
 I ÜLDALUSED                                                                                                                                           

1) ainevaldkonna nimetus SOTSIAALAINED                                                                                                                                 

2) ainevaldkonna pädevuse määratlemine ning põhikooli lõpetajate oodatavad 

pädevused 

SOTSIAALNE PÄDEVUS  
Sotsiaalne pädevus tähendab suutlikkust mõista inimühiskonna ajaloos ja nüüdisajal toimuvate 

ühiskondlike muutuste põhjusi ja tagajärgi; tunda lihtsamaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ja 

kasutada mõnda neist õppetöös ja igapäevases elus; luua tulevikustsenaariume 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 käitumisreegleid; jätkuvalt huvituda oma rahva, 

kogukonna ja maailma arengust, kujundada oma arvamus ning olla aktiivne ja vastutustundlik 

kodanik. 

Põhikooli lõpuks õpilane: 

1) suudab mõista inimühiskonna ajaloos ning nüüdisaja ühiskonnas toimuvate muutuste olulisi põhjusi 

ja tagajärgi; 

2) valdab esmast tulevikuvisiooni; 

3) tunneb ning austab demokraatiat ja inimõigusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid ning on 

seaduskuulekas, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi ning tunneb kodanikuvastutust; 

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

oma võimalusi olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik; 

5) tunneb lihtsamaid uurimismeetodeid ja kasutab neist mõnda õppetöös; 

6) tunneb kultuurilist eripära ning suhtub lugupidavalt individuaalsetesse, kultuurilistesse ja 

maailmavaatelistesse erinevustesse juhul, kui need pole inimsusevastased; 

7) on omandanud teadmisi ja oskusi sotsiaalselt aktsepteeritud käitumisest ning inimeste 

vastastikustest suhetest, mis aitavad kohaneda eakaaslaste hulgas, kogukonnas ja ühiskonnas, 

väärtustades neid; 

8) 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. 

 

3) ainevaldkonna õppeained ja maht - tundide jagunemine õppeaineti ja kooliastmeti 

 
Õppeained: 

 

Ajalugu 

Ühiskonnaõpetus 

 

AJALUGU 

Ajaloo  tundide jaotumine klassiti õppeaastas 

 

5. klass. Ajaloo algõpetus, 70 tundi.  

6. klass. Muinasaeg ja vanaaeg, 70 tundi.  

7. klass. Keskaeg ja varauusaeg, 70 tundi.  

8. klass. Uusaeg, 70 tundi.  

9. klass. Lähiajalugu, 70 tundi.  

 

Ajaloo nädalatundide jaotumine klassiti:  



5.klass 2 nädalatundi 

6.klass 2 nädalatundi 

7.klass 2 nädalatundi 

8.klass 2 nädalatundi 

9.klass 2 nädalatundi 

 

Kokku nädalas 10 ajaloo ainetundi 

 

ÜHISKONNAÕPETUS 

6.klass 1  nädalatund ,  kokku  35 õppetundi õppeaastas 

9.klass 2  nädalatundi,  kokku  70 õppetundi  õppeaastas 

 

Kokku nädalas 3 ühiskonnaõpetuse ainetundi (II kooliastmes 1, III kooliastmes 2) 

 

4) üldpädevuste kujundamise võimalusi 

Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes 

Väärtuspädevuse kujundamist toetavad kõik ainevaldkonna õppeained erinevate 

rõhuasetuste kaudu. Näiteks toetavad suutlikkust mõista humanismi, demokraatia ja 

jätkusuutliku arengu põhiväärtusi ning nendest oma tegutsemises juhinduda ajalugu ja 

ühiskonnaõpetus; lugupidavat suhtumist erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse 

süvendab usundiõpetus. Inimeseõpetus ja usundiõpetus toetavad väärtussüsteemide mõistmist, 

mõtete, sõnade ja tunnetega kooskõlas elamist, oma valikute põhjendamist ning enda heaolu 

kõrval teiste arvestamist. Oskust seista vastu kesksete normide rikkumisele kujundavad 

ühiskonnaõpetus ja inimeseõpetus.  

 

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

tugevaid külgi ning arendada positiivset suhtumist endasse ja teistesse; järgida tervislikke 

eluviise; lahendada tõhusalt ja turvaliselt iseendaga, oma vaimse, füüsilise, emotsionaalse 

ning sotsiaalse tervisega seonduvaid ja inimsuhetes tekkivaid probleeme – toetab peamiselt 

inimeseõpetus, ent rahvusliku, kultuurilise ja riikliku enesemääratluse kujundajana teisedki 

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 õpitu kasutamist erinevates 

kontekstides ja probleeme lahendades. Õppetegevuse ja tagasiside kaudu omandavad õppijad 

eneseanalüüsi oskuse 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 õppeained.  

 



Matemaatikapädevust – suutlikkust kasutada erinevaid ülesandeid lahendades 

matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid kõigis elu- ja tegevusvaldkondades – 

toetavad kõik valdkonna õppeained.  

 

Ettevõtlikkuspädevuse peamine kujundaja on ühiskonnaõpetus, kuid ka teised valdkonna  

õppeained. 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 meetodeid, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ja ressursside 

adekvaatsele analüüsile ja tegevuse tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas eesmärkidega 

 

5) õppeainete lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega 

Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega 

Lõimingu peamiseks taotluseks on õppeainete sünergia võimaldamine nii horisontaalselt (nt 

samade oskuste üheaegne õppimine eriõppeainetes) kui vertikaalselt (ühes õppeaines õpitu 

kasutamine ning sellega uute seoste loomine teistes ainetes).   

Sotsiaalainete lõimimisel teiste ainevaldkondadega on võimalik luua ainetevahelisi  seoseid 

ehk luua seoseid erinevate õppeainete õppesisu elementide vahel. Ainetevaheliste seoste 

puhul on võimalik kasutatada ühe õppeaine sisu, et aidata õpetada või kinnistada materjali 

mõnes teises aines. Seoseid saab luua niivõrd, kui see soodustab uute aine-alaste teadmiste ja 

oskuste omandamist.  Ainetevaheliste seoste loomine ei ole eesmärk omaette, vaid see peaks 

aitama kaasa soovitavate õpitulemuste saavutamisele. 

Mõni õppeaine võib olla teis(t)e õppeaine(te) jaoks teadmiste ja/või praktiliste oskuste allikas. 

Sel juhul antakse eelteadmised teis(t)e õppeaine(te) jaoks, aidates kaasa nt mõiste, teema või 

oskuse õpetamisele mõnes teises õppeaines. Samas võib mõnes õppeaine kasutada teis(t)es 

aine(te)s omandatud teadmisi ja/või oskusi. Mõiste või teema on eelnevalt mõnes muus 

õppeaines käsitletud. Sel juhul toetub õppimine eelnevatele teadmistele. See võimaldab õpitu 

kinnistamist või süvendamist, juba omandatud teadmise ja/või oskuse uues situatsioonis 

kasutamist. Mõlemal juhul  luuakse assotsiatiivsed seosed teis(t)es õppeaine(te)s omandatuga. 

Ühes õppeaines õpitu või õpitav toetab teise õppeaine õppimist, aitab mõista või suhestada 

juba olemasolevat või uut teadmist. Tekib võimalus analoogiate ja paralleelide nägemiseks. 

Samuti on ainetevaheliste seoste loomisega võimalik anda üldist kultuuri -ja muud teavet ning 

laiendada õpilaste silmaringi. 

Võimalik on lõimimisel kasutada ka ajalist kooskõla. Sellisel juhul on eriti oluline 

õpetajatevaheline koostöö. Probleemiks on aga see, et sõltuvalt erinevustest õpetajate 

töökavades ja nende ajajaotustes on ajalist kooskõla küllaltki keeruline planeerida. Ajalise 

kooskõla rakendamine eeldab, et mõlemad õpetajad suudavad oma aine niimoodi ümber 

korraldada, et see ei lõhu nende aine loogilist käsitlusjärjestust. Ajalugu on aga selline aine, 

mille ülesehitus on  kronoloogiline ja mille õpetamise ajalist järjestust on seetõttu keeruline 

muuta.  

Sotsiaalained on teiste ainevaldkondadega seotud valdkonnapädevuste kujundamise kaudu.  

 

Lõimumine teiste valdkondadega: 



Emakeelepädevus– 

suutlikkus väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult; 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 

kultuuride erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu 

mitmekultuurilises ühiskonnas; võõrkeeleoskus. 

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

kirjaoskus, 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  

arengule, 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 arengu seos muutustega ühiskonnas; tööturg, kutsesuunitlus ja karjääri  

planeerimine; oskus hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte;  

rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö-ja 

suhtluskeskkonna kujundamisel; kasutada tehnilisi vahendeid eesmärgipäraselt ja  

säästlikult, järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid. 

Kunstipädevus –Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemade  

käsitlemine, iluhinnangute 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  

koostööpõhimõtteid tervislikku eluviisi järgides. 

 

 Võimalusi lõiminguks emakeele ja kirjandusega 

 

Emakeel on õppeaine, mis on juba olemuslikult seotud kõigi teiste koolis õpitavate ainetega. 

Enamus õppetööst toimub emakeeles. Emakeeletundides omandatakse ka õigekirjaoskus ja 

põhisõnavara, mis aitab luua tekste kõigis ainetes. Emakeel võimaldab erinevat liiki tekstide 

kaudu laiendada õpilaste maailmapilti ja pakkuda erinevate ainetega seostuvaid teadmisi. 

Sageli ei aita need teadmised otseselt teises aines õpitavat omandada, küll aga annavad 

lisateavet, mis võimaldab sellele ainele konteksti loomist. Eriti oluline roll on kirjandusel, mis 

aitab oma tekstide kaudu paremini mõista ajalugu. See teeb õppimise huvitavamaks ja seeläbi 

tõstab õppija motivatsiooni. 

Näide: 

Ajaloo ja kirjanduse ajaliselt kooskõlastatud käsitlemine 



Klass Ajalugu Kirjandus 

7. Muistne vabadusvõitlus ja  

ristiusustamine. 

 

M. Metsanurk „Ümera jõel“ 

7. Jüriöö ülestõus E. Bornhöhe „Tasuja“ 

7. Liivi sõda E. Bornhöhe „Vürst Gabriel ehk Pi 

rita kloostri  

viimsed päevad“ 

 

8. Euroopa riigid ja rahvad 17. 

sajandil. 

A. Dumas „Kolm musketäri“ 

8. Eesti 19. sajandil. 

Talurahvaseadused. 

E. Vilde „Mahtra sõda“ 

8. Rahvuslik ärkamine. L. Koidula „Säärane mulk“ 

8. Esimene maailmasõda E. M. Remarque  

„Läänerindel muutuseta“ 

 

9. Kodusõda Hispaanias E. Hemingway „Kellele lüüakse hingekella“ 

9. Vabadussõda A. Kivikas „Nimed marmortahvlil“ 

9. Eesti Teise maailmasõja ajal J. Peegel „Ma langesin esimesel sõjasuvel“ 

 

                                                                                                                                         

 6) õppetegevuste kavandamine ja korraldamine 

 Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, 

õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja 

läbivate teemadega;  

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub 

õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja huvitegevustega 

tegelda; 

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ning 

rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks ning 

loovateks ja kriitiliselt mõtlevateks isiksusteks; 

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;  



5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;  

6) laiendatakse õpikeskkonda: muuseum, näitus, raamatukogu, arvutiklass, ajaloolis-

kultuuriline keskkond (muistised, ehitised) jne;  

                                                                                                         

7) läbivate teemade rakendamise võimalusi 

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-jatöökeskkonnas. 

