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1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 

 õpilane omandab teemakohaseid teadmisi ja sõnavara tasemel, mis võimaldab tal 

eestikeelses keskkonnas iseseisvalt toimida; 

 õpilane on võimeline selgitama oma vaatenurka tänapäevase  ühiskonna, selle tugevate 

ja nõrkade külgede kohta; 

 õpilane oskab põhjendada ja kaitsta oma seisukohti; 

 õpilane analüüsib oma teadmisi ja oskusi ning tugevusi ja nõrkusi; omandab   

iseseisvaks  teabe otsimiseks motivatsiooni ja vajalikke oskusi; 

 

2. Õpitulemused 

 

 õpilane tunneb huvi Eesti ühiskonna- ja kultuurielu vastu; 

 õpilane mõistab keerukate teemakohaste tekstide ja mõttevahetuse tuuma; 

 õpilane on võimeline looma teemal „Ühiskond“ sidusa ja loogilise teksti nii suuliselt 

kui ka kirjalikult; 

 õpilane tunneb tänapäevase ühiskonna tugevaid külgi, mõistab sotsiaalseid probleeme; 

 õpilane seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste 

eluvaldkondade teadmistega; 

 õpilane tunneb end ühiskonna liikmena ning on teadlik enda ja teiste inimeste 

sotsiaalsetest vajadustest; 

 õpilane kasutab eestikeelseid teabeallikaid vajaliku info otsimiseks; 

 

2.1. Osaoskuste õpitulemused 

 

Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Saab aru nii elavast 

suulisest kõnest kui 

ka helisalvestistest  

õpitud teemadel, kui 

kuuldu on üldkeelne 

ja suhtlejaid on 

rohkem kui kaks. 

Saab aru loomuliku 

tempoga kõnest 

Loeb ja mõistab 

mitmeleheküljelisi 

tekste (nt artiklid, 

ülevaated, juhendid, 

teatme- ja 

ilukirjandus), mis 

sisaldavad faktiinfot, 

arvamusi ja hoiakuid. 

Loeb ladusalt, 

lugemissõnavara on 

ulatuslik, kuigi võib 

esineda puudusi . 

Oskab kasutada 

ükskeelset seletavat 

Esitab selgeid 

üksikasjalisi 

kirjeldusi õpitud 

teemadel. Oskab 

põhjendada ja kaitsta 

oma seisukohti. 

Oskab osaleda 

arutelus ja kõnevooru 

üle võtta.  

Kasutab mitmekesist 

sõnavara ja 

väljendeid. Kasutab 

keerukamaid 

keelestruktuure, kuid 

Kirjutab omandatud 

teema kohta seotud 

tekste. Põhjendab oma 

seisukohti ja 

eesmärke. Eristab 

isikliku ja ametliku 

kirja stiili. Oskab 

korduste vältimiseks 

väljendust varieerida 

(nt sünonüümid). Võib 

esineda ebatäpsusi 

lausestuses, eriti kui 

teema on võõras, kuid 

need ei sega kirjutatu 



sõnaraamatut. neis võib esineda 

vigu. Kõne tempo on  

üsna ühtlane; sõna- ja 

vormivalikuga seotud 

pause on vähe ning 

need ei sega  suhtust. 

Intonatsioon  on 

enamasti loomulik. 

mõistmist. 

 

3. Õppesisu 

 

1. Ühiskond kui eluavalduste kogum  (3 tundi). 

1) inimene ja ühiskond; 

2) eneseteostus; vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks; 

2. Sotsiaalsfäär (20 tundi): 

1) ajateenistus 

2) majandus; tõusud ja mõõnad; 

3) elatustase; 

4) inimesed meie kõrval; puudega inimeste töö; 

5) heategevus 

3.  Kuritegevus (12 tundi) 

1) süüteod ja karistused 

2) turvalisus; ohutusreeglid; 

4. Läbivad teemad 

4.1.  Läbivad teemad kursuse „Ühiskond“ õppesisu kontekstis 

 

Läbiv teema Kursuse õppesisu 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus Eneseteostus. Vajalikud eeldused oma tööga 

toimetulekuks.  

