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Ühiskonnaõpetuses omandavad õpilased sotsiaalse kirjaoskuse: teadmised, oskused ja hoiakud 

ühiskonnas toimimiseks ning vastutustundlike otsuste tegemiseks. Õppeaine üldeesmärk on luua 

eeldused kodaniku-identiteedi ja ühiskonna sidususe tugevnemiseks ning aktiivse kodaniku 

kujunemiseks. Kõik sotsiaalvald-konna ained on toeks, et õpilasel areneks suutlikkus analüüsida oma 

käitumist ja selle tagajärgi, sobival viisil väljendada oma tundeid, aktseptida inimeste erinevusi ning 

arvestada neid suheldes; ennast kehtestada, seista vastu ebaõiglusele viisil, mis ei kahjusta enda ega 

teiste huve ega vajadusi. Sotsiaalvaldkonna õppeainete kaudu õpitakse tundma ning järgima 

ühiskondlikke väärtusi, norme ja reegleid, omandatakse teadmisi, oskusi ja hoiakuid sotsiaalselt 

aktseptitud käitumisest ning inimeste vastastikustest suhetest, mis aitavad kaasa tõhusale kohanemisele 

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

kujundatakse alus maailmavaatelise mitmekesisusega arvestamiseks ning valmisolek dialoogiks 

erineva maailmavaate esindajatega. Sotsiaalainetes käsitletavate õppeteemade kaudu kujundatakse 

õpilastes esmane valmisolek märgata naiste ja meeste ebavõrdsust ühiskonnas ja aidata kaasa soolise 

võrdõiguslikkuse edendamisele.   

Valdkonnasisese lõiminguga taotletakse, et õpilane areneks terviklikuks isiksuseks, kes suhtub endasse 

ja teistesse positiivselt, arvestab kaasinimesi, lähtub oma tegevuses üldinimlikest väärtustest ning näeb 

ja mõistab ühiskonnas toimuvat. Kõigi sotsiaalvaldkonna õppeainete seisukohalt on tähtis 

koostööoskus ja töötamine rühmas. Tal on tõhusad oskused ja valmidus ühiskonnaellu sekkuda ning 

selles osaleda. Õppesisu käsitluses teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud 

õpitulemused, üld- ja valdkonnapädevused ning õpitulemused oleksid saavutatud.   

  

ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID   

  

Põhikooli ühiskonnaõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:   

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

valikuid põhjendada;   

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

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

4) väärtustab inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid: seaduslikkust, vabaduse ja vastutuse seost;   
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5) arvestab teisi, väärtustab mitmekesisust, osalemist ühiskonna arengus ja sidususes, seisab vastu 

kesksete normide rikkumisele ning on seaduskuulekas;   

6) määratleb ennast ühiskonna liikmena, Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna;   

7) algatab ning toetab koostööd ühiste eesmärkide seadmisel ja elluviimisel;   

8) kasutab ühiskonnaõpetuses omandatud teadmisi, oskusi ja hoiakuid oma edasiste õpingute ja 

teadlike karjääriotsuste kavandamisel ning langetamisel, koostab esmase karjääriplaani.   

  

ÕPPEAINE KIRJELDUS   

 

Ühiskonnaõpetusel on tähtis koht õpilaste sotsiaalse kompetentsuse kujunemises. Ühiskonnaõpetus 

aitab õpilasel arendada ettevõtlikkust ning kujuneda ennast teostavaks, kaasinimesi arvestavaks, 

sotsiaalselt pädevaks ja toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Ühiskonnaõpetuse tunnis omandatud 

teadmised, oskused ja hoiakud seostuvad tihedalt teistes õppeainetes (ajaloos, geograafias, 

inimeseõpetuses jt) õpituga, olles aluseks elukestvale õppele. Põhikooli ühiskonnaõpetus käsitleb 

kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist, kodaniku seoseid ühiskonna põhivaldkondadega 

