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ULA ühiskonnaõpetuse ainekava

1. Üldalused
1.1. Sotsiaalne pädevus

Sotsiaalne pädevus tähendab suutlikkust mõista ühiskonnas toimuvate muutuste põhjusi ja tagajärgi; 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.

Sotsiaalainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:

1. mõistab ühiskonnas toimuvate muutuste põhjusi ja tagajärgi;

2. omab  adekvaatset minapilti, oskab analüüsida oma võimalusi ja kavandab neist lähtuvalt tulevikuplaane;

3. tunneb ning austab demokraatiat ja inimõigusi, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid ning on seaduskuulekas;

4. huvitub iseenda, oma kogukonna, rahva ja maailma arengust, kujundab oma arvamust ning mõistab oma võimalusi olla aktiivne ja vastutustundlik

kodanik;

5. tunneb lihtsamaid uurimismeetodeid ja kasutab neist mõnda õppes;

6. teadvustab kultuurilist eripära ning suhtub lugupidavalt individuaalsetesse, kultuurilistesse ja maailmavaatelistesse erinevustesse juhul, kui need pole

inimväärikust alandavad;

7. käitub üldtunnustatud sotsiaalsete normide ja suhtlemistavade järgi, mis aitavad toime tulla eakaaslaste hulgas, perekonnas, kogukonnas ning ühiskonnas,

väärtustades neid;

8. on omandanud teadmisi ja oskusi enesekontrolli, enesekasvatuse, oma võimete arendamise, tervist tugevdava käitumise ja tervisliku eluviisi kohta ning

suhtub positiivselt endasse ja teistesse;

9. hindab vabadust, inimväärikust, võrdõiguslikkust, ausust, hoolivust, sallivust, vastutustunnet, õiglust ja isamaalisust ning tunneb austust enda, teiste

inimeste ja keskkonna vastu.

1.2. Ühiskonnaõpetuse maht
Uuemõisa Lasteaed - Algkoolis õpitakse ühiskonnaõpetust 6. klassis 1 tund nädalas.
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1.3. Ühiskonnaõpetuse kirjeldus

Ühiskonnaõpetuses omandavad õpilased sotsiaalse kirjaoskuse: teadmised, oskused, väärtused ja hoiakud ühiskonnas toimimiseks ning vastutustundlike otsuste

tegemiseks. Õppeaine üldeesmärk on luua eeldused kodanikuidentiteedi ja ühiskonna sidususe tugevnemiseks ning aktiivse kodaniku kujunemiseks. Õpitakse

tundma ning järgima ühiskondlikke väärtusi, norme ja reegleid, omandatakse teadmisi, oskusi ja hoiakuid sotsiaalselt vastuvõetavast käitumisest ning inimeste

vastastikustest suhetest, mis aitavad kaasa tõhusale kohanemisele ja toimetulekule perekonnas, eakaaslaste hulgas, kogukonnas ning ühiskonnas. Sotsiaalainetes

käsitletakse inimese ja ühiskonna toimimist minevikus ning tänapäeval. Kujundatakse õpilastes oskusi näha ühiskonna arengus põhjuse-tagajärje seoseid ning

teha teadlikke valikuid, lähtudes ühiskonnas kehtivatest väärtustest ja moraalinormidest. Õppe vältel kujundatakse õpilastes tahet toimida kõlbelise ja

vastutustundliku ühiskonnaliikme ning isiksusena. Seejuures seostuvad ühiskonnaõpetuses omandatud teadmised, oskused ja hoiakud tihedalt teistes

õppeainetes õpituga, olles aluseks elukestvale õppele. Õppesisu käsitluses teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud õpitulemused, üld- ja

valdkonnapädevused ning õpitulemused oleksid saavutatud.