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 toetub 

oma tegevuses riigi kultuuritraditsioonidele. 

 

Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist 

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

kujundajana ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust, on kultuuriliselt 

salliv ning koostööaldis. 

Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist  infoteadlikuks 

inimeseks, kes ta jub ja teadvustab ümbritsevat infokeskkonda. 

Läbiva teemaga „Tehnoloogia ja innovatsioon” toetatakse õpilase kujunemist uuendusaltiks 

jatänapäevaseid 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 

ningkujundama 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. 

                                                                                         

8) hindamise alused 

Ainevaldkonna SOTSIAALAINED puhul on eriti oluline ka hindamisvõtete 

mitmekesisus. Hoiakud, väärtushinnangud, suhtumised, minapilt jms ei ole hinnatavad 

traditsiooniliste hindamisvõtete abil ja numbriliselt või skaalal rahuldav-mitterahuldav. 



Eriti tähtsustuvad hoiakute ning sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kontekstis õpilase 

enesehindamise oskused, mis eneserefleksiooni ja õpioskuste koostisosana on olulised 

ka omaette eesmärgina. Hoiakud ning sotsiaalsed ja enesekohased oskused arenevad – 

ja avalduvad – aktiivõppemeetodite kasutamisel. Nende hindamiseks saab kasutada nii 

õpetaja vaatlust kui ka õpilase enesehindamist ja kaaslaste hindamist. Ühtlasi aitavad 

need õppe- ja hindamismeetodid kaasa valdkonna eesmärkidele vastavate hoiakute 

kujunemisele. 

Ühiskonnaõpetuse õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikoolis õppekava üldosa ning teiste 

hindamist reguleerivate õigusaktide hindamise käsitlusest.  

Hinnatakse 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. Aineteadmiste ja -oskuste kõrval antakse hinnanguid ka väärtuselistes ning 

hoiakulistes küsimustes. Väärtuste ja hoiakute hindamist võimaldavad rollimängud, 

juhtumianalüüsid ning rühmatöö. Hinnanguid andes ja numbriliselt hinnates võetakse aluseks 

ainekavaga määratletud õpitulemused. 

Hindamismeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuselisi iseärasusi, individuaalseid 

võimeid ning valmisolekut ühe või teise tegevusega toime tulla.  

Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. 

Aine pakub rohkesti võimalusi mitmekesiseks tööks erinevate allikatega (pildid, skeemid, 

tabelid, tekstid). Vanuseastme järgi võib lihtsamaid ülesandeid anda mõne fakti või näite 

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

hinnata mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi kulgu. Kirjalikke ülesandeid hinnates 

arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei 

arvestata.  

Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpilane peab teadma, 

mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise 

kriteeriumid.                                                                     

Ajaloo õpitulemusi hinnates lähtutakse õppekava üldosas ning teistes hindamist reguleerivate 

õigusaktide hindamiskäsitlusest. Ajaloo õpitulemuste kontrolli ja hindamise eesmärk on saada 

ülevaade ajalooõpetuse õpitulemuste saavutatusest ja õpilase individuaalsest arengust ning 

kasutada saadud teavet õppe tulemuslikumaks kavandamiseks. Hinnatakse nii teadmisi ja 

nende rakendamise oskust kui ka üldpädevuste saavutatust, sh õpioskusi suuliste vastuste 

(esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase 

teadmiste ja oskuste vastavust ainekava taotletavate õpitulemustele. Kirjalikke ülesandeid 

hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel 

ei arvestata. Õpitulemusi kontrollides tuleb jälgida teadmiste (ajaloolise sõnavara) ja oskuste 

tasakaalu. Hindamismeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuselisi iseärasusi, 

individuaalseid võimeid ning valmisolekut ühe või teise tegevusega toime tulla. Õpitulemuste 

hindamisel kasutatakse sõnalisi hinnanguid ja numbrilisi hindeid. Õpilane peab teadma, mida 

ja millal hinnatakse ning milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise 

kriteeriumid. 

Õpitulemuste kontrollimise vormid peaksid olema mitmekesised, sisaldama suulist ja 

kirjalikku küsitlust, tööd kaartidega, allikmaterjaliga, piltidega, pikaajaliste projektide, 



referaatide ja uurimistööde koostamist, arutluse kirjutamist. Üksikfaktide tundmisele tuleb 

eelistada olulisemate ajaloosündmuste ja nähtuste analüüsi nõudvaid ülesandeid. 

Projektülesande ja iseseisvate uurimistööde hindamisel tuleb jälgida ka töö valmimise 

protsessi (probleemi püstitamine, andmete kogumine, selekteerimine, analüüsimine, töö 

vormistamine, klassis ettekandmine), mitte ainult lõpptulemust. Arutluse hindamisel tuleb 

arvestada teemast arusaamist ja selle avamist; töö loogilist ülesehitust (sissejuhatus, 

teemaarendus ja kokkuvõte); oma seisukoha esitamist ja selle põhjendamist konkreetsete 

näidetega; seoste loomise ja järelduste tegemise oskust. Ajalooallikatega töötades 

analüüsitakse lisaks allika sisule allika usaldusväärsust informatsiooni edasikandmisel.  

 

Kokkuvõtvaks hindamiseks sobivad probleemküsimuse avamine, arvamuslugu, uurimus ja 

juhtumianalüüs, dokumendi, statistiliste andmete ning karikatuuri analüüs, kaardi tundmine, 

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

teise vormi (graafikust tabelisse vms), informatsiooni rühmitamine. 

Praktiliste tööde puhul hinnatakse töö planeerimise, tegemise, tulemuste tõlgendamise, 

järelduste tegemise, põhjendamise ning tulemuste esitamise oskust.  

Õppekava põhjal võib põhikoolis korraldada läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid 

integreeriva loovtöö. Ühiskonnaõpetuse spetsiifika eeldab ja võimaldab seda laadi tööd 

koostada. 

Hindamismudelid lubavad luua konkreetsed hindamisvahendid (vt 

http://www.koolielu.edu.ee/hindamismudelid/). 

 

Hindamine – AJALUGU 

Õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid on mitmekesised, sisaldavad suulist ja 

kirjalikku küsitlust, tööd kaartide, dokumentide, allikmaterjali ja piltidega, referaadi ja 

uurimistöö koostamist, loovtööd ning arutluse kirjutamist. Üksikfaktide tundmisel eelistatakse 

olulisemate ajaloosündmuste ja nähtuste analüüsi nõudvaid ülesandeid. Allikaanalüüsi puhul 

hinnatakse allikast olulise info leidmist, selle hindamist ja võrdlemist, katkendi põhjal 

vastamist, kommenteerimist ning usaldusväärsuse üle otsustamist. Pildi- või fotoülesande 

puhul hinnatakse äratundmist, ajaloolise kontekstiga seostamist ning iseloomustamist. 

Kaardiülesandes kontrollitakse kaardilt informatsiooni leidmist ning kaardile kandmist. 

Arutluse puhul hinnatakse vastavust teemale, ajastu ja teemakohaste faktide tundmist, 

analüüsi, võrdlemise ja seoste loomise oskust ning isikliku suhtumise väljendamist 

põhjendatud hinnangute kaudu.  

Kolmandas kooliastmes kontrolliks ja hindamiseks nii avatud kui ka etteantud vastusega 

ülesanded. Avatud vastusega ülesanded on jutukese, arutluse kirjutamine märksõnade abil, 

kava koostamine; kaardi, pildi, allika analüüs; näidete esitamine olukorra, perioodi, sündmuse 

kirjeldamise ja iseloomustamise kohta, oma valiku ja seisukoha põhjendamine ning mõistete 

selgitamine. Etteantud vastusega ülesanded on järjestamine ajaliselt varasemast sündmusest 

alates, valikvastustega ülesanded – etteantud tunnuste klassifitseerimine. Muude ülesannetega 

kontrollitakse, kas õpilane on omandanud ajaloo kronoloogilised piirid, teab ja iseloomustab 



tähtsamaid ajaloosündmusi, isikuid, kultuurinähtusi ja -panust; seob Eesti ajaloo sündmusi 

kodukoha, naabermaade, Euroopa ning maailma ajalooga; leiab ajaloosündmuste ja -nähtuste 

sarnasusi ning erinevusi, põhjuseid ja tagajärgi; saab aru, et ajaloosündmusi võib tõlgendada 

mitmeti; kujundab oma seisukohta ning põhjendab seda, annab hinnangut; asetab end 

minevikus elanud inimese olukorda. 

Kirjalikku arutlust hinnates on aluseks 15-palline skaala. Hinnatakse arutluse vastavust 

teemale, ajastu ja teemakohaste faktide tundmist, analüüsi, võrdlemise ja seoste loomise 

oskust ning isikliku suhtumise väljendamist põhjendatud hinnangute kaudu.  7. klassis 

harjutatakse koos klassiga arutluse kirjutamist, kasutades esialgu etteantud märksõnu. 

 

Näidishindeskaala 15 punkti 

Töö struktuur (2 punkti) 

0 – töö ei ole struktureeritud, esitatud on ainult teemaarendus; 

1 – töö on struktureeritud, kuid ülesehitus ei ole loogiline: puudub sissejuhatus või kokkuvõte; 

2 – töö ülesehitus on tervik (sissejuhatus, teemaarendus, kokkuvõte). 

 

Teema avamine ja analüüs (4 punkti) 

0 – töö ei ole teemakohane, tekstis esitatu on seostamata või on alla nõutava pikkuse; 

1 – töö vastab teemale, kuid on lihtsakoeline jutustus; 

2 – teema on avatud pealiskaudselt ja ühekülgselt, põhineb valdavalt näidetel; 

3 – teema on avatud piisavalt, töö on kirjeldav-jutustav; 

4 – teema on avatud põhjalikult, analüüs põhineb võrdlusel ning põhjuse-tagajärje seostel. 

 

Ajastu tundmine, orienteerumine ajas (2 punkti) 

0 – õpilane asetab sündmused valesse ajajärku; 

1 – õpilane orienteerub ajastus, ajab segamini sündmuste toimumise järjekorra või lisab mõne 

sündmuse, mis ei toimunud käsitletavas ajas; 

2 – õpilane orienteerub ajas adekvaatselt. 

 

Faktid (3 punkti) 

0 – töös on rasked faktivead, näiteid/fakte pole esitatud; 

1 – faktid pole teemaga seotud, töös on mõned kergemad faktivead; 

2 – esitatud on üksikud teemaga seostatud faktid; 

3 – fakte on esitatud piisavalt. 

 

Järeldused ja hinnangud (2 punkti) 

0 – järeldused ja hinnangud puuduvad, ei ole teema- või asjakohased; 

1 – kirjutajal on oma seisukoht, kuid seda ei ole põhjendatud; 

2 – kirjutajal on oma seisukoht, mis on argumentide ja näidetega põhjendatud. 



 

Õigekiri ja stiil (2 punkti) 

0 – teksti sõnastus ja õigekiri on puudulik, esinevad tõsised kirjavead; 

1 – on üksikuid sõnastus- ja õigekirjavigu; 

2 – teksti sõnastus ja õigekiri on korrektsed. 

 

9) füüsiline õpikeskkond. 