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

mõistetakse demokraatliku ühiskonna liiget, kes suhtleb ühiskonna institutsioonidega oma huvide ja 

võimaluste alusel. Ühiskonnaõpetusel on tähtis koht õpilaste väärtushinnangute ja hoiakute 

kujunemises, nagu ettevõtlikkus, seaduste austamine, töökus, sooline võrdõiguslikkus, 

kodanikualgatus, sotsiaalne õiglus ja kodanike võrdne kohtlemine, inimõiguste austamine, mõistev 

suhtumine erinevustesse, tauniv suhtumine eelarvamustesse, säästlik suhtumine keskkonnasse, 

lugupidav suhtumine teiste rahvaste ja maade kultuuritraditsioonidesse ning soov neid tundma õppida; 

oma maa kultuuripärandi väärtustamine; teadvustamine, et kõikjal ei elata ühtviisi hästi jne. 

Ühiskonnaõpetuse eesmärk on praktiliste ülesannete, probleemide analüüsimise ja ainealaste 

põhimõistete omandamise kaudu saada tervikpilt ühiskonna toimimisest. Tähtsal kohal on 

igapäevaeluga seonduvate probleemide lahendamine ning asjatundlike otsuste tegemise oskuste 

omandamine, mis aitab õpilasel ühiskonnas toime tulla. Nii kujuneb õpilasel tervikpilt ühiskonnast, 

kus teadvustatakse inimtegevuse ja looduse vastastikust mõju ning väärtustatakse jätkusuutlikku 

eluviisi. II ja III kooliastmes õpitakse ühiskonnaõpetust eraldi ainena. II kooliastmes tutvub õpilane 

oma lähiümbruse sotsiaalsete suhete süsteemiga, keskendudes sotsiaalselt erinevate isiksuste ja 

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

kodukoht. III kooliastmes lisanduvad Eesti riigi funktsioneerimisega seotud institutsioonid. Riigi 

valitsemisega tutvudes käsitletakse põhiseaduslikke institutsioone. Kuna osale õpilastest võib 

haridustee lõppeda põhikooliga, on enam pööratud tähelepanu poliitika avaldumisele igapäevaelus 

ning kodaniku rollile poliitikatulemite teadliku tarbijana. Majanduse käsitlemine III kooliastmes 

keskendub isiklikule majandamisele, ettevõtlusele, riigi majanduse reguleerimisele ja turumajanduse 

sotsiaalsetele mõjudele. Ainet käsitletakse võimalikult igapäevaeluga seostatult. Aine käsitlemisel on 
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oluline koht uurimuslikel õpivõtetel, mille toel omandavad õpilased probleemide seadmise, 

hüpoteeside sõnastamise, töö plaanimise ja korraldamise, kriitilise mõtlemise ning tulemuste 

tõlgendamise ja esitamise oskused, esitades materjale nii suuliselt kui ka kirjalikult ning kasutades 

näitlikustamiseks mitmesuguseid visuaalseid vorme ja asjakohasel juhul elusituatsioone (nt 

demokraatia rakendamine koolis, kodanikualgatus ja vabatahtlik tegevus kodukohas). Aktiivse 

kodaniku kontseptsioon käsitleb kodanike kaasatust laiemalt, mitte ainult kui hääletamist valimistel. 

See avardab ka ühiskonnaõpetuse rakendussuuna võimalusi noorte jaoks, kes pole veel 

hääleõiguslikud (nt koolielu korraldamises, tarbijahariduses, kodanikualgatuses). Kogu õppes 

kasutatakse nüüdisaja tehnoloogilisi vahendeid, sh IKT võimalusi, arvestades kasutatava tarkvara 

legaalsust, interneti ja IT turvariske ning küberkuritegevust (riigiportaal, e-teenused, omavalitsus- ja 

riigiasutuste kodulehed, teabepäring, õigusaktid internetis).   