1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalused

Sotsiaalainete valdkonna õppeainete õppimise kaudu kujundatakse õpilastes kõiki riiklikus õppekavas kirjeldatud üldpädevusi. Pädevustes kujundamisel on

kandev roll õpetajal, kelle väärtushinnangud, suhtlemis- ja sotsiaalsed oskused loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad õpilaste väärtushinnanguid ja

käitumist. Ühiskonnaõpetuse läbivad teemad keskenduvad ühiskonna toimimise küsimustele ning õpilaste igapäevasele eluviisile ja nende poolt järgitavatele

väärtustele. Tähelepanu pööratakse ka erinevatele meie ümber igapäevaselt tekkivatele ning huvi pakkuvatele päevakajalistele sündmustele nii koolis kui

väljaspool seda.

Kultuuri-ja väärtuspädevus. Ühiskonnaõpetuse tundides kujundatakse oskust mõista inimeste sõnade ja käitumise taga olevaid väärtussüsteeme, teada ja

järgida ühiskondlikke väärtusi ja norme ning austada erinevate keskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust. Sealhulgas erinevate religioonide ja

rahvuste omapära.

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Ühiskonnaõpetuse tundides õpetatakse kõige üldisemal kujul mõistma ühiskonna toimimist, kodanike seoseid ühiskonna

põhivaldkondadega, oma lähiümbrusega, kooli ning oma kodukohaga. Tutvustatakse riigi valitsemisega seotud põhiseaduslikke institutsioone nagu Riigikogu,

valitsus, president, kohus ja kohalik omavalitsus. Õppetundides kujundatakse suutlikkust ennast teostada; toimida aktiivse, teadliku, abivalmi ja vastutustundliku

kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut. Suunatakse ja õpetatakse oma valikute põhjendamist ning enda heaolu kõrval ka teistega

arvestamist. Õpetatakse koostööd tegema teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerima inimesi ja nende väärtushinnangute erinevusi ning
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arvestama neid erisusi suhtlemisel. Kehtivate normide rikkumisele vastu seismist ning erinevate sotsiaalsete gruppide õiglust ja võrdse kohtlemise põhimõtete

järgimist.

Enesemääratluspädevus. Enesemääratluspädevuse kujundamisel arendatakse õpilaste suutlikkust mõista ja hinnata iseennast; hinnata oma nõrku ja tugevaid

külgi ning arendada positiivset suhtumist endasse ja teistesse. Õpilasi suunatakse järgima tervislikke eluviise, lahendama tõhusalt ja turvaliselt iseendaga, oma

vaimse, füüsilise, emotsionaalse ning sotsiaalse tervisega seonduvaid ja inimsuhetes tekkivaid probleeme.

Õpipädevus. Õpipädevust toetatakse eeskätt mitmekesiste õppemeetodite rakendamise kaudu. Arendatakse suutlikkust organiseerida õpikeskkonda nii

individuaalselt kui rühmas, otsides ja töötades õppimiseks vajaminevate vahendite ning teabega. Kujundatakse oskust oma õppimist planeerida ning seda

plaani ka järgida. Seostada varem omandatud teadmisi ja oskusi õpitava materjaliga. IKT - põhiste õppekeskkondade kasutamine annab võimaluse saada

individualiseeritud ning kiiret tagasisidet  et  analüüsida oma teadmisi ja oskusi ning planeerida edasist õppetegevust.

Suhtluspädevus. Suhtlemispädevuse toetamisel on tähtsal kohal erinevate meetodite valiku olulisus. Erinevad aktiivõppe viisid ning rühmatööd aitavad

kujundada õpilase suutlikkust analüüsida enda käitumist ning selle tagajärgi, sobival viisil väljendada oma tundeid, aktsepteerida inimeste erinevusi ning

suhtlemisel nendega arvestada. Areneb oskus ennast esitleda, oma seisukohti esitada ja põhjendada . Iseenast kehtestades seista vastu ebaõiglusele viisil, mis ei

kahjusta enda ning teiste huve. Ühiskonnaõpetuse kaudu õpitakse tundma ning järgima ühiskonnas kehtivaid väärtusi, norme ning reegleid. Õppeprotsessi

käigus suunatakse õpilasi lugema ning eristama ja mõistma teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust, kirjutama eri liiki tekste, kasutades korrektset viitamist,

kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili. Samuti õpetatakse  väärtustama  õigekeelsust ja väljendusrikast keelt ning kokkuleppel põhinevat suhtlemisviisi.