6.KLASS 

ÜHISKONNAÕPETUS 

Põhiline õppetegevus toimub klassiruumis, kus on internetiühendusega arvuti ja filmi 

vaatamise võimalus. Ühiskonnaõpetuseks vajalikud õppevahendid on: 

1) Eesti Vabariigi poliitiline kaart; 

2) Euroopa poliitiline kaart; 

3) Eesti Vabariigi põhiseadus; 

4) ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon (soovitatavalt 2–3 õpilase kohta üks eksemplar); 

5) ÜRO lapse õiguste konventsioon (soovitatavalt 2–3 õpilase kohta üks eksemplar); 

6) õppeotstarbelised DVD-d, CD-d; 

7) erialased teatmeteosed, ajalehed ja ajakirjad ning statistilised ja metoodilised 

materjalid. 

Ühiskonnaõpetuse tundides kasutatakse järgmisi allikaid: 

1) õppekirjandus (õpikud, töövihikud, õpetaja käsiraamatud jm), kaart, kontuurkaart, 

ajakirjanduses ilmunud teemakohased artiklid, teemakohased filmid, 

internetileheküljed; 

2) kodaniku käsiraamatud http://www.meis.ee/est/raamatukogu/?ID=109&view=view; 

3) rahvusseltside ja usuühenduste koduleheküljed (nt Eestimaa Rahvuste Ühenduse 

infolehed http://www.nationalities.ee/, Eesti Kirikute Nõukogu http://www.ekn.ee 

jne), raamatusari „Rahvused Eestis”, tõsielufilmid sarjast „Etnomosaiik”, kohaliku 

omavalitsuse kodulehekülg; 

4) maailmahariduse portaal http://www.maailmakool.ee;  

5) mittetulundusühingute koduleheküljed (nt Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste 

Liit http://www.ngo.ee/, Noorteportaal NIP http://www.nip.ee/ jne), 

noorteorganisatsioonid (nt kodutütred http://www.kodutytar.ee, skaudid 

http://www.skaut.ee/, ELO http://www.elo.ee/ jne); 

6) e-demokraatia võimalused (nt Riigiportaal http://www.eesti.ee), riigiasutuste 

kodulehed (nt Haridus- ja Teadusministeerium http://www.hm.ee/); 

7) ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon, lapse õiguste konventsioon, noorte abitelefonid (nt 

Lasteabi telefon 116 111);  

8) põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, õpilasomavalitsusi hõlmavad kodulehed (nt Eesti 

Õpilasesinduste Liit http://www.escu.ee/), oma kooli kodukord; 
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9) tuntumad otsingumootorid (nt Google, Neti jne), oma kooli leht, kohalikud ja 

üleriigilised ajalehed, ajalehtede elektroonilised väljaanded (nt Postimees 

www.postimees.ee), kooliga seotud infoportaalid (nt Miksike http://www.miksike.ee/, 

Koolielu www.koolielu.ee jne), Interneti-põhised teatmeteosed (nt Wikipedia), 

noorteportaalid (nt http://www.kuut.ee/), suhtluskeskkonnad (nt Rate, Orkut, Facebook 

jne), e-raamatukogud (nt ESTER), muusika ja video vahetuskeskkonnad (nt YouTube 

jne); 

10) tarbimisega seotud kodulehed (nt Eesti Tarbijakaitse Liit http://www.tarbijakaitse.ee/), 

raha planeerimine (nt Tarbijaveeb http://www.minuraha.ee), elektrooniline tarbija- ja 

pakendiinfo (nt http://www.tarbijakaitse.ee/, http://www.envir.ee/999 jne), 

elukutsevalikut hõlbustavad lehed (nt Rajaleidja http://www.rajaleidja.ee/), statistilised 

andmebaasid (nt Statistikaameti kodulehekülg http://www.stat.ee/). 

 

9.KLASS ÜHISKONNAÕPETUS  

1. Kool korraldab valdava osa õpet klassis, kus saab rühmatöö tegemiseks mööblit ümber 

paigutada, on internetiühendus ning audiovisuaalse materjali kasutamise võimalus. 

Õppe sidumiseks igapäevaeluga võimaldab kool õpet väljaspool klassi. 

2. Kool võimaldab kasutada klassiruumis Eesti Vabariigi põhiseadust, ÜRO inimõiguste 

ülddeklaratsiooni ning ÜRO lapse õiguste konventsiooni. 

3. Kool võimaldab ainekava eesmärke toetavaid õppematerjale (kontuur- ja seinakaardid, 

auvised, erialased teatmeteosed, ajalehed ja ajakirjad ning statistilised ja metoodilised 

materjalid). 

 

Ühiskonnaõpetuse tundides kasutatakse järgmisi allikaid: 

1) õppekirjandus (õpik, töövihikud, õpetaja käsiraamatud jne), kaart, kontuurkaart, 

ajakirjanduses ilmunud teemakohased artiklid, teemakohased filmid; 

2) kodaniku käsiraamatud (http://www.meis.ee/est/raamatukogu/?ID=109&view=view), 

„Inimene ja ühiskond. Ühiskonnaõpetuse õppematerjal” (2006); suvekooli materjalid 

„Ühiskonnaõpetuse õpetajate suvekool“, Narva-Jõesuu, 26.–29. juuni 2007; 

3) oma kooli leht, kohalikud ja üleriigilised ajalehed, ajalehtede elektroonilised 

väljaanded (nt Postimees www.postimees.ee), autorikaitse seadus, „Meediaõpetus 

üldhariduskoolis. Õpetaja käsiraamat” (2004), tuntumad otsingumootorid (nt Google, Neti 

jne), kooliga seotud infoportaalid (nt Miksike http://www.miksike.ee/, Koolielu 

www.koolielu.ee jne), Interneti-põhised teatmeteosed (nt Wikipedia), noorteportaalid (nt 

http://www.kuut.ee/), suhtluskeskkonnad (nt Rate jne), ajakirjaniku eetikakoodeks 

(http://www.eal.ee), e-raamatukogud (nt ESTER), muusika ja video vahetuskeskkonnad (nt 

YouTube, napster, soulseek jne); 

4) rahvusseltside ja usuühenduste koduleheküljed (nt Eestimaa Rahvuste Ühenduse 

infolehed http://www.nationalities.ee/, Eesti Kirikute Nõukogu http://www.ekn.ee jne), 

raamatusari „Rahvused Eestis”, tõsielufilmid sarjast „Etnomosaiik”, sidususega tegelevad 

organisatsioonide koduleheküljed (nt Eesti Koostöö Kogu http://www.kogu.ee), Eesti 

inimarengu aruanded, soolise võrdõiguslikkusega seotud elektroonilised materjalid (nt 
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Sotsiaalministeeriumi kodulehel http://www.sm.ee/index.php?id=98), statistilised 

andmebaasid (nt Statistikaameti kodulehekülg http://www.stat.ee/); 

5) lapse õiguste konventsioon, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon, „Inimkaubanduse 

ennetamine: metodoloogia tööks noortega” (2005), noorte abitelefonid (nt Lasteabi telefon 

116 111), tõsielufilm „Tegi pätti”; 

6) e-demokraatia võimalused (nt Riigiportaal http://www.eesti.ee), Eesti Vabariigi 

põhiseadus, elektrooniline Riigi Teataja, institutsioonide ja õigusorganite koduleheküljed (nt 

Riigikogu http://www.riigikogu.ee/, kohtud http://www.kohus.ee/ jne), erakondade 

koduleheküljed (nt Eesti erakondade ajalugu http://erakonnad.instituut.ee/), R. Toomla, „Eesti 

erakonnad” (1999), valimistega seotud materjalid (nt: http://www.vvk.ee/), 

kodakondsusseadus, tõsielufilm „Kodanik – riigi alus” (2000); 

7) ajakiri Eurokratt, tõsielufilm „Euroopa Liit”, Euroopa Liidu infoportaal 

http://europa.eu/index_et.htm, „Peamised faktid ja arvandmed Euroopa ja eurooplaste kohta” 

(2006) http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/66/index_et.htm, „12 lugu 

Euroopa Liidust” (2006) http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/60/index_et.htm, 

„Ülevaade Euroopa Liidust” (2007) 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/69/index_et.htm, „Kuidas Euroopa Liit 

toimib” (2007) http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/68/index_et.htm, DVD 

„Euroopa Liit selgeks” (2008); 

8) mittetulundusühingute koduleheküljed (nt Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste 

Liit http://www.ngo.ee/, Noorteportaal NIP http://www.nip.ee/ jne), noorteorganisatsioonid 

(nt kodutütred http://www.kodutytar.ee, skaudid http://www.skaut.ee/, ELO 

http://www.elo.ee/ jne), „Osale. Ütle, kui mõtled” (2008); 

9) maailmahariduse portaal http://www.maailmakool.ee; 

10) tarbimisega seotud kodulehed (nt Eesti Tarbijakaitse Liit http://www.tarbijakaitse.ee/), 

raha planeerimine (nt Tarbijaveeb http://www.minuraha.ee), elektrooniline tarbija- ja 

pakendiinfo (nt http://www.tarbijakaitse.ee/, http://www.envir.ee/999 jne), elukutsevalikut 

hõlbustavad lehed (nt Rajaleidja http://www.rajaleidja.ee/), statistilised andmebaasid (nt 

Statistikaameti kodulehekülg http://www.stat.ee/). 

AJALUGU 

5.KLASS - Mitmekesised õppematerjalid, eri liiki allikad (fotod, kirjad, esemed nt 

perekogust), ajalookaart, teemaraamatud, filmid, muuseumid 

6.KLASS -  

Oluline on kasutada õppematerjale, mis aitavad õpitavat illustreerida, seostada, täiendada ja 

rakendada. Õpikeskkonda kujundades saab õpetaja kasutada järgmisi materjale: 

1) töövihik, töölehed; 

2) ajalooatlas, seina- ja kontuurkaardid; 

3) filmid, nt Arheoloogiakeskuse õppefilm „Raua sulatamine” (J. Peets, K. Kello); 

4) ETV saadete arhiiv (http://etv.err.ee/arhiiv.php); 
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5) IKT-põhine õppematerjal, nt Eesti muinasaeg, CD (Regio), interaktiivsed 

õppematerjalid, www.koolielu.ee ja www.miksike.ee;  

6) skeemid ja tabelid, illustratiivne materjal; 

7) temaatiline lisakirjandus: ajaloolugemikud, aimekirjandus. 

7.KLASS –  

Tuleb kasutada muidki õppematerjale, mis aitavad õpitavat illustreerida, täiendada ja 

rakendada. Õpikeskkonda kujundades saab õpetaja kasutada järgmisi materjale: 

1) töövihik, töölehed; 

2) ajalooatlas; 

3) ETV saadete arhiiv (http://etv.err.ee/arhiiv.php), nt Muinas-TV „Keskaegne maja”; 

4) IKT-põhine õppematerjal: interaktiivsed materjalid, nt www.koolielu.ee ja 

www.miksike.ee; 

8.KLASS- 

Õpiku kõrval tuleb kasutada muid õppematerjale, mis aitavad õpitavat illustreerida, täiendada 

ja rakendada. Õpikeskkonda kujundades võib õpetaja kasutada järgmisi materjale: 

1) töövihik, töölehed; 

2) ajalooatlased „Ajaloo atlas põhikoolile“, „Eesti ajaloo atlas“, „Maailma ajalugu“; 

3) filmid ERRi saadete arhiivist (www.etv.ee/arhiiv.php), näiteks „Eesti aja lood“; 

4) IKT-põhised õppematerjalid: interaktiivsed töölehed, www.koolielu.ee ja 

www.miksike.ee, internet;  

5) seinakaardid, skeemid, tabelid jm illustratiivne materjal; 

6) temaatiline lisakirjandus: allikad, ajaloolugemikud, populaarteaduslik kirjandus, 

ilukirjandus; 

7) ajalooline keskkond, muuseum. 

