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Õpetamise eesmärgid: 

Ühiskonnaõpetusega taotletakse,et õpilane:  

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

seisukohti ja valikuid põhjendada;  

 oskab tulla toime tänapäeva ühiskonnas, lähtudes üldinimlikest väärtustest;  

 õpib tundma inimese ja ühiskonna vastastikuseid suhteid;  

 õpib tundma Eesti Vabariigi riiklik-poliitilist korraldust ning selle toimimist; 

 omandab majandusliku mõtlemise aluseid, oskuse toimida turumajanduse tingimustes; 

 teadvustab seaduste vajalikkuse inimeste ühiselu ja tegevuse korraldamisel ning nende 

täitmise tähtsuse;   

 teadvustab õiguste ja kohustuste vastastikuse seose ning vastutustunde vajalikkuse; 

 omandab ühiskonna-alase kriitilise mõtlemise ja analüüsioskuse alused;  

 omandab ainealase terminoloogia ning oskuse sellega opereerida;  

 suudab end määratleda eakohaselt ühiskonnaliikmena, Eesti, Euroopa ja 

maailmakodanikuna. 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

 teab, kellest koosneb ühiskond ja mõistab, et inimesed erinevad rahvuse, soo, vaimse ja 

füüsilise suutlikkuse ning vaadete ja usutunnistuse poolest;  

 on salliv erinevuste suhtes ja valmis koostööks; 

 teab, mis on seadused ja miks neid tuleb täita; 

 nimetab ja austab inimõigusi; 

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

Vabariigi Presidendi peamisi ülesandeid; 

 teab, kuidas raha teenitakse ja millest koosneb pere eelarve; oskab koostada eelarvet oma 

taskuraha piires ning oma aega planeerida; 

 tunneb interneti võimalusi, kasutamise ohtusid. 

Õppesisu: 

1. Kellest koosneb ühiskond? (10 tundi) 

1.1.Inimkond algusest meie päevadeni.  

1.2.Kuidas elavad inimesed erinevates kohtades.  

1.3.Kombed ja tavad.   

1.4.Inimene muutud keskkonnas.  

1.5.Ühiskond koosneb erinevatest inimestest.  



1.6.Inimeste sugu ja vanus.  

1.7.Perekond.  

1.8.Klassikaaslased ja õpetajad.  

1.9.Eakaaslased ja sõbrad.  

Teema kohased mõisted:  inimkond, kombed, tavad, sugu, vanus, perekond, klassikaaslased, 

õpetajad, eakaaslased, sõbrad.  

2. Eesti ühiskond. (3 tundi) 

2.1. Kes me oleme?  

2.2. Riigi sümboolika.  

Teema kohased mõisted: Eesti, riigi vapp, riigi lipp, hümn, rahvuslill, rahvuslind, rahvuskivi. 

3. Demokraatlik ühiskonnakorraldus. (5 tundi) 

3.1. Kompromiss, unistus, erakonnad.  

3.2. Kuningriik, riik, valikud. 

3.3. Riigi juhtimine, Riigikogu. 

3.4. President.  

Teema kohased mõisted: kompromiss, unistus, erakond, kuningriik, Riigikogu, president. 

4. Põhilised inimtegevuste ressursid. (4 tundi) 

4.1. Raha ja eelarve. 

4.2. Pere eelarve. 

4.3. Pangad.  

Teema kohased mõisted: raha, eelarve, pank.  

5. Inimene ja seadused. (5 tundi) 

5.1. Põhiseadus. 

5.2. Inimeste õigused. 

5.3. Inimeste kohustused.  

5.4. Laste õigused ja kohustused.  

Teema kohased mõisted: põhiseadus, õigus, kohustus.  

6. Inimene ja info. (8 tundi) 

6.1. Infovajadus, infoallikad.  

6.2. Post.  

6.3. Raadio ja TV.  

6.4. Reklaam.  

6.5. Raamatud ja raamatukogud. 

6.6. Arvuti.  

6.7. Telefon.  



Teema kohased mõisted: infovajadus, infoallikas. 

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 töökeskkonnas ning kujundama oma elukäiku teadlike otsuste kaudu, et teha 

mõistlikke kutsevalikuid; 

 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; 

 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 tunneb nüüdisajal rahvusvaheliselt üldtunnustatud väärtusi ja 



kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid 

eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires. 

Integratsioon teiste õppeainetega:   

 Eesti keel: teemade „Kellest koosneb ühiskond?“, „Eesti ühiskond“, „Põhilised 

inimtegevuste ressursid“, „Inimene ja info“ käsitlemisel; 

 Matemaatika: „Põhilised inimtegevuste ressursid“, „Inimene ja info“ käsitlemisel; 

 Kunsti- ja tööõpetus: „Eesti ühiskond“,  „Demokraatlik ühiskonnakorraldus“ 

käsitlemisel. 

Klassi- ja kooliväline tegevus: 

 Muuseumide, raamatukogude, pankade, Riigikogu külastamine; 

 Reisimine Eestimaal; 

 Kooli erinevates üritustes osalemine (näiteks, kodanikupäev, Eesti Vabariigi sünnipäev); 

 Lisakirjanduse lugemine; 

 Erinevatest allikatest informatsiooni leidmine; 

 Erinevate organisatsioonide külastamine; 

 Erinevate organisatsioonide esindajate kutsumine. 

Õppekirjandus: 

 Riina Kippak, Anne Kloren, Ene Kulderknup, Kaja Olenko Mina ja ühiskond, 

Ühiskonnaõpetus II kooliastmes, Koolibri, 2009  

 Riina Kippak, Anne Kloren, Ene Kulderknup, Kaja Olenko Mina ja ühiskond, 

Ühiskonnaõpetuse töövihik II kooliastmes, Koolibri, 2007 