  

ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID   

  

6. klassi lõpetaja:   

1) teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid;   

mõistab, kuidas demokraatia põhimõtted saavad toimida koolis, märkab probleeme koolis, toetab oma 

käitumise ja osalemisega koolidemokraatiat; 

2) märkab ning arvestab erinevaid huve ja võimalusi ning on valmis koostööks ja kokkulepeteks, 

oskab otsida ja pakkuda abi probleemide lahendamisel;   

3) teab Eesti riigi valitsemise põhilisi institutsioone, kirjeldab nende ülesandeid (kohalik omavalitsus, 

Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus) ning nimetab erinevaid riigijuhtimisega 

seotud ameteid/elukutseid;   

4) teab, mis on põhiseadus ja teised seadused, miks tuleb seadusi täita; teab, mis on lapse õigused ja 

vastutus;   

5) selgitab näidetega, mis on kodanikuühendus, kodanikualgatus ja vabatahtlik töö; põhjendab 

vabatahtliku töö vajalikkust ning pakub abi abivajajaile; tunneb ära ebaõigluse ja oskab sellele vastu  

seista;   

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

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

8) toob näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest ja ettevõtetest ning 

väärtustab töötamist kui peamist elatusallikat, tunneb oma õigusi ja vastutust omanikuna ja tarbijana 

ning mõistab, miks erinevais ameteis töötamisel eeldatakse erinevaid teadmisi, oskusi ja 

isiksuseomadusi;   
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9) oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks ning seda kriitiliselt hinnata; esitab oma 

teadmisi ja seisukohti selgelt ja veenvalt ning suudab neid põhjendada; loob, kasutab ja jagab infot 

ning väärtustab enda ja teiste autorite tööd;  

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

 

ÜLD- JA VALDKONNAPÄDEVUSTE ARENDAMINE 

 

Ühiskonnaõpetuse õppimise kaudu kujundatakse õpilastes järgnevaid üldpädevusi:  

Kultuuri- ja väärtuspädevuse ning sotsiaalse ja kodanikupädevus – kujundatakse õpilastes 

suutlikkust mõista humanismi, demokraatia ja ühiskonna jätkusuutliku arengu põhimõtteid ning 

nendest oma tegutsemises juhinduda. Süvendatakse lugupidavat suhtumist erinevatesse 

maailmavaatelistesse tõekspidamistesse.Kujundatakse oskust seista vastu kesksete normide 

rikkumisele ning sotsiaalse õigluse ja eri soost inimeste võrdse kohtlemise põhimõtete järgimist. 

Enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast; hinnata oma nõrku ja tugevaid 

külgi ning arendada positiivset suhtumist endasse ja teistesse; rahvusliku, kultuurilise ja riikliku 

enesemääratluse kujundamine. 

Õpipädevus - suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ning hankida õppimiseks vajaminevaid 

vahendeid ja teavet, samuti oma õppimise planeerimine ning õpitu kasutamist erinevates kontekstides 

ja probleeme lahendades. Õppetegevuse ja tagasiside kaudu omandavad õppijad eneseanalüüsi oskuse 

ning suudavad selle järgi kavandada oma edasiõppimist. 

Suhtluspädevus - suutlikkus 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. 

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus - kujundatakse oskust kasutada 

erinevaid ülesandeid lahendades matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid kõigis elu- ja 

tegevusvaldkondades. Õpitakse eristama sotsiaalteadusi loodusteadustest (sh mõistma nendes 

kasutatavate uurimismeetodite eripära). Õpitakse otsima teavet, kasutades tehnoloogilisi abivahendeid, 

ja tegema saadud teabealusel tõenduspõhiseid otsuseid. 

Ettevõtlikkuspädevus - õpitakse nägema probleeme ja neis peituvaid võimalusi, seadma eesmärke, 

genereerima ideid ning neid ellu viima. Kujundatakse algatusvõimet ja vastutustunnet, et teha 

eesmärkide saavutamiseks koostööd; õpitakse tegevust lõpule viima, reageerima paindlikult 

muutustele, võtma arukaid riske ning tulema toime ebakindlusega; õpitakse ideede teostamiseks 

valima sobivaid ja loovaid meetodeid, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ja ressursside 

adekvaatsele analüüsile ja tegevuse tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas eesmärkidega. 

 

LÄBIVATE TEEMADEGA ARVESTAMINE 
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Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”  käsitlemisega kujundatakse iseseisva 

õppimise oskus, mis on tähtis alus elukestva õppe harjumuste ja hoiakute omandamisele. 

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

tutvustatakse sotsiaalvaldkonnaga enim seotud ameteid, erialasid ja edasiõppimisvõimalusi. 