Tervis ja ohutus Turvaline käitumine 

Väärtused ja kõlblus Psüühiline tervis. Tasakaal inimese ja looduse vahel. 

 

4.2. Läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ 

 

 Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ käsitlemisega taotletakse õpilase 

kujunemist aktiivseks ja vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab 

ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, on 



ühiskonda lõimitud, toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja 

arengusuundadele, osaleb poliitiliste ning majanduslike otsuste tegemisel. 

 

4.3. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ 

 

 Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, 

emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline 

järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ja kaasa aitama tervist edendava turvalise 

keskkonna kujundamisele. 

 

 4.3. Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus“ 

 

 Läbiva teema käsitlemisel on kesksel kohal kriitilise mõtlemise ja argumenteerimisoskuse 

arendamine, asjakohase teabe kogumine ja üldistuste tegemine, tuues esile seoseid erinevate 

valdkondade, varasemate teadmiste ja kogemustega ning väärtussüsteemide, maailmapildi ja 

maailmavaate küsimustega. Soovitavate käitumisviiside kujunemist tõhustab õpilase osalus 

demokraatlikes diskussioonides, kooli õpilasomavalitsuse töös ja osalus muude sarnaste 

organisatsioonide töös ning kaasatus koolielu korraldamisse. 

 

 Läbivate teemade ja aineõppe koosmõjul suudab õpilane oma sõnumi vormistada ja seda 

otstarbekalt edastada. 

 

5. Lõiming 

 

Pädevused ja ainevaldkonnad Kursuse õppesisu 

Emakeel, suhtluspädevus 

 

Sotsiaalne pädevus 

 

 

Majandus, ettevõtlikkuspädevus 

Kõik teemad 

 

Inimesed meie kõrval. Puudega inimesed. 

Heategevus. 

 

Tööga toimetulek. Abivajajate aitamine.  

 

 Kursuse „Ühiskond“ raames kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida õpilane 

omandab teistes õppeainetes, andes õpilesele keelelised vahendid erinevate valdkondadega 

seonduvate teemade käsitlemiseks. 

Omandatav eesti keele oskus võimaldab õpilasele liigipääsu lisateabeallikatele 

(teatmeteostele, võõrkeelsele kirjandusele, internetile jt), toetades sel moel materjali otsimist 

mõne teise õppeaine jaoks. 



 Eesti keele omandamist toetab integreeritud õppematerjalide kasutamine lõimitud aine- ja 

keeleõppe raames (keelekümblus, aineteülesed rahvusvahelised projektid jms) ning 

eestikeelne aineõpe gümnaasiumis. 

 

6. Klassiväline tegevus 

 

 Klassivälisteks tegevusteks teema „Ühiskond“ raames on soovitatavad: 

 osalemine tegevustes, mille kaudu süvendatakse õpilaste teadlikkust ühiskonna 

poliitilisest ja majanduslikust toimimisest, et õpilased saaksid oma kogemuse kaudu tunnetada 

aktiivseks ja informeeritud kodanikuks olemise eeliseid (nt linna heakorrastamine, 

heategevusüritused jne); 

 osalemine Kultuuriosakonna,  Haridus- ja Teadusministeeriumi või muu asutuse poolt 

välja kuulutatud loovööde konkurssides; 

 osalemine eesti keele olümpiaadidel nii linna kui ka riigi tasandil; 

 osalemine kooliüritustel (nt eesti keele ainenädalas, konkurssides, temaatilistel 

üritustel), 

 

7. Õppekirjandus 

 

 Õppekirjandusena on võimalik kasutada kõiki Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt lubatud 

ning Riikliku Õppekavaga kooskõlas olevaid gümnaasiumi eesti keele kui võõrkeele õpikuid. 

Lisamaterjalidena kasutatakse internetiallikaid,  meediavahendeid, teabetekste ning 

eestikeelset ilukirjandust. 