Matemaatikapädevus. Õppetegevuses tähtsustatakse suutlikkust kasutada erinevaid ülesandeid lahendades matemaatikale omast keelt, sümboleid ning

meetodeid nii koolis kui ka igapäevaelus.

Ettevõtlikkuspädevus. Õpitakse nägema ühiskondlike protsessidega seotud probleeme ja neis peituvaid võimalusi lahenduste pakkumiseks. Õpilasi julgustatakse

püstitama eesmärke ning pürgima nende täitmise poole, genereerima ideid ning neid teostama. Õpitakse rakendama initsiatiivikust ja vastutust, tegema

eesmärkide saavutamiseks koostööd, reageerima paindlikult muutustele, võtma arukaid riske ning tulema toime ebakindlusega, et muuta ühiskonda paremaks.

Õpilasi suunatakse valima ideede teostamiseks sobivaid ja loovaid meetodeid, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ja ressursside adekvaatsele analüüsile ja

tegevuse tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas eesmärkidega. Julgustada õpilasi osalema kodanikuühiskonna ettevõtmistes.

Digipädevus. Digipädevus tähendab suutlikkust kasutada erinevaid digivahendeid sotsiaalvaldkonna ainete õppimisel ning mõista tehnoloogia olulisust, aga ka

piiranguid ning oskust kasutada uusi tehnoloogiaid eesmärgipäraselt. Tundides kasutatakse erinevaid videomaterjale teemade paremaks illustreerimiseks ning
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e-tundide läbiviimiseks. Õpilased kasutavad nutivahendeid erinevate lihtsamate esitluste, plakatite või referaatide koostamiseks. Erinevate keskkondade abil

leitakse, säilitatakse ning esitletakse infot, samas osates kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ning digitaalset identiteeti. Õpilastes kujundatakse oskust

digivahendite kaasabil saada iseseisvateks ning ennast kontrollivateks õppijateks.

1.5. Ühiskonnaõpetuse lõimingu võimalused teiste ainevaldkondadega

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled

Oskus väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult. Erinevate tekstide lugemine ja mõistmine -
funktsionaalne lugemine. Mõisted, võõrsõnad - nende mõistmine ning kasutamine. Erinevate tekstide kriitilise analüüsi
oskus. Teabe hankimine, selle kriitiline hindamine. Tööde vormistamine ning intellektuaalse omandi kaitset (autorikaitse).
Teadmiste omandamine erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest. Oma kultuuri ja teiste kultuuride erinevuste
märkamine ning nendest erinevustest lugu pidamine. Tähelepanu juhtimine erinevate suhtluskeskkondade reeglitele ning
ühiskondlikule mitmekesisusele. Võõrkeelse algupäraga mõistete selgitamine, võõrkeeleoskuse arendamine ka
lisamaterjali otsimisel ja mõistmisel. Suhtlemine mitmekultuurilises ühiskonnas.

Matemaatika

Kujundatakse järgmisi oskusi: ajaarvamine; ressursside plaanimine (aeg, raha); matemaatiline kirjaoskus, arvandmete
esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid); oskus probleeme seada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida
ja neid rakendada, lahendusideid analüüsida ning tulemuse tõesust kontrollida; oskus loogiliselt arutleda, põhjendada ja
tõestada ning väärtustada matemaatilist käsitlust, mõista selle sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset tähendust.

Kunstiained
Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemadega tutvumine. Rahvakultuur ning loominguline
eneseväljendusoskus. Religioon.Loovtööde, esitluste, plakatite kujundamine.

