
Ainevaldkond „Sotsiaalained“ 
 
 
1. Üldalused 
 
1.1. Sotsiaalvaldkondlik pädevus 

Ainevaldkonna õppeainete õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane 
sotsiaalvaldkondlik pädevus:suutlikkus mõista ühiskonnas toimuvate muutuste põhjusi ja tagajärgi; 
tunda ning austada inimõigusi ja demokraatiat; vallata teadmisi kodanikuõigustest ja -vastutusest ning 
käituda nendega kooskõlas; ära tunda kultuurilist eripära; järgida üldtunnustatud käitumisreegleid; olla 
huvitatud oma kogukonna, rahva, riigi ja maailma arengust; kujundada oma arvamust ning olla aktiivne 
ja vastutustundlik kodanik; tunda ja kasutada lihtsamaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid; tunda huvi 
ümbritseva maailma vastu. 

Sotsiaalainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  
1) mõistab ühiskonnas toimuvate muutuste põhjusi ja tagajärgi;  
2) valdab 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. Ainevaldkonna õppeained ja maht 

Ainevaldkonna õppeained on ajalugu, ühiskonnaõpetus ja inimeseõpetus ning valikaine on 
usundiõpetus. Ajalugu õpitakse alates 5. klassist, inimeseõpetust 2. klassist ning ühiskonnaõpetust 6. 
klassist. Usundiõpetust on võimalik õpetada valikainena kõigis kolmes kooliastmes. Õppeainete 
kavades esitatud taotletavaid õpitulemusi ja õppesisu koostades on aluseks võetud arvestuslik 
nädalatundide jagunemine kooliastmeti ning aineti alljärgnevalt: 
I kooliaste 
inimeseõpetus  – 2 nädalatundi 
II kooliaste 
ajalugu   – 3 nädalatundi 
inimeseõpetus  – 2 nädalatundi 
ühiskonnaõpetus – 1 nädalatund 
III kooliaste 
ajalugu   – 6 nädalatundi 
inimeseõpetus  – 2 nädalatundi 
ühiskonnaõpetus – 2 nädalatundi 



Õppeainete nädalatundide jagunemine kooliastmete sees määratakse kooli õppekavas arvestusega, et 
taotletavad õpitulemused ning õppe- ja kasvatuseesmärgid oleksid saavutatud. 
 
1.3.Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming 

Sotsiaalainetes käsitletakse inimese ja ühiskonna toimimist minevikus ning tänapäeval. Sotsiaalainete 
vahendusel 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 ühiskonnaliikmena ning isiksusena.  

Ajalugu õppides omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke teadmisi oma 
kodukoha ja maailma minevikust ning kultuuripärandist. Aine vahendusel suunatakse õpilane 
teadvustama, analüüsima ja kriitiliselt hindama ning tõlgendama minevikus aset leidnud sündmusi ja 
protsesse, nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga ning ajaloosündmuste erineva 
tõlgendamise põhjusi. Ajalooõpetus aitab kaasa teistes õppeainetes õpitava tervikuks sidumisele ning 
kujundab oskust mõista minevikunähtuste mõjul toimuvat arengut. 

Inimeseõpetus lõimib õppesisu kõigis kooliastmeis, toetades õpilase toimetulekut eakaaslaste hulgas, 
peres, kogukonnas ja ühiskonnas ning aitab õpilasel kujuneda sotsiaalselt küpseks ja teovõimeliseks 
isiksuseks. Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilase sotsiaalses elus vajalike 
toimetulekuoskuste arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilases terviklikku isiksust, sotsiaalset 
kompetentsust, terviseteadlikkust ja ausust, hoolivust, vastutustunnet ning õiglust. Inimeseõpetuse 
kaudu kujundatakse esmased teadmised ja hoiakud soolise võrdsuse osas. 

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.  

Kõik sotsiaalvaldkonna ained on toeks, et õpilasel areneks suutlikkus analüüsida oma käitumist ja selle 
tagajärgi, sobival viisil väljendada oma tundeid, aktseptida inimeste erinevusi ning arvestada neid 
suheldes; ennast kehtestada, seista vastu ebaõiglusele viisil, mis ei kahjusta enda ega teiste huve ega 
vajadusi. Sotsiaalvaldkonna õppeainete kaudu õpitakse tundma ning järgima ühiskondlikke väärtusi, 
norme ja reegleid, omandatakse teadmisi, oskusi ja hoiakuid sotsiaalselt aktseptitud käitumisest ning 
inimeste vastastikustest suhetest, mis aitavad kaasa tõhusale kohanemisele ja toimetulekule 
perekonnas, eakaaslaste hulgas, kogukonnas ning ühiskonnas. Sotsiaalainete kaudu kujundatakse alus 
maailmavaatelise mitmekesisusega arvestamiseks ning valmisolek dialoogiks erineva maailmavaate 
esindajatega. Kõigi valdkonna õppeainete seisukohalt on tähtis koostööoskus ja töötamine rühmas. 