 

9. KLASS  

 

1. Ajalooatlas, kontuurkaardid, seinakaardid, skeemid ja tabelid. 

2. Illustratiivne pildimaterjal, fotod, kroonikafilmid, näiteks filmid „Detsembrikuumus“, 

„Nimed marmortahvlil“. 

3. Eesti Vabariigi põhiseadused, dokumendikogumikud (nt Asutava Kogu dokumendid), 

allikakogumikud (nt Baltimaade ajaloo lugemik. Avita, 2002; Eesti ajaloo pöördepunktid. 

Dokumente ja materjale vene õppekeelega gümnaasiumile. Argo, 2008). 

4. Ajalooõpetaja käsiraamatud (nt Tagasivaade minevikku, erinevad vaatenurgad. 

Zvaigsne, 2000; Ajalugu ei ole ainult minevik, minevik ei ole veel ajalugu. EAS, 2004; 

Holokaust, õppematerjal. EAS, 2007; Kommunistlike režiimide kuritegudest, õppematerjal. 

Infotrükk, 2009).  

5. Elulooraamatud, teemakirjandus, ajalooalane ilukirjandus.  

6. Digitaliseeritud ajalehed (www.dea.ee). 

7. ERRi saadete arhiiv (http://etv.err.ee/arhiiv.php). 

http://www.koolielu.ee/
http://www.miksike.ee/
http://www.etv.ee/
http://www.koolielu.ee/
http://www.miksike.ee/
http://www.etv.ee/arhiiv.php
http://www.koolielu.ee/
http://www.miksike.ee/
http://www.dea.ee/
http://etv.err.ee/arhiiv.php


8. Dokumentaalsarjad, nt „Tuulepealne maa“, „Eesti aja lood“. 

9. IKT-põhised õppematerjalid: interaktiivsed töölehed, nt www.koolielu.ee ja 

www.miksike.ee. 

10. Muuseum ja ajalooline keskkond. 

 

 

II AINEKAVAD                                                                                                                                                         

1) õppeaine nimetus AJALUGU                                                                                                                                          

2) õppe- ja kasvatuseesmärgid - üld- ja valdkonnapädevusest lähtuvad taotlused õpilase 

teadmistele, oskustele, väärtushinnangutele ja käitumisele vastavalt põhikooli lõpuks  

Õppe- ja kasvatuseesmärgid:                                                                                                     

Põhikooli ajalooõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunneb huvi mineviku vastu; 

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

kõige enam iseloomustavate sündmuste, protsesside ja isikute kaudu; 

3) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning oma rolli kultuuripärandi säilitajana ja 

edasikandjana ning määratleb end oma rahva liikmena; 

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

5) kasutab ajaloo põhimõisteid õiges kontekstis, eristab ajaloofakti tõlgendusest ja 

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

lahendusteid; 

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

allikate usaldusväärsust ajaloosündmusi ja -protsesse ning ajaloolist keskkonda analüüsides; 

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

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

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

teadmisi ning oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab õppetegevuses IKT vahendeid. 

 

3) õppeaine kirjeldus II ja III kooliastmes - 6.klassi ja 9.klassi lõpetaja teadmised, 

oskused ja väärtushinnangud, õpitulemused ja õppesisu       

Õppeaine kirjeldus 

 

Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis ning ajaloolises keskkonnas 

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

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

seoseid omavahel ja tänapäevaga ning ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi. 

Põhikooli ajalooõpetus on kronoloogilis-temaatiline. Õppeaine algab sissejuhatava 

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

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

http://www.koolielu.ee/
http://www.miksike.ee/


ajaloo teemasid käsitletakse põhjalikult ja süsteemselt ning tõmmatakse paralleele maailma 

ajalooga. Käsitluse põhimõte on liikumine lähemalt kaugemale, alustades kodukoha ajaloost, 

kus on oluline luua käsitletava teema ja paikadega isiklik seos.  

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

ideede dimensioon. Põhikoolis tähtsustatakse õpilasele jõukohast, inimesekeskset 

ajalookäsitlust, eluolu ja kultuuri teiste ajalooõpetuse dimensioonide ees. Maailma ajalugu 

käsitletakse valitud teemade kaudu, millega ei taotleta ajalooperioodidest tervikpildi 

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

kujundada arusaam, et minevikku pöördumata on raske mõista tänapäeva, nt kriisikollete 

olemust ning paljusid Eesti ajaloo probleeme. 

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

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

ühendades kujuneb õpilasel arusaam ajaloost. Õpilaste maailmapilti rikastab ainetevaheline 

integratsioon ning lähedaste teemade lõimitud käsitlemine, lähtudes erinevatest aspektidest. 

Ajaloo mõistmise seisukohalt on tähtis kujundada võimet asetada end kellegi teise 

olukorda, vaadelda maailma kellegi teise seisukohast lähtudes. Ajalootundides peab õpilastele 

tutvustama erinevaid ajalookäsitlusi neist ühtki peale surumata. Mõistmaks, et 

ajalookirjutamine sõltub ajast ja ajaloouurija seisukohast, tuleb kujundada kriitilist suhtumist 

erinevatesse mõtteviisidesse ning võrrelda ajaloosündmuste ja -nähtuste käsitlemist eri 

allikates.  

Ajalooõpetuse kaudu kujundatakse erinevaid oskusi:  

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

2) ajaloomõistete tundmine ja kontekstis kasutamine; 

3) küsimuste esitamine ajaloo kohta ning neile vastamine; 

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

seoste loomine ning oma seisukoha kujundamine ja põhjendamine;  

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

konfliktilahendusoskus; 

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

kasutamine ja hindamine, suuline ja kirjalik eneseväljendus ning IKT vahendite kasutamine. 

Oskuste kujundamine ajalooõpetuses on pidev protsess ning seda tehakse erinevate 

õppeteemade ja õppemeetodite kaudu. Oskuste taset kirjeldatakse kooliastme lõpul 

õpitulemustena.  

Õppetegevuses on oluline rakendada mitmekesist metoodikat, mis võimaldab õpilastel 

aktiivselt osaleda õppetegevuses, arendada oma õpioskusi, teha järeldusi, kujundada ja 

väljendada oma arvamust ajaloosündmuste või -nähtuste kohta. Ajalooprobleemide 

analüüsimise kaudu rikastub väärtussüsteem, kujuneb rahvuslik ja kultuuriline identiteet, 

sallivus ja pooldav suhtumine demokraatlikesse väärtustesse, areneb õpilase ajalooline 

mõtlemine ning rikastub ajalooteadvus. 

 

II kooliaste 



 

Kooliastme õpitulemused 

II kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust. 

6. klassi õpilane: 

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

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

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

neid omavahel; 

3) teab mõnda ajaloolist asumit, selle tekkimise ja kujunemise põhjuseid; 

4) hindab materiaalset keskkonda kui ajaloosündmuste peamist kandjat; 

5) toob näiteid muinasaja ja vanaaja kohta;  

6) mõistab vanaaja kultuuripärandi tähtsust inimkonna ajaloos ning esitab näiteid 

erinevate kultuurivaldkondade kohta; 

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

lihtsamaid seoseid mõne sündmuse näitel; 

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

hindab neid kriitiliselt; 

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

kirjeldust ning kasutab ajalookaarti. 

 

Õppesisu ja õpitulemused 

5.KLASS 

Ajaarvamine 

Õppesisu: 

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

uusaeg, lähiajalugu. 

 Õpitulemused - Kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase 

sajand, aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma number, ajaloo 

periodiseerimine Kirjeldab mõnda minevikusündmust ja inimeste eluolu minevikus. 

Leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid. Väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka 

kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu. Kasutab ajalookaarti 

 

Ajalooallikad 

Õppesisu:  

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

esemeline allikas, muuseum ja arhiiv 

Õpitulemused: 

 Teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest. Töötab lihtsamate allikatega. 

Kasutab kontekstis ajalooallikatega seonduvaid mõisteid kirjalik allikas, suuline 

allikas, esemeline allikas 

Eluolu 



Õppesisu:  

 Elu linnas ja maal, rahu ja sõja ajal, eluolu, tegevusalad, elamud, rõivastus, toit, 

kultuur ja traditsioonid, nende muutumine ajas. 

Õpitulemused: 

 Kirjeldab mõnda minevikusündmust ning inimeste eluolu minevikus. Leiab õpitu 

põhjal lihtsamaid seoseid. Väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, 

koostab kava ja lühijuttu. Kasutab ajalookaarti 

 

Ajaloosündmused ja ajaloolised isikud 

Õppesisu: 

 Ajaloosündmused ja silmapaistvad isikud kodukohas, Eestis, Euroopas ning maailmas 

õpetaja valikul 

Õpitulemused:  

 Kirjeldab mõnda minevikusündmust ja inimeste elu minevikus. Leiab õpitu põhjal 

lihtsamaid seoseid. Väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab 

kava ja lühijuttu. Kasutab ajalookaarti 

 

6.KLASS 

Muinasaeg 

Õppesisu: 

 

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

Allikmaterjalide tõlgendamine 

 Muinasaja arengujärgud ja nende üldiseloomustus: kiviaja inimese tegevusalad, 

põlluharimise algus, loomade kodustamine, käsitöö areng, metallide kasutusele 

võtmine, Eesti muinasaja üldiseloomustus, Pulli,Kunda. 

Õpitulemused: 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kiviaeg, pronksiaeg, rauaaeg, varanduslik 

ebavõrdsus, sugukond, hõim. Kirjeldab muinasaja inimese eluviisi ja tegevusalasid 

 Näitab kaardil ja põhjendab, miks ja mis piirkondades sai alguse põlluharimine  

 Teab, missuguseid muudatusi ühiskonnaelus tõi kaasa metallide kasutusele võtmine 

 Teab, et Eesti esimesed asustusalad olid Pulli ja Kunda inimasula, ning näitab neid 

kaardil 

 Vanad Idamaad 

Õppesisu: 

 

 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. 

 

Õpitulemused: 

 Selgitab, miks, kus ja millal tekkisid vanaaja kõrgkultuurid, ning näitab kaardil 

Egiptust ja Mesopotaamiat. Seletab ja kasutab kontekstis mõistet tsivilisatsioon 

 Selgitab, milline oli vanaaja riiklik korraldus, kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni 

Egiptuse näitel; 

 Tunneb vanaaja kultuuri- ja teadussaavutusi: meditsiini, matemaatikat, astronoomiat, 

kirjandust, kujutavat kunsti, Egiptuse püramiide; teab, et üks esimesi kirjasüsteeme oli 

hieroglüüfkiri 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid vaarao, muumia, sfinks, tempel, püramiid, 

preester 

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

ning iseloomustab nende tegevust. 

 Selgitab, milline oli vanaaja riiklik korraldus, kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni 

Mesopotaamia näitel; 

 Tunneb vanaaja kultuuri- ja teadussaavutusi: meditsiini, matemaatikat, astronoomiat, 

kirjandust, kujutavat kunsti, Babüloni rippaedu; teab, et  üks esimesi kirjasüsteeme oli 

kiilkiri 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõistet linnriik,  

 Teab, kes oli Hammurabi ning iseloomustab tema tegevust. 

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

 Teab, kes olid Mooses ja Taavet, ning iseloomustab nende tegevust. 

Vana-Kreeka: 

Õppesisu: 

 Vanim kõrgkultuur Euroopas.  

 Kreeka loodus ja rahvastik, Kreeta ja Mükeene kultuur 

 Kreeka linnriigid.  

 Ühiskonnakorraldus ja kasvatus Ateenas ning Spartas. 

 Linnriikide nõrgenemine ja alistamine Makedooniale.  