Tehnoloogia

IKT vahendid. Käsitletavate teemade kaudu kujundada oskust hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi
aga ka ohte. Õppida kasutama tehnovahendeid tõhusalt ja eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonna kujundamisel.
Kasutada tehnilisi vahendeid eesmärgipäraselt ja säästlikult, järgides seejuures ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse
nõudeid.

Loodusained

Loodusõpetuses juba esimestest klassidest kujundatavale uurimisoskusele saab sotsiaalainete õpetus edaspidi toetuda.
Õpitakse mõistma inimese arengut ja rahvastikuprotsesse; majanduse ressursse. Temaatilised seosed tekivad
inimühiskonna arengule looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju käsitlemise kaudu. Pööratakse tähelepanu
keskkonnaprobleemide märkamisele  ja jätkusuutliku ja vastutustundliku eluviisi väärtustamisele ja mõistmisele.
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Kehaline kasvatus
Liikumine. Oskus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust tervisliku eluviisi osana eri ajastuil. Salliva suhtumise
kujundamine kaaslastesse. Tervisliku eluviisi temaatika kui kogu koolikorralduse jaoks olulise aspekti mõistmine ja selle
temaatika käsitlemine.

1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalused

● Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Toetatakse õpilase kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab

ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähendust, on ühiskonda lõimitud, toetub oma tegevuses riigi

kultuuritraditsioonidele ja arengusuundadele ning on kaasatud kohalikku kogukonda käsitlevate otsuste tegemisse. Aidatakse õpilasel kujuneda isiksuseks,

kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elukäiku teadlike otsuste kaudu, et teha

mõistlikke kutsevalikuid.

● Väärtused ja kõlblus. Toetatakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes mõistab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi ja

kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires.

● Kultuuriline identiteet. Toetatakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana

ja kultuuride muutumist ajaloo vältel ning kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktika eripärast nii ühiskonna ja

terviku tasandil (rahvuskultuur) kui ka ühiskonna sees (regionaalne, professionaalne, klassi-, noorte- jms kultuur; subkultuur ja vastukultuur) ning kes

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

● Elukestev õpe ja karjääri plaanimine. Kujundatakse iseseisva õppimise oskus, mis on tähtis alus elukestva õppe harjumuste ja hoiakute omandamisele.

Sotsiaalainete kaudu kujundatakse hoiakuid, mida on õpilasele vaja tulevases tööelus. Õpilastele tutvustatakse sotsiaalvaldkonnaga enim seotud ameteid,

erialasid ja edasiõppimisvõimalusi. Kujundatakse arusaama ühiskonnas toimuvate muutuste põhjustest ja tagajärgedest ning sellest, mil moel mõjutavad

need õpilase valikuid ja tulevikku määravaid otsuseid.   
● Teabekeskkond. Toetatakse õpilase kujunemist infoteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat infokeskkonda ning suudab seda kriitiliselt

analüüsida ning selles toimida olenevalt oma eesmärkidest ning ühiskonnas omaks võetud kommunikatsioonieetikast.

● Tehnoloogia ja innovatsioon. Toetatakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja tänapäevaseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks,

kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.

● Tervis ja ohutus. Toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma turvaliselt ning

kujundama tervet keskkonda.
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● 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.

1.7. Õppetegevuse kavandamine ning 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 nii

puhkuseks kui huvialadega tegelemiseks;

3. planeeritakse nii üksi- kui ka ühisõpet (iseseisvad tööd, paaris- ja rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks

ning  loovateks ja samal ajal kriitiliselt mõtlevateks ühiskonnaliikmeteks;

4. kasutatakse mitmekülgset õppemeetodite valikut rõhuasetusega aktiivõppemeetodeile: vestlus, arutelu, diskussioon, juhtumianalüüs, paaristöö,

projektõpe, rühmatöö, väitlus, ajurünnak; tegevuspõhine õpe (ühistegevus ja vabatahtlik töö, heategevusprojekt);

