmete tegevus ja rollid. Vanemate ja teiste inimeste töö. Kodused tööd. Abivalmidus, 

kohuse- ja vastutustunne. Kodu traditsioonid. 

Koduümbrus. Naabrid ja naabruskond. Võõras ümbrus ja võõraga kaasaminek. Ohud kodus ja 

koduümbruses. 

 

Mina ja kodumaa 

 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) tunneb ära Eesti Vabariigi lipu ja vapi; 

2) oskab nimetada Eesti Vabariigi pealinna, sünnipäeva ja presidenti; 

3) leiab Euroopa kaardilt Eesti ning Eesti kaardilt kodukoha; 

4) tunneb rahvuslikku ja kodukoha sümboolikat; 

5) nimetab oma kodukoha tuntud inimesi ja paiku ning väärtustab kodumaad; 

6) kirjeldab rahvakombeid; 

7) teab Eestis elavate rahvuste tavasid ja kombeid ning austab neid. 

 

Õppesisu 
Eesti – minu kodumaa. Eesti teiste riikide seas. Naaberriigid. Kodukoht: küla, vald, linn, 

maakond. Eesti Vabariigi riiklikud, rahvuslikud ja kodukoha sümbolid. Rahvakalendri täht-

päevad. Erinevate rahvaste tavad ja kombed. Sallivus. 

 

Mina: aeg ja asjad  

 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) eristab, mis on aja kulg ja seis; 

2) oskab koostada oma päevakava, väärtustades aktiivset vaba aja veetmist; 

3) väärtustab oma tegevusi, mis on positiivsete tunnete tekkimise allikaks; 

4) selgitab asjade väärtust; 

5) oskab eristada oma ja võõrast asja ning mõistab, et võõrast asja ei tohi loata võtta; 

6) väärtustab ausust asjade jagamisel. 

 

Õppesisu 
Aeg. Aja plaanimine. Oma tegevuse kavandamine. Täpsus, lubadused, vastutus ja ausus. 

Minu oma, tema oma, meie oma. Asja väärtus ja hind. Asjade väärtus teiste väärtuste seas. 
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Mina ja meie  

 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) nimetab inimese eluks olulisi vajadusi ja võrdleb enda vajadusi teiste omadega; 

2) kirjeldab omadusi, mis peavad olema heal sõbral, ning hindab ennast nende omaduste järgi; 

3) väärtustab sõprust ja koostööd; 

4) eristab enda head ja halba käitumist, kirjeldab oma käitumise tagajärgi ning annab neile 

hinnangu; 

5) väärtustab leppimise, vabandust palumise ja vabandamise tähtsust inimsuhetes; 

6) nimetab ja kirjeldab inimeste erinevaid tundeid ning toob näiteid olukordadest, kus need 

tekivad, ja leiab erinevaid viise nendega toimetulekuks; 

7) demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas keelduda ennastkahjustavast tegevusest; 

8) mõistab, et kiusamine ja vägivald ei ole aktseptitud ja lubatud käitumine, ning teab abi saami-

se võimalusi kiusamise ja vägivalla korral; 

9) kirjeldab oma sõnadega, mida tähendavad vastutustundlikkus ja südametunnistus; 

10) väärtustab üksteise eest hoolitsemist ja üksteise abistamist; 

11) kirjeldab oma tegevuse plaanimist nädalas, väärtustades vastutust; 

12) nimetab üldtunnustatud käitumisreegleid ja põhjendab nende vajalikkust; 

13) teab liiklusreegleid, mis tagavad tema turvalisuse, ning kirjeldab, kuidas käituda liikluses 

turvaliselt; 

14) eristab tööd ja mängu; 

15) selgitab enda õppimise eesmärke ning toob näiteid, kuidas õppimine aitab igapäevaelus pa-

remini hakkama saada; 

16) teab tegureid, mis soodustavad või takistavad õppimist. 

18) teab ja väärtustab igaühe individuaalsust seoses välimuse, huvide ja tugevusega, õigust olla 

erinev; 

19) selgitab endasse positiivse suhtumise tähtsust; 

20) nimetab enda õigusi ja kohustusi; 

21) teab, et inimeste õigustega kaasnevad kohustused. 

 

Õppesisu  
Mina. Igaühe individuaalsus ja väärtuslikkus. Mina ja endasse suhtumine. 

Lapse õigused ja kohustused. 

Minu ja teiste vajadused. Sõbrad ja sõpruse hoidmine. Sallivus. Üksteise eest hoolitsemine ja 

teiste abistamine. 

Ausus ja õiglus. Leppimine. Vabandust palumine ja vabandamine. Oma muredest rääkimine ja 

tunnete väljendamine. Oskus panna end teise inimese olukorda. Keeldumine kahjulikust tegevu-

sest. 

Hea ja halb käitumine. Südametunnistus. Käitumisreeglid. Käitumise mõju ja tagajärjed. Liiklus-

reeglid. Mäng ja töö. Õppimine. Kohustetunne ja vastutus. Meeskonnatöö. Tööjaotus. 

 

Mina: teave ja asjad 

 

Õpitulemused 

Õpilane: 
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1) kirjeldab eri meeltega tajutavaid teabeallikaid; 

2) selgitab, kuidas võivad reklaamid mõjutada inimeste käitumist ja otsuseid ning mis on turva-

line käitumine meediakeskkonnas; 

3) teab, et raha eest saab osta asju ja teenuseid ning et raha teenitakse tööga; 

4) selgitab, milleks kasutatakse raha ning mis on raha teenimine, hoidmine, kulutamine ja laena-

mine; 

5) kirjeldab, mis vajadusi tuleb arvestada taskuraha kulutades ja säästes. 

 

Õppesisu 
Teave ja teabeallikad ning nende kasutamine. Reklaami mõju. Turvaline käitumine meediakesk-

konnas. 

Raha. Raha teenimine, kulutamine ja laenamine. Oma kulutuste plaanimine. 

 

Lõiming teiste ainetega 

Waldorfkooli I kooliastmes eraldi inimeseõpetuse tundi ei toimu, iga õppeaine lähtubki inimesest 

kui tervikust. Kõike õpitavat seostatakse inimesega. Eesti keeles käsitletakse kõiki läbivaid tee-

masid, matemaatikas käsitletakse teemasid mina ja teave ja asjad; võõrkeeltes mina, mina ja mi-

nu pere; religioonis mina ja meie, muusikas ja käsitöös käsitleakse teemasid valdkonnast mina ja 

meie, liikumistundides käsitletakse teemasid mina ja tervis ning mina ja meie.  

Erinevused põhikooli riiklikust õppekavast: 

Õpitulemused on vastavuses põhikooli riikliku õppekavaga.  

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes 
 

6. klassi lõpetaja: 

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

tastikuse toetuse ning usalduse allikana; 

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

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

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

monstreerib 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 iga-

päevasuhetes, väärtustab inimeste erinevusi ning oskab teisi arvestada; 

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

said konfliktide lahenduse viise; demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas aktiivselt kuulata ja keh-

testavalt käituda; 

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

vaelus; 

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

9) kirjeldab tegevusi, mis muudavad tema elukeskkonna turvaliseks ja tugevdavad tervist. 
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Inimeseõpetuse õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes 

 

Tervis  

 

Õpitulemused  

Õpilane: 

1) kirjeldab füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist ning selgitab tervise olemust nendest mõis-

tetest lähtuvalt; 

2) teab enda põhilisi tervisenäitajaid ning oskab mõõta ja hinnata kehakaalu, kehapikkust, keha-

temperatuuri ning pulsisagedust; 

3) nimetab tervist tugevdavaid ja tervist kahjustavaid tegevusi ning selgitab nende mõju inime-

se füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele tervisele; 

4) kirjeldab üldisi stressi tunnuseid ja stressiga toimetuleku võimalusi. 

 

Õppesisu 
Tervise olemus: füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis. Tervisenäitajad. Tervist mõjutavad 

tegurid. 

Hea ja halb stress. Keha reaktsioonid stressile. Pingete maandamise võimalused. 

 

Tervislik eluviis  

 

Õpitulemused  

Õpilane: 

1) oskab eristada tervislikke ja mittetervislikke otsuseid igapäevaelus; 

2) kirjeldab tervisliku toitumise põhimõtteid ning väärtustab neid; 

3) teab kehalise tegevuse mõju oma tervisele ja toob selle kohta näiteid; 

4) oskab plaanida oma päevakava, lähtudes tervisliku eluviisi komponentidest; 

5) väärtustab tervislikku eluviisi. 

 

Õppesisu 
 

Tervisliku eluviisi komponendid. Tervislik toitumine. Tervisliku toitumise põhimõtted. 

Toitumist mõjutavad tegurid. 

Kehalise aktiivsuse vormid ja põhimõtted. Päevakava ning töö ja puhkuse vaheldumine. Uni. 

 

Murdeiga ja kehalised muutused 

 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) kirjeldab murdeiga inimese elukaare osana ning murdeeas toimuvaid muutusi seoses keha 

ning tunnetega; 

2) aktseptib oma kehalisi muutusi ja teab, kuidas oma keha eest hoolitseda; 

3) teab, et murdeiga on varieeruv ning igaühel on oma arengutempo; 

4) teab suguküpsuse tunnuseid ja esmaste sugutunnuste seost soojätkamisega. 

 

 



44 
 

Õppesisu 
Murdeiga inimese elukaares. Kehalised ja emotsionaalsed muutused murdeeas. Kehaliste 

muutuste erinev tempo murdeeas. Suhtumine kehasse ja oma keha eest hoolitsemine. Suguline 

küpsus ja soojätkamine. 

 

Turvalisus ja riskikäitumine 

 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) kirjeldab olukordi, kus saab ära hoida õnnetusjuhtumeid; 

2) selgitab, miks on liikluseeskiri kohustuslik kõigile, ning kirjeldab, kuidas seda järgida; 

3) teab, et õnnetuse korral ei tohi enda elu ohtu seada, ning oskab abi kutsuda; 

4) mõistab meedia kaudu suhtlemisel ohtusid oma käitumisele ja suhetele ning vastutust oma 

sõnade ja tegude eest; 

5) demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi 

tubaka, alkoholi ning teiste uimastitega seotud olukordades: emotsioonidega toimetulek, enese-

tunnetus, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine ja suhtlus; 

6) kirjeldab tubaka, alkoholi ja teiste uimastite tarbimise kahjulikku mõju tervisele; 

7) väärtustab turvalisust ja ohutut käitumist. 

 

Õppesisu 
Turvaline ning ohutu käitumine koolis, kodus ja õues. Eakaaslaste ning meedia mõju tervise ja 

ohukäitumise valikud tehes; iseenda vastutus. Vahendatud suhtlemine. 

Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed oskused uimastitega seotud situatsioonides. Valikud ja 

vastutus seoses uimastitega. Tubaka, alkoholi ja teiste levinud uimastite tarbimisega seonduvad 

riskid tervisele. 

 

Haigused ja esmaabi  

 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) oskab kirjeldada, kuidas hoida ära levinumaid nakkus- ja mittenakkushaigusi; 

2) teab, mis on HIV ja AIDS ning kuidas ennast kaitsta HIViga nakatumise eest; 

3) kirjeldab, kuidas hoida ära õnnetusjuhtumeid ning kuidas ennast ja teisi abistada õnnetusjuh-

tumite korral; 

4) teab, kuidas ohuolukorras turvalistelt käituda ja abi kutsuda, ning demonstreerib õpi-

situatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid (nt kõhuvalu, külmumine, luumurd, minestamine, nihes-

tus, peapõrutus, palavik, päikesepiste jm); 

5) nimetab esmaabivahendeid ja kirjeldab, kuidas neid kasutada. 

 

Õppesisu 
Levinumad laste ja noorte haigused. Nakkus- ja mittenakkushaigused. Haigustest hoidumine. 

HIV, selle levikuteed ja sellest hoidumise võimalused. AIDS. 

Esmaabi põhimõtted. Esmaabi erinevates olukordades. Käitumine õnnetusjuhtumi korral. 
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Keskkond ja tervis  

 

Õpitulemused  

Õpilane: 

1) kirjeldab tervislikku elukeskkonda, lähtudes oma kodukoha loodus- ja tehiskeskkonnast; 

2) toob näiteid tegurite kohta, mis mõjutavad elukeskkonna turvalisust ja tervislikkust; 

3) kirjeldab õpikeskkonna mõju õpilase õpitulemustele. 

 

Õppesisu 
Tervislik elukeskkond. Tervislik õpikeskkond. Tervis heaolu tagajana. 

 
Mina ja suhtlemine  

 

Õpitulemused  

Õpilane: 

1) analüüsib enda iseloomujooni ja -omadusi, väärtustades endas positiivset; 

2) mõistab enesehinnangut mõjutavaid tegureid ja enesehinnangu kujunemist; 

3) mõistab enesekontrolli olemust ning demonstreerib õpisituatsioonis oma käitumise kontrolli. 

Õppesisu 
Enesesse uskumine. Enesehinnang. Eneseanalüüs. Enesekontroll. Oma väärtuste selgitamine. 

 

Suhtlemine teistega  

 

Õpitulemused  

Õpilane: 

1) teab suhtlemise olemust ning väärtustab tõhusate suhtlusoskuste vajalikkust; 

2) kirjeldab erinevaid mitteverbaalseid suhtlusvahendeid ning nende mõju verbaalsele suht-

lemisele; 

3) demonstreerib õpisituatsioonis aktiivse kuulamise jt tõhusa suhtlemise võtteid; 

4) mõistab eneseavamise mõju suhtlemisele ning demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas oma 

tundeid empaatiliselt ja suhteid tugevdavalt väljendada; 

5) teadvustab eelarvamuste mõju suhtlemisele ja toob näiteid eelarvamuste mõju kohta iga-

päevasuhtluses; 

6) eristab ning kirjeldab kehtestavat, agressiivset ja alistuvat käitumist ning mõistab nende 

käitumiste mõju suhetele; 

7) teab, et ei ütlemine on oma õiguste eest seismine, ning demonstreerib õpisituatsioonis kehtes-

tava käitumise võtteid. 

 

Õppesisu 
Suhtlemise komponendid. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine. Aktiivne kuulamine. Tunnete 

väljendamine. Eneseavamine. Eelarvamused. Kehtestav, agressiivne ja alistuv käitumine. Ei üt-

lemine ennast ja teisi kahjustava käitumise puhul. 
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Suhted teistega  

 

Õpitulemused  

Õpilane: 

1) kirjeldab tõhusate sotsiaalsete oskuste (üksteise aitamise, jagamise, koostöö ja hoolitsemise) 

toimimist igapäevaelus; 

2) oskab abi pakkuda ning teistelt abi vastu võtta; 

3) väärtustab hoolivust, sallivust, koostööd ja üksteise abistamist; 

4) demonstreerib õpisituatsioonis oskust näha olukorda teise isiku vaatenurgast ning väärtustab 

empaatilist suhtlemist; 

6) väärtustab sõprust kui vastastikuse usalduse ja toetuse allikat; 

7) kirjeldab kaaslaste mõju ja survet otsustele, mõistab otsuste tagajärgi; 

8) mõistab isiku iseärasusi, teadvustab soolisi erinevusi ja inimeste erivajadusi; 

9) nimetab ning väärtustab enda ja teiste positiivseid omadusi ning teadvustab soolisi erine-

vusi ja inimeste erivajadusi. 

 

Õppesisu 
Tõhusad sotsiaalsed oskused: üksteise aitamine, jagamine, koostöö ja hoolitsemine. Sallivus 

enda ja teiste vastu. Hoolivus. Sõprussuhted. Usaldus suhetes. Empaatia. Vastutus suhetes. 

Kaaslaste mõju ja surve. 

Erinevuste ja mitmekesisuse väärtustamine. Isikute iseärasused. Soolised erinevused. Erivajadus-

tega inimesed. 

Positiivsed jooned ja omadused endas ning teistes, nende märkamine. 

 

Otsustamine ja konfliktid ning probleemilahendus 

 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) teab probleemide erinevaid lahendusviise ja oskab neid õpisituatsioonis kasutada; 

2) kirjeldab erinevate lahendusviiside puudusi ja eeliseid ning mõistab nende tagajärgi; 

3) selgitab ja kirjeldab eri situatsioonidesse sobiva parima käitumisviisi valikut; 

4) selgitab konflikti häid ja halbu külgi ning aktseptib konflikte kui osa elust; 

5) teab konfliktide lahendamise tõhusaid viise ja demonstreerib neid õpisituatsioonis. 

 

Õppesisu 
Otsustamine ja probleemide lahendamine. Erinevate käitumisviiside leidmine probleeme lahen-

dades. Tagajärgede arvestamine probleemilahenduses. Vastutus otsustamisel. Konfliktide olemus 

ja põhjused. Tõhusad ja mittetõhusad konfliktide lahendamise teed. 

 

Positiivne mõtlemine  

 

Õpitulemused  

Õpilane: 

1) nimetab ja väärtustab enda ning teiste positiivseid omadusi; 

2) väärtustab positiivset mõtlemist. 
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Õppesisu 
Positiivne mõtlemine. Positiivsed jooned ja omadused endas ning teistes, nende märkamine. 

 
Õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes 
 

9. klassi lõpetaja: 

1) teab nimetada ja demonstreerib õpisituatsioonis mõningaid enesekasvatuse viise; 

2) teab, mis on tervislik eluviis, oskab igapäevaelus teha tervislikke valikuid ja analüüsida enda 

vastutust valikutes, sh tulevast haridusteed ja tööelu kavandades; 

3) teab tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse põhimõtteid ning mõistab nende rakendamise 

tähtsust igapäevaelus; 

4) teab, mis arengumuutused toimuvad murdeeas, ja mõistab murdeea eripära teiste elu-

perioodide seas; 

5) mõistab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu individuaalsust ning teab turvalise sek-

suaalkäitumise põhimõtteid ja oma vastutust selles; väärtustab seksuaalõigusi; 

6) analüüsib riskikäitumist mõjutavaid tegureid ja mõju inimese tervisele ning demonstreerib 

õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi riskikäitumisega 

seotud olukordades; 

7) kirjeldab rühma mõju inimese käitumisele ning demonstreerib õpisituatsioonis oskust keel-

duda tegevusest, mis kahjustab teda ennast ja teisi; 

8) teab kooselu reegleid ja norme toetavates inimsuhetes, mõistab nende vajalikkust rühmas 

ning väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet; 

9) teab ning oskab otsida olulisi infoallikaid terviseteabe ja -abi saamiseks ning demonstreerib 

õpisituatsioonis esmaabi põhilisi võtteid ja kirjeldab tõhusat käitumist ohuolukordades; 

10) teab, kuidas luua ja säilitada toetavaid ning lähedasi suhteid; väärtustab sõprust ja ar-

mastust vastastikuse toetuse allikana; 

11) teab inimest abistavate elukutsete töö sisu ja eeldatavaid võimeid, isiksuseomadusi jms ning 

analüüsib enda sobivust selleks tööks. 