Kujundatakse arusaama ühiskonnas toimuvate muutuste põhjustest ja tagajärgedest ning sellest, mil 

moel mõjutavad need õpilase valikuid ja tulevikku määravaid otsuseid.  

Erinevate õppetegevuste kaudu saavad õpilased ülevaate tööturu üldisest olukorrast ja 

tulevikuprognoosidest, tööõigusest, erinevatest töödest eri tegevusvaldkondade ameti- ja kutsealadel 

ning kasutada seda infot nii tulevast õpitavat eriala valides kui ka pikemaajalist karjääri plaanides. 

Erinevaid ameteid ja elukutseid tutvustades pööratakse tähelepanu töö iseloomule, töökeskkonnale, 

töötingimustele ning vajalikele teadmistele, oskustele ja isiksuseomadustele.  

Õpe annab õpilasele teadmised sellest, et erinevate tööde tegemisel on erinevad nõuded ja 

töötingimused. Õpilast juhitakse analüüsima, millised on tema eeldused huvipakkuva töö tegemiseks, 

sh sobiv terviseseisund, füüsiline vorm, füsioloogilised eeldused. Õpilane hakkab analüüsima oma 

võimeid, oskusi ja väärtusi ning seostama neid tulevase haridustee ja tööelu valikutega, koostades 

esmase karjääriplaani. 

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

aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes püüab leida lahendusi 

keskkonna- ja inimarengu küsimustele, pidades silmas nende jätkusuutlikkust. 

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 

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

kultuuride muutumist ajaloo vältel ning kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga 

määratud elupraktika eripärast nii ühiskonna ja terviku tasandil (rahvuskultuur) kui ka ühiskonna sees 

(regionaalne, professionaalne, klassi-, noorte- jms kultuur; subkultuur ja vastukultuur) ning kes 

väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust, on kultuuriliselt salliv ning koostööaldis. 

Läbiva teema „Teabekeskkond“  käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist infoteadlikuks 

inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat infokeskkonda ning suudab seda kriitiliselt analüüsida 

ja selles toimida olenevalt oma eesmärkidest ning ühiskonnas omaks võetud 

kommunikatsioonieetikast.  

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

tänapäevaseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti 

muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. 
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Läbiva teema „Tervis ja ohutus”  käsitlemisega toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, 

emotsionaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma turvaliselt ning 

kujundama tervet keskkonda. 

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

inimeseks, kes mõistab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid 

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

võimaluste piires. 

 

LÕIMING TEISTE ÕPPEAINETEGA   

 

Ainevaldkonnasisese lõiminguga (inimeseõpetus, ajalugu) taotletakse, et õpilane areneks ennast 

teostavaks terviklikuks isiksuseks, kes suhtub endasse ja teistesse positiivselt, arvestab kaasinimesi, 

lähtub oma tegevuses üldinimlikest väärtustest, näeb ja mõistab ühiskonnas toimuvat ning tal on 

oskusi ja valmidust ühiskonnaellu sekkuda ning selles osaleda. 

Ainevaldkonnavälistest õppeainetest lõimub 6.klassi ühiskonnaõpetus eesti keelega – korrektne 

keelekasutus (nii suuliselt kui kirjalikult), tekstimaterjali mõistmine ja tõlgendamine, uute mõistete 

tähendusest arusaamine; kirjandusega – kultuuritraditsioonid, kombed, oskab tuua näiteid loetud 

kirjandusteostest; tehnoloogiaga - käsitletavate teemade kaudu kujundatakse oskust hinnata 

tehnoloogia rakendamisega  

kaasnevaid võimalusi ja ohte; rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-

,töö- ja suhtluskeskkonda kujundades; kasutada tehnovahendeid eesmärgipäraselt ja säästlikult, 

järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid; 

matemaatikaga - ajaarvamine; ressursside plaanimine (aeg, raha); matemaatiline kirjaoskus, 