5. luuakse võimalused teha erinevaid praktilisi töid (nt uurimistöid, erinevate töölehtede täitmine, küsitluse korraldamine, loovtöö/arutluse/arvamusloo

kirjutamine, infootsing teabeallikatest, infoanalüüs, klassielu reeglite, päevaplaani ja isikliku eelarve koostamine, juriidilise dokumendi lugemine,

dokumendiplankide täitmine), oma tööde  esitlemine, kriitiline  analüüs (reklaamid, teemakohased filmid  jms);

6. kasutatakse õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;

7. rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;

8. arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid, pöörates erilist rõhku hoiakute kujundamisele;

9. arvestatakse õpilaste võimeid ja suutlikkust ning muutusi ühiskonnas;

10. võimaldatakse siduda õpet koolivälise eluga (kohtuda erinevate inimestega, kaasata vanemaid jne), et kogu ainekäsitlus oleks võimalikult elulähedane.

1.8. Hindamise alused

Hindamise põhiülesanne on toetada õpilase arengut, et kujuneks positiivne minapilt ja adekvaatne enesehinnang.
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Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sh esituste ning kirjalike tööde alusel. Arvestatakse teadmiste ja oskuste vastavust ainekavades

taotletavatele õpitulemustele ning õpilase individuaalseid iseärasusi ja mõtlemise arengut. Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa

sätetest.

Praktiliste tööde puhul ei hinnata ainult tulemust, vaid ka töö valmimise protsessi. Kirjalike ülesannete puhul arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse

ära ka õigekirjavead, mis hinnet ei mõjuta.

Õpitulemuste hindamisel kasutatakse sõnalisi hinnanguid ja numbrilisi hindeid. Õpilane peab teadma mida, millal ning kuidas hinnatakse ning millised on

hindamise kriteeriumid. Hindamise põhimõtteid on õpetaja eelnevalt õpilastele tutvustanud.

Põhjalikuma materjali (peatükk, mitu teemat) omandamise kontrollimiseks võib õpetaja korraldada kontrolltöö, praktilise töö vms, mille täitmine võib toimuda

peast või õpiku jt materjalide abil. Töö juures on välja toodud numbriline hindamine, millele on lisatud kriteeriumid, mis on erinevate tööliikide puhul konkreetse

hinde saamise tingimusteks:

hinne “5” – 90–100% õigeid lahendeid;

hinne “4” – 75–89% õigeid lahendeid;

hinne “3” – 50–74% õigeid lahendeid;

hinne “2” – 20–44% õigeid lahendeid;

hinne “1” – 0–19% õigeid lahendeid.

1.9 Füüsiline õppekeskkond
Kool võimaldab:

1. õppe klassis, kus on võimalus rühmatööks ja ümarlauavestluseks;

2. õpilastel kasutada klassiruumis ainekava eesmärke toetavaid õppematerjale ja -vahendeid;

3. õpet toetavaid demonstratsioonivahendeid õpetajale;

4. internetiühenduse ning audiovisuaalse materjali kasutamise võimaluse;

5. õppeesmärkidest ja vajadusetset lähtuvalt õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi (muuseumis, arhiivis, näitusel, raamatukogus jm);

6. võimaluse viia õppetööd läbi arvutiklassis;

7. võimaluse kasutada klassiruumis IKT-põhised õppematerjale.
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2. Ühiskonnaõpetuse ainekava
2.1. Õppeaine kirjeldus

Ühiskonnaõpetuses omandavad õpilased sotsiaalse kirjaoskuse: teadmised, oskused ja hoiakud ühiskonnas toimimiseks ning vastutustundlike otsuste tegemiseks.

Õppeaine üldeesmärk on luua eeldused kodanikuidentiteedi ja ühiskonna sidususe tugevnemiseks ning aktiivse kodaniku kujunemiseks. Ühiskonnaõpetuse tunnis

omandatud teadmised, oskused ja 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.