 
Inimeseõpetuse õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes 
 

Inimese elukaar ja murdeea koht selles 

 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) iseloomustab murde- ja noorukiea arenguülesandeid üleminekul lapseeast täiskasvanuikka; 

2) kirjeldab, kuidas mõjutavad inimese kasvamist ja arengut pärilikud ning keskkonnategurid; 

3) toob näiteid inimese võimaluste kohta ise oma eluteed kujundada ning mõistab enda vastutust 

oma eluteed kujundades; 

4) kirjeldab põhilisi enesekasvatusvõtteid: eneseveenmist, enesetreeningut, eneseergutust ja -

karistust ning enesesisendust. 

 

Õppesisu 
Areng ja kasvamine. Arengut ja kasvamist mõjutavad tegurid. Inimese elukaar. Murde- ja 

noorukiea koht elukaares. 

Inimene oma elutee kujundajana. Enesekasvatuse alused ja võimalused. Vastutus seoses valiku-

tega. 
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Inimese mina  

 

Õpitulemused  

Õpilane: 

1) selgitab, mis on minapilt ja enesehinnang; 

2) kirjeldab positiivse endassesuhtumise kujundamise ja säilitamise võimalusi; 

3) kasutab eneseanalüüsi oma teatud iseloomujooni, huve, võimeid ja väärtusi määrates; 

4) väärtustab enesekasvatust ning toob näiteid enesekasvatusvõtete kohta; 

5) kirjeldab suhete säilitamise ning konfliktide vältimise võimalusi; 

6) demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid konfliktide lahendamise viise. 

 

Õppesisu 
Minapilt ja enesehinnang. Eneseanalüüs: oma iseloomujoonte, huvide, võimete ja väärtuste 

määramine. 

Konfliktide vältimine ja lahendamine. 

 

Inimene ja rühm  

 

Õpitulemused  

Õpilane: 

1) iseloomustab erinevaid rühmi ja toob näiteid enda kuuluvuse kohta erinevatesse rühmadesse; 

2) võrdleb erinevate rühmade norme ja reegleid ning kirjeldab enda rolli, õigusi ja kohustusi eri-

nevates rühmades; 

3) mõistab normide ja reeglite vajalikkust ühiselu toimimisel ning korraldamisel; 

4) kirjeldab rühma kuulumise positiivseid ja negatiivseid külgi; 

5) demonstreerib õpisituatsioonis toimetulekut rühma survega; 

6) selgitab sõltumatuse ja autoriteedi olemust inimsuhetes. 

 

Õppesisu 
Erinevad rühmad ja rollid. Rollide suhtelisus ja kokkuleppelisus. Reeglid ja normid rühmas. 

Inimsuhteid toetavad reeglid ja normid. 

Rühma kuulumine, selle positiivsed ja negatiivsed küljed. Hoolivus rühmas. Rühma surve ja 

toimetulek sellega. Sõltumatus, selle olemus. Autoriteet. 

 

Turvalisus ja riskikäitumine 

 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid sotsiaalseid oskusi uimastitega seo-

tud olukordades: kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, ohuolukordade ärahoidmine, 

ei ütlemine, kehtestav käitumine, abi andmine ja abi kutsumine; 

2) demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid käitumisviise kiusamise ja vägivalla korral; 

3) eristab legaalseid ja illegaalseid uimasteid ning tähtsustab seaduste rolli laste tervise kaitsel; 

4) kirjeldab uimastite tarvitamise lühi- ja pikaajalist mõju tervisele. 
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Õppesisu 
Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed oskused, et vältida riskikäitumist: emotsioonidega toime-

tulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, suhtlusoskus. Hakka-

masaamine kiusamise ja vägivallaga. Erinevad legaalsed ja illegaalsed uimastid. Uimastite tarvi-

tamise lühi- ja pikaajaline mõju. 

 

Inimese mina ja murdeea muutused 

 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) kirjeldab põhimuresid küpsemisperioodil ning nendega toimetuleku võimalusi; 

2) selgitab, milles seisneb suguküpsus; 

3) kirjeldab omadusi, mis teevad noormehe ja neiu meeldivateks suhtluskaaslasteks; 

4) selgitab soorolli olemust ning kirjeldab soostereotüüpset suhtumist; 

5) kirjeldab inimliku läheduse erinevaid avaldumisviise: vastastikust seotust ja meeldimist, sõp-

rust ja armumist; 

6) kirjeldab, milles seisneb inimese vastutus seksuaalsuhetes; 

7) selgitab turvalise seksuaalkäitumise põhimõtteid. 

 

Õppesisu 
Varane ja hiline küpsemine – igaühel oma tempo. Muutunud välimus. Nooruki põhimured 

küpsemisperioodil. Suguküpsus. Naiselikkus ja mehelikkus. Soorollid ja soostereotüübid. Lähe-

dus suhetes. Sõprus. Armumine. Käimine. Lähedus ja seksuaalhuvi. Vastutus seksuaalsuhetes ja 

turvaline seksuaalkäitumine. 

 
Tervis  

 

Õpitulemused  

Õpilane: 

1) kirjeldab füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse tervise vastastikust mõju ning seost; 

2) kirjeldab olulisi tervisenäitajaid rahvastiku tervise seisukohalt; 

3) analüüsib tegureid, mis võivad mõjutada otsuseid tervise kohta, ning demonstreerib õpisituat-

sioonis tõhusaid viise, kuidas langetada otsuseid tervisega seonduvate valikute puhul indivi-

duaalselt ja koostöös teistega; 

4) analüüsib ja hindab erinevate tervise infoallikate ning teenuste kasutamise võimalusi ja usal-

dusväärsust; 

5) analüüsib enda tervise seisundit ning teab, mis tegurid ja toimetulekumehhanismid aitavad 

säilitada inimese vaimset heaolu; 

6) analüüsib inimese kehalise aktiivsuse ja toitumise mõju tervisele; 

7) analüüsib oma igapäevatoidu vastavust tervisliku toidu põhimõtetele; 

8) selgitab kehalise aktiivsuse mõju inimese füüsilisele, vaimsele, emotsionaalsele ja sotsiaal-

sele tervisele; 

9) oskab plaanida eri tüüpi kehalist aktiivsust oma igapäevaellu ning väärtustab kehalist aktiiv-

sust eluviisi osana; 

10) selgitab stressi olemust, põhjusi ja tunnuseid; 

11) kirjeldab stressiga toimetuleku viise ning eristab tõhusaid toimetulekuviise mittetõhusatest, 
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teab abi ja toetuse võimalusi; 

12) kirjeldab kriisi olemust ning seda, kuidas käituda kriisiolukorras; teab abi ja toetuse või-

malusi. 

 

Õppesisu 
Tervis kui heaoluseisund. Terviseaspektid: füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne ter-

vis. Terviseaspektide omavahelised seosed. Eesti rahvastiku tervisenäitajad. Tervislik eluviis 

ning sellega seonduvate valikute tegemine ja vastutus. Tegurid, mis mõjutavad tervisega seotud 

valikuid. 

Tervisealased infoallikad ja teenused. Tervise infoallikate usaldusväärsus. Kehaline aktiivsus 

tervise tugevdajana. Kehaline vormisolek ja sobiva kehalise aktiivsuse valik. Toitumise mõju 

tervisele. Toitumist mõjutavad tegurid. 

Vaimne heaolu. Vaimset heaolu säilitada aitavad tegevused ja mõttelaad. Stress. Stressorid. 

Stressi kujunemine. Stressiga toimetulek. Kriis, selle olemus. Käitumine kriisiolukorras. Abista-

mine, abi otsimine ja leidmine. 

 

Suhted ja seksuaalsus 

 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) kirjeldab viise, kuidas luua ning säilitada mõistvaid, toetavaid ja lähedasi suhteid sot-

siaalse tervise kontekstis; 

2) demonstreerib õpisituatsioonis oskusi, mis aitavad kaasa suhete loomisele ja säilitamisele: 

üksteise aitamine, jagamine, koostöö, teineteise eest hoolitsemine; 

3) väärtustab tundeid ja armastust suhetes; 

4) selgitab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu individuaalsust ning tunnete osa selles 

arengus; 

5) kirjeldab tunnete ja läheduse jagamise viise; 

6) selgitab, milles seisneb partnerite vastutus seksuaalsuhetes; 

7) selgitab soorollide ja soostereotüüpide mõju inimese käitumisele ning tervisele; 

8) kirjeldab tõhusaid rasestumisvastaseid meetodeid; 

9) kirjeldab seksuaalsel teel levivate haiguste ärahoidmise võimalusi; 

10) teab, mis on HIV ja AIDS; teab HIVi nakatumise teid ning nakatumise vältimise või-

malusi; 

11) eristab HIVi ja AIDSi müüte tegelikkusest; 

12) väärtustab vastutustundlikku käitumist seksuaalsuhetes ning kirjeldab seksuaalõigusi kui 

seksuaalsusega seotud inimõigusi; 

13) nimetab, kuhu saab pöörduda abi ja nõu saamiseks seksuaaltervise küsimustes. 

 

Õppesisu 
Sotsiaalne tervis ja suhted. Suhete loomine, säilitamine ja katkemine. Suhete väärtustamine. 

Armastus. Seksuaalsuse olemus: lähisuhted, seksuaalidentiteet, seksuaalne nauding, soojätka-

mine, seksuaalne areng. 

Seksuaalne orientatsioon. Soorollide ja soostereotüüpide mõju inimese käitumisele ning tervise-

le. Seksuaalvahekord. Turvaline seksuaalkäitumine. Rasestumisvastased meetodid. Seksuaal-

õigused. 
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Seksuaalsel teel levivate haiguste vältimine. HIV ja AIDS. Abi ja nõu saamise võimalused. 

 
Turvalisus ja riskikäitumine 

 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) kirjeldab levinumate riskikäitumiste tagajärgi, mõju inimese tervisele ja toimetulekule; 

2) kirjeldab ja selgitab levinumate riskikäitumiste ärahoidmise ja neisse sekkumise võimalusi 

indiviidi ja rühma tasandil, lähtudes igapäevaelust, ning teadvustab ennetamise ja sekkumise 

võimalusi ühiskonna tasandil; 

3) kirjeldab, mis on vaimne ja füüsiline uimastisõltuvus ning kuidas see kujuneb; 

4) kirjeldab ja demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas käituda uimastitega seotud olukordades; 

5) teab, kuidas käituda turvaliselt ohuolukorras ning kutsuda abi allergia, astma, diabeedi, elektri-

šoki, epilepsia, lämbumise, mürgituse, palaviku ja valu korral; 

6) demonstreerib õpisituatsioonis esmaabivõtteid õnnetusjuhtumite ja traumade korral (nt kuu-

makahjustus, teadvusekaotus, südameseiskumine, uppumine jne). 

 

Õppesisu 
Levinumad riskikäitumise liigid. Riskikäitumise mõju inimese tervisele ja toimetulekule. 

Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed oskused riskikäitumisega toimetulekul. 

Uimastid ja nende toime kesknärvisüsteemile. Uimastitega seonduvad vääruskumused. Uimas-

tite tarvitamise isiklikud, sotsiaalsed, majanduslikud ja juriidilised riskid. Sõltuvuse kujunemine. 

Esmaabi põhimõtted ja käitumine ohuolukordades. 

 
Inimene, valikud ja õnn 

 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) analüüsib ennast oma huvide, võimete ja iseloomu põhjal ning seostab seda valikutega elus; 

2) mõistab, et toimetulek iseenda ja oma eluga tagab õnne ning rahulolu. 

 

Õppesisu 
Huvide ja võimete mitmekesisus ning valikud. Edukus, väärtushinnangud ja prioriteedid elus. 

Mina ja teised kui väärtus. 

Õnn. Toimetulek iseenda ja oma eluga õnne eeldusena. 
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SOTSIAALAINED GÜMNAASIUMIS 

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Sotsiaalne pädevus. Sotsiaalne pädevus tähendab suutlikkust mõista inimühiskonna ajaloos ja 

nüüdisajal toimuvate ühiskondlike muutuste põhjuseid ja tagajärgi; tunda lihtsamaid sotsiaaltea-

duste uurimismeetodeid ja kasutada mõnda neist õppetöös ja igapäevases elus; luua tulevikustse-

naariume ja -visioone mingis sotsiaalselt või personaalselt olulises valdkonnas; tunda ja austada 

inimõigusi ja demokraatiat, teadmisi kodanikuõigustest ning -vastutusest, nendega kooskõlas 

olevaid oskusi ja käitumist; ära tunda kultuurilisi eripärasid ja järgida üldtunnustatud käitumis-

reegleid; jätkuvalt huvituda oma rahva, kogukonna ja maailma arengust, kujundada oma arvamus 

ning olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik.  

 

Gümnaasiumi lõpetaja:  

 mõistab inimühiskonna ajaloos ja tänapäeval toimuvate ühiskondlike muutuste protsesse 

ning olulisemate sündmuste põhjuseid ja tagajärgi;  

 austab demokraatiat ning inimõigusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid ning on sea-

dusekuulekas, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi ning tunneb kodanikuvastutust;  

 on omandanud oma tulevikuvisiooni, kavandab seda ja tegutseb oma tulevikuplaanide 

täitumise nimel;  

 huvitub iseenda, oma rahva, kogukonna ja maailma arengust, kujundab oma arvamuse 

ning on aktiivne ja vastutustundlik kodanik;  

 tunneb mõningaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ning kasutab neist mõnda õppetöös, 

seostades õpitut igapäevaeluga;  

 tunneb erinevate rahvaste kultuure, nende eripära ning suhtub lugupidavalt individuaalse-

tesse, kultuurilistesse ja maailmavaatelistesse erinevustesse, juhul kui need vaated pole 

inimsusevastased;  

 on omandanud teadmisi ja oskusi sotsiaalselt aktsepteeritud käitumisest ning inimesteva-

helistest suhetest, mis aitavad kaasa tõhusale toimimisele erinevates sotsiaalsetes kon-

tekstides, väärtustades neid;  

 on omandanud teadmisi ja oskusi, mis toetavad tervikliku ning autonoomse inimese ku-

junemist, väärtustades positiivset suhtumist endasse ja teistesse.  

 

Ainevaldkonna kirjeldus  
Ainevaldkonda kuuluvad: 

 ajalugu, 

 ühiskonnaõpetus, 

 perekonnaõpetus ja psühholoogia, 

 filosoofia ajalugu.  

 

Sotsiaalainetes käsitletakse inimese ja ühiskonna toimimist minevikus ning tänapäeval. Sotsiaal-

ainete õppimine aitab kaasa erinevates õppeainetes õpitava tervikuks sidumisele ja tervikpildi 

kujunemisele ühiskonnast ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste alusel toimuvat aren-

gut. 

 

Sotsiaalainete vahendusel kujuneb võime näha ühiskonna arengus põhjuslikke jm seoseid ning 

teha teadlikke valikuid seonduvalt iseenda ja sotsiaalse keskkonnaga, lähtudes ühiskonnas kehti-
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vatest väärtustest ja moraalinormidest, ning toimida kõlbelise ja vastutustundliku ühiskonnaliik-

mena ja isiksusena.  

 

Valdkonna üldeesmärk on toetada õpilaste kujunemist isiksusteks, kes:  

 on omandanud adekvaatse enesehinnangu ning teadmised, oskused ja hoiakud, mis toeta-

vad tervikliku, autonoomse ja terviseteadliku inimese kujunemist;  

 on omandanud tervikliku arusaama ühiskonnas esinevatest nähtustest ja protsessidest 

ning nende seostest ja vastastikusest mõjust;  

 mõistavad kultuurilise mitmekesisuse ja demokraatia tähtsust ning jätkusuutliku arengu 

vajalikkust, aktsepteerides erinevusi;  

 hindavad üldinimlikke väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, 

hoolivus, sallivus, vastutustunne, õiglus, isamaalisus ning lugupidamine enda, teiste ja 

keskkonna vastu.  

 

Ainevaldkonnasisese lõiminguga taotletakse, et õpilane areneks ennast teostavaks terviklikuks 

isiksuseks, kes suhtub endasse ja teistesse positiivselt, arvestab kaasinimesi, lähtub oma tegevu-

ses üldinimlikest väärtustest, kes näeb ja mõistab ühiskonnas toimuvat ning on omandanud osku-

se ja valmiduse sekkuda ühiskonnaellu ning selles osaleda. Ainevaldkonna integratsioonitsentri-

teks on nii teemad, mõisted kui ka meetodid. 

 

Ajalooõpetuse eesmärk on kujundada õpilasi, kes on suutelised analüüsima ja mõistma maailma, 

milles nad elavad, ning tunnevad asjaolusid ja sündmusi, mis seda maailma on kujundanud. Aja-

looõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke teadmisi oma kodu-

koha ja maailma minevikust ja kultuuripärandist ning erinevatest väärtussüsteemidest. Aine va-

hendusel suunatakse õpilane teadvustama, analüüsima, kriitiliselt hindama ja tõlgendama mine-

vikus aset leidnud sündmusi ja protsesse, nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga ning 

ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi. 

 

Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilaste sotsiaalses elus vajalike toimetulekuoskuste 

arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilastes terviklikku isiksust, sotsiaalset kompetent-

sust, terviseteadlikkust ning üldinimlikke väärtusi, nagu ausus, hoolivus, sallivus, vastutustunne 

ja õiglus. Lähtuvalt inimeseõpetuse üldeesmärgist keskendutakse gümnaasiumis sellele, et toeta-

da iseseisva, ennast analüüsiva, endaga toimetuleva, teisi arvestava ja aktsepteeriva ning ennast 

ja teisi väärtustava inimese kujunemist seoses perekonnaõpetuse ja psühholoogia kursuses 

omandatavate teadmiste, oskuste ning hoiakutega. 

 

Ühiskonnaõpetuses omandavad õpilased sotsiaalse kirjaoskuse: teadmised, oskused, väärtused ja 

hoiakud ühiskonnas toimimiseks ning vastutustundlike otsuste tegemiseks. Õppeaine eesmärk on 

luua eeldused kodanikuidentiteedi ja ühiskonna sidususe tugevnemiseks, aktiivse kodaniku kuju-

nemiseks, toetada dialoogivalmiduse ja respekti kujunemist maailma erinevalt mõistvate inimes-

te vahel, samuti õpilase enese teadlikkust maailmavaatelistes küsimustes. Geograafiat õppides 

omandavad õpilased arusaamise looduses ja ühiskonnas esinevatest nähtustest ja protsessidest, 

nende ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest. Seejuures arenevad õpilaste probleemi-

lahendamise ja uurimuslikud oskused. Geograafiat õppides kujunevad õpilaste säästlikku eluvii-

si, keskkonda ning kultuurilist mitmekesisust väärtustavad hoiakud, mis aitavad kujundada ak-

tiivset kodanikku. 
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Sotsiaalvaldkonna õppeainete kaudu õpitakse tundma ja järgima ühiskonnas kehtivaid väärtusi, 

norme ning reegleid. Omandatakse teadmisi, oskusi ja hoiakuid sotsiaalselt aktsepteeritud käitu-

misest ning inimestevahelistest suhetest, mis aitavad kaasa tõhusale kohanemisele ning toimetu-

lekule perekonnas, eakaaslaste hulgas, kogukonnas ja ühiskonnas. Sotsiaalainete kaudu kujunda-

takse alus maailmavaatelise mitmekesisuse arvestamiseks ning valmisolek dialoogiks erineva 

maailmavaate esindajatega.  