 Aleksander Suure sõjaretk ning maailmariigi tekkimine. 

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

olümpiamängud, religioon ja mütoloogia, Homerose kangelaseepika, ajalookirjutus, 

Herodotos, teater, kunst, arhitektuur (Ateena akropol), skulptuur, vaasimaal, hellenite 

igapäevaelu, hellenistlik kultuur, Vana-Kreeka kultuuri tähtsus. 

Õpitulemused: 

 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 

kirjelduse põhjal 

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

aristokraatia, demokraatia, kodanik, ori, Trooja sõda, hellenid 

 Teab, kes olid Perikles ja Aleksander Suur ning iseloomustab nende tegevust. 

Kirjeldab Vana-Kreeka kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni järgmistes 

valdkondades: kirjandus, teater, religioon, kunst, sport 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid, eepos, olümpiamängud, teater, tragöödia, 

komöödia, skulptuur, tähestik 

 Teab, kes olid Zeus, Herakles, Homeros ja Herodotos ning iseloomustab nende 

tegevust 

 

Vana-Rooma 

Õppesisu: 

 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. 

Õpitulemused: 

 Näitab kaardil Apenniini poolsaart, Vahemerd, Roomat 

 Teab Rooma riigi tekkelugu ning näitab kaardil Rooma riigi territooriumi ja selle 

laienemist 

 Selgitab Rooma riigikorda eri aegadel 

 Näitab kaardil Kartaagot 

 Selgitab Rooma riigikorda eri aegadel 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid vabariik, foorum, kapitoolium, patriits, plebei, 

konsul, senat, leegion, kodusõda,, Kartaago, ladina keel 

 Teab, kes olid Romulus, Hannibal, Caesar, ning iseloomustab nende tegevust 

 Näitab kaardil Konstantinoopolit, Ida-Roomat ja Lääne-Roomat 

 Selgitab Rooma riigikorda eri aegadel 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Ida-Rooma, Lääne-Rooma, Konstantinoopol 

 Teab, kes oli Augustus ning iseloomustab tema tegevust 

 Iseloomustab eluolu ja kultuuri Rooma riigis 



 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Colosseum, rahvatribuun, orjandus, amfiteater, 

gladiaator,  kristlus, piibel, Rooma õigus 

 Teab, kes oli Jeesus Kristus ning iseloomustab tema tegevust 

 

III kooliastme õpitulemused ajaloos 

 

Põhikooli lõpetaja: 

1) iseloomustab ajaloo põhietappe näidete kaudu; 

2) mõistab eri ajastute kultuuripanust ning iseloomustab tähtsamaid ajaloosündmusi, isikuid ja 

kultuurinähtusi; 

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

arutleb märksõnade/küsimuste toel, kujundab oma seisukoha ning põhjendab seda nii suuliselt kui ka 

kirjalikult; 

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

ajalugu maailma ajalooga ning saab aru, et ajaloosündmusi võib tõlgendada mitmeti; 

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

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

esitleb seda suuliselt ja kirjalikult ning IKT vahendeid kasutades; 

7) töötab kaardiga ja koostab lihtsamaid skeeme; 

8) asetab end minevikus elanud inimese olukorda. 

 

7.KLASS 

Maailm keskajal 476-1492 

Õppesisu: 

 Keskaja koht maailma ajaloos, keskaja ühiskonna üldiseloomustus. Keskaja 

periodiseering, ühiskonnakorraldus, läänikord, eluolu ja maailmapilt. 

 Kirik ja kultuur keskajal, ristiusu õpetuse alused, kiriku osa ühiskonnas, ristisõjad, 

keskaja ülikoolid ja teadus, romaani ja gooti stiil. 

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

tuumikala: Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa. 

 Araablased. Araabia ühiskond, Muhamed. Islam, araabia kultuur ja selle mõju 

Euroopale. 

 Bütsants, Bütsantsi tugevuse põhjused, Justinianus I, Vana-Vene riik. 

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

tsunftikord, linnade valitsemine 

 Põhja-Euroopa ja Eesti. Skandinaavia eluviis ja ühiskond, viikingite retked. 

 Eesti keskajal, eluolu muinasaja lõpus. Muinasmaakonnad, muistne vabadusvõitlus ja 

ristiusustamine, ühiskonna struktuur. Valitsemine, Liivi Ordu. Linnad. 



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

parlamendi kujunemine Inglismaal, Prantsusmaa ühendamine, eluolu keskajal 

 

Õpitulemused: 

 Iseloomustab läänikorda, feodaalset hierarhiat, seisuslikku ühiskonda, 

naturaalmajandust, talupoegade ja feodaalide elulaadi. Seletab ja kasutab kontekstis 

mõisteid senjöör, vasall, feodaal, pärisori 

 Iseloomustab kiriku osa keskaja ühiskonnas ning kultuuripärandi säilitajana ja 

maailmapildi kujundajana.Toob esile ristisõdade eesmärgid ja tulemused. Seletab ja 

kasutab kontekstis mõisteid paavst, patriarh, piiskop, preester, munk, nunn,  romaani 

stiil, gooti stiil 

 Iseloomustab Frangi riigi osatähtsust varakeskaegses ühiskonnas ja Frangi riigi 

jagunemist. Teab, kes oli Karl Suur ning iseloomustab tema tegevust 

 Iseloomustab araabia kultuuri ja selle mõju Euroopale, näitab kaardil araablaste 

vallutusi. Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid, koraan, Muhamed, mošee, Meka 

 Teab, kuidas kujunes Bütsantsi riik ning tekkis Vana-Vene riik. Teab, kes oli 

Justinianus I, ning iseloomustab tema tegevust 

 Teab, kuhu tekkisid keskaegsed linnad, iseloomustab keskaegse linna eluolu. Seletab 

ja kasutab kontekstis mõisteid raad, tsunft, gild, Hansa Liit 

 Kirjeldab viikingite elu, nimetab ja näitab kaardil nende retkede põhisuundi 

 Nimetab Eesti muinasmaakondi ja suuremaid linnuseid, iseloomustab eestlaste eluolu 

muinasaja lõpul, Eesti ristiusustamist ja muistset vabadusvõitlust. Seletab ja kasutab 

kontekstis mõisteid Mõõgavendade Ordu, Liivi Ordu 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõistet Inglise parlament 

 

 

Maailm varauusajal 1492-1600 

 

Õppesisu: 

 Ühiskond varauusajal, tehnoloogia, uue maailmapildi kujunemine. Tehnoloogia areng, 

majandussuhted, humanism, kujutav kunst, Leonardo da Vinci. 

 Suured maadeavastused. Ameerika avastamine, maadeavastuste tähendus Euroopale ja 

Euroopa mõju avastatud maades. 

 Reformatsioon Saksamaal.  Martin Luther 

 Eesti 16. sajandil, reformatsioon, haldusjaotus ja linnad, Liivi sõja põhjused ja 

tagajärjed. 

 

Õpitulemused: 

 Teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda tehnoloogia areng . Seletab ja 

kasutab kontekstis mõistet humanism. Teab, kes oli Leonardo da Vinci, ning 

iseloomustab tema tegevust 

 Teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda maadeavastused. Seletab ja kasutab 

kontekstis mõisteid maadeavastused, reformatsioon, protestandid, luteri usk, 

renessanss, humanism. Teab, kes oli Kolumbus,ning iseloomustab tema tegevust 



 Teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda reformatsioon. Seletab ja kasutab 

kontekstis mõistet maadeavastused. Teab, kes oli Martin Luther, ning iseloomustab 

tema tegevust 

 Iseloomustab Eesti arengut 16. sajandil, majanduse ja linnade arengut ning 

reformatsiooni mõju. Seletab Liivi sõja põhjusi ja tagajärgi 

 

8.KLASS 

 

Maailm 1600-1815 

 

Õppesisu: 

 Uusaja ühiskonna põhijooned Euroopas, absolutismi kujunemine, Louis XIV, 

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

sajandi valgustatud absolutism Preisimaa näitel, Friedrich II. 

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

erikord, Põhjasõda, Peeter I, Eesti talurahvas 17. ja 18. sajandil, muutused majanduses 

ja poliitikas, vaimuelu (religioon, haridus, kirjasõna). 

 USA iseseisvumine, Iseseisvussõda, USA riiklik korraldus.  

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

Napoleoni reformid, Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade tähtsus Euroopa 

ajaloos 

 Kultuur: barokk, klassitsism 

Õpitulemused: 

 Iseloomustab valitsemiskorralduse muutusi uusajal: seisuslik riik, absolutism, 

valgustatud absolutism, parlamentarism. Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

valgustus, restauratsioon, absolutism, parlamentarism. Teab, kes olid Louis XIV ja 

Voltaire, ning iseloomustab nende tegevust 

 Teab, mis muutused toimusid Euroopa poliitilisel kaardil Vestfaali rahu tulemusena, 

ning näitab neid kaardil. Teab, mis muutused toimusid Rootsi ja Vene ajal Eesti 

võimukorralduses, talurahva elus, hariduses ja kultuuris ning mis olid Põhjasõja 

tagajärjed Eestile. Teab, kes oli Peeter I ning iseloomustab tema tegevust 

 Teab, kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid, ja iseloomustab Ameerika Ühendriikide 

riigikorraldust 

 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 Viini kongressi tulemusena, ning näitab neid kaardil. Seletab ja 

kasutab kontekstis mõisteid reform, revolutsioon. Teab, kes olid Napoleon ning 

iseloomustab tema tegevust 

 Iseloomustab baroki ja klassitsismi põhijooni 

 

Maailm 1815-1918 



 

Õppesisu: 

 Industriaalühiskonna kujunemine, tööstuslik pööre, vabrikutootmine, linnastumine, 

industriaalühiskonna sotsiaalne pale, 19. sajandi poliitilised õpetused. 

 Rahvuslus ja rahvusriigid, rahvusluse kasv Euroopas, rahvusriigi loomine Saksamaa 

näitel, Saksa keisririik. 

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

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

1905. aasta revolutsiooni tagajärjed. 

 Esimene maailmasõda, uue jõudude vahekorra kujunemine Euroopas, sõja põhjused, 

kulg ja tagajärjed, maailmasõja mõju Eestile. Eesti iseseisvumine: autonoomiast 

Vabadussõjani. 

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

 

Õpitulemused: 

 Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid, monopol, linnastumine, liberalism, 

konservatism, sotsialism 

 Iseloomustab rahvuslikku liikumist Euroopas. Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

rahvusriik, monopol, linnastumine, rahvuslik liikumine, venestamine, autonoomia, 

Antant, Kolmikliit, liberalism, konservatism, sotsialism 

 Iseloomustab rahvuslikku liikumist Eestis Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid, 

rahvuslik liikumine, venestamine, autonoomia 

 Näitab kaardil Esimeses maailmasõjas osalenud riikide liite. Teab Esimese 

maailmasõja põhjusi ja tagajärgi. Selgitab Eesti iseseisvumist. Seletab ja kasutab 

kontekstis mõisteid Antant, Kolmikliit, liberalism, konservatism, sotsialism 

 Iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi alguse peamisi kultuurisaavutusi 

 

9. KLASS 

 

Maailm kahe maailmasõja vahel 1918-1939 

 

Õppesisu: 

Rahvusvaheline olukord  

Pariisi rahukonverents 

Poliitiline kaart pärast Esimest maailmasõda 

Rahvasteliidu tegevus ja mõju 

Sõjakollete kujunemine Aasias ja Euroopas 

Maailmamajandus 

Ülemaailmse majanduskriisi põhjused, olemus ja tagajärjed 

Demokraatia ja diktatuurid 1920.–1930. aastail 

Demokraatia ja diktatuuri põhijooned 

Demokraatia Ameerika Ühendriikide näitel 



Autoritarism Itaalia näitel 

Totalitarism NSV Liidu ja Saksamaa näitel 

 Eesti Vabariik 

Vabadussõda 

Asutav Kogu, maareform ja põhiseadus 

Demokraatliku parlamentarismi aastad 

Vaikiv ajastu 

Majandus 

Kultuur ja eluolu 

Välispoliitika litarism NSV Liidu ja Saksamaa näitel 

Kultuur ja eluolu kahe maailmasõja vahel  

Uued kultuurinähtused 

Teadus  

Tehnika areng, aatomiuuringud, auto ja lennuk, raadio, kino ja film 

Kirjanus ja kunst 

Uued propagandavahendid 

 

Õpitulemused: 

 Näitab kaardil Esimese maailmasõja järel toimunud muutusi (Versailles’ süsteem). 