2.2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes

6. klassi lõpetaja:

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

● teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid;

● mõistab, kuidas demokraatia põhimõtted saavad toimida koolis; märkab probleeme koolis, toetab oma käitumise ja osalemisega koolidemokraatiat;

● loetleb Eesti riigi valitsemise põhilisi institutsioone ja kirjeldab nende ülesandeid (kohalik omavalitsus, Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President,

kohus); nimetab riigijuhtimisega seotud ameteid;

● teab, mis on põhiseadus ja teised seadused, miks seadusi tuleb täita; teab, mis on lapseõigused ja vastutus;

● selgitab näidetega, mis on kodanikuühendus, kodanikualgatus ja vabatahtlik töö; põhjendab vabatahtliku töö vajalikkust ning pakub abi abivajajatele;

tunneb ära ebaõigluse ja oskab sellele vastu seista;

● mõistab inimeste iseärasusi, teab, et inimesed erinevad rahvuse, soo, vaimse ja füüsilise suutlikkuse ning vaadete ja usutunnistuste poolest; on salliv

erinevuste suhtes ja valmis koostööks, oskab vältida ja lahendada konflikte;

● toob näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest ja ettevõtetest ning väärtustab töötamist kui peamist elatusallikat; tunneb oma

õigusi ja vastutust omanikuna ja tarbijana;

● oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks ning seda kriitiliselt hinnata; esitab oma teadmisi ja seisukohti selgelt ja veenvalt ning suudab neid

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

● teab, et tal on õigus saada abi, ning oskab leida abi ettetulevates elusituatsioonides.
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2.3. Õppevara
M. Somelar “Ühiskonnaõpetuse õpik 6.klassile” Tallinn: Maurus Kirjastus OÜ

M. Somelar, M. Puumeister “Ühiskonnaõpetuse töövihik 6. Klassile” Tallinn: Maurus Kirjastus OÜ

2.4. Õppesisu 6. klassis

Teema ja õppesisu Õpitulemused Mõisted IKT, praktilised tööd

SOTSIAALSED SUHTED
(Inimesed meie ümber, kogukonnad, Euroopa riigid ja rahvad, sallivus)

Erinevad rahvad ja
nende traditsioonid

Õpilane
● seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis mõisteid

rahvus, vähemusrahvus, riik, kultuuriruum.

riik; rahvus; rahvusvähemus;
kultuur; kultuuriruum

Plakatite  või esitluste
koostamine ja esitlemine
rühmatööna või individuaalselt.

Riigiasutuste külastamine.

Kooliprojektide organiseerimine
ja läbiviimine.

Filmide ja filmilõikude
vaatamine, nähtu analüüs.

Peamised usundid
Eestis

Õpilane
● nimetab Eestis esindatud peamisi usndeid ja kirjeldab

nende kombeid.

religioon; usund;

Inimeste
võrdõiguslikkus
ühiskonnas

Õpilane
● toob näiteid naiste ja meeste võrdsete õiguste ning

nende rikkumise kohta Eestis;
● selgitab oma sõnadega ning kasutab kontekstis mõisteid

võrdõiguslikkus ning sallivus.

demokraatia; võrdõiguslikkus;
diskrimineerimine

Eesti Euroopa kaardil Õpilane
● teab ja oskab selgitada mõisteid ÜRO, NATO, Euroopa

Liit;
● teab, mis on isikutunnistus ja reisidokumendid (pass,

isikutunnistus).

territoorium; riik; vabariik;
ÜRO; NATO; Euroopa Liit;
monarhia;

Ühiskond ja inimese Õpilane ühiskond; identiteet;
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identiteet ● teab ID-kaardi turvalise kasutamise reegleid;
● oskab selgitada mis on identiteedirööv ja kuidas end

selle eest kaitsta.

identiteedivargus e - rööv

DEMOKRAATIA
(demokraatia põhimõtted ja selle toimimine; koolidemokraatia; lapse õigused ja võimalused osaleda poliitikas)

Demokraatlik
ühiskond

Õpilane
● iseloomustab demokraatia põhimõtteid;
● teab, et Eesti on demokraatlik vabariik;
● mõistab ja oskab kasutada mõisteid diktatuur ja

võimude lahusus;
● kirjeldab demokraatlike põhimõtete toimimist koolis.

demokraatia;
esindusdemokraatia; võimude
lahusus; valimised; tsensuur;
diktatuur; kodanikuõigus;
parlament; koolidemokraatia

Internet - info otsimine,
salvestamine.