 

Üldpädevuste kujundamine 
Väärtuspädevuse kujundamist toetavad kõik ainevaldkonna õppeained erinevate rõhuasetuste 

kaudu. Näiteks toetavad ajalugu, ühiskonnaõpetus ja geograafia suutlikkust mõista humanismi, 

demokraatia ja jätkusuutliku arengu põhiväärtusi ning juhinduda nendest oma tegutsemises, sa-

muti lugupidavat suhtumist erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse. Inimeseõpetus 

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

valikute põhjendamist, enda heaolu kõrval ka teiste arvestamist. Oskust seista vastu kesksete 

normide rikkumisele kujundab ühiskonnaõpetus. 

 

Enesemääratluspädevuse kujundamisel on oluline roll kõigil valdkonna õppeainetel. Inimeseõpe-

tus toetab õpilase eneseanalüüsivõime kujunemist; õpetab hindama oma nõrku ja tugevaid külgi, 

järgima terveid eluviise, lahendama iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid 

ning inimsuhetes tekkivaid probleeme. Rahvusliku, kultuurilise ja riikliku enesemääratluse kuju-

nemist toetavad ka teised 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 kuidas kasutada õpitut erinevates kontekstides ja 

probleeme lahendades. Õppetegevuse ja tagasiside kaudu omandavad õppijad eneseanalüüsi os-

kuse 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 õppe-

ained. 

 

Matemaatikapädevust – suutlikkust analüüsida erineval kujul esitatud statistilisi andmeid (graa-

fikud, tabelid, diagrammid) ja teha nende põhjal järeldusi, kasutada matemaatilisi sümboleid ja 

meetodeid erinevate ülesannete lahendamisel, näiteks ajaarvamine ja ressursside planeerimine, ja 

tulemuse tõesuse kontrollimisel – toetavad õppetegevuse kaudu kõik valdkonna õppeained. 

 

Ettevõtlikkuspädevuse peamine kujundaja on ühiskonnaõpetus, kuid ka teised valdkonna õppeai-

ned. Õpitakse nägema probleeme ja neis peituvaid võimalusi, seadma eesmärke, genereerima 

ideid ja neid teostama; õpitakse initsiatiivikust ja vastutust, tegema koostööd eesmärkide teosta-

miseks; õpitakse tegevust lõpule viima, reageerima paindlikult muutustele, võtma arukaid riske 

ning tulema toime ebakindlusega; õpitakse valima sobivaid ja loovaid meetodeid, et teostada 
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ideid, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ning ressursside adekvaatsele analüüsile ja tege-

vuse tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas eesmärkidega.  

 

Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega  
Sotsiaalained on teiste ainevaldkondadega seotud valdkonnapädevuste kujundamise kaudu. 

 

Suhtluspädevus – suutlikkus väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjali-

kult, lugeda ja mõista erinevaid tekste; kasutada kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili ning 

ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt, järgida õigekeelsusnõudeid. Lisaks tähtsustuvad teksti 

kriitilise analüüsi oskus, meediakirjaoskus, info hankimine ja selle kriitiline hindamine, tööde 

vormistamine ning autoriõiguse kaitse. 

 

Võõrkeeltepädevus – teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma kultuuri ja teiste 

kultuuride erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu; suhtlemine 

mitmekultuurilises ühiskonnas; võõrkeeleoskus. 

 

Matemaatikapädevus – ajaarvamine; ressursside planeerimine (aeg, raha); matemaatiline kirjaos-

kus, arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid); oskus probleeme 

püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideid analüüsida ning 

tulemuse tõesust kontrollida; oskus loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning väärtustada 

matemaatilist käsitlust kui analüüsimeetodit. 

  

Loodusteaduslik pädevus – geograafilise asendi ja looduskeskkonna mõju inimühiskonna aren-

gule, inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna jätkusuutlikkus, 

säästlik tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh keskkonnaprobleemide märkamine, 

mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku, sh loodushoidliku eluviisi väärtustamine.  

 

Tehnoloogiline pädevus – ametid ja elukutsed erinevates ühiskondades, tehnika ja tootmise aren-

gu seos muutustega ühiskonnas; tööturg, kutsesuunitlus ja karjääri planeerimine; oskus hinnata 

tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; mõista tehnoloogia nüüdisaegseid 

arengutrende ning tehnoloogia ja teaduse omavahelisi seoseid; rakendada tänapäevaseid tehno-

loogiaid tõhusalt ja eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonna kujundamisel; kasutada tehnilisi 

vahendeid eesmärgipäraselt ning säästlikult, järgides seejuures ohutuse ja autoriõiguste kaitse 

nõudeid.  

 

Kunstipädevus – Eesti, Euroopa ja erinevate maailma rahvaste kultuuri teemade käsitlemine ja 

kultuuriloomingu väärtustamine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja eneseteostus, 

rahvakultuur, loominguline eneseväljendusoskus. 

  

Kehakultuuripädevus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust tervisliku 

eluviisi osana erinevatel ajastutel, meditsiinisaavutuste rolli ühiskonna arengus; arendada sallivat 

suhtumist kaaslastesse ning järgida ausa koostöö põhimõtteid.  

 

 

 

Läbivad teemad  
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Lõiming läbivate teemadega realiseerub kõigis valdkonna õppeainetes nii eesmärkide, õpitule-

muste kui ka õppesisu tasandil.  

 

Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” – inimeste erinevate tegevusalade areng eri 

ajajärkudel, majanduslikud protsessid ühiskonnas ning nende mõju inimtegevusele; elukestva 

õppe väärtustamine ning koostööoskuse kujundamine erinevate õpitegevuste, sh õppekäikude 

kaudu, mis toetavad kokkupuudet erinevate elukutsetega; töösuhteid käsitlevad õigusaktid.  

 

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” – keskkonna kui terviku väärtustamine, inimtege-

vuse mõju keskkonna arengule ja keskkonnaprobleemide lahendamisele, inimkonna kultuurilise, 

sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja inimarengu erinevate tunnuste vastastikuse seotuse 

mõistmine, inimtegevusega kaasnevad riskid; isiklike seisukohtade kujundamine keskkonnakü-

simustes, sotsiaalse aktiivsuse olulisus. 

  

Läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” – demokraatliku ühiselu korraldamise väärtus-

tamine, koostööoskus, algatusvõime toetamine ja vabatahtlikkusel põhineva tegutsemise väärtus-

tamine; ettevõtlikkuse ja kodanikualgatuse roll ühiskonnas. 

  

Läbiv teema „Kultuuriline identiteet” – roll kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride vahen-

dajana; kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsuse mõistmine; osalemine kultuuridevahe-

lises kommunikatsioonis; sallivuse, oma kultuuri ja teiste kultuuride pärandi väärtustamine, dis-

krimineerimise taunimine; mineviku ja tänapäeva ühiskondade kultuurilise mitmekesisuse tead-

vustamine ning tunnustamine.  

 

Läbiv teema „Teabekeskkond” – oma teabevajaduste määramine ja sobiva teabe leidmine; kriiti-

lise teabeotsingu ja -analüüsi oskuste arendamine; meedia toimimise ja mõju teadvustamine; 

avalikus ruumis (sh teabekeskkonnas) kehtivate reeglite tundmine ning autoriõiguste kaitse jär-

gimine.  

 

Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” – tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja 

eluviisile, elukvaliteedile ning keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus; tehnoloogiate toi-

mimise ja arengusuundade tundmine erinevates eluvaldkondades; tehnoloogiliste, majanduslike, 

sotsiaalsete ning kultuuriliste uuenduste vastastikused mõjud; tehnoloogilise arengu positiivsed 

ja negatiivsed mõjud ning tehnoloogia arengu ja selle kasutamise eetilised küsimused; info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine eluliste probleemide lahendamiseks ning oma-

õppimise ja töö tõhustamiseks.  

 

Läbiv teema „Tervis ja ohutus” – käitumisviiside ohutustaseme ning lühi- ja pikaajaliste tagajär-

gede analüüsimine tervise ja turvalisuse seisukohalt; alkoholi ja tubaka, keskkonna ja ühiskonna 

(sh eakaaslaste) mõju analüüsimine tervisele ning ohutusalaste otsuste langetamisele. 

  

Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus” – väärtuste ja kõlbeliste normide analüüsimine; erinevate 

väärtussüsteemide ning nende seoste tundmine ajaloolis-kultuurilises kontekstis, religiooni ja 

maailmavaatega seoses; isiklike väärtushoiakute ja kõlbeliste tõekspidamiste refleksioon; erine-

vate vaadete ja seisukohtade arvestamine oma tegevust planeerides; mitmekesisuse kui ühiskon-

na rikkuse ja arengu tingimuse väärtustamine. 
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AJALUGU 

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid  
Gümnaasiumi ajalooõpetusega taotletakse, et õpilane:  

 tunneb huvi mineviku vastu ja teadvustab enda võimalusi mineviku uurijana ning ajaloos 

osalejana, määratleb end oma rahva liikmena, eurooplasena ja maailmakodanikuna;  

 tunneb ajalugu ajastut iseloomustavate sündmuste, protsesside, vaimulaadi ja isikute kau-

du;  

 mõistab ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse, järjepide-

vuse olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi, võtab oma seisukohti kujundades arves-

se ajastu konteksti;  

 väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja arengu eel-

dusena, teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning edasikandjana;  

 leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate usaldusväärsust 

ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt;  

 mõistab ja tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab 

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

 teab ja kasutab kontekstis ajaloo põhimõisteid ning eristab ajaloofakti tõlgendusest ja ar-

vamusest;  

 tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike, infokanaleid ja IKT vahendeid, väljen-

dab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kaitseb argumenteeritult oma sei-

sukohta.  

 

Juhtmotiivid 
Ajalooõpetus aitab õpilasel omandada kultuuriruumis ja ajaloolises keskkonnas orienteerumiseks 

vajalikke teadmisi ja oskusi ning teadvustada ja analüüsida minevikunähtuste muutlikkust, tõl-

gendatavust, omavahelisi seoseid ning seoseid tänapäevaga. Käsitletakse inimeste igapäevaelu ja 

maailmapilti, ühiskonna, kultuuri ja mõtteviisi, sh väärtushinnangute muutumist ning ajaloolisi 

isikuid ja sündmusi nii enda kui ka teiste vaatenurgast lähtuvalt.  

Gümnaasiumi ajalooõpetuse kursuste järjekord on kronoloogilis-temaatiline, st ajaloolisi prob-

leeme käsitletakse kronoloogilist järgnevust silmas pidades. Gümnaasiumi algul ei ole õpilastele 

jõukohane temaatiliseks käsitluseks vajalik ajaliselt ja kultuuriliselt kaugemate valdkondade va-

heliste seoste loomise ning nägemise oskus.. Gümnaasiumi ülesanne on noore ettevalmistamine 

toimimiseks loova, mitmekülgse, sotsiaalselt küpse, usaldusväärse ning oma eesmärke teadvus-

tava ja saavutada oskava isiksusena erinevates eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, oma 

kultuuri kandja ja edendajana, tööturul erinevates ametites ja rollides ning oma ühiskonna ja loo-

duskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna.  

Gümnaasiumis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus, et õpilased leiaksid endale huvi- ja võimete-

kohase tegevusvaldkonna, millega siduda enda edasine haridustee.  

 

Nende ülesannete täitmiseks ja eesmärkide saavutamiseks keskendutakse:  

 õpilaste iseseisvumisele, oma maailmapildi kujunemisele ja valmisolekule elus toime tul-

la;  

 adekvaatse enesehinnangu kujunemisele;  

 iseseisva õppimise ja koostööoskuste arendamisele;  

 edasise haridustee võimaluste tutvustamisele ja hindamisele;  
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 kodanikuoskuste, -aktiivsuse ja -vastutuse väljakujunemisele.  

 

Õpitulemused  

Gümnaasiumi lõpetaja:  

 iseloomustab ja võrdleb väljaspool Euroopat asuvate tsivilisatsioonide ühiskonda, kultuu-

ri ja vaimulaadi ning mõistab ajaloolise arengu järjepidevust;  

 väärtustab kultuurilist mitmekesisust ja teadvustab oma rolli kultuuripärandi säilitajana;  

 analüüsib ideoloogiliste ja tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ning väär-

tushinnangutele;  

 analüüsib ja võrdleb tsivilisatsioone Euroopas ning väljaspool Euroopat, toob esile sarna-

susi ja erinevusi ning leiab näiteid vastastikuste mõjude kohta tsivilisatsioonide arengus;  

 kasutab erinevaid teabeallikaid, sh ajalookaarte ja seisukohti, mõistab ajaloosündmuste ja 

protsesside erineva tõlgendamise põhjusi ning hindab allika või käsitluse usaldusväärsust;  

 suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende pilgu 

läbi ning võttes arvesse ajastu eripära. 

 

Hindamine  
Hindamisel on aluseks „Tartu Waldorfgümnaasiumi hindamisjuhend”. 

 

Ajaloo õpitulemuste kontrolli ja hindamise eesmärk on saada ülevaade ajalooõpetuse õpitule-

muste saavutatusest ja õpilase individuaalsest arengust ning kasutada saadud teavet õppe tule-

muslikumaks kavandamiseks. Hinnatakse nii teadmisi ja nende rakendamise oskust kui ka üld-

pädevuste saavutatust, sh õpioskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde 

ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekava taot-

letavatele õpitulemustele. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid 

parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemusi kontrollides jälgitakse 

teadmiste (ajaloolise sõnavara) ja oskuste tasakaalu. Õpitulemuste hindamisel kasutatakse sõnali-

si hinnanguid ja numbrilisi hindeid.  

 

Õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid gümnaasiumis on samuti mitmekesised, sisal-

davad suulist ja kirjalikku küsitlust, tööd kaartide, dokumentide, allikmaterjali ja piltidega, refe-

raadi ja uurimistöö koostamist, loovtööd ning arutluse kirjutamist. Allikaanalüüsi puhul hinna-

takse allikast olulise info leidmist, selle hindamist ja võrdlemist, katkendi põhjal vastamist, 

kommenteerimist ning usaldusväärsuse üle otsustamist. Üksikfaktide tundmisele eelistatakse 

olulisemate ajaloosündmuste ja nähtuste analüüsi nõudvaid ülesandeid. Arutluse puhul hinnatak-

se vastavust teemale, ajastu ja teemakohaste faktide tundmist, analüüsi, võrdlemise ja seoste 

loomise oskust ning isikliku suhtumise väljendamist põhjendatud hinnangute kaudu. Gümnaa-

siumis kontrollitakse ja hinnatakse nii avatud kui ka etteantud vastusega ülesannetega.  

 

Kursused 

 

10. klass 

 

I Esiaeg ja tsivilisatsioonide teke  

 

Õpitulemused  
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Kursuse lõpul õpilane:  

 iseloomustab esiaja arengujärke ja saavutusi ning analüüsib seoseid ja järjepidevust aren-

gus;  

 teab antropogeneesi põhijärke ja analüüsib erinevaid käsitlusi inimese kujunemisest;  

 analüüsib tsivilisatsioonide kujunemise põhjusi ja arengut, iseloomustab näidete kaudu 

tsivilisatsioonide peamisi tunnuseid;  

 teab esiaja allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi esiaja arengu kohta;  

 näitab kaardil varajaste tsivilisatsioonide asualasid; 

 analüüsib Egiptuse riiklust, ühiskonda ja igapäevaelu, loob seoseid mineviku ja tänapäeva 

vahel; 

 iseloomustab näidete kaudu Egiptuse kultuuripärandit ning religiooni, teaduse ja kirja 

arengut;  

 teab Egiptuse ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Egiptuse ajaloo kohta; 

 analüüsib riiklust, ühiskonda ja igapäevaelu Mesopotaamias ja Ees-Aasias ning loob seo-

seid mineviku ja tänapäeva vahel;  

 iseloomustab näidete kaudu Mesopotaamia ja Ees-Aasia kultuuripärandit ning religiooni, 

kirja, kirjanduse ja teaduse arengut;  

 tunneb iisraeli rahva ajaloo põhisündmusi ja monoteistliku religiooni kujunemist;  

 teab olulisemaid kirjalikke allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Mesopotaamia ja 

Ees- Aasia ajaloo kohta; 

 tunneb India ajaloo tähtsamaid arengujärke Induse tsivilisatsioonist Euroopa kolonisat-

siooni alguseni ning loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel;  

 analüüsib India ühiskonda, eluolu, religioone ja kultuuripärandit;  

 teab India ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi India ajaloo kohta tunneb Hii-

na ajaloo peamisi arengujärke tsivilisatsiooni tekkest kuni keisririigi lõpuni ning loob 

seoseid mineviku ja tänapäeva vahel;  

 iseloomustab Hiina ühiskonda, eluolu, religiooni ja kultuuripärandit;  

 teab Hiina ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Hiina ajaloo kohta. 

 

Õppesisu  
Esiaja arengujärgud. Inimese põlvnemine. Inimene ja loodus. Mõtlemise ja kõne tekkimine. 

Kunsti alged. Inimkonna arengu ebaühtlus. Kütid, kalastajad ja korilased. Maaharijad ja karja-

kasvatajad.  

Metallide kasutuselevõtt. Varajaste tsivilisatsioonide peamised tunnused.  

Egiptus  

Riigi tekkimine. Ühiskond ja eluolu. Religiooni põhijooned. Surnutekultus. Kirjandus. Teadus. 

Egiptus tänapäeval.  

Mesopotaamia ja Ees-Aasia  

Sumeri linnriigid: ühiskond ja eluolu. Semiidid. Vana-Babüloonia. Hammurabi koodeks. 

Babüloonia ühiskond ja eluolu. Assüüria. Uus-Babüloonia. Babüloni ehitised. Religiooni põhi-

jooned. Kangelaseepika ja Gilgameš. Teadus.  

Indoeurooplased, küsimus nende päritolust. Hetiidi impeerium. Pärsia impeerium.  

Foiniikia ja Iisrael: Foiniikia linnriigid, kaubandus ja meresõit. Kultuurikontaktid. Iisrael: üle-

vaade iisraeli rahva ajaloost. Monoteismi kujunemine ja Vana Testament.  

Mesopotaamia ja Ees-Aasia alad tänapäeval.  
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India  

Induse kultuur. Aarjalaste sisseränd. Riikluse ja ühiskonna areng. Kastid. Veedad. Brahmanism. 