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

sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideid analüüsida ning tulemuse tõesust 

kontrollida; oskusloogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning väärtustada matemaatilist käsitlust, 

mõista selle sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset tähendust; loodusainetega - õpitakse mõistma 

looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna arengule, inimese arengut ja 

rahvastikuprotsesse; majanduse ressursse; ühiskonna jätkusuutlikku säästlikku tarbimist, 

üleilmastumist, globaalprobleemide, sh keskkonnaprobleemide märkamist ja mõistmist ning 

jätkusuutliku ja vastutustundliku eluviisi väärtustamist; kunstiained - käsitletakse Eesti, Euroopa ja 

maailma erinevate rahvaste kultuuriteemasid, iluhinnangute muutumist ajas; esteetilist arengut ja 

eneseteostuse võimalusi, rahvakultuuri ning loomingulist eneseväljendusoskust.  

 

ÕPPEAINE SISU 

 

I SOTSIAALSED SUHTED 
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1. INIMESED MEIE ÜMBER, KOGUKONNAD; EUROOPA RIIGID JA RAHVAD; 

SALLIVUS  –  7 tundi 

 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

1) seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis mõisteid rahvus, riik , võrdõiguslikkus ja sallivus; 

2) nimetab Eestis ja kodukohas elavaid rahvarühmi ning kirjeldab nende eluolu ja kultuuritraditsioone; 

3) nimetab Eestis esindatud peamisi usundeid ja kirjeldab nende kombeid; 

4) toob näiteid naiste ja meeste võrdsete õiguste ja nende rikkumise kohta Eestis; 

5) teab ja hoiab kogukonna traditsioone; 

7) teab, mis on isikutunnistus ja reisidokumendid (pass, isikutunnistus); 

8) 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 –ALGAT US; KOOSTÖÖ – 7 

tundi 

 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

1) seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid kodanikuühendus, kodanikualgatus, 

vabatahtlik tegevus; 

2) nimetab kodukohas tegutsevaid seltse, klubisid ja ühendusi ning kirjeldab nende tegevust; 

3) nimetab kodukohas ja koolis tegutsevaid noorteorganisatsioone ning kirjeldab nende tegevust; 

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

5) toob näiteid vabatahtliku töö kasulikkuse kohta; märkab probleeme ja pakub vajajatele abi. 

Õppesisu: 

Kodukohas tegutsevate seltside, klubide ja ühenduste tegevus. Noorteorganisatsioonid. 

Eakohased kodanikualgatuse võimalused. Koostöö ja ühistegevus, kommunikatsioonivõimalused. 

 

II DEMOKRAATIA 

1.DEMOKRAATIA PÕHIMÕTTED JA SELLE TOIMIMINE  – 7 tundi 
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Õpitulemused: 

Õpilane: 

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

2) iseloomustab demokraatia põhimõtteid; 

3) teab ja austab inimõigusi; 

4) teab, et Eesti on demokraatlik vabariik, nimetab Vabariigi Valitsuse, Riigikogu ja Vabariigi 

Presidendi peamisi ülesandeid; 

5) teab, mis on kohalik omavalitsus, toob näiteid oma valla/linna omavalitsuse tegevuse kohta; 

6) teab, et kõik on võrdsed seaduse ees ja peavad seadusi täitma, toob näiteid seaduskuuleka käitumise 

kohta. 

 

Õppesisu: 

Rahva osalemine ühiskonna valitsemises: arvamuste mitmekesisus ja sõnavabadus, osalus aruteludes 

ja otsustamises, õigus valida ja saada valitud.  

Võimude lahusus. Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus. Kohalik omavalitsus. 

Seaduse ülimuslikkus, seadus kui regulatsioon. Peamised inimõigused (õigus elada, õigus vabadusele 

ja inimväärikusele jne). 

 

2. KOOLIDEMOKRAATIA; LAPSE ÕIGUSED JA VÕIMALUSED OS ALEDA POLIITIKAS 

– 5 tundi 

 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

1) kirjeldab demokraatia põhimõtete toimimist koolis; 

2) toetab oma suhtumise ja tegutsemisega koolidemokraatiat; 

4) tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid, nimetab lapse õigusi, teab õiguste ja 

vastutuse tasakaalu. 

Õppesisu: 

Õpilasomavalitsus, õpilaste osalemine koolielu korraldamises ja õpilasesinduses. 