Toob esile rahvusvahelise olukorra teravnemise põhjusi 1930. aastail.. Seletab ja 

kasutab kontekstis mõisteid Rahvaste Liit, Versailles' süsteem. 

 Iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda. Seletab ja 

kasutab kontekstis mõisteid demokraatia, diktatuur, autoritarism, totalitarism, 

ideoloogia, fašism, kommunism, natsionaalsotsialism, repressioon, parlamentarism. 

Teab, kes olid Jossif Stalin, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Franklin Delano 

Roosevelt, ning iseloomustab nende tegevust. 

 Iseloomustab ning võrdleb Eesti Vabariigi arengut demokraatliku parlamentarismi 

aastatel ja vaikival ajastul. Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid vaikiv ajastu, Tartu 

rahu.Teab, kes olid Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson, ning iseloomustab nende 

tegevust. 

 Iseloomustab ning võrdleb kultuuri arengut ja eluolu Eesti Vabariigis ning maailmas, 

nimetab uusi kultuurinähtusi ja tähtsamaid kultuurisaavutusi. 

Teine maailmasõda 1939-1945 

 

Õppesisu: 

Rahvusvaheline olukord 

Lääneriikide järeleandmised Saksamaale 

München 

MRP 

Sõjategevuse üldiseloomustus 

Sõja algus ja lõpp 

Sõdivad pooled, rinded 



Holokaust 

ÜRO asutamine 

Eesti Teise maailmasõja ajal 

Baaside ajastu 

Iseseisvuse kaotamine 

Juuniküüditamine 

Sõjategevus Eesti territooriumil 

Nõukogude ja Saksa okupatsioon 

Õpitulemused: 

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

Teise maailmasõja puhkemise põhjusi. Seletab ja kasutab kontekstis mõistet MRP. 

 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. Näitab kaardil Teise maailmasõja 

sõjategevust Idarindel, Läänerindel, Vaiksel ookeanil ja Põhja-Aafrikas ning 

muudatusi Teise maailmasõja järel. Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid holokaust, 

ÜRO. 

 Selgitab MRP ja baaside lepingu tähtsust Eesti ajaloos. Iseloomustab Eesti Vabariigi 

iseseisvuse kaotamist. Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid küüditamine, baaside 

leping, okupatsioon. 

 

Maailm pärast Teist maailmasõda 1945-2000 

Õppesisu: 

 

Külm sõda  

Külma sõja põhijooned ja avaldumisvormid  

Kriisid ja sõjad 

 

Läänemaailm USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel 

USA ühiskond, sisepoliitika, ühiskondlikud liikumised, välispoliitika 

Saksamaa Liitvabariigi majanduse areng.  

Ida- ja Lääne-Saksamaa suhted 

 

Kommunistlikud riigid 

Kommunistliku süsteemi teke 

NSV Liit, stalinism, sula, stagnatsioon 

 

Eesti Nõukogude okupatsiooni all  

Piiride muutumine 

Repressioonid 

Kollektiviseerimine 

Industrialiseerimine 

Poliitiline juhtimine 



Kultuur ja eluolu 

 

Kommunistliku süsteemi lagunemine  

Perestroika ja glasnost 

Mihhail Gorbatšov 

Boris Jeltsin 

Saksamaa ühinemine 

 

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine 

Laulev revolutsioon 

Balti kett 

Põhiseadusliku korra taastamine 

 

Maailm 1990. aastatest alates 

Üldülevaade 

Euroopa Liidu laienemine 

NATO laienemine 

Uued vastasseisud 

 

Kultuur ja eluolu 20. sajandi teisel poolel  

Teaduse ja tehnika areng, aatomiuuringud, infotehnoloogia 

Massikultuur 

Naine ja ühiskondlik elu  

Muutused mentaliteedis 

 

Õpitulemused: 

 Iseloomustab külma sõja kujunemist ja olemust, toob esile selle avaldumise 

valdkonnad ning vormid.. Näitab kaardil olulisemaid külma sõja aegseid 

kriisikoldeid.. Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid külm sõda, kriisikolle, Euroopa 

Liit, Atlanti Harta, NATO. 

 Iseloomustab tööstusriikide arengut USA ja SLV näitel. 

 Iseloomustab kommunistlikku ühiskonda NSV Liidu näitel. Seletab ja kasutab 

kontekstis mõisteid kollektiviseerimine, industrialiseerimine, plaanimajandus, 

massirepressioon. 

 Iseloomustab Eesti arengut NSV Liidu koosseisus  

 Toob esile kommunistliku süsteemi kokkuvarisemise põhjused ja tagajärjed. Seletab ja 

kasutab kontekstis mõisteid perestroika, glasnost. Teab, kes olid Mihhail Gorbatšov ja 

Boris Jeltsin, ning iseloomustab nende tegevust. 

 Analüüsib Eesti iseseisvuse taastamist ja Eesti Vabariigi arengut. Seletab ja kasutab 

kontekstis mõisteid, Balti kett, laulev revolutsioon. Teab, kes olid Arnold Rüütel, 

Lennart Meri, Edgar Savisaar ja Mart Laar, ning iseloomustab nende tegevust. 

 Näitab kaardil muutusi maailma poliitilisel kaardil 1990. aastail. 

 Iseloomustab kultuuri ja eluolu 20. sajandil. 



II AINEKAVAD                                                                                                                                                    

1) õppeaine nimetus ÜHISKONNAÕPETUS                                                                                                                                          

2) õppe- ja kasvatuseesmärgid - üld- ja valdkonnapädevusest lähtuvad taotlused õpilase 

teadmistele, oskustele, väärtushinnangutele ja käitumisele vastavalt põhikooli lõpuks                                                                                                        

Õppe- ja kasvatuseesmärgid: 

Põhikooli ühiskonnaõpetusega taotletakse, et õpilane: 

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

seisukohti ja valikuid põhjendada; 

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

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

tasandil; 

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

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

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

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

Õppeaine kirjeldus  

Ühiskonnaõpetusel on oluline koht õpilaste sotsiaalse kompetentsuse kujunemises. 

Ühiskonnaõpetus aitab õpilasel kujuneda ettevõtlikuks, ennast teostavaks, kaasinimesi 

arvestavaks, sotsiaalselt pädevaks ja toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. 

Ühiskonnaõpetuse tunnis omandatud teadmised, oskused ning hoiakud seostuvad tihedalt 

teistes õppeainetes (ajaloos, geograafias, inimeseõpetuses jt) õpituga, olles aluseks elukestvale 

õppele.  

Esimeses kooliastmes on ühiskonnaõpetuse teemad lõimitud inimeseõpetuse ainekavva. 

Teises ja kolmandas kooliastmes õpitakse ühiskonnaõpetust eraldi ainena. 

Põhikooli ühiskonnaõpetus käsitleb kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist, kodaniku 

seoseid ühiskonna põhivaldkondadega (majandus, poliitika, õigus), ent ka suhteid teiste 

sotsiaalsete rühmadega. Kodanikuna mõistetakse demokraatliku ühiskonna liiget, kes suhtleb 

ühiskonna institutsioonidega oma huvide ja võimaluste järgi. 

Teises kooliastmes tutvub õpilane oma lähiümbruse sotsiaalsete suhete süsteemiga, 

keskendudes sotsiaalselt erinevate isiksuste ja rühmade kooseksisteerimisele. Käsitelu 

keskmes on inimesed meie ümber, kool ning õpilase kodukoht. 

Kolmandas kooliastmes lisanduvad Eesti riigi funktsioneerimisega seotud institutsioonid. 

Riigi valitsemisega tutvudes käsitletakse põhiseaduslikke institutsioone, nagu Riigikogu, 

valitsus, president, kohus, kohalik omavalitsus, riigikontroll, õiguskantsler. 

Kuna osale õpilastest võib haridustee lõppeda põhikooliga, on rohkem pööratud tähelepanu 

poliitika avaldumisele igapäevaelus ning kodaniku rollile poliitikatulemite teadliku tarbijana 

(nt sotsiaalkaitse süsteemi kasutamine, valla/linna elukorralduses kaasarääkimine, e-teenuste 

tarbimine jne). 

Majanduse käsitlemine kolmandas kooliastmes keskendub isiklikule majandamisele 

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

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

maksud, maksutulude kasutamine riigi arenguks; õigusrikkumisest tulenev kahju riigi 

majandusele) ja turumajanduse sotsiaalsetele mõjudele (tarbimisühiskond, tööturu tasakaal, 

varanduslik kihistumine). Ainet käsitletakse võimalikult igapäevaeluga seostatult.  

Ühiskonnaõpetuse eesmärk on praktiliste ülesannete, probleemide analüüsimise ja ainealaste 



põhimõistete omandamise kaudu saada tervikpilt ühiskonna toimimisest. Olulisel kohal on 

igapäevaeluga seonduvate probleemide lahendamine ning asjatundlike otsuste tegemise 

oskuste omandamine, mis aitab kaasa õpilase toimetulekule ühiskonnas. Nii kujuneb õpilasel 

tervikpilt ühiskonnast, kus teadvustatakse inimtegevuse ja looduse vastastikust mõju ning 

väärtustatakse jätkusuutlikku eluviisi.  

Aine käsitlemisel on oluline koht uurimuslikel õpivõtetel, mille toel omandavad õpilased 

probleemide 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. 

Õppes pööratakse suurt tähelepanu õpilaste õpimotivatsiooni arendamisele. Olulisel kohal on 

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

Tähtis on viia aine käsitlemine klassiruumist välja ning kasutada igal asjakohasel juhul 

elusituatsioone (nt demokraatia rakendamine koolis, kodanikualgatus ja vabatahtlik tegevus 

kodukohas).  

Aktiivse kodaniku kontseptsioon käsitleb kodanike kaasatust laiemalt, mitte ainult kui 

hääletamist valimistel. See avardab ka ühiskonnaõpetuse rakendussuuna võimalusi noorte 

jaoks, kes pole veel hääleõiguslikud (nt tarbijahariduses, kodanikualgatuses, koolielu 

korraldamises).  

Ühiskonnaõpetusel on tähtis koht õpilaste väärtushinnangute ja hoiakute kujunemises, nagu 

ettevõtlikkus, seaduste austamine, töökus, sooline võrdõiguslikkus, kodanikualgatus, 

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

erinevustesse, tauniv suhtumine eelarvamustesse, säästlik suhtumine 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. 

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). Nii 

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

pidevalt kasvab. 