Budism. Hinduism. Sanskrit. Kirjandus. Teadus. Kunst. Islami levik Indias. India tänapäeval.  

Hiina  

Vana-Hiina tsivilisatsiooni kujunemine. Keisririigi teke. Riigi ja ühiskonna korraldus. Ametnik-

kond. Religioon ja filosoofia: konfutsianism, taoism. Hieroglüüfkiri. Kirjandus. Teadus. Leiuti-

sed. Kunst. Hiina tänapäeval.  

 

Lõimumine teiste ainetega 
Esiajaloo kursus lõimub eelkõige kirjandusega, kus käsitletakse müüte ja eeposi ning kunstiaja-

looga, milles tehakse praktilisi katsetusi näiteks Hiina tušimaalist. 

 

II Antiikaeg  

 

Õpitulemused  
Kursuse lõpul õpilane:  

 mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost antiikaja näidete põhjal;  

 selgitab antiiktsivilisatsioonide tähtsust maailma ajaloos antiikaja näidete põhjal ning 

mõistab antiigipärandi olulisust tänapäeval;  

 tunneb ning võrdleb demokraatliku ja aristokraatliku linnriigi, Rooma vabariigi ja keisri-

riigi toimimise põhimõtteid;  

 iseloomustab religiooni ja mütoloogia osa antiikaja inimese maailmapildis ning kristluse 

tekkelugu ja kujunemist riigiusuks;  

 iseloomustab näidete abil antiikkultuuri saavutusi, toob esile seosed antiikkultuuri ja Eu-

roopa kultuuri kujunemise vahel, töötab ajastut iseloomustavate allikatega ning hindab 

neid kriitiliselt;  

 tunneb Kreeta-Mükeene perioodi kui varaseimat ajajärku Kreeka ajaloos;  

 iseloomustab Kreeta-Mükeene ühiskonda ja selle mõju hilisemale Kreeka tsivilisatsiooni-

le;  

 teab Kreeta-Mükeene ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Kreeka ajaloo koh-

ta.  

 näitab kaardil Kreeka linnriike ja hellenistliku kultuuri levikuala ning Rooma riigi laie-

nemist;  

 teab, kes olid Homeros, Herodotos, Sokrates, Platon, Aristoteles, Perikles, Aleksander 

Suur, Romulus, Caesar, Augustus, Constantinus Suur, Jeesus ja Paulus, ning iseloomus-

tab nende tegevust;  

 teab ja kasutab kontekstis mõisteid polis, aristokraatia, türannia, demokraatia, hellen, 

barbar, kodanik, senat, konsul, vabariik, keisririik, patriits, plebei, Piibel, Vana Testa-

ment, Uus Testament, Rooma õigus.  

 

Õppesisu  
Kreeta-Mükeene  

Arheoloogilised kaevamised: Knossos, Mükeene, Trooja. Kiri, selle dešifreerimise tulemused.  

Kreeta ja Mükeene ühiskond. Naiste positsioon Kreetal. Kreeta-Mükeene mõju hilisemale Kree-

ka tsivilisatsioonile.  

Kreeka linnriigid: valitsemine, kodanikkond, eluolu. Sparta ja Ateena.  
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Hellenid ja barbarid: hellenite kasvatus, haridus ja igapäevaelu.  

Kreeka kultuur: mütoloogia ja religioon. Homerose eeposed. Ajalookirjutuse algus. Kõnekunst. 

Teater. Filosoofia: Sokrates, Platon, Aristoteles. Olümpiamängud.  

Makedoonia tõus ja hellenism: Aleksander Suur.  

Rooma riigi teke.  

Rooma vabariik ja selle korraldus.  

Rooma tõus suurriigiks: armee. Caesar. Keisrivõimu kehtestamine: Augustus. Lääne-Rooma ja 

Ida-Rooma. 

Rooma ühiskond ja eluolu: perekond, kasvatus ja haridus. Rooma õigus. Rooma kui antiikaja 

suurlinn. Ehituskunst.  

Religioon: ristiusu teke ja levik ning tõus riigiusuks.  

Antiiktsivilisatsioonide saavutused ja tähtsus maailma ajaloos.  

 

11. klass 

 

III Keskaeg – uusaeg 

 

Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane:  

 mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost keskaja kontekstis;  

 iseloomustab keskaja ühiskonda ja eluolu ning analüüsib kriitiliselt keskaja erinevaid tea-

beallikaid;  

 iseloomustab kiriku osa keskaja ühiskonnas ja kultuuris ning inimeste mõttemaailma ku-

jundajana;  

 teab linnade tekkimise põhjusi ja iseloomustab, kuidas funktsioneeris linnaühiskond;  

 iseloomustab islami teket ja levikut ning väärtustab islami kultuuripärandit;  

 teab ristisõdade põhjusi ja tulemusi ning mõju kultuurile ja väärtushinnangutele;  

 iseloomustab keskaegsete ülikoolide tegevust;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kirik, klooster, vaimulikud ordud, ketserlus, inkvi-

sitsioon, ristisõjad, läänikord, naturaalmajandus, raad, tsunft, gild, Hansa Liit, skolasti-

ka, koraan;  

 teab, kes olid Muhamed, Karl Suur, Innocentius III ja Aquino Thomas, ning iseloomustab 

nende tegevust.  

 mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemusliku seose ning väärtushinnangute muutumist 

uusajal;  

 iseloomustab uut maailmapilti ning selgitab renessansi, maadeavastuste ja reformatsiooni 

osa selle kujunemisel; analüüsib kriitiliselt erinevaid teabeallikaid;  

 teab, mis mõju avaldasid Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni reformid Euroopale;  

 iseloomustab industriaalühiskonda ning analüüsib selle mõju inimeste igapäevaelule;  

 näitab ja analüüsib uusajal toimunud muutusi Euroopa poliitilisel kaardil;  

 tunneb teaduse ja tehnika arengu põhijooni ning tähtsamaid saavutusi uusajal;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid renessanss, humanism, reformatsioon, absolutism, 

parlamentarism, valgustus, revolutsioon, reform, kapitalism, kolonialism, monopol, ur-

baniseerumine, sotsialism;  
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 teab, kes olid Leonardo da Vinci, Christoph Kolumbus, Fernão de Magalhães, Martin Lu-

ther, Louis XIV, Voltaire, George Washington, Napoleon, Karl Marx ja Otto von 

Bismarck, ning iseloomustab nende tegevust.  

 

Õppesisu  
Keskaeg 

Rahvasterändamine ja Lääne-Rooma riigi langus.  

Frangi riik: Karl Suur. Lääne-Euroopa riikide teke.  

Ühiskond ja eluolu: läänikord. Feodaalide ja talurahva eluolu. Rüütlikultuur.  

Linnaühiskond: kaubandus, käsitöö, valitsemine.  

Islami teke ja levik: Muhamed. Koraan.  

Ilmalik võim ja vaimulik autoriteet: keisrivõim ja paavstlus. Religiooni dominantsus. Vaimuli-

kud ordud. Ketserlus.  

Ristisõjad. Ülikoolid ja skolastika.  

Uusaeg  

Uue maailmapildi kujunemine: renessanss ja humanism, maadeavastuste mõjud ja tagajärjed, 

reformatsioon ja vastureformatsioon.  

Absolutism ja parlamentarism: poliitiline kaart uusaja alguses. Absolutism Prantsusmaal, parla-

mentarismi kujunemine ja kindlustumine Inglismaal. Ameerika Ühendriikide iseseisvumine.  

Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade mõju Euroopale: valgustus. Prantsuse revolutsioon 

ja Napoleoni sõjad, nende mõju Euroopale. Viini kongress. Rahvusluse tõus ja rahvusriikide te-

ke.  

Industriaalühiskond: tööstuslik pööre, industriaalühiskonna iseloomulikud tunnused, masstoot-

mine ja monopolid. Maailmamajandus, teaduse ja tehnoloogia areng uusajal.  

 

IV Eesti ajalugu I kuni 17. ja 18. sajandini  

 

Õpitulemused  
Kursuse lõpul õpilane:  

 teab ja iseloomustab tähtsamaid Eesti esiaja perioode inimeste tegevusalade ning eluolu 

muutuste alusel; tõlgendab muististe alusel inimeste eluolu ja ühiskondlikku korraldust 

ning uskumusi ja vaimulaadi;  

 iseloomustab esiaja eestlaste suhteid naaberrahvastega ning vastastikuseid mõjutusi;  

 iseloomustab Eesti halduskorraldust ja majanduslikku arengut esiaja lõpul;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisted arheoloogiline kultuur, muistis, muinaslinnus, kal-

me, maakond, kihelkond, malev, animism.  

 analüüsib Balti ristisõja põhjusi, käiku ja tulemusi erinevate osaliste vaatenurgast;  

 tunneb muutusi Vana-Liivimaa riiklikus korralduses ja poliitilisel kaardil; iseloomustab 

suhteid naaberriikidega;  

 analüüsib Jüriöö ülestõusu tähtsust ja tähendust ajaloolise narratiivina;  

 iseloomustab Eesti keskaja ühiskonda: läänikord, talurahva õiguslik seisund ja majandus-

lik olukord, käsitöö ja kaubandus, eluolu linnades; loob seoseid Eesti ja Euroopa ajaloo 

vahel keskajal;  

 iseloomustab Eesti keskaja kultuuri põhijooni ning mõistab ristiusu mõju Eesti kultuurile, 

vaimuelule ja väärtushinnangute muutumisele; mõistab kultuurilist järjepidevust;  

 analüüsib kriitiliselt keskaja kroonikaid ja teisi teabetekste;  
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 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Vana-Liivimaa, Liivi Ordu, vasallkond, mõis, teo-

orjus, sunnismaisus, adramaa;  

 teab, kes olid Lembitu, Kaupo, piiskop Albert ja kroonik Henrik, ning iseloomustab nen-

de tegevust; 

 iseloomustab rahvusvahelisi suhteid Läänemere piirkonnas 16. sajandil; võrdleb suurrii-

kide mõju Läänemere piirkonnas 16. sajandil;  

 selgitab Liivi sõja eellugu, käiku ja tulemusi; analüüsib ning hindab allikate alusel sõja 

osaliste tegevust;  

 teab muutusi riiklikus korralduses ja poliitilisel kaardil sõdade ajal;  

 iseloomustab reformatsiooni mõju ja tähtsust eesti kultuuriloos; analüüsib muutusi men-

taliteedis ning vaimuelus;  

 teab, kes olid Balthasar Russow, Ivan IV ja Wolter von Plettenberg, ning iseloomustab 

nende tegevust;  

 teab, kuidas toimus Rootsi võimu järkjärguline kehtestamine kogu Eesti alal;  

 iseloomustab Rootsi poliitikat Eesti- ja Liivimaal ning annab sellele allikate ja teabeteks-

tide põhjal hinnangu; hindab allikate usaldusväärsust;  

 iseloomustab talurahva õigusliku ja majandusliku olukorra muutumist Rootsi ajal;  

 mõistab luterluse mõju ja Rootsi aja tähtsust eesti kultuuri ja hariduse arengus, ajaloos 

ning tänapäeval;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid rüütelkond, reduktsioon, vakuraamat, piiblikonve-

rentsid, Vastne Testament, Academia Gustaviana;  

 teab, kes olid Bengt Gottfried Forselius, Gustav II Adolf, Johan Skytte ja Karl XI ning 

iseloomustab nende tegevust; 

 selgitab Põhjasõja põhjusi, tulemusi ja mõju;  

 iseloomustab Balti erikorda ning selle mõju Eesti arengule;  

 analüüsib allikate ja teabetekstide alusel talurahva majandusliku olukorra ning õigusliku 

seisundi muutumist;  

 analüüsib rahvastikuprotsesse mõjutanud tingimusi;  

 analüüsib Euroopa valgustusideede mõju eesti vaimuelule;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Balti erikord, restitutsioon, asehalduskord, vennas-

tekogud;  

 teab, kes olid Karl XII, Peeter I, Katariina II, Anton Thor Helle ja August Wilhelm 

Hupel, ning iseloomustab nende tegevust.  

 

Õppesisu  
Esiaeg  

Antropogeneesi põhijärgud. Inimasustuse levik maailmas. Jääaeg ja selle taandumine. Inimasutu-

se algus Euraasia põhjaosas.  

Tähtsamad arheoloogilised kultuurid. Muinasaja allikad ja nende uurimine.  

Kiviaja kultuurid Eestis: Kunda kultuur, kammkeraamika kultuur, nöörkeraamika ehk venekir-

veste kultuur – elanike peamised tegevusalad ning kultuuri iseloomustavad muistised.  

Metalliaeg. Pronksiaeg. Asva kultuur. Rauaaeg. Põlispõllundus, kalmed, linnused.  

Eesti esiaja lõpul. Suhted naabritega: idaslaavlased, balti hõimud, viikingid. Rahvusvaheliste 

kaubateede kujunemine ja Eesti.  
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Eesti ühiskond esiaja lõpul: sotsiaalne kihistumine. Maakonnad ja kihelkonnad. Linnused. Külad 

ja elamud.  

Muinasusund ja ristiusu levik Eestis. Muinasusundi seos loodusega. Vanimad teated ristiusu le-

vikust Eestis.  

Keskaeg  

Paavsti võim ja hegemonistlikud taotlused: ristisõdade põhjused ja peasuunad. Läänemere maade 

ristiusustamine. Keskaegne kolonisatsioon. Lääne-Euroopa ühiskonna eeskuju Eesti keskaja 

ühiskonna kujunemisel.  

Muistne vabadusvõitlus: Balti ristisõdade põhjused. Muistse vabadusvõitluse käik. Eestlaste 

lüüasaamise põhjused ja tagajärjed. Henriku Liivimaa kroonika ajalooallikana.  

Vana-Liivimaa riigid: riiklik korraldus ja poliitiline kaart. Seisused. Maapäev. Vana-Liivimaa 

riikide omavahelised suhted ja suhted naabritega. Jüriöö ülestõus, selle põhjused ja tagajärjed. 

Keskaja ühiskond Eestis: läänikorraldus. Mõisate rajamine. Sunnismaisuse ja teoorjuse kujune-

mine. Keskaegsed linnad Eestis: linnade valitsemine. Käsitöö, kaubandus, Hansa Liit. Gildid ja 

tsunftid. Eluolu linnas.  

Kirik ja kultuur: vaimulikud ordud ja kloostrid. Arhitektuur.  

Üleminekuaeg keskajast uusaega  

Tugeva keskvõimuga riikide kujunemine Läänemere regioonis.  

Reformatsioon Eestis: haridusolud. Eestikeelse trükisõna algus.  

Liivi sõda: Vana-Liivimaa asend Läänemere regioonis. Liivi sõja eellugu, käik ja tulemused.  

Eesti kolme kuningriigi valduses: riiklik korraldus ja poliitiline kaart. Vastureformatsioon.  

Kultuuri areng: Balthasar Russowi kroonika ajalooallikana. Reformatsiooni ja vastureformat-

siooni mõju vaimuelule.  

Rootsi aeg  

Rootsi suurriigi ajastu.  

Rootsi keskvõim ja baltisaksa aadel.  

Majanduslik areng: talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord. Reduktsioon ja selle tu-

lemused. Manufaktuuride teke. Kaubandus.  

Vaimuelu ja kultuur: luterlus riigiusuna. Esimesed gümnaasiumid. Ülikooli asutamine Tartus. 

Rahvaharidus. Eestikeelse kirjasõna levik.  

Eesti 18. sajandil  

Venemaa euroopastumine 18. sajandil. Katariina II valgustatud absolutism.  

Põhjasõda: Põhjasõja põhjused, käik ja tulemused.  

Rahvastikuprotsessid Eestis 16.–18. sajandil. Sõdade, haiguste, olmetingimuste ja näljahädade 

mõju rahvastikule.  

Balti erikord: Vene keskvõim ja baltisaksa seisuslik omavalitsus. Talurahva õiguslik seisund ja 

majanduslik olukord. Asehalduskord.  

Vaimuelu 18. sajandil: baltisaksa kultuur ja talurahvakultuur. Rahvaharidus. Pietism ja valgustus.  

 

12. klass 

 

V Eesti ja maailm 19. sajandil ja 20. sajandi I poolel 

 

Õpitulemused  
Kursuse lõpul õpilane:  
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 teab, kuidas muutus talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord, ning selgitab ma-

jandusprotsesside ja talurahvaseaduste seoseid;  

 mõistab ärkamisaja tähendust ja tähtsust ning selle mõju kodanikuühiskonna kujunemise-

le Eesti ajaloos;  

 iseloomustab rahvusliku liikumise eeldusi ja seoseid Euroopaga;  

 teab, millised olid tähtsamad rahvusliku liikumise ettevõtmised ning kes olid rahvusliku 

liikumise eestvedajad; analüüsib allikate alusel rahvusliku liikumise ettevõtmisi ja ideid;  

 iseloomustab muutusi Eesti ühiskonnas ja ühiskondlik-poliitilise mõtte arengut 19. sajan-

di lõpul ning loob seoseid omariikluse kujunemisega;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid estofiil, ärkamisaeg, rahvuslik liikumine, venesta-

mine, Aleksandrikool;  

 teab, kes olid Karl Ernst von Baer, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Johann Voldemar 

Jannsen, Jakob Hurt, Carl Robert Jakobson, Lydia Koidula ja Jaan Tõnisson, ning ise-

loomustab nende tegevust; 

 iseloomustab suurriikide arengujooni ja rolli muutumist rahvusvahelistes suhetes;  

 teab suurriikide sõjalis-poliitilisi blokke ning analüüsib Antanti ja Kolmikliidu taotlusi;  

 tunneb maailma poliitilist kaarti enne Esimest maailmasõda: näitab kaardil suurriikide sõ-

jalistesse blokkidesse kuuluvaid riike, koloniaalimpeeriume;  

 iseloomustab maailma majanduse arengujooni; analüüsib teaduse ja tehnika mõju;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid imperialism, monopol, Antant, Kolmikliit. analüü-

sib Esimese maailmasõja põhjusi ning sõdivate poolte taotlusi;  

 analüüsib Esimese maailmasõja tagajärgi ja mõju maailma arengule;  

 analüüsib Eesti omariikluse saavutamise eeldusi ja protsessi;  

 teab Eesti Vabadussõja sündmusi ning kirjeldab sõja käiku kaardi alusel;  

 mõistab Vabadussõja ja Tartu rahu tähendust Eesti Vabariigi kindlustumisel;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Veebruarirevolutsioon, autonoomia, Asutav Kogu, 

Landeswehr, Tartu rahu;  

 teab, kes olid Nikolai II, Vladimir Lenin, Jaan Poska, Johan Laidoner ja Konstantin Päts, 

ning iseloomustab nende tegevust; 

 analüüsib ja võrdleb rahvusvahelisi suhteid 1920. ja 1930. aastail ning teab muutuste põh-

jusi;  

 teab ja iseloomustab rahvusvahelisi kriise: Kaug-Ida, Etioopia, Hispaania kodusõda;  

 iseloomustab majanduse arengut maailmasõdadevahelisel perioodil ning selgitab majan-

duskriisi põhjusi ja mõju;  

 analüüsib ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda;  

 analüüsib Eesti ühiskonna poliitilist arengut 1920. ja 1930. aastail, selgitab autoritarismi 

kujunemise põhjusi ja mõju ühiskonnale ning iseloomustab vaikivat ajastut;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid demokraatia, diktatuur, autoritarism, totalitarism, 

kommunism, NSVL, fašism, natsionaalsotsialism, Rahvasteliit, Versailles’ süsteem, vaikiv 

ajastu, parlamentarism, vabadussõjalased;  

 teab, kes olid Jossif Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Franklin D. Roosevelt, Kons-

tantin Päts ja Jaan Tõnisson, ning iseloomustab nende tegevust.  
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Õppesisu  
Moderniseeruv Euroopa: industriaalühiskonna kujunemine, rahvuslik liikumine. Venemaa 19. 

sajandil ja 20. sajandi algul.  