Valdkonnasisese lõiminguga taotletakse, et õpilane areneks terviklikuks isiksuseks, kes suhtub endasse 
ja teistesse positiivselt, arvestab kaasinimesi, lähtub oma tegevuses üldinimlikest väärtustest ning näeb 
ja mõistab ühiskonnas toimuvat.Tal on tõhusad oskused ja valmidus ühiskonnaellu sekkuda ning selles 
osaleda. 

Õppesisu käsitluses teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud õpitulemused, üld- 
ja valdkonnapädevused ning õpitulemused oleksid saavutatud. 
 
1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalusi 

Sotsiaalainete valdkonna õppeainete õppimise kaudu kujundatakse õpilastes kõiki riiklikus õppekavas 
kirjeldatud üldpädevusi. Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – teadmiste, 
oskuste, väärtushinnangute ning käitumise – kujundamisel on kandev roll õpetajal, kelle 
väärtushinnangud, suhtlemis- ja sotsiaalsed oskused loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad 
õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist. 



Kultuuri- ja väärtuspädevuse ning sotsiaalse ja kodanikupädevuse kujundamist toetavad kõik 
ainevaldkonna õppeained erinevate rõhuasetuste kaudu. Suutlikkust mõista humanismi, demokraatia ja 
ühiskonna jätkusuutliku arengu põhimõtteid ning nendest oma tegutsemises juhinduda toetavad ajalugu 
ja ühiskonnaõpetus. Kõik sotsiaalained süvendavad lugupidavat suhtumist erinevatesse 
maailmavaatelistesse tõekspidamistesse.Inimeseõpetus ning usundiõpetus toetavad väärtussüsteemide 
mõistmist, mõtete, sõnade ja tunnetega kooskõlas elamist, oma valikute põhjendamist ning enda heaolu 
kõrval teiste arvestamist. Oskus seista vastu kesksete normide rikkumisele ning sotsiaalse õigluse ja eri 
soost inimeste võrdse kohtlemise põhimõtete järgimineon üks õppekava üldeesmärke, mille 
kujundamisel on suurem rõhk ühiskonnaõpetusel ja inimeseõpetusel. 

Enesemääratluspädevuse aluseks on suutlikkus 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. Pädevuse kujundamist toetab peamiselt 
inimeseõpetus, ent rahvusliku, kultuurilise ja riikliku enesemääratluse kujundajana teisedki valdkonna 
õppeained. 

Õpipädevus. Iga sotsiaalvaldkonna õppeaine kujundab suutlikkust organiseerida õpikeskkonda ning 
hankida õppimiseks vajaminevaid vahendeid ja teavet, samuti oma õppimise plaanimist ning õpitu 
kasutamist erinevates kontekstides ja probleeme lahendades. Õppetegevuse ja tagasiside kaudu 
omandavad õppijad eneseanalüüsi oskuse ning suudavad selle järgi kavandada oma edasiõppimist. 

Suhtluspädevus. Kõik valdkonna õppeained kujundavad 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. 
Väljendusrikast keelt taotlevad kõik valdkonna õppeained. 

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus.Kõik valdkonna õppeained toetavad 
oskust kasutada erinevaid ülesandeid lahendades matemaatikale omast keelt, sümboleid ning 
meetodeid kõigis elu- ja tegevusvaldkondades. Õpitakse eristama sotsiaalteadusi loodusteadustest (sh 
mõistma nendes kasutatavate uurimismeetodite eripära). Õpitakse otsima teavet, kasutades 
tehnoloogilisi abivahendeid, ja tegema saadud teabe alusel tõenduspõhiseid otsuseid. 

Ettevõtlikkuspädevus. Ennekõike ühiskonnaõpetus, kuid ka teised valdkonna õppeained õpetavad 
nägema probleeme ja neis peituvaid võimalusi, seadma eesmärke, genereerima ideid ning neid ellu 
viima. Aineõpetuse kaudu kujundataksealgatusvõimet ja vastutustunnet, et teha eesmärkide 
saavutamiseks koostööd; õpitakse tegevust lõpule viima, reageerima paindlikult muutustele, võtma 
arukaid riske ning tulema toime ebakindlusega; õpitakse ideede teostamiseks valima sobivaid ja loovaid