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

Õiguste, kohustuste ja vastutuse tasakaal. 

 

III TÕÕ JA TARBIMINE – 7 tundi 

 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

1) teeb vahet vajadustel, soovidel ja võimalustel; 
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2) teab, kuidas raha teenitakse ja millest koosneb pere eelarve; oskab kulutusi tähtsuse järjekorda 

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

3) teab internetipanga ja pangakaardi (PIN-koodi) turvalise kasutamise reegleid; 

4) iseloomustab, milliseid isiksuse omadusi, teadmisi ja oskusi eeldavad erinevad elukutsed; 

5) selgitab erinevate elukutsete vajalikkust ühiskonnale; 

6) oskab tarbijana märgata ja mõista tooteinfot ja tunneb tarbija õigusi. 

 

Õppesisu: 

Aja ja kulutuste planeerimine ning raha kasutamine, laenamine ja säästmine. 

Elukutsed – teadmised ja oskused. Elukestev õpe. Elukutsed ja ettevõtted kodukohas. 

Teadlik, säästev tarbimine. Töökultuur ja tööeetika. 

 

2 tundi varuaega! 

 

HINDAMINE  

  

Hindamisel on oluline, et arutlusoskust kujundavaid ja kontrollivaid ülesandeid koostades järgitakse 

jõukohasuse põhimõtet märksõnadest lahendamist toetava selgituseni ning täpse juhendini. 

Kokkuvõtvaks hindamiseks sobivad arvamuslugu ja juhtumianalüüs, dokumendi ja kaardi tundmine, 

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

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

Hindamise eesmärk on:  

1) toetada õpilase arengut;  

2) anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;  

3) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;  

4) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee valikul;  

5) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;  

anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks. 

 

Hindamine toimub viie palli süsteemis:   

1) hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele 

taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid;  

2) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 

saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele 

taotletavatele õpitulemustele;  
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3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või 

kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või 

edasises elus;  

4) hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei 

võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus;  

hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 

saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel 

õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub.   

Hindamisel on aluseks Värska Gümnaasiumi hindamisjuhend.  

  

FÜÜSILINE ÕPIKESKKOND   

  

Kool korraldab valdava osa õppest klassis, kus on:   

1) mööbli  ümberpaigutamise  võimalus  rühmatööks  ja  ümarlauavestluseks 

 ning  toetavad demonstratsioonivahendid;   

2) internetiühendus ning audiovisuaalse materjali kasutamise võimalus.   

Kool võimaldab:   

1) korraldada õppe sidumiseks igapäevaeluga õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi (muuseumis, 

arhiivis, näitusel, raamatukogus jm) vähemalt kaks korda õppeaasta jooksul;  

 2) kasutada klassiruumis ainekava eesmärke toetavaid õppematerjale ja -vahendeid: 

  a) Eesti Vabariigi põhiseadus;   

b) ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon;   

c) ÜRO lapse õiguste konventsioon;   

d) ajalooatlased, kontuur- ja seinakaardid;   

e) allikakogumikud, käsiraamatud, erialased teatmeteosed;   

f) elulooraamatud ja teabekirjandus;   

g) audivisuaalseid, digitaliseeritud andmebaasid ja arhiivid;   

h) illustratiivne pildimaterjal (fotod, karikatuurid);   

i) IKT-põhised õppematerjalid;   

j) ajalehed ja ajakirjad;   

k) statistilised ja metoodilised materjalid  

 

 

KASUTATAV ÕPPEKIRJANDUS JA ÕPPEVAHENDID:  
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• Mina ja ühiskond. Õpetajaraamat.  Anne Kloren, Ene Kulderknup, 

Kaja Olenko, Riina Kippak . 

 

• Mosaiik. 6. klassi ühiskonnaõpetuse õpik.  Anne Kloren, Ene Kulderknup, Kaja Peetris, Riina 

Kippak  

• Mosaiik. 6. klassi ühiskonnaõpetuse töövihik.  Anne Kloren, Ene Kulderknup, Kaja Peetris, 

Riina Kippak  