 

 

II  KOOLIASTE 

6.KLASS 

 

I Õpetamise eesmärgid 

Taotletakse, et õpilane : 

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

seisukohti ja valikuid põhjendada; 

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

hindab harmoonilisi inimsuhteid, mõistab oma rolli pereliikmena, sõbrana, kaaslasena  

ja õpilasena; peab kinni kokkulepetest, on usaldusväärne ning vastutab oma tegude  

eest; 

3) väärtustab oma rahvust ja kultuuri teiste rahvuste ning kultuuride seas, suhtub  

inimestesse eelarvamusteta, tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi ning  

mõistab kompromisside vajalikkust; 

4) tunnetab end oma riigi kodanikuna ning järgib ühiselu norme; 

5) oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, teab oma tugevaid ja nõrku külgi 

ning püüab selgusele jõuda oma huvides; 

6) on leidnud endale sobiva harrastuse ning omab üldist ettekujutust töömaailmast. 

 



II Õppetegevus ja läbivad teemad 

Ühiskonnaõpetusega taotletakse, et õpilane kujuneks sotsiaalselt pädevaks ühiskonna  

liikmeks. 6. klassi ühiskonnaõpetuses käsitletakse kõige üldisemal kujul ühiskonna  

toimimist, kodaniku seoseid ühiskonna põhivaldkondadega ning ka suhteid teiste  

sotsiaalsete rühmadega. Käsitelu keskmes on inimesed meie ümber, kool ning õpilase  

kodukoht. 

 

III Õppesisu ja üldpädevused 

Teemad: 

I  Sotsiaalsed suhted (11 tundi) 

II Demokraatia (11 tundi) 

III Töö ja tarbimine (7 tundi) 

IV Meedia ja teave (6 tundi) 

 

 

I Sotsiaalsed suhted  

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

2. Vabatahtlik tegevus: kodanikuühendused ja -algatus; koostöö. 

Eestis ja õpilase kodukohas elavad rahvarühmad (sotsiaalsed, rahvuslikud, religioossed  

jm). Sooline võrdõiguslikkus. Pere ja suguvõsa. Naabruskond maal ja linnas.  

Sõpruskond. Koolipere. Euroopa riigid, Eesti naaberriigid. Kodukohas tegutsevate  

seltside, klubide ja ühenduste tegevus. Noorteorganisatsioonid. Eakohased  

kodanikualgatuse võimalused. Koostöö ja ühistegevus, kommunikatsioonivõimalused. 

II Demokraatia  

1. Demokraatia põhimõtted ja selle toimimine  

2. Koolidemokraatia; lapse õigused ja võimalused osaleda poliitikas 

Rahva osalemine ühiskonna valitsemises. Võimude lahusus. Riigikogu, Vabariigi  

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

kui regulatsioon. Peamised inimõigused (õigus elada, õigus vabadusele ja inimväärikusele 

jne). Õpilasomavalitsus, õpilaste osalemine koolielu korraldamises ja õpilasesinduses. Kooli 

sisekord (kodukord). Lapse õigused (õigus saada haridust, õigus vanemlikule hoolitsusele 

jne). Õiguste, kohustuste ja vastutuse tasakaal. 

III Töö ja tarbimine 

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. 

IV Meedia ja teave 

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

Teadlik infotarbimine ja –edastamine. Autoriõiguste kaitse.  

 

IV Õpitulemused: 

6.klassi õpilane: 

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

2)teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid; 

3)mõistab, kuidas demokraatia põhimõtted saavad toimida koolis; märkab  

probleeme koolis, toetab oma käitumise ja osalemisega kooli demokraatiat; 

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

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

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



lapse õigused ja vastutus; 

6)selgitab näidetega, mis on kodanike ühendus, kodanikualgatus ja vabatahtlik töö;  

põhjendab vabatahtliku töö vajalikkust ning pakub abi abivajajatele; tunneb ära  

ebaõigluse ja oskab sellele vastu seista; 

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

füüsilise suutlikkuse ning vaadete ja usutunnistuste poolest; on salliv erinevuste  

suhtes ja valmis koostööks, oskab vältida ja lahendada konflikte; 

8)toob näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest ettevõtetest  

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

omanikuna ja tarbijana; 

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

esitab omateadmisi ja seisukohti selgelt ja veenvalt ning suudab neid põhjendada;  

loob, kasutab ja jagab infot ning väärtustab enda ja teiste autorite tööd  

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

 

III KOOLIASTE  

9. KLASS 

1. Õpetamise eesmärgid 

Põhikooli ühiskonnaõpetusega taotletakse, et õpilane: 

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

seisukohti ja valikuid põhjendada; 

1.2. oskab tulla toime tänapäeva ühiskonnas, lähtu 

des üldinimlikest väärtustest; 

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

riigi tasandil; 

1.4. väärtustab inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid, nagu seaduslikkus, vabaduse ja 

vastutuse seos; arvestab teisi,  

väärtustab mitmekesisust, panustab ühiskonna  

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

seaduskuulekas; 

1.5. määratleb ennast ühiskonna liikmena, Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna. 

 

2. Õppetegevus ja läbivad teemad 

Ühiskonnaõpetusel on oluline koht õpilaste sotsiaalse kompetentsuse kujunemises. 

Ühiskonnaõpetuse tunnis omandatud teadmised, oskused ja hoiakud seostuvad tihedalt  

teistes õppeainetes (ajaloos, geograafias, inimeseõpetuses jt) õpituga, olles aluseks elukestvale 

õppele. 

Kolmandas kooliastmes õpitakse ühiskonnaõpetust eraldi ainena.Kuna osale õpilastest võib  

haridustee lõppeda põhikooliga, on enam pööratud tähelepanu poliitika avaldumisele 

igapäevaelus ning kodaniku rollile poliitikatulemite teadliku tarbijana (nt  

sotsiaalkaitsesüsteemi kasutamine, valla/linna elukorralduses kaasarääkimine, e-teenuste 

tarbimine jne). 

Majanduse käsitlemine kolmandas kooliastmes keskendub isiklikule majandamisele  

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

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

(majanduspoliitika, maksud, maksutulude kasutamine riigi arenguks; õigusrikkumisest  

tulenev kahju riigi majandusele) ja turumajanduse sotsiaalsetele mõjudele  



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

igapäevaeluga seostatult. 

Ühiskonnaõpetuse eesmärk on praktiliste ülesannete, probleemide analüüsimise ja ainealaste 

põhimõistete omandamise kaudu saada tervikpilt ühiskonna toimimisest 

Olulisel kohal on igapäevaeluga seonduvate probleemide lahendamine ning asjatundlike  

otsuste tegemise oskuste omandamine, mis aitab kaasa õpilase toimetulekule ühiskonnas.  

Aine käsitlemisel on oluline koht uurimuslikel õpivõtetel, mille toel omandavad õpilased 

probleemide püstitamise, hüpoteeside sõnastamise, töö plaanimise ja korraldamise,  

kriitilise mõtlemise ning tulemuste tõlgendamise ja esitamise oskused, esitades materjale  

nii suuliselt kui ka kirjalikult ning kasutades näitlikustamiseks mitmesuguseid visuaalseid  

vorme. 

Õppes pööratakse suurt tähelepanu õpilaste õpimotivatsiooni arendamisele. Olulisel kohal on 

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

Kasutatakse igal asjakohasel juhul elusituatsioone (nt demokraatia rakendamine koolis, 

kodanikualgatus ja vabatahtlik tegevus kodukohas). 

 

 

 

Kolmas kooliaste 
 

III kooliaste 

 

Kooliastme õpitulemused  

III kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust. 

Põhikooli lõpetaja: 

1) tunneb demokraatia toimimise põhimõtteid ning toob näiteid nende rakendamise 

kohta; toimib demokraatia põhimõtteid arvestades; on orienteeritud enesearendamisele; 

2) määratleb ja tunnetab end oma kogukonna ja Eesti ühiskonna liikmena; on valmis 

toimima vastutustundliku kodanikuna Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus ning maailmas; 

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

tunnustab erinevaid inimrühmi võrdselt väärtuslikuna ning käitub sallivalt; 

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

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

kasutab kodanikuühiskonna tegutsemisvõimalusi; selgitab näidete kaudu vabaühenduste 

toimimise põhimõtteid ja eesmärke; 

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

rahvusvahelisi organisatsioone ja selgitab nende tegevuse eesmärke;  

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

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

maksustamise eesmärke ning üksikisiku õigusi ja kohustusi seoses maksudega;  

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

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

tegevuse tagajärgi prognoosides; 

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

tarbijana; 



9) analüüsib kriitiliselt infokeskkonda, arvestades autorikaitset; oskab leida vajalikku 

teavet ja vahendeid; kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid; 

10) teab, mis on üleilmastumine, ja toob näiteid üleilmastumise mõjude kohta 

majandusele, kultuurile, keskkonnale jne. 

 

 

Õpitulemused, õppesisu ja protsessi kirjeldus teemablokkide kaupa 

I teema. Ühiskond ja sotsiaalsed suhted (22 tundi) 

 

1. Meedia ja teave (7 tundi) 

 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1)orienteerub infokeskkonnas, suudab infot kriitiliselt hinnata ja kasutada; 

2)teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid avalik arvamus, avalik elu, eraelu, 

ajakirjandusvabadus, ajakirjanduseetika, autoriõigus, autorivastutus, reklaam ja plagiaat; 

3)mõistab ajakirjanduses käsitletavaid probleeme; kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid 

probleemide kirjeldamiseks; 

4)tunneb ja austab autori õigusi ning vastutust; viitab ja tsiteerib nõuetekohaselt. 

 

2. Ühiskonna sotsiaalne struktuur (6 tundi) 

 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid sotsiaalsed erinevused, sotsiaalne 

kihistumine, sotsiaalne sidusus, sotsiaalne tõrjutus, identiteet, mitmekultuurilisus; 

2) märkab erinevusi sotsiaalsete rühmade vahel ja mõistab nende põhjusi; 

3) väärtustab sotsiaalset õiglust ja sidusust; 

4) väärtustab soolist võrdõiguslikkust; 

5) mõistab kultuuride erinevusi ja oskab suhelda teiste kultuuride esindajatega. 

 

3. Ühiskonna institutsiooniline struktuur – avalik sektor, erasektor, kolmas sektor (3 

tundi) 

 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid avalik sektor, riigiasutus, avalik-õiguslik 

asutus, erasektor, eraettevõte, mittetulundussektor, sihtasutus; 

2) selgitab sektorite spetsiifikat ja rolli ühiskonnas; 

3) teab sotsiaalse ettevõtluse ja vabatahtliku töö võimalusi. 



 

4. Ühiskonnaliikmete õigused (6 tundi) 

 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid inimõigused, põhiõigused, sotsiaal-

majanduslikud õigused, poliitilised õigused, kultuurilised õigused; 

2) tunneb inimõigusi ja lastekaitse põhimõtteid, märkab nende rikkumist (sh vägivald, 

kuritarvitamine, inimkaubandus jm); tunneb õiguste ja kohustuste ning vabaduse ja 

vastutuse seost; 

3) tunneb riske, oskab vältida ohte ja teab, kust otsida abi. 

 

II teema. Riik ja valitsemine (16 tundi) 

 

1. Demokraatia (3 tundi) 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid demokraatia, autokraatia, totalitarism; 

võimude lahusus ja tasakaal, õigusriik, kodanikuõigused, kodanikuvabadused, 

kodanikuühiskond, kodanikualgatus; 

2) selgitab demokraatia põhimõtteid ning nende rakendamist riigivalitsemises; 

3) väärtustab demokraatlikke vabadusi ja tunneb demokraatlikus ühiskonnas kehtivaid 

reegleid (nt pluralismi, kaasamist, vähemusega arvestamist, igaühe võrdsust seaduse ees); 

käitub demokraatia põhimõtete järgi; 

4) oskab vahet teha demokraatial ja autokraatial, tunneb ning selgitab demokraatliku, 

autoritaarse ja totalitaarse ühiskonna põhijooni ning annab neile hinnangu;  

5) selgitab õigusriigi toimimise põhimõtteid. 