Õppematerjalide valmistamine.

Seadused ning neist
lähtuvad õigused ja
kohustused

Õpilane
● seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid

inimõigus, seadus, põhiseadus;
● teab ja austab inimõigusi.

põhiseadus; inimõigused

Lapse õigused ja
kohustused.

Õpilane
● teab ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid;
● teab õiguste ja kohustuste tasakaalu;
● on teadlik EV lastekaitse seadusest ja selles

kajastuvatest olulisematest punktidest.

konventsioon; koolikohustus;
koolidemokraatia

Riigikogu - Eesti
Vabariigi parlament

Õpilane
● oskab kirjeldada riigikogu tööülesandeid;
● teab kuidas oma sõnadega selgitada ning kontekstis

kasutada mõisteid otsene demokraatia ning
esindusdemokraatia.

parlament; otsene demo-
kraatia; proportsio- naalne
valimissüsteem; fraktsioon;
seaduse menetlemine;
riigieelarve

Vabariigi valitsus - riigi
täidesaatev võim

Õpilane
● mõistab ja oskab selgitada millised on valitsuse

täide saatmine; valitsus;
peaminister; koalitsioon;
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peamised tööülesanded;
● oskab nimetada hetkel võimul oleva valitsuse

olulisemaid ministreid;
● saab aru ja oskab oma sõnadega selgitada valitsuse

tööga seotud mõisteid.

minister; portfelliga ja
portfellita minister; istung;
riigikantselei

Eesti Vabariigi
president

Õpilane
● teab ja oskab nimetada Eesti eelmisi ja hetkel võimul

olevat presidenti;
● kirjeldab oma sõnadega presidendi ametiülesandeid.

President; valimiskogu;
konstitutsiooniline järelvalve

Eesti Vabariigi
kohalikud
omavalitsusüksused:
vallad ja linnad

Õpilane
● teab, mis on kohalik omavalitsus; toob näiteid oma

valla/linna omavalitsuse tegevuse ja tööülesannete
kohta;

● oskab nimetada ja kaardil määrata maakonnad ja nende
keskused.

omavalitsus; volikogu;
maksud; arengukava;
linnapea; vallavanem

VABATAHTLIK TEGEVUS (kodanikuühendused ja kodanikualgatus; koostöö)

Kokkulepete
sõlmimine
demokraatlikus riigis

Õpilane
● märkab ning arvestab erinevaid huve ja võimalusi ning

on valmis koostööks ja kokkulepeteks;
● saab aru mitmekesises demokraatlikus riigis kokkulepete

sõlmimise põhimõtetest.

ideoloogia; erakond;
valimisliit; üksmeelne e
konsensuslik; kompromiss

Kodanikuühiskond Õpilane
● seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid

kodanikuühiskond ja kodanikualgatus;
● kirjeldab oma sõnadega Eesti kodanikuühiskonna

kujunemislugu ning olulisemaid isikuid ja sündmusi
selles loos.

kodanikuühiskond;
valimisaktiivsus; rahvuslik
ärkamine; kodanikualgatus;
laulev revolutsioon;
Rahvarinne
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Kodanikualgatus-
likud ühendused

Õpilane
● nimetab oma kodukandis tegutsevaid

kodanikualgatuslikke seltse, klubisid ja ühendusi ning
kirjeldab nende tegevust;

● kirjeldab lähemalt õpilasomavalitsuste tegevust
(võimalusel lähtuvalt oma koolist) ning nende osa
koolielus.