Talurahva vabanemine: pärisorjuse kaotamine Eestis. Talurahva omavalitsuse kujunemine. Talu-

de päriseksostmine. Usuvahetusliikumine. Tööstuse areng. Erinevused Põhja- ja Lõuna-Eesti 

arengus.  

Ärkamisaeg: Eelärkamisaeg. Estofiilid. Tartu ülikool 19. sajandil. Estofiilid. Eesti haritlas-konna 

kujunemise algus. Seltsiliikumine. Tähtsamad rahvusliku liikumise ettevõtmised ja nende eest-

vedajad, erimeelsused eesmärkide saavutamisel.  

Moderniseeruv Eesti: majanduse areng. Raudteede ehitamine, selle mõju majanduslikule ja sot-

siaalsele arengule. Suurtööstuse kujunemine. Põllumajanduse areng. Talurahva kihistumine. Üle-

venemaaliste seaduste laienemine Eestile. Venestusaja mõju haridusele, kultuurile ja rahvusliku-

le liikumisele. Rahvusliku professionaalse kultuuri kujunemine. Uus rahvuslik tõus. Poliitilised 

rühmitused Eestis. 1905. aasta sündmused ja nende mõju ühiskonnale.  

Maailm Esimese maailmasõja eel  

Suurriikide arengujooni: poliitiliste süsteemide erinevused, Venemaa.  

Maailma majandus: teadusrevolutsioon, monopolid, kapitali eksport, vabaturumajandus ja pro-

tektsionism.  

Suurriikide liidud: kujunemise põhjused ja tagajärjed.  

Esimene maailmasõda  

Esimese maailmasõja põhjused.  

Sõdivad pooled ja tähtsamad sõjatandrid.  

Esimese maailmasõja tagajärjed: impeeriumide lagunemine, uute rahvusriikide sünd Euroopas, 

uus maailmakord ja Rahvasteliit.  

Eesti iseseisvumine: eeldused, iseseisvumine, Vabadussõda, Tartu rahu.  

Maailmasõdadevaheline aeg: demokraatia ja diktatuurid  

Euroopa-kesksus ning rahvusvahelised suhted.  

Demokraatia levik.  

Demokraatia põhijooned Suurbritannia, Prantsusmaa ja USA näitel: poliitiline süsteem, majan-

dus, ühiskonnaelu.  

Majanduskriis: põhjused, levik ja mõju, Roosevelti uus kurss.  

Autoritarism, totalitarism: fašism, natsionaalsotsialism, kommunism.  

Diktatuuride iseloomulikud jooned, eripärad ja levik: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonna-

elu.  

Uute konfliktide kujunemine, kriisikolded.  

Eesti tee demokraatialt autoritarismile: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu.  

 

VI Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel 

 

Õpitulemused  
Kursuse lõpul õpilane:  

 analüüsib rahvusvahelisi suhteid Teise maailmasõja eel;  

 iseloomustab Teise maailmasõja põhjusi ja tagajärgi;  

 iseloomustab sõjategevust kaardi järgi;  

 teab Hitleri-vastase koalitsiooni kujunemislugu;  

 analüüsib Teise maailmasõja mõju Eesti ajaloole;  
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 teab, kes olid Winston Churchill, Charles de Gaulle, Dwight Eisenhower, Georgi Žukov, 

Johannes Vares ja Otto Tief, ning iseloomustab nende tegevust;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Anšluss, Müncheni konverents, MRP, baaside le-

ping, okupatsioon, suvesõda, Atlandi harta, ÜRO; 

 analüüsib külma sõja põhjusi ja kujunemist ning teab avaldumisvorme;  

 analüüsib külma sõja kriiside tekkimise põhjusi ning osaliste taotlusi ja tulemusi;  

 analüüsib rahvusvahelist olukorda külma sõja ajal;  

 iseloomustab kahe Saksa riigi arengut külma sõja ajal;  

 teab, kes olid Harry Truman, John F. Kennedy, Nikita Hruštšov, Fidel Castro, Konrad 

Adenauer ja Willy Brandt, ning iseloomustab nende tegevust;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid külm sõda, kriisikolle, NATO, VLO, võidurelvastu-

mine, raudne eesriie; 

 analüüsib demokraatlike riikide arengu põhijooni;  

 teab Euroopa integratsiooni kujunemist ja põhietappe;  

 teab, kes olid Ronald Reagan ja Robert Schumann, ning iseloomustab nende tegevust;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu, OSCE. analüüsib 

kommunistliku süsteemi kujunemislugu ja põhijooni;  

 iseloomustab NSVLi ühiskonnaelu arengut;  

 analüüsib kommunistliku süsteemi kriiside põhjusi ja tagajärgi;  

 analüüsib Eesti ühiskonna arengut Nõukogude okupatsiooni ajal;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kollektiviseerimine, industrialiseerimine, stalinism, 

sula, stagnatsioon, dissidentlus, Brežnevi doktriin, plaanimajandus, sotsialismileer, liidu-

vabariik, kultuurirevolutsioon;  

 teab, kes olid Jossif Stalin, Nikita Hruštšov, Leonid Brežnev, Mao Zedong, Johannes Kä-

bin, Aleksander Dubček ja Lech Walesa, ning iseloomustab nende tegevust; 

 analüüsib kommunistliku süsteemi lagunemise põhjusi;  

 teab ja näitab muutusi maailma poliitilisel kaardil pärast külma sõja lõppu;  

 analüüsib jõudude vahekorra muutusi rahvusvahelistes suhetes ning uute pingekollete ku-

junemist;  

 analüüsib Eesti iseseisvuse taastamist ning teab riikluse ülesehitamise käiku;  

 selgitab Eesti integreerumist Euroopasse ja maailma;  

 teab, kes olid Ronald Reagan, Mihhail Gorbatšov, Boris Jeltsin, George Bush, Helmut 

Kohl, Vaclav Havel, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar Savisaar ja Mart Laar, ning ise-

loomustab nende tegevust;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid perestroika, glasnost, laulev revolutsioon, Rahva-

rinne, Balti kett, interrinne, ERSP, Eesti Kongress, Põhiseaduse Assamblee. 

 

Õppesisu  

Teine maailmasõda  

Teine maailmasõda kui Esimese maailmasõja jätk.  

Teise maailmasõja põhjused: Saksamaa, Nõukogude Liidu ja Jaapani agressiivne välispoliitika 

ning demokraatlike Lääneriikide lepituspoliitika nurjumine.  

Sõdivad pooled: Saksamaa ja tema liitlased. Hitleri-vastane koalitsioon ja selle kujunemine: At-

landi harta, Teherani, Jalta ja Potsdami konverentside tähtsus.  
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Tähtsamad sõjatandrid ja lahingud: rinded, tähtsamaid lahingud (Pearl Harbor, Moskva, Midway, 

Stalingrad, Kursk, El-Alamein, Normandia dessant).  

Teise maailmasõja tulemuste vastuolulisus ja selle tagajärjed maailma poliitilisele, majandusliku-

le ja ideoloogilisele arengule.  

Eesti Teises maailmasõjas: iseseisvuse kaotamine, okupatsioonid, sõjakaotused ja -kahjud, sõja 

mõju inimeste elukäikudele. Pagulaskond.  

Külma sõja kujunemine ja selle avaldumise vormid: võidurelvastumine, liidud. Kriisid: Korea 

sõda, Suessi kriis, Kuuba kriis, Vietnami sõda, Berliini kriisid.  

Kahepooluseline maailm: USA ja NSVLi vastasseis.  

Lõhestatud Saksamaa: lõhestamine, kahe Saksa riigi vahelised suhted. 

Demokraatlik maailm pärast Teist maailmasõda  

USA: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu.  

Ühise Euroopa integratsiooni otsingud. Euroopa integratsioon.  

NSVL ja kommunistlik süsteem  

Kommunistliku süsteemi kujunemine.  

Ida-blokk: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu, Moskva poliitika ja kriisid: Ungari üles-

tõus, Praha kevad, Poola kriisid, solidaarsus.  

NSVL: stalinism, sula, stagnatsioon.  

Eesti NSV: ühiskond, majanduse areng, rahvastik, vastupanu vormid, suhted väliseestiga.  

Maailm sajandivahetusel  

NSVLi ja kommunistliku süsteemi lagunemine: Berliini müüri langemine, majanduslikud ja po-

liitilised reformid NSVLis. Kommunistliku bloki lagunemise ja kommunistlike ideede krahhi 

mõju väärtushinnangutele.  

Külma sõja lõpp ja geopoliitilised muudatused: poliitilise kaardi muutumine.  

USA rolli muutus: uus jõudude vahekord maailmas.  

Eesti iseseisvuse taastamine. Integratsioon Euroopasse ja maailma: laulev revolutsioon, riikluse 

taastamine.  

Uued pingekolded: Balkani kriis. 

 

VII 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm 

 

Õpitulemused  
Kursuse lõpul õpilane:  

 teab tähtsamate ideoloogiate põhiseisukohti ja iseloomustab nende mõju ühiskonnale;  

 teab teaduse ja tehnika arengu saavutusi ning iseloomustab nende rakendumist igapäeva-

elus;  

 analüüsib kultuuri arengu põhijooni ning seostab neid ühiskonnas toimunud muutustega; 

 analüüsib, mis asjaoludel kujunesid ja muutusid inimeste hoiakud ning väärtushinnangud 

sõja ja rahu küsimuses 20. sajandi jooksul;  

 analüüsib rahvusvaheliste organisatsioonide rolli riikidevahelistes suhetes;  

 teab Lähis-Ida kriisikolde kujunemise põhjusi, selgitab kriisi olemust ja püüdeid seda la-

hendada;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid desarmeerimine, võidurelvastumine, patsifism; 

 selgitab, millised arengusuunad ühiskonnas tegid võimalikuks inimsusevastaste kuritegu-

de toimepaneku;  
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 mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise vajalik-

kust;  

 teab inimsusevastaste kuritegude toimepanemise viise ja nende tagajärgi;  

 seletab ja kasutab kontekstis mõisteid genotsiid, holokaust, küüditamine, GULAG; 

 iseloomustab koloniaalsüsteemi toimimist, selle lagunemise põhjusi ja tagajärgi;  

 analüüsib uute vastasseisude kujunemist maailmas pärast külma sõja lõppu.  

 

Õppesisu  
Eluolu ja kultuur  

Ühiskondlikud liikumised ja ideoloogiad: sotsialism, liberalism, noorsooliikumine, neegriliiku-

mine, feminism, keskkonnakaitse. Ühiskondlike liikumiste ja ideoloogiate avaldumine kultuuris.  

Muutused eluolus: viktoriaanliku maailma lagunemine, naiste emantsipatsioon, spordi populaar-

suse kasv, mood, massikultuur, kodumasinad.  

Teaduse ja tehnika areng: autoajastu, raadio, televisioon, arvuti ja internet, kosmoseajastu.  

Kultuurivaldkondade arengu iseloomulikud jooned: vaimse murrangu ilmingud kunstis, kirjan-

duses, arhitektuuris, muusikas.  

Multikultuursuse kontseptsioon.  

Poliitiliste olude mõju Eesti kultuurile ja eluolule.  

Sõja ja rahu küsimus  

Suhtumine sõdadesse: patsifism, võidurelvastumine, desarmeerimine, tuumasõja oht.  

Rahvusvahelised organisatsioonid: Rahvasteliit, ÜRO, NATO, uue maailmakorra loomise kat-

sed.  

Konfliktid ja nende lahendamise püüded Lähis-Ida näitel.  

Eesti osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide töös.  

Inimsusevastased kuriteod  

Massikuritegude ideoloogilised alused ja psühholoogilised juured.  

Koonduslaagrid, GULAG.  

Küüditamised.  

Natsismikuriteod: holokaust.  

Kommunismikuriteod.  

Genotsiid, etnilised puhastused.  

Inimsusevastased kuriteod Eestis.  

Muu maailm  

Koloniaalsüsteemi lagunemine ja selle tagajärjed.  

Uute vastasseisude kujunemine, terrorism.  

Islamimaailma aktiviseerumine ja vastuolud läänega.  

 

Lõiming teiste ainetega 

Gümnaasiumi ajalugu on tihedalt seotud ühiskonnaõpetuse, geograafia, filosoofia ajaloo ja ini-

meseõpetusega. Nii käsitletakse geograafias põhjalikumalt rahvastiku-, linnastumis- ja maail-

mamajandusprobleeme ning nende seoseid üleilmastumisega. Samal ajal süvendab ühiskonna-

õpetus õpilaste teadmisi riigist, mis on saadud ajalooõpetuse kaudu.  

 

Erinevused riiklikust õppekavast 

Ajaloo ainekava vastab riiklikule õppekavale. 
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ÜHISKONNAÕPETUS 

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid  
Gümnaasiumi ühiskonnaõpetusega taotletakse, et õpilane:  

 mõistab, väärtustab ja kaitseb inimõigusi ja põhivabadusi; austab demokraatia põhimõt-

teid ja demokraatlikke väärtusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid, on seaduskuule-

kas;  

 määratleb ennast Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna, teadvustab oma kohustusi ja vas-

tutust kodanikuna; toetab oma käitumisega ühiskonna, kultuuri ja looduskeskkonna jätku-

suutlikku arengut ning kavandab teadlikult oma tulevikku;  

 austab enda ja teiste inimväärikust, suhtub eelarvamusteta ja lugupidavalt kõigisse ini-

mestesse ning arvestab nende erivajadusi;  

 mõistab ja austab oma ja teiste rahvaste kultuuri väärtuslikkust, erinevaid maailmavaate-

lisi tõekspidamisi (v.a inimsusevastased) ning saab aru kultuuride dialoogi tähendusest ja 

vajalikkusest;  

 märkab, uurib ning seostab ühiskonnas toimuvaid protsesse ja arengut ning aitab võima-

luste piires probleemidele lahendusi leida;  

 omandab majandusliku mõtlemise alused ning oskuse toimida turumajanduse tingimus-

tes;  

 põhjendab ning kaitseb oma seisukohti ja valikuid argumenteeritult ning suudab osaleda 

arutelus ja väitluses; oskab eristada emotsionaalseid ja poliitiliselt kallutatud hinnanguid 

objektiivsest tõest; austab igaühe õigust isiklikule arvamusele ja sõnavabadusele;  

 hangib eesmärgipäraselt ühiskonnaalast teavet erinevatest allikatest, suudab seda tõlgen-

dada, üldistada, kriitiliselt hinnata, talletada ja edastada, järgides seejuures autoriõigust;  

 valib sobivad ja loovad meetodid, et teostada ideid, mis toetuvad olukorra, enda suutlik-

kuse ja ressursside adekvaatsele hindamisele ja tegevuse tulemuste prognoosile ning on 

kooskõlas püstitatud eesmärkidega.  

 

Juhtmotiivid 
Gümnaasiumi ühiskonnaõpetus on kujundatud vastavuses tänapäeva sotsiaalteaduste arengu ja 

ühiskondlike vajadustega. Õpilased omandavad sotsiaalse kirjaoskuse, s.o teadmised, oskused, 

väärtused ja hoiakud, mis on vajalikud vastutustundlikuks toimetulekuks dünaamilises ja mitme-

kultuurilises keskkonnas. Õppeaine eesmärk on luua eeldused aktiivse ja kompetentse kodaniku 

kujunemiseks, kes suudab kohaneda muutustega, oskab ennast arenguga suhestada, oma kodani-

kupositsiooni kujundada, on avatud uutele ideedele ja elukestvale õppimisele. Õppeaine oman-

damisega valmistuvad õpilased toimima teadlike kodanikena demokraatlikus ühiskonnas. Güm-

naasiumi ühiskonnaõpetus käsitleb nüüdisaegse ühiskonna sotsiaalseid suhteid ning protsesse ja 

tutvustab ühiskonnaelu põhivaldkondade (majandus, poliitika, õigus) korraldust ja toimimist. 

Kõiki valdkondi analüüsitakse nii ühiskonnast kui tervikust lähtudes kui ka indiviidi positsioo-

nist ja rollidest tulenevalt. Põhikoolis omandatut Eesti riigi ja ühiskonna toimimisest laiendatakse 

Euroopa ja maailma probleemide käsitlemisega. Lisaks Eesti ja Euroopa ainesele leiavad käsit-

lemist ka olulised globaalsed ühiskonnaprobleemid.  

 

Õpilane puutub ühiskonnas kokku erinevate eluvaldkondade ja situatsioonidega. Et toetada õpi-

lase sotsialiseerumist ja ühiskondliku kompetentsuse kujunemist, hõlmab ainekava mitmekesist 

teemaderingi inimõigustest autoriõiguste ja tarbijakaitseni. Kiiresti muutuvas ühiskonnas jääb 
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õpetaja ülesandeks pöörata tähelepanu aktuaalsetele teemadele ja probleemidele ning arutleda 

õpilastega nende üle. Seejuures toetatakse õpilaste iseseisva kriitilise analüüsioskuse ja otsustus-

võime kujunemist. See aitab õpilastel seada isiklikke eluplaane ning mõista erinevate vaadete, 

demograafiliste ja sotsiaal-majanduslike karakteristikutega inimesi. Ühiskonnaõpetuse kaks kur-

sust koosnevad neljast teemavaldkonnast: ühiskond ja selle areng; riik ja poliitika demokraatli-

kus ühiskonnas; majanduse toimimine; üleilmastumine ja jätkusuutlik areng. 