2. Eesti valitsemiskord (13 tundi) 

 

Õpitulemused: 

Õpilane: 

1) teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid põhiseadus, põhiseaduslik institutsioon, 

põhiseaduslikud õigused, seadusandlik võim, opositsioon, koalitsioon, täidesaatev võim, 

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

valimised, kodakondsus, kodanik, alaline elanik; 

2) tunneb ja oskab kasutada Eesti Vabariigi põhiseadust ning iseloomustab Eesti riigi 

poliitilist ja halduskorraldust (kaart); 

3) mõistab seaduste järgimise vajadust ja seaduste eiramise tagajärgi ning teab, kuhu oma 

õiguste kaitseks pöörduda; oskab leida vajalikku õigusakti, kasutada elektroonilist Riigi 

Teatajat (eRT); 



4) suhtleb riigi- ja omavalitsusasutustega, sh riigi- ja omavalitsusasutuste portaale 

kasutades; 

5) tunneb kodanikuõigusi ja -kohustusi; väärtustab Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu 

kodakondsust; 

6) selgitab valimiste üldiseid põhimõtteid, kujundab oma põhjendatud seisukoha valijana 

ning nimetab Eesti parlamendierakondi; 

7) teab peamisi rahvusvahelisi organisatsioone, mille liige Eesti on; teab Euroopa Liidu 

liikmelisusest tulenevaid õigusi, võimalusi ja kohustusi. 

III teema. Kodanikuühiskond (15 tundi) 

 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid kodanikuühiskond, vabaühendus, 

kodanikuosalus, kodanikualgatus; 

2) mõistab kodanikuühiskonna ja vabaühenduste toimimise põhimõtteid ning eesmärke; 

iseloomustab kodanikuühiskonna rolli demokraatia tagamisel; 

3) oskab kasutada tegutsemisvõimalusi kodanikuühiskonnas; analüüsib probleeme ning 

pakub lahendusi; 

4) algatab ja toetab koostööd ühiste eesmärkide seadmisel ning elluviimisel. 

 
IV teema. Majandus (17 tundi) 

 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) 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; 

2) tunneb erineva haridusega inimeste võimalusi tööturul; teab, mida tähendab olla 

omanik, ettevõtja, tööandja, töövõtja, töötu; 

3) analüüsib ja hindab oma huve, võimeid ning võimalusi edasiõppimise ja karjääri 

planeerimisel;  

4) tunneb eelarve koostamise põhimõtteid; oskab arvutada netopalka; 

5) tunneb oma õigusi ja vastutust tarbijana ning tarbib säästlikult; 

6) iseloomustab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid, ettevõtluse ja riigi rolli 

majanduses; selgitab maksustamise eesmärke, teab Eestis kehtivaid makse, üksikisiku õigusi 

ning kohustusi seoses maksudega. 

 
Üldpädevused PRÕK 2014                                                                                                              

AINEVALDKOND: SOTSIAALAINED 

AINE: ÜHISKONNAÕPETUS 



II kooliaste 

Üldpädevuste kujundamine: 

Kultuuri-ja väärtuspädevuse kujundamist toetab ühiskonnaõpetus erinevate rõhuasetuste 

kaudu. Näiteks toetab ühiskonnaõpetus suutlikkust mõista humanismi, demokraatia ja  

jätkusuutliku arengu põhiväärtusi ning nendest oma tegutsemises juhinduda. Samuti  

kujundab oskust seista vastu kesksete normide rikkumisele. 

Koolis kujundatakse väärtuspädevust väärtuskasvatusalaste teemade käsitlemisega  

õppeaasta jooksul.  

 Väärtuskasvatus lähtub õppekava üldosas ja läbivates teemades kirjeldatud väärtustest. 

Ainevaldkonna õppeainetes peetakse vastavaid taotlusi silmas ning teadvustatakse neid 

õpilastele iga õppeteema käsitlemisel, kusjuures juba alates teisest kooliastmest hakatakse 

järk-järgult üha enam tegelema ja väärtuste ja moraalinormide tausta, kujunemise ja 

toimimise ning õpilase enda poolt juba kogetud demoktaatlike otsustusmehhanismide 

tundmaõppimisega.   Teemade käsitlus on ainevaldkonnas suunatud väärtuste ja 

eetikanormide teadvustamisele ning lahtimõtestamisele, sallivuse ja respekti kujunemisele 

erinevate inimeste suhtes. Kolmanda kooliastme rõhuasetused toovad kõigis ainevaldkonna 

õppeainetes selgemalt esile ka väärtuste ja eetika ühiskondliku dimensiooni. Õpitakse tundma 

demokraatliku elukorralduse printsiipe (sh süütuse presumptsioon, kõigile osapooltele 

sõnaõiguse andmine, õiglus) ja selle aluseks olevaid inimõigusi. Lähtudes arusaamast, et 

demokraatliku ühiskonnakorralduse tundmaõppimisel on eriti esimestes kooliastmetes 

olulisim õpilase isiklik kogemus, nähakse demokraatliku ühiskonnakorralduse spetsiifilisemat 

(vastavaid mõisteid analüüsivat) käsitlemist erinevalt kehtivast õppekavast ette alates 

kolmandast kooliastmest. 

Erinevaid ühiskonnakorraldusi, sh demokraatiat, arutatakse kõigepealt ajalooõpetuses, 

seejärel inimese- ja ühiskonnaõpetuses, toetudes eelnevalt omandatud demokraatlikus 

kooliühiskonnas osalemise kogemusele.                                                                                                            

 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus  

Ühiskonnaga tutvumine seostub enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste omandamisega 

(sh spetsiifilised kommunikatiivsed ja koostööoskused) ning algab suhetest perekonna, 

sõprade ja klassikaaslastega oma kodu, kooli ja lähiümbruse näitel. Esimeses ja teises 

kooliastmes tegeldakse  kommunikatiivsete baasoskuste praktilise kujundamisega (sh aktiivne 

kuulamine, minateade, elementaarsed tekstianalüüsivõtted, eri suhtlusregistrite ning isikliku ja 

avaliku ruumi eristamine, avalikus sfääris toimimine). Käsitletakse näiteks konflikti vältimise 

ja vägivallatu lahendamise võimalusi alguses isikutevahelises suhtluses, hiljem ühiskonna 

tasandil. Inimese- ja ühiskonnaõpetuse kui õppeaine eripäraks on nimetatud oskuste 

käsitlemine vastavas eas esinevate riskiolukordade kontekstis (alates teisest kooliastmest). 

Enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste sihipärane kujundamine paneb aluse ka 

karjääriplaneerimisoskustele ning töömaailmas toimetulekule. Samuti saab õpilane 

ainevaldkonna õppeainete abil konkreetseid teadmisi ühiskonna eri valdkondade seostest ja 

sellest, kuidas üksikisiku otsused mõjutavad kogu ühiskonna arengut, ning omandab 

teabeotsingu ja tekstianalüüsi oskusi tööturu, töösuhete ja ettevõtluse toimimise ning nende 

õiguslike alustega tutvumise kontekstis. 

 Sotsiaalne pädevus tähendab suutlikkust mõista inimühiskonna ajaloos ja nüüdisajal 

toimuvate ühiskondlike muutuste põhjusi ja tagajärgi; tunda lihtsamaid sotsiaalteaduste 



uurimismeetodeid ja kasutada mõnda neist õppetöös ja igapäevases elus; luua 

tulevikustsenaariume 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 käitumisreegleid; jätkuvalt huvituda oma rahva, kogukonna ja maailma 

arengust, kujundada oma arvamus ning olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik. 

Ühiskonnaõpetusel on oluline koht õpilaste sotsiaalse kompetentsuse kujunemises. 

Ühiskonnaõpetus aitab õpilasel kujuneda ettevõtlikuks, ennast teostavaks, kaasinimesi 

arvestavaks, sotsiaalselt pädevaks ja toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Ühiskonnaõpetus 

käsitleb kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist, kodaniku seoseid ühiskonna 

põhivaldkondadega (majandus, poliitika, õigus), ent ka suhteid teiste sotsiaalsete rühmadega. 

Kodanikuna mõistetakse demokraatliku ühiskonna liiget, kes suhtleb ühiskonna 

institutsioonidega vastavalt oma huvidele ja võimalustele Teises kooliastmes tutvub õpilane 

oma lähiümbruse sotsiaalsete suhete süsteemiga, keskendudes sotsiaalselt erinevate isiksuste 

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

õpilase kodukoht. Ühiskonnaõpetuse eesmärk on praktiliste ülesannete, probleemide 

analüüsimise ja ainealaste põhimõistete omandamise kaudu saada tervikpilt ühiskonna 

toimimisest. Olulisel kohal on igapäevaeluga seonduvate probleemide lahendamine ning 

asjatundlike otsuste tegemise oskuste omandamine, mis aitab kaasa õpilase toimetulekule 

ühiskonnas. Nii kujuneb õpilasel tervikpilt ühiskonnast, kus teadvustatakse inimtegevuse ja 

looduse vastastikust mõju ning väärtustatakse jätkusuutlikku eluviisi. Ühiskonnaõpetusel on 

tähtis koht õpilaste väärtushinnangute ja hoiakute kujunemises, nagu ettevõtlikkus, seaduste 

austamine, töökus, sooline võrdõiguslikkus, kodanikualgatus, sotsiaalne õiglus ja kodanike 

võrdne kohtlemine, inimõiguste austamine, mõistev suhtumine erinevustesse, tauniv 

suhtumine eelarvamustesse, säästlik suhtumine keskkonda, lugupidav suhtumine teiste 

rahvaste ja maade kultuuritraditsioonidesse ning soov neid tundma õppida; oma maa 

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

 

 

Enesemääratluspädevuse kujundamist toetab ühiskonnaõpetus eelkõige rahvusliku,  

kultuurilise ja riikliku enesemääratluse kujundamise kaudu. 

Koolis kujundatakse enesemääratluspädevust rahvakalendri tähtpäevade tähistamisega  

õppeaasta jooksul ning kodanikunädalaga. 
                                                                                                                   

Õpipädevust toetatakse oskuste kujundamise kaudu. Ühiskonnaõpetus kujundab  

suutlikkust organiseerida õpikeskkonda ning hankida õppimiseks vajaminevaid  

vahendeid ja teavet, samuti oma õppimise planeerimist ning õpitu kasutamist erinevates  

kontekstides ja probleeme lahendades. Õppetegevuse ja tagasiside kaudu omandavad  

õppijad eneseanalüüsi oskuse ning suudavad selle järgi kavandada oma edasiõppimist. 

 

 Suhtluspädevuse kujundamisel on oluline roll ühiskonnaõpetusel, sest aine taotleb 

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.Koolis kujundatakse suhtluspädevust lisaks õppetööle suhtlusringis. 

Matemaatikapädevust–suutlikkust kasutada erinevaid ülesandeid lahendades  

matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid kõigis elu-ja tegevusvaldkondades – 

toetab inimeseõpetus.Koolis kujundatakse matemaatikapädevust orienteerumismänguga 

  

 Ettevõtlikkuspädevuse kujundaja on peamiselt ühiskonnaõpetus. 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 

meetodeid, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ja ressursside adekvaatsele analüüsile ja 

tegevuse tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas eesmärkidega.  

                                                                                                                            

 

 