Eesti õpilasesinduste Liit;
koolidemokraatia;
tolerantsus;

Ürituse planeerimine ja
võimalusel ka läbiviimine

Kodanikualgatusel
põhinev kaitseliit ja
Eesti skautide ühing

Õpilane
● oskab nimetada ja oma sõnadega lähemalt kirjeldada

Eesti kahte suuremat kodanikualgatuslikku
organisatsiooni;

● kirjeldab lähemalt nende tegevust.

Eesti kaitseliit;
Naiskodukaitse; Noored
Kotkad; Kodutütred;
Eesti skautide ühing;

Noorteorganisatsioon kohta
ideekaardi koostamine

TÖÖ JA TARBIMINE

Majandussüsteemid Õpilane
● teab ja oskab oma sõnadega kirjeldada olulisemaid

majandussüsteeme;
● mõistab ja oskab kontekstis kasutada mõistet

ökoloogiline jalajälg.

majandus; arengumaa;
ettevõtlus; defitsiit; plaani- ja
käsumajandus; turumajandus;
naturaal- majandus;
ökoloogiline jalajälg; vaba
ettevõtlus; konkurents;

Pere eelarve Õpilane
● teeb vahet vajadustel, soovidel ja võimalustel;
● teab, kuidas teenitakse raha ja millest koosneb pere

eelarve;
● oskab kulutusi tähtsuse järjekorda seada, mõistab kuidas

koostada eelarvet oma taskuraha piires.

leibkond; palk; brutopalk;
netopalk; eelarve; püsikulud

Aja planeerimine Õpilane
● mõistab oma aja planeerimise olulisust;
● teab  aja planeerimise põhimõtteid.

töögraafik; Nädala plaani koostamine
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Karjääri planeerimine Õpilane
● iseloomustab, milliseid isiksuse omadusi, teadmisi ja

oskusi eeldavad erinevad elukutsed;
● selgitab erinevate elukutsete vajalikkust ühiskonnale;
● mõistab hariduse olulisust tuleviku planeerimisel.

elukestev õpe; tööturg (avalik
sektor; erasektor;
mittetulundussektor)

Tulevikuks valitud elukutsega
tutvumine ning valiku
tutvustamine

Töökultuur ja
tööeetika

Õpilane
● teab alaealisena  töötamise ja tööle võtmise tingimusi;
● mõistab ja oskab oma sõnadega selgitada mida

tähendavad mõisted tööeetika ja töökultuur;
● kirjeldab seoseid koolielu ja tööelu vahel.

tööleping; töökultuur;
tööeetika;

Teadlik ja säästev
tarbimine

Õpilane
● oskab tarbijana märgata ja mõista tooteinfot ning

tunneb tarbija õigusi;
● mõistab jätkusuutliku arengu põhimõtteid.

tarbimine; tarbija õigused ja
kohustused; tarbijakaitse;
jätkusuutlik areng;
aktsiisimaks;

MEEDIA JA TEAVE

Teabe leidmine Õpilane
● tunneb interneti võimalusi, selle kasutamise ohtusid

ning info leidmise võimalusi;
● eab internetiturvalisuse reegleid;
● teab ja oskab kasutada erinevaid info leidmise võimalusi

(indekseid; otsingumootoreid, entsüklopeediat).

teave; inimõigused;
entsüklopeedia; indeks;
otsingumootor;

Autorikaitse Õpilane
● väärtustab teiste autorite ja enda tehtud tööd;
● viitab teiste autorite loomingule;
● tunneb autorina vastutust oma teose eest ning

teadvustab autorikaitsega seonduvaid probleeme
internetis;

● oskab eristada fakti ja arvamust;

autoriõiguse seadus; fakt;
arvamus; plagiaat

14



ULA ühiskonnaõpetuse ainekava

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

Reklaam Õpilane
● mõistab, et reklaami taga on müügiedu taotlus.

reklaam; reklaamiseadus;
moraal; poliitiline reklaam;
sotsiaalreklaam

Reklaamplakati koostamine
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