 

Ühiskonda ja selle arengut käsitlevas teemavaldkonnas:  

 vaadeldakse ühiskonna kui sotsiaalse süsteemi elemente: sotsiaalset struktuuri (rühmi, 

kihte, kogukondi), sotsiaalseid suhteid ja protsesse (nt koostööd ja konflikti, võimu, al-

lumist ja vastupanu, lõimumist ja eristumist, tõrjutust ja osalust, mobiilsust, kihistumist);  

 analüüsitakse ühiskonna elu reguleerivaid norme ja väärtusi ning erinevates valdkonda-

des välja kujunenud institutsionaalset korraldust (näiteks perekonda, riiki, turgu, õigust, 

meediat);  

 uuritakse avaliku ja erasektori olemust ning funktsioone; tutvutakse kodanikuühiskonna 

struktuuri ja ülesannetega, analüüsitakse sektoritevahelise koostöö võimalusi ja kogemu-

si;  

 õpitakse tundma ühiskonna erinevaid vorme ja arengujärke; tutvutakse nüüdisühiskonna 

kujunemisloo ja peamiste tunnusjoontega, pöörates erilist tähelepanu ühiskonna moderni-

seerumisprotsessile ning info- ja teadmusühiskonna arengule.  

 

Riiki ja demokraatlikku riigivalitsemist käsitlevas teemavaldkonnas:  

 süvenetakse demokraatliku poliitilise süsteemi toimimisse, selle erinevustesse mittede-

mokraatlikest režiimidest; selgitatakse totalitaarsete ühiskondade inimsusevastast ole-

must;  

 avatakse õigusriigi olemust ja võimude lahususe olulisust; käsitletakse inimõiguste kait-

set, kodanike poliitiliste õiguste ja vabaduste realiseerimise võimalusi ja sellega seotud 

institutsioone; selgitatakse põhjusi, mis võivad viia kodanike riigist võõrdumisele;  

 vaadeldakse erinevate demokraatia vormide plusse ja miinuseid, sidudes seda Eesti polii-

tika probleemidega;  

 õpitakse tundma poliitiliste ideoloogiate põhijooni ja seisukohti erinevates poliitikavald-

kondades (hariduses, sotsiaalsfääris, maksupoliitikas jm);  

 käsitletakse erakondade ja kodanikuühenduste arenguprobleeme Eestis; õpitakse tundma 

valimiste protsessi ja omandatakse oskused oma valimisõiguse realiseerimiseks;  

 käsitletakse kodanike kaasamist avaliku võimu teostamisse ja võimalusi mõjutada avaliku 

võimu tegevust, sh tutvutakse erakondade, kodanikuühenduste ja survegruppide tegevu-

sega; omandatakse oskused kodanikualgatuste ja aktsioonide õiguspäraseks korraldami-

seks.  

 

Majandust käsitlev teemavaldkond aitab kujundada noorte valmisolekut erinevateks karjäärivali-

kuteks ja aktiivseks osaluseks majanduselus. Õppetöö käigus:  

 õpitakse tundma nüüdisaegse turumajanduse seaduspärasusi ja protsesse; käsitletakse 

rahvusliku rikkuse ja ühiskonna heaolu allikaid ja tegureid, era- ja avalike huvide erine-

vust ning ühiskondlike ressursside kasutamise põhimõtteid;  

 tutvutakse Eesti majanduse ja tööturu arengusuundadega, sealhulgas teadmusmajanduse 

ja loomemajanduse arenguperspektiividega ning ettevõtlust ja töösuhteid reguleerivate 
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olulisemate õigusaktidega. Eesti majanduse arengut vaadeldakse maailmamajanduse, eriti 

Euroopa Liidu kontekstis;  

 õpitakse tundma ettevõtluse aluseid tasemel, mis võimaldab õppijal igapäevaelus toime 

tulla ja hinnata realistlikult oma võimalusi ettevõtjana.  

 

Neljanda teemavaldkonna kaudu laiendavad õppijad oma teadmisi globaalsetest probleemidest ja 

toimijatest. Eesmärgiks on õppida nägema, kuidas igaüks saab panustada maailma turvalisemaks 

ja humaansemaks muutmisse. Aine sisu kaudu:  

 õpitakse mõistma maailma mitmekesisust, riikide huvisid, koostööd ja probleeme glo-

baalse infoühiskonna kujunemisel ning riskiühiskonna käsitlemisel;  

 vaadeldakse rahvusriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide osa tänapäeva maailmas, 

antakse ülevaade riikidevahelise koostöö väljakutsetest (kliimamuutus ja teised ökoka-

tastroofid, rahvusvaheline terrorism, rahvusvaheline migratsioon, võitlus vaesusega, maa-

ilmamajanduse ja maakera rahvastiku arenguprobleemid jms);  

 tutvutakse üleilmastumise ilmingute ja tagajärgedega.  

 

Ühiskonnaõpetus kujundab õpilastes järgmisi väärtusi ja hoiakuid: seaduslikkus ja isiklik vastu-

tus, sotsiaalne õiglus ja kodanike võrdne kohtlemine, inimõiguste austamine, intellektuaalse 

omandi väärtustamine, salliv suhtumine erinevustesse, lugupidamine erinevate kultuuride vastu, 

tauniv suhtumine eelarvamustesse, sh rassismi ja ksenofoobiasse, säästev eluviis ning orienteeri-

tus elukestvale õppele. 

 

Ühiskonnaõpetuses lõimuvad teiste sotsiaalainete teadmised, oskused ja väärtushinnangud ning 

eelmistes kooliastmetes õpitu, ühtlasi süvenevad varem omandatud teadmised ühiskonnast teoo-

ria ja praktilise tegevuse kaudu. Õpitavat käsitletakse selliselt, et ühelt poolt omandaksid õpila-

sed tervikpildi vastastikku seotud sootsiumist, kuid teiselt poolt oskaksid alati hinnata oma posit-

siooni ja valikuid sotsiaalsest kontekstist tulenevalt. 

 

Ühiskonnaõpetus on tihedalt seotud ajaloo, geograafia, bioloogia ja inimeseõpetusega. Nii käsit-

letakse geograafias põhjalikumalt rahvastiku-, linnastumis- ja maailmamajandusprobleeme ning 

nende seoseid üleilmastumisega. Samal ajal süvendab ühiskonnaõpetus õpilaste teadmisi riigist, 

mis on saadud ajalooõpetuse kaudu.  

 

Õppematerjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt ja igapäevaeluga seostatult. Suurt tähele-

panu pööratakse õpilastes huvi äratamisele aine vastu, õpimotivatsiooni kujundamisele. Õppe-

töös rakendatakse aktiivõppemeetodeid, nagu arutelud, juhtumianalüüsid, uurimisprojektid ning 

kaasalöömine kodanikualgatuslikes ettevõtmistes. Olulised on uurimuslikud õpivõtted, mille abil 

omandavad õpilased probleemide püstitamise, hüpoteeside sõnastamise, töö planeerimise ja te-

gemise, kriitilise mõtlemise ning tulemuste tõlgendamise ja esitamise oskused. Ühiskonnaõpetu-

se aine omandamisele aitavad kaasa õppekäigud, ekskursioonid, kohtumised erinevate inimeste-

ga jms. Õppekirjandusele lisaks kasutatakse erinevaid materjale ja teabetekste, dokumente, elekt-

roonilisi andmebaase, õppefilme jms.  

 

Gümnaasiumi lõpetaja:  

 tunneb nüüdisühiskonna kujunemise põhijooni, struktuuri, valdkondi ja korraldust, mõis-

tab poliitika toimemehhanisme ning oskab ennast ühiskonna arenguga suhestada;  
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 tunneb ja väärtustab demokraatia põhimõtteid, inim- ja kodanikuõigusi; oskab kasutada 

„Eesti Vabariigi põhiseadust”, rahvusvahelisi õigusnorme ja õigusakte; järgib seadusi 

ning toimib oma õiguste ja kohustuste järgi;  

 iseloomustab riikidevahelise poliitilise, majandusliku ja kultuurilise suhtlemise põhimõt-

teid, nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse, tunneb olulisi rahvusvahelisi or-

ganisatsioone ning mõistab oma rolli maailmakodanikuna;  

 on omandanud ülevaate nüüdisaegse majanduse toimemehhanismidest, oskab adekvaat-

selt määrata ja realiseerida oma karjäärivõimalusi ning otsida teavet omale sobivate ene-

serakendus- ja edasiõppimisvõimaluste leidmise kohta;  

 teab tarbijaõigusi ning oskab lahendada nendega seotud probleeme, käitub teadliku ja 

vastutustundliku tarbijana, analüüsib oma käitumise tagajärgi ning mõistab üksikisiku 

rolli globaalsel tasandil (kliimamuutus, õiglane kaubandus, ületarbimine jms);  

 määratleb end ühiskonnas oma võimalusi arvestades, tuleb toime turumajanduslikus 

ühiskonnas, osaleb aktiivselt ja vastutustundlikult ühiskonnaelus, sh kodanikualgatuspro-

jektides, kaitseb oma huve ja õigusi, arvestades teiste inimeste õigusi, ning seisab vastu 

demokraatlike väärtuste eiramisele;  

 seletab ja kasutab kontekstis ühiskonnaõpetuse olulisemaid mõisteid, mõistab õigusteksti 

ning sotsiaal-majanduslikku teavet; oskab leida vajalikku infot, seda kriitiliselt hinnata, 

süstematiseerida ja kasutada ning luua uut teavet, väärtustades ja arvestades autoriõiguste 

kaitset.  

 

Hindamine 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse 

ainekavas toodud õpitulemuste saavutatust: nii õpilase teadmisi ja nende rakendamise oskust kui 

ka üldpädevuste saavutatust, sh õpioskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste 

tööde ning praktiliste tegevuste alusel. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö 

sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Aineteadmiste ja -oskuste 

kõrval antakse hinnanguid ka väärtuselistes ning hoiakulistes küsimustes. Väärtuste ja hoiakute 

hindamist võimaldavad rollimängud, juhtumianalüüsid ning rühmatöö. 

 

Õpitulemuste saavutatuse kontrollimise vormid on mitmekesised. Hinnata saab arutlusoskust, 

teksti mõistmist, tööd erinevate allikatega (pildid, skeemid, tabelid, tekstid jms). Praktiliste tööde  

puhul ei hinnata mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi käiku. Õpilase hoiakuid ja väärtusi saab  

mõõta vaatluse, õpilase antud hinnangute ja otsustuste ning juhtumianalüüsi alusel. Veel hinna-

takse õpilaste probleemide nägemise ja analüüsi oskust. 

 

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

mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriu-

mid.  

 

Kursused 

 

12. klass 

 

I Ühiskond ja selle areng  
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Õpitulemused  
Kursuse lõpul õpilane:  

 iseloomustab nüüdisühiskonda, tunneb ühiskonna struktuuri ning toimimispõhimõtteid, 

ühiskonnaelu valdkondi ja nende omavahelist seotust ning oskab ennast suhestada ühis-

konna arenguga;  

 tunneb demokraatia põhimõtteid ja vorme, analüüsib ja väärtustab demokraatia võimalusi 

(sh kodanikuaktiivsust) ning hindab ohte;  

 iseloomustab nüüdisühiskonna peamisi probleeme Eestis, Euroopas ja maailmas, analüü-

sib sotsiaalsete pingete ja probleemide tekke põhjusi, kirjeldab sellest tulenevaid ohte 

ning on valmis oma võimaluste piires lahenduste leidmisele kaasa aitama;  

 teab euroopalikke põhimõtteid sotsiaalkaitse alal ning oskab vajaduse korral otsida abi; 

 on kujundanud oma kodanikupositsiooni Eesti, Euroopa ja globaalses kontekstis ning 

tunneb kodanikualgatuse võimalusi;  

 tunneb ning järgib inim- ja kodanikuõigusi ning -vabadusi, seisab vastu humanistlike ja 

demokraatlike väärtuste eiramisele ning tunneb kodanikuvastutust;  

 oskab koguda sotsiaal-poliitilist ja majanduslikku teavet, sh meediast, seda kriitiliselt 

hinnata, süstematiseerida ning kasutada;  

 seletab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid nüüdisühiskond, tööstusühiskond, postin-

dustriaalne ühiskond, infoühiskond, teadmusühiskond, heaoluühiskond, siirdeühiskond, 

demokraatia, ühiskonna jätkusuutlikkus, kodanikuühiskond, avalik, äri- ja mittetulundus-

sektor, otsene ja esindusdemokraatia, huvirühm, mittetulundusühing, sotsiaalne mobiil-

sus, sotsiaalne staatus, inim- ja kodanikuõigused, intellektuaalomand, pluralism, sot-

siaalne turvalisus, sotsiaalkindlustus, sotsiaalabi, ühishüved; 

 iseloomustab demokraatliku valitsemiskorralduse toimemehhanisme Eestis ja Euroopa 

Liidus ning valitsemises osalemise võimalusi;  

 iseloomustab poliitilisi ideoloogiaid ja kujundab oma põhjendatud eelistused;  

 tunneb Eesti ja Euroopa Parlamendi valimissüsteemi ning mõistab oma kohustust valija-

na;  

 tunneb, kasutab ning järgib „Eesti Vabariigi põhiseadust” ja teisi õigusakte ning oskab 

seaduslike vahenditega kaitsta oma huve ja õigusi;  

 suhtleb vajaduse korral riigi- ja kohalike asutustega ning vormistab nõuetekohaseid do-

kumente;  

 on kursis ühiskondlik-poliitiliste sündmustega, mõistab tänapäeva ühiskonna probleeme 

ning pakub võimaluse korral lahendusi;  

 seletab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid riik, monarhia, vabariik, unitaarriik, föde-

ratsioon, konföderatsioon, parlamentarism, presidentalism, poolpresidentalism, koda-

kondsus, demokraatia, diktatuur, avalik haldus, bürokraatia, korruptsioon, ideoloogia, 

liberalism, konservatism, sotsiaaldemokraatia, erakond, sotsiaalne liikumine, vasakpool-

sus, parempoolsus, tsentrism, õigusvahemees (ombudsman), õiguskantsler, riigikontroll, 

majoritaarne ja proportsionaalne valimissüsteem, e-valimised, õigusriik, seadusandlik 

võim, opositsioon, koalitsioon, fraktsioon, täidesaatev võim, koalitsioonivalitsus, enamus- 

ja vähemusvalitsus, kohtuvõim, riigipea, põhiseaduslikkuse järelevalve, regionaalpoliiti-

ka, kohalik võim, Euroopa Liit, Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu, 

Euroopa Komisjon, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Kohus, Euroopa Nõukogu, Euroopa 

Inimõiguste Kohus. 
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Õppesisu  
Ühiskonna uurimine  

Sotsiaalteaduste valdkonna eripära. Teaduslik ühiskonna uurimise meetod. Teadusliku teadmise 

erinevus tavateadmisest.  

Sotsiaalsed suhted ja institutsioonid  

Rahvastiku sotsiaal-majanduslik jaotus ja ühiskonna kihistumine.  

Ühiskonna sooline ja vanuseline jaotus. Rahvusvähemused, vähemusrahvused. Religioosne mit-

mekesisus. Haridus sotsiaal-majandusliku staatuse tegurina. Sotsiaalne mobiilsus. Ühiskonna 

sidusus. Sotsiaalne õiglus. Majanduslik ja sotsiaalne ebavõrdsus. Vaesus. Vaesuse leevendamise 

meetmed. Normid ja väärtused. Sotsiaalsed institutsioonid: perekond, riik, turg, meedia.  

Nüüdisühiskond ja selle kujunemine  

Avalik ja erasektor. Kodanikuühiskond. Tööstusühiskond. Moderniseerumine. Postindustriaalne 

ühiskond. Infoühiskond. Teadmusühiskond. Siirdeühiskond. Heaoluühiskond. Ühiskonna jätku-

suutlikkus.  

Demokraatliku ühiskonna valitsemine ja kodanikuosalus. 

Riik ja riigi vormid  

Riigi põhitunnused. Riigi funktsioonid. Riigiorganid. Poliitiline režiim: demokraatia, diktatuur. 

Autoritaarne ja totalitaarne režiim. Parlamentaarne ja presidentaalne demokraatia. Demokraatia 

ohud.  

Õigusriik ja võimude lahusus  

Õigusriigi põhimõtted. Võimude lahusus ja tasakaalustatus.  

Kõrgem seadusandlik võim. Parlamendi struktuur ja ülesanded. Opositsioon, koalitsioon.  

Seadusloome. Eesti Vabariigi õigusaktid, rahvusvaheline õigus, Euroopa õigus.  

Kõrgem täidesaatev võim. Valitsuse moodustamine. Enamus- ja vähemusvalitsus. Valitsuse 

ülesanded.  

Riigipea. Riigipea roll parlamentarismi ja presidentalismi korral.  

Kohtuvõim. Eesti kohtusüsteem. Ombudsman (õigusvahemees), õiguskantsler. Euroopa Kohus. 

Euroopa Inimõiguste Kohus.  

Avalik teenistus. Bürokraatia. Riigibürokraatia kontrollimise võimalused. Riigikontroll.  

Kohalik omavalitsus, selle struktuur ja ülesanded. Keskvõimu ja kohaliku võimu suhe.  

Inimõigused  

Inim- ja kodanikuõigused. Võrdõiguslikkus. Sotsiaalsed õigused ja sotsiaalne kaitse. Rahvusva-

helised ja riigisisesed inimõiguste kaitse mehhanismid. Inimõiguste rikkumine. Inimkaubandus. 

Lapstööjõud.  

Poliitilised ideoloogiad  

Ideoloogia mõiste ja tähendus riigivalitsemises. Liberalism, konservatism, sotsiaaldemokraatia. 

Vasak- ja parempoolsus erinevates poliitika valdkondades. Äärmusideoloogiad (natsism, fašism, 

kommunism, islami fundamentalism).  

Valimised  

Demokraatlike valimiste põhimõtted. Peamised valimissüsteemid. Aktiivne ja passiivne valimis-

õigus. Valimiskäitumine, valimiste tulemused. Riigikogu. Kohalike omavalitsuste volikogude ja 

Euroopa Parlamendi valimised Eestis. E-valimised.  

Erakonnad ja kodanikuühendused  

Huvid, nende realiseerimine ühiskonnas. Erakonnad. Huvigrupid. Kodanikuühiskond, kaasami-

ne.  

Euroopa Liidu valitsemiskord ja toimimine  
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Euroopa Liidu institutsioonid ja nende ülesanded: Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Ministrite 

Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Kohus. Euroopa Liidu poliitika-

valdkonnad. Lissaboni lepingu põhimõtted.  

 

II Ühiskonna majandamine  

 

Õpitulemused  
Kursuse lõpul õpilane:  

 on omandanud ülevaate nüüdisaegse majanduse toimimisest ja erinevatest majandussüs-

teemidest;  

 iseloomustab riikide majandusliku suhtlemise põhimõtteid;  

 väärtustab säästva majanduse põhimõtteid;  

 tunneb tarbija ning ettevõtja rolli ühiskonnas, mõistab nende ühis- ja vastandlikke huve;  

 tunneb maksupoliitikat, selle mõju üksikisikule ja ühiskonnale, väärtustab maksude 

maksmist kui kodaniku ja ettevõtja panust ühiskonna heaolusse;  

 teab oma võimalusi ja oskab käituda tööturul; mõistab elukestva õppe olemust ja vaja-

dust;  

 oskab leida majandusalast teavet, kasutada selle töötlemiseks asjakohaseid statistilisi 

meetodeid ning esitada tulemusi suuliselt, visuaalselt ja kirjalikult;  

 tunneb töösuhteid, ettevõtlust ning intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid olulise-

maid õigusakte;  

 teab ja kasutab kontekstis mõisteid majandusressurss, turumajandus, segamajandus, 

makromajanduspoliitika, fiskaalpoliitika, rahapoliitika, ühishüve, SKT, inflatsioon, tarbi-

jahinnaindeks, import, eksport, proportsionaalne ja progressiivne tulumaksusüsteem, ot-

sene ja kaudne maks, sotsiaalkindlustusmakse, töötuskindlustusmakse, brutopalk, neto-

palk, varimajandus, ümbrikupalk, tööturg, tööhõive, tööpuudus, tööjõupuudus, aktiivsed 

ja passiivsed tööturumeetmed, heitunu, innovatsioon, tööstusomand, autoriõigus, indika-

tiivne ostukorv, tarbijakaitse, tööandja, töövõtja, toll, Euroopa ühisturg, euro; 

 teab tähtsamaid globaalprobleeme ja tunneb kaasvastutust nende lahendamise eest;  

 iseloomustab nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse; osaleb ühiskonna aren-

gu aruteludes ning mõistab rahvusvaheliste kodanikualgatusprojektide tähtsust problee-

midele osutamisel ja nende lahendamisel;  

 analüüsib poliitiliste konfliktide põhjusi ja tagajärgi ning pakub konfliktide ületamiseks 

argumenteeritud lahendusi;  

 kasutab infotehnoloogiavahendeid infot otsides, tõlgendades ja vahendades, arvestades 

ning väärtustades autoriõiguste kaitset;  

 tunneb humanitaarõiguse norme, nendest tulenevaid piiranguid ja kaitset; austab elu ja 

inimväärikust. 

 

Õppesisu  
Riik ja majandus  

Ühiskonna majandusressursid ehk tootmistegurid. Looduslikud ressursid, kapital, inimressursid.  

Ettevõtlikkus. Majandussüsteemid. Majanduse sektorid, nende arengutrendid. Ettevõtlus.  

Riigi roll majanduse korraldamises. Euroopa Liidu roll Eesti majanduses. Euro. Majandusarengu 

tsüklilisus. Väliskaubanduse piirangud.  
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Makromajanduslikud põhinäitajad: sisemajanduse kogutoodang, eelarvetasakaal, inflatsioon, 

tarbijahinnaindeks. Impordi-ekspordi tasakaal. Riigi välisvõlg.  

Fiskaalpoliitika. Riigieelarve. Maksukoormus. Maksud.  

Tööturg ja hõive  

Tööjõud ja mitteaktiivne rahvastik. Tööturg. Rollid tööturul. Tööhõive. Tööpuudus, tööjõupuu-

dus.  

Hõivepoliitika Eestis ja Euroopa Liidus. Aktiivsed ja passiivsed tööturumeetmed. Tööränne. 

Tööseadusandlus.  

Ettevõtlust, töösuhteid ja intellektuaalse omandi kaitset reguleerivad olulisemad õigusaktid.  

Tarbimine ja investeerimine  

Üksikisik turumajanduskeskkonnas. Vajadused, võimalused ja tarbimiskäitumine. Ostukorv. 

Laenud, laenuriskid. Tarbijakaitse. Investeerimine, aktsiad. Pensionifondid.  

Maailma areng ja maailmapoliitika  

Nüüdisaja maailma mitmekesisus ja rahvusvaheline suhtlemine.  

Maailma rassiline, rahvuslik ja religioosne mitmekesisus. Maailma arengu ebaühtlus.  

Rahvusvahelise suhtlemise põhimõtted ja viisid. Vastuolud tänapäeva maailmas.  

Riikidevaheline koostöö, vastuolude ületamise võimalused. Rahvusvaheline julgeolek ja koos-

tööorganisatsioonid: G7, OECD, Euroopa Nõukogu, NATO, ÜRO.  

Üleilmastumine.  

Globaalprobleemid, lahenduste otsingud.  

Humanitaarõiguse põhimõtted ja olemus; rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise juhtumid.  

Lapssõdurid.  

Illegaalne immigratsioon ja põgenikud. Illegaalne kaubandus.  

 

Lõiming teiste ainetega 

Gümnaasiumi ühiskonnaõpetus on tihedalt seotud ajaloo, geograafia, bioloogia ja inimeseõpetu-

sega. Nii käsitletakse geograafias põhjalikumalt rahvastiku-, linnastumis- ja maailmamajandus-

probleeme ning nende seoseid üleilmastumisega. Samal ajal süvendab ühiskonnaõpetus õpilaste 

teadmisi riigist, mis on saadud ajalooõpetuse kaudu.  

 

Erinevused riiklikust õppekavast 

Ühiskonnaõpetuse ainekava vastab riiklikule õppekavale. 
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PEREKONNAÕPETUS JA PSÜHHOLOOGIA 

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Gümnaasiumi perekonna- ja psühholoogiaõpetusega taotletakse, et õpilane:  

 kujuneb terviklikuks, iseseisvaks ja teisi arvestavaks isiksuseks;  

 omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on esmavajalikud perekonnaeluks;  

 omandab valmiduse tunnetada iseennast ja oma rolli nii kasvuperekonna kui ka enda loo-

dava perekonna liikmena. 

Gümnaasiumi lõpetaja:  

 selgitab kooselu ja perekonna eri vormide osa üksikisiku ning ühiskonna elus;  

 väärtustab perekonda ning teab, oskab näha ja analüüsida lähedaste inimsuhete rolli ini-

mese elus ning oma vastutust suhetes;  

 analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna seisukohast ning omab valmidust 

korraldada argielu kodus, arvestades pereliikmete turvalisust, vajadusi ja tervist;  

 tunneb abielu ja perekonna psühholoogilist külge; 

 selgitab lapse arengu põhiküsimusi ja lapsevanema rolli lapse kasvatamises;  

 selgitab püsisuhte olemust ning selle seost seksuaalsuse ja armastusega, väärtustades 

usaldust ning positiivsed tundeid;  

 tunnetab iseennast, oma rolli ja vastutust nii kasvuperekonna kui ka loodava perekonna 

liikmena;  

 omab valmidust seostada enda tehtavaid valikuid isikliku pereelu õnnestumise võimalu-

sega tulevikus;  

 mõistab vajadust tegutseda turvaliste inimsuhete loomise, säilimise ja arendamise nimel 

ning on valmis olema pere ja peret ümbritseva sotsiaalse võrgustiku liige; 

 teab ja on kogenud tänapäevaseid psühholoogiasuundi ning on osalenud tagasisidestatud 

suhtlemistreeningul.  

 

Juhtmotiivid  

Perekonnaõpetus ja psühholoogia toetavad õpilase teadlikkust ja ettevalmistust perekonna loomi-

sel ning hoidmisel. Kursuse käigus omandatakse toimivate suhete heaks vajalikke enesejuhtimis- 

ja suhtlemisoskusi ning tutvutakse tänapäevaste psühholoogia suundade ja meetoditega. Pere-

konnaõpetus ja psühholoogia on tihedalt seotud õpilase üldpädevuste kujunemisega ning lõimi-

tud kirjanduse, matemaatika, ajaloo ja inglise keelega.  

 

Üldpädevuste kujundamine 

Perekonnaõpetus ja psühholoogia toetavad õpilase väärtuspädevust õppides tundma erinevate 

kultuuride perekonnatraditsioone ja teadvustades oma hoiakuid ning tõekspidamisi seoses teiste 

inimeste ja maadega. Suhtlemistreeningute kaudu arendatakse õpilase sotsiaalset ja suhtluspäde-

vust ning grupitööde kaudu koostööoskust, eesmärgistamist, planeerimist, ajajuhtimist. Kursuse 

käigus teadvustatakse inimeste erinevusi ning õpitakse nendega arvestama suhtlemissituatsiooni-

des. 

Kursus toetab õpilase eneseanalüüsioskust läbi kujundava hindamise, isiksustestide ja kogemus-

õppe. 

Erinevateks teemadeks ettevalmistus eeldab õpilaste teabe kogumise ja analüüsimise oskust, 

teemade käsitlus täiendab info rakendusoskust, probleemõpe toetab lahenduste leidmise oskuse 

arengut.  
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Läbivad teemad 

Läbivate teemadena toetatakse perekonnaõpetuses ja psühholoogias järgmisi valdkondi:  

 elukestev õpe ja karjääri planeerimine – taotletakse õpilase potentsiaali avanemist ja selle 

rakendumist erinevates õpi-, elu- ja töökeskkondades, valmisolekut õppida terve elu ning 

kujundada oma elu teadlike otsuste kaudu; 

 keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, 

vastutustundlikuks inimeseks, kes väärtustab jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendu-

si inimarengu küsimustele; 

 kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning vastu-

tustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks; 

 tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaeg-

seid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti 

muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas; 

 tervis ja ohutus – taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja 

füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käi-

tuma turvaliselt ning osalema tervist edendava keskkonna kujundamises; 

 väärtused ja kõlblus – taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes 

tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja 

väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma 

võimaluste piires. 

 

Hindamine 

Käesoleva kursuse hindamisel lähtutakse kujundava hindamise põhimõtetest. Hindamise põhiline 

ülesanne on toetada õpilase arengut, kujundades positiivse minapildi ja adekvaatse enesehinnan-

gu, kusjuures oluline on õpilase enda roll hindamises, pakkudes võimalusi enesehindamiseks. 

Erinevate pädevuste omandamiseks sõnastatakse pädevuskriteeriumid, mille põhjal õpilane saab 

oma ja kaasõpilase õpikogemust analüüsida ja tagasisidestada. Sellele lisandub vajadusel õpeta-

japoolne tagasiside. Perioodi lõpus määratakse saadud tulemuste põhjal õpilase ja õpilase koos-

töös kokkuvõttev hinne. 

 

11. klass 

 

Õpitulemused 

Kursuse lõpul õpilane: 

 mõistab õnneliku perekonna loomise ja hoidmise tingimusi; 

 teab toimiva perekonna põhimõtteid; 

 oskab kirjeldada perekonna ja peresuhete muutumist aegade vältel; 

 mõistab kooselu ja perekonna vormide mitmekesisust, analüüsides nende eeliseid ning 

puudusi; 

 analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna seisukohast ning oskab selgitada, 

kuidas oleneb nende täitmine igast pereliikmest; 

 selgitab ja toob näiteid perekesksest ja individualistlikust perekäsitlusest. 

 teab vähemalt ühe Eestist erinevat peretraditsiooni; 

 kirjeldab püsisuhte loomist ja säilimist mõjutavaid tegureid ning tähtsustab positiivseid 

tundeid ja negatiivsete tunnetega toimetulekut turvalise püsisuhte alusena;  
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 mõistab püsisuhtest tulenevat vastutust ning kirjeldab toimetulekuviise lähisuhete lõppe-

mise korral;  

 kirjeldab ja mõistab armastuse olemust, võttes aluseks armastuse liigituse;  

 analüüsib registreeritud ja vabaabielu võimalikke eeliseid ning puudusi;  

 oskab sõnastada välismaalasega abielu iseärasusi;  

 mõistab seksuaalsuhete seotust armastusega ning turvalise ja vastastikku rahuldust pak-

kuva seksuaalkäitumise põhimõtteid inimsuhetes;  

 kirjeldab, kuidas mõjutavad ühiskond ja kultuur suhtumist seksuaalsusesse ning seksuaal-

suhetesse; 

 analüüsib registreeritud ja vabaabielu võimalikke eeliseid ning puudusi; 

 teab abieluga seonduvate tavade ja kommete tugevdavat ning toetavat mõju inimsuhetele; 

 mõistab lähedase sotsiaalse võrgustiku tähtsust abielu toetava süsteemina; 

 kirjeldab abieluperioode ning mõistab tegureid, mis mõjutavad abieluga rahulolu; 

 teab abielusuhtest tulenevaid õigusi ja kohustusi. 

 teab lähisuhte vägivalla põhjuseid ja toimetulekuviise;  

 kirjeldab lapsevanemaks olemist ja lapse saamisega kaasnevaid muudatusi pereelus;  

 analüüsib vanemate kasvatuslikust rollist tulenevat vastutust lapse kasvatamisel;  

 mõistab lapsevanemaks olemise rolli kui isiksuse arenguvõimalust; 

 teab tegureid, mis mõjutavad inimese reproduktiivtervist, ja tõhusaid meetodeid raseduse 

plaanimiseks;  

 analüüsib plaanimata rasedusega kaasnevaid valikuid ning neid mõjutavaid tegureid 

 analüüsib vanemate kasvatusstiile, lähtudes lapse arengu toetamisest kodukasvatuses;  

 selgitab lastevanemate põhiülesandeid lastele arenguks soodsate tingimuste loomisel;  

 analüüsib kodukasvatuse olemust ja tähtusust lapse arengus;  

 teab laste arenguvajadusi varases lapseeas ja vanemate osa nende rahuldamisel; 

 analüüsib lapse ja vanema vahelise kiindumussuhte olemust ning vanemate mõju selle 

kujunemisele; 

 mõistab kodu kui turvalise elukeskkonna mõju inimese ja tema lähisuhete arengule;  

 teab ning oskab näha võimalusi pereliikmete vajaduste ja väärtustega arvestamiseks ning 

vastastikuseks toetuseks ja abiks;  

 demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid lahkhelide lahendamise viise peres;  

 kirjeldab tegureid, mis mõjutavad pereliikmete füüsilist, emotsionaalset, sotsiaalset ja 

vaimset tervist ja tervislikku eluviisi, ning selgitab võimalusi neid säilitada ja parandada;  

 väärtustab perekonnaelu positiivset rikastavat mõju inimese lähisuhete võrgustikus;  

 teab, kuidas sõltuvus erinevatest ainetest või tegevustest mõjutab peresuhteid, ning selgi-

tab kaassõltuvuse olemust;  

 oskab seada tervise edendamisega seonduvaid eesmärke nii enda, perekonna kui ka ko-

gukonna tasandil;  

 analüüsib lahkumineku ja lahutuse põhjusi ning tagajärgi;  

 selgitab leina olemust ning leinast ülesaamise võimalusi;  

 väärtustab perekondlike suhete säilimist ja perekonda; 

 oskab kavandada pere eelarvet ning mõistab iga pereliikme õigust oma ajale, ruumile ja 

materiaalsetele kulutustele, arvestades teisi; 

 teab põhilisi pereelu ja laste elu reguleerivad seadusi; 

 analüüsib perekonna tähtsust inimese jaoks elu erinevatel perioodidel; 
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 mõistab põlvkondi ühendavate sidemete tugevdavat ja toetavat mõju pereelule; 

 väärtustab perekonnaelu positiivset rikastavat mõju inimese lähisuhete võrgustikus. 

 teab tänapäevaseid psühholoogiasuundi ja on osalenud tagasisidestatud suhtlemistreenin-

gul.  

 

Õppesisu 

Perekond 

Perekond. Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna eri vormid. Pere-

konna funktsioonid indiviidi ja ühiskonna seisukohast. Perekeskne ja individualistlik perekäsit-

lus. Naise ja mehe individuaalsed erinevused lähisuhetes. Rahvusvahelised peretraditsioonid.  

Püsisuhe 

Lühi- ja pikaajaline suhe. Püsisuhte loomine ja säilitamine. Püsisuhte püsimist mõjutavad tegu-

rid. Tunded ja püsisuhe. Püsisuhtest tulenev vastutus. Toimetulek suhete lõppemisega. Armastu-

se olemus ja liigid. Seksuaalsuhted. Turvaline seksuaalkäitumine. Ühiskonna ja kultuuri mõju 

suhtumisele seksuaalsusesse. Lähisuhtevägivald.  

Abielu 

Abielu: registreeritud abielu ja vabaabielu.  Abielu, tavad ja kombed. Abielu toetav lähedane sot-

siaalne võrgustik. Abieluline kohanemine. Abielu perioodid. Abielusuhtest tulenevad õigused ja 

kohustused. Abielulise rahulolu muutused kooselu jooksul. Abielu välismaalasega.  

Lapsevanemaks olemine  

Lapsevanemaks olemine ja selle komponendid: bioloogiline, juriidiline, psühholoogiline, sot-

siaalne. Pereplaneerimine ja seda mõjutavad tegurid. Planeerimata rasedus. Vanemate roll ja vas-

tutus lapse kasvatajana. Vanemate kasvatusstiilid.  

Laps 

Lapse areng ja vanema osa selles. Kiindumussuhe lapsega ning vanemate mõju selle kujunemi-

sele. Kodukasvatuse olemus, eesmärgid ja osa lapse arengus.  

Kodu ja argielu 

Kodu ja selle loomine. Kodu kui elukeskkond. Pereliikmete vajadused ja väärtused ning nende 

arvestamine. Sallivus suhetes. Rollide jaotumine peres. Abistavad suhted peres. 

Suhtlemine peres. Lahkhelid peres ning nende lahendamise võimalused.  

Perekond, inimese tervis ja tervislik eluviis. Terviseriskid ning nende ennetamine üksikisiku, 

perekonna ja kogukonna tasandil.  

Lahkuminek ja lahutus. Lein ja toimetulek sellega. Perekondlike suhete säilitamine. 

Perekonna majanduselu ja õigusaktid 

Pere eelarve ja materiaalsed ressursid peres. Abielu ning laste elu reguleerivad seadused. 

Perekond inimese elus 

Perekonna tähtsus inimese elu erinevatel perioodidel. Side põlvkondade vahel. Õnn ja perekon-

naelu.  

Psühholoogia 

Tänapäevane psühholoogiasuund: teadvelolek (mindfulness). Suhtlemistreening.  

 

Õppetegevus 

Õppetegevust kavandades ja korraldades:  

 lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teema-

dega;  
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 taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub kursuse ula-

tuses ühtlaselt ja sisaldab ainult tähendusrikkaid ülesandeid;  

 võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühma-

tööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;  

 kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individuali-

seeritud käsitlust, aitavad õpitut süvitsi mõista ning suurendavad õpimotivatsiooni;  

 rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpi-

keskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;  

 laiendatakse õpikeskkonda: näiteks külalised Eestist ja välismaalt;  

 kasutatakse mitmekesiseid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: arutelud, diskussioonid, juhtu-

mianalüüsid, paaristööd, projektõpe, rollimängud, rühmatööd, väitlused, praktilised ja 

uurimistööd (nt töölehtede täitmine, loovtööde kirjutamine, infootsingud teabeallikatest) 

jne;  

 arvestatakse õpilaste võimeid ja suutlikkust ja kohalikku eripära ning ühiskonnas toimu-

vaid muutusi;  

 arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid, sealjuures on põhirõhk hoiakute kujun-

damisel;  

 võimaldatakse siduda õpet koolivälise eluga, et kogu ainekäsitlus oleks võimalikult elu-

lähedane, nt külalistega kohtumiste kaudu.  

 

Lõiming teiste ainetega 

Perekonnaõpetus ja psühholoogia on tihedalt lõimitud emakeele (luuletuse kirjutamine), kirjan-

duse (naise ja mehe suhted erinevates kirjandusteostes), ajaloo (perekonna ajalugu), võõrkeele 

(info kogumine võõrkeeles), matemaatikaga (perekonna eelarve ja majandamisega seotud arvu-

tused) ja kunstiõpetusega (loovate meetodite rakendamine õppetegevuses).  

 

Erinevused riiklikust õppekavast 

Perekonnaõpetuse ainekava vastab riiklikule õppekavale ja on lõimitud psühholoogiaga. 
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FILOSOOFIA AINEKAVA 

 

Üldalused 

Filosoofia on sotsiaalainete valikkursus, mis on waldorfgümnaasiumis sissejuhatav filosoofia 

kursus (35 tundi), juhatades õpilase sisse filosoofilisse mõtlemisse, andes ülevaate filosoofia kui 

distsipliini ajaloolisest arengust, iseloomust ja rollist ning harjutades filosoofilise mõtlemise teh-

nikaid ja praktiseerides neid arutlustes iseloomulikumate filosoofiliste küsimuste üle.  

 

Õppe-eesmärgid  

Gümnaasiumi filosoofiaõpetusega taotletakse, et õpilane:  

- tunneb olulisemaid käsitlusi, mõisteid ja autoreid filosoofia ajaloost ning mõistab mõtlemise 

viiside ajaloolise muutumise põhjusi;  

- tunneb filosoofia kui distsipliini ülesehitust, selle harusid ja mõisteid ning mõtestab filosoo-

fia rolli tänapäeva maailmas;  

- tunneb filosoofilise mõtlemise jaoks olulisi tehnilisi võtteid ja rakendab neid teadlikult filo-

soofilises arutluses;  

- tunneb filosoofilise arutelu häid tavasid ning rakendab neid lugemisel, kirjutamisel, vestlu-

ses ja väitluses;  

- mõistab teaduste ja teaduslikkuse rolli tänapäeva maailmas ning mõtestab seda seoses muu-

de teadmisviisidega, levinud arusaamadega nende kohta ja omaenda vastavate kogemustega;  

- mõistab väärtuste ja väärtusküsimuste olulisust tänapäeva maailmas ning mõtestab väärtuste 

toimimist ja väärtusi puudutavaid arusaamasid lähtuvalt enda kogemusest;  

- mõistab filosoofiliste printsiipide olulisust ühiskonna ja keskkonna küsimuste käsitlemisel 

ning mõtestab võimalikke lahendusi oma elukeskkonna kujundamise aspektis2.8. 2.8.  Mõis-

tab end mõtleva ja tunnetava olendina, kes seab endale eesmärke ning on suuteline neid jär-

gides ja teistega arvestades end tänapäeva maailmas teostama.  

 

Õppeaine kirjeldus  

Filosoofia õppeaine on üldine seni õpitut mõtestav aine, mis aitab õpilasel korrastada oma hari-

dustee jooksul omandatud teadmisi, oskusi, väärtusi ja kogemusi sellega, et keskendub teadmis-

viiside, väärtusküsimuste ning ühiskonna- ja keskkonnaküsimuste filosoofilisele käsitlemisele. 

Õpe toimub traditsioonilise õhtumaa filosoofia raamistikus ning seejuures omandatakse ülevaade 

intellektuaalselt olulistest käsitlustest, mõistetest ja autoritest mõtlemise ajaloos. Õpilastele esita-

takse eksemplaarselt filosoofiaid, mille abil nad õpivad tundma ja mõistma vastuseid inimlikele 

põhiküsimustele. 

Filosoofia õppimisel on väga suur osa õpitu mõtestamisel ja selle üle arutlemisel. Õppeaine raa-

mides õpitakse ja harjutatakse filosoofilise mõtlemise võtteid, st õpitakse arutlemise, tõlgenda-

mise, mõtete väljendamise ja väitlemise tehnikaid ning arendatakse vastavaid oskusi nii suuliselt 

kui kirjalikult, nii üksi kui rühmas. Õpitakse kõige elementaarsemaid ja tunnis praktiliseks kasu-

tamiseks sobivaid termineid ning võtteid nii loogika ja kui kriitilise mõtlemise vallast. Kirjalike 

ja suuliste arutluste raames õpitakse järgima filosoofilise mõtlemise häid tavu, st suhtuma tõsiselt 

ja tasakaalukalt filosoofilisse arutellu, selles esitatavatesse argumentidesse ja argumente esitava-

tesse isikutesse, nii ajaloolistesse kui kaasaegsetesse.  

Kogu õppimine ja teemade käsitlemine toimub kindlates mõistelistes raamides, arutelude puhul 

pole tegemist lihtsalt arvamuste avaldamisega, vaid alati mõtestatakse käsitletavat lähtuvalt ar-
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gumentidest, loogilistest printsiipidest, tõlgendustest, käsitlusraamistikest või muudest filosoofi-

lise mõtlemise poolt seatud alustest.  

 

Valdkonnad ja lõimimine  

Filosoofilised küsimused läbivad gümnaasiumiastmes loomulikult paljusid aineid. Filosoofiaõpe 

aitab kaasa mõtleva, eesmärke seadva ja endast ning ümbritsevast teadliku isiku kujundamisele 

ja korrastab tema maailmapilti olulistes filosoofia ja sellega külgnevate teadusharude valdkonda-

des, käsitledes filosoofiliselt järgimisi teemasid (valdkonnateemad):  

1) Teadmisviise ja teaduse aluseid;  

2) Väärtusi ja väärtusprobleeme;  

3) Ühiskonna ja keskkonna, sh elukeskkonna küsimusi.  

Filosoofiaõppe metoodiliseks tuumaks on harjutada filosoofilise mõtlemise võtete ja heade tava-

de kasutamist, käsitledes tänapäeval maailmavaateliselt olulisi valdkonnateemasid ning andes 

selle taustal ülevaate mõtte- ja kultuurilooliselt olulistest nähtustest filosoofia ajaloos. Filosoofia 

ajalugu käsitletakse seejuures üldintellektuaalse tausta jaoks olulise ja filosoofia õppeaine jaoks 

läbiva/lõimiva ning mõistmiseks tuge pakkuva liinina, kuid selle õppimine pole iseenesest aine 

peamine eesmärk. Filosoofia ajaloo ja valdkonnateemade käsitlemisel on olulisel kohal 

ainekavasisesene lõimimine, filosoofilisi küsimusi käsitletakse avaralt, võimalusel tutvustatakse 

probleeme külgnevatest valdkondadest, filosoofia ajaloo perioodidele iseloomulikke mõtteliine 

vaadeldakse seoses nende teemade käsitlustega tänapäeva filosoofias, mõtlemise võtteid näitli-

kustatakse nii ajaloolise kui tänapäevase kasutuse kaudu.  

Õppeprotsess on oma iseloomult interdistsiplinaarne ning selle käigus lõimitakse seniseid õppe-

aineid nii, et nad leiavad oma mõtestatud koha õpilase maailmapildis. Lõimimiskohad on olemas 

kõigi ainete suhtes, iseäranis sotsiaalainete (ajalugu, ühiskonnaõpetus), kirjanduse, aga ka mate-

maatika, loodus- ja kunstiainete ning kehalise kasvatuse suhtes. Õpilased valmistavad end seelä-

bi ette iseseisvaks ja eesmärgistatud õppimiseks edaspidi pidades silmas elukutse/eriala valikut 

ning püüdes mõista ja mõtestada end ümbritsevas maailmas toimuvat filosoofilisest ja küsivast 

vaatepunktist.  

Õppeaine raames käsitletakse ja mõtestatakse avaras kontekstis riikliku õppekava üldosas rõhuta-

tud humanistlikke ja demokraatlikke alusväärtusi, toetatakse eri pädevuste aluseks olevate või-

mete ja oskuste teadvustamist.  

 

Õpetaja roll  

Aine eripära tingib aktiivse õppe kasutamise vajaduse, oluline on aidata kaasa õpilaste endi mõt-

lemispingutustele ning anda neile jooksvalt tagasisidet.  

Õpetaja roll on lisaks käsitluste, mõistete ja autorite tutvustamisele toetada õpilase identitee-

di/maailmavaate kujundamist pakkudes selleks filosoofilise mõtlemise vahendeid, samas on õpe-

tajal vastutus selle ees, et saaksid rõhutatult selgitatud, kuigi mitte peale sunnitud tänapäeva tea-

dusliku ja filosoofilise uurimistöö mõttes üldtunnustatud vaated käsitletavatele teemadele. Kuna 

filosoofiliste vaadete pooldamine sõltub sageli ka isiklikest väärtushinnangutest, siis õpetaja võib 

alati tuua välja enda vaateid ega pea neid varjama, kuid ei tohi nendega kunagi prevaleerida ning 

peab sellistel puhkudel alati tutvustama ka vastanduvaid positsioone ning toetama nende esinda-

mist õpilaste poolt. Õpetaja on õpilastega sarnaselt uurivas/küsivas/õppivas ning seahulgas ka 

eksivas rollis, kuid on oma laiemate teadmiste ja arendatud oskustega nõuandvaks/hinnanguid ja 

sihte andvaks juhendajaks.  
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Hindamine  

Hindamise aspektist on mõistmise ja seda väljendavate oskuste suure osakaalu tõttu aines oluline 

just kujundav hindamine või selle väga tugev lõimitus kokkuvõtva-kontrolliva hindamisega. Ra-

huldava taseme jaoks on aktsepteeritav küll kontrolliv valdkonnateemade, filosoofia ajaloo alaste 

teadmiste ja filosoofilise mõtlemise alase terminoloogia tundmise hindamine, kuid puhtalt kok-

kuvõtva teadmiste hindamise abil pole võimalik kontrollida materjali mõistmist ja filosoofilise 

mõtlemise oskuste väljaarendatust.  

Oluline on hinnata eelkõige neid spetsiifilisi oskusi, mille kujundamine on filosoofiaõpetuse 

peamiseks eesmärgiks, st filosoofilise arutluse mõistmist ja selle koostamist, filosoofilise mõtle-

mise võtete rakendamist, oluliste filosoofia mõistete selgitamist ja kontekstis kasutamist. Sellest 

tulenevalt on hinnatavad ülesanded loovad ja iseseisvat mõtlemist üles kutsuvad, kuid peavad 

samas eeldama filosoofia mõistete ja võtete järjekindlat ning teadlikku rakendamist.  

Ühe olulise hindamise vormina kasutatakse essee koostamist ning tehakse seda etapiviisiliselt, 

liites omavahel kujundava ja kokkuvõtva hindamise võtteid. Essee puhul on peamine hinnata 

vormi osas mõtete selget ja kavakindlat väljendamist filosoofilise mõtlemise võtete ja heade ta-

vade raamides, sisu osas aga oskust esitada ja kasutada õpitud filosoofilisi käsitlusi ning argu-

mente relevantses kontekstis. Mõtete originaalsus ja kirjanduslik meisterlikkus on küll soosita-

vad ja julgustatavad, kuid hindamise juures pigem kõrvalised näitajad. Samas on tähtis, et filo-

soofia esseede puhul nõutaks rangelt elementaarsete emakeele ja kompositsioonireeglite järgi-

mist.  

 

Kursuse õpitulemused  

Kursuse läbimise järel õpilane:  

- tunneb filosoofia ajaloo periodiseeringut ning iseloomustab filosoofia ajaloo perioode neile 

omaste käsitluste, mõistete ja autorite kaudu;  

- tunneb filosoofia valdkondi, neile vastavaid küsimusepüstitusi ning arutleb filosoofiliste kü-

simuste iseärasuse üle;  

- tunneb olulisemaid arutlus- ja tõlgendustehnilisi termineid ning märkab nende rakendamise 

kohti filosoofilises arutluses;  

- tunneb filosoofilise arutluse häid tavasid ning märkab nende rakendamise kohti lugemisel, 

kirjutamisel, vestluses ja väitluses;  

- loeb filosoofilist teksti ja koostab juhendamisel lihtsama filosoofilise essee;  

- arutleb lihtsamate teadmisviise, väärtusi ja/või ühiskonda ja keskkonda puudutavate filosoo-

filiste küsimuste üle, eristades filosoofilist arutelu tavaarutelust;  

- väärtustab filosoofilist arutlust ja selle tulemusi, kuid annab endale aru tulemuste suhtelisu-

sest, st nende seotusest eri käsitlusviiside ning aluseeldustega.  

 

Kursuse kirjeldus  
Valikkursus. Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse  

Gümnaasiumi 12. klass (35 tundi). 

Filosoofia on sotsiaalainete valikkursus. Filosoofia kursus „Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemis-

se” juhatab sisse filosoofilisse mõtlemisse, asetades rõhu filosoofilise mõtlemise tehnikate harju-

tamisele arutluses.  
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1. teema. Filosoofia (9 tundi)  

Kursuse ainevaldkonnaspetsiifilise osa eesmärk on anda elementaarne ülevaade filosoofia aine-

valdkonnast ja sellele iseloomulikust käsitluslaadist. Ainevaldkonnale spetsiifiline osa moodus-

tab kursuse mahust kuni neljandiku.  

 

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) iseloomustab filosoofia ainevaldkonda ja filosoofilist käsitlusviisi, eristades seda teaduste jt 

eluvaldkondade omast;  

2) eristab filosoofia valdkondi ja arutleb neile omaste küsimusepüstituste eripärade üle;  

3) iseloomustab filosoofia ajaloo perioode mõningate neile omaste käsitluste, mõistete ja autorite 

kaudu. 

  

Õppesisu  

Filosoofia valdkonnad; filosoofilised küsimused ja nende eripära; filosoofia ajaloo periodisee-

ring; perioodidele iseloomulikud filosoofilised küsimused ja valdkonnad ning neid küsimusi püs-

titavad ja valdkondi käsitlevad (näidis)filosoofid.  

Filosoofilise mõtlemise algus ja selle tähendus; mõtlemise ja filosoofia roll inimelus, kultuuris 

ning ajaloos; filosoofia ja teadus, religioon, kirjandus, elu. Sellega seoses kerkivad esteetika ja 

eetika alased küsimused. Filosoofilise mõtlemise ja käsitletavate arutlusteemadega seonduvad 

olulised mõisted, mõtteliinid ning filosoofid koos oma iseloomulike väidetega.  

 

Käsitletavad mõtteliinid:  

1) antiikfilosoofia ja filosoofilise mõtlemise kujunemine (Demokritos, Parmenides, Sokrates, 

Platon, Aristoteles);  

2) keskaja filosoofia ja mõtlemise rakendamine usu teenistusse (Augustinus, Aquino Thomas);  

3) uusaja filosoofia ja eksperimentaalse loodusteaduse sünd (Thomas Hobbes, Bacon);  

4) uusaja filosoofia ja indiviidi/subjekti esilekerkimine (Descartes, Hume);  

5) uusaja filosoofia ja valgustusmõtlemine (Rousseau, Kant, Goethe).  

Mõtteliine võib esimese ja teise kursuse vahel ümber tõsta, kui seda on vaja, et õpet paremini 

korraldada. Mõtteliine võib mugandada seoses arutlusteemade valikuga.  

 

2. teema. Filosoofiline mõtlemine (17 tundi)  

Filosoofilise mõtlemise osa eesmärk on tutvuda filosoofiale iseloomuliku keelega, õppida tund-

ma vajalikku terminoloogiat ning harjutada selle kasutamist. Filosoofilist mõtlemist harjutatakse, 

kasutades selleks kesksete arutlusteemade õppesisu. Filosoofiline mõtlemine moodustab kuni 

poole kursuse mahust.  

 

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) tunneb mõningaid olulisemaid arutlus- ja tõlgendustehnilisi termineid ning märkab nende ra-

kendamise kohti filosoofilises arutluses;  

2) koostab iseseisvalt lihtsamaid väiteid, definitsioone ja argumente ning mõtestab neid kriitilise 

mõtlemise vahenditega;  

3) tunneb filosoofilise arutluse häid tavasid ning märkab nende rakendamise kohti lugemiselkõ-

nelemisel, väitluses ja kirjutamisel;  
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4) sõnastab korrektseid filosoofilisi küsimusi ning arutleb vastuste üle, jäädes filosoofilisele arut-

lustasandile ja järgides argumentatsioonireegleid;  

5) loeb filosoofilist teksti ja koostab juhendamisel lihtsama filosoofilise essee.  

 

Õppesisu  

Keel. Teaduskeel, loomulik keel, filosoofia keel.  

Lause, otsustus, väide ja argument; mõiste ja definitsioon; eeldused ja varjatud eeldused; järel-

damine, korrektsus ja tõesus; argumendi kehtivus; tõlgendus ja kontekst; põhjendus ja seletus; 

kooskõla ja vasturääkivus; tähendus ja tõde.  

Küsimus, filosoofiline küsimus ning küsimuste korrektsus; argumentatsioon ja retoorika; filosoo-

filise arutelu head tavad. Mõtlemine ja väljendamine; essee kirjutamine.  

 

3. teema. Arutlusteemad filosoofilistest küsimustest (9 tundi)  

Arutlusteemade eesmärk on eelkõige harjutada filosoofilist mõtlemist. Soovi korral võib kursusel 

keskenduda põhjalikumalt ainult ühele arutlusteemale. Kursuse  

mahust moodustavad arutlusteemad kuni neljandiku.  

 

Õpitulemused  

Kursuse lõpul õpilane:  

1) arutleb teadmisviiside, väärtuste ning ühiskonna ja keskkonna lihtsamate filosoofiliste küsi-

muste üle, eristades filosoofilist arutelu tavaarutelust;  

2) väärtustab filosoofilist arutlust ja selle tulemusi, kuid annab endale aru tulemuste suhtelisu-

sest, st nende seotusest eri käsitlusviiside ning aluseeldustega.  

 

Õppesisu  

Teadmisviisid. Teadmise olemus, tunnetusteooria. Teadmise ja tunnetusviiside ning võimete 

eristus. Teadmise seos uskumuse ja õigustusega. Seosed õppeainete ja eluvaldkondadega. Väär-

tused ja normatiivsed süsteemid (moraal, religioon, õigus). Väärtuste olemus, aksioloogia. Väär-

tused ja tegutsemine. Väärtuse ja fakti erinevus. Väärtuste universaalsus ja suhtelisus. Seosed 

kunstiõpetusega (aine ja vorm kunstis: Schiller ”Kirjad inimese esteetilisest kasvatamisest).  

Ühiskond ja keskkond. Õigluse olemus. Ühiskonnafilosoofia, poliitikafilosoofia, keskkonnafilo-

soofia. Ühiskonna ja keskkonna seos. Ühiskonna ja elukeskkonna korraldamine. Seosed kirjan-

dusega (Tammsaare ”Tõde ja õigus”) ja ühiskonnaõpetusega.  

 

 

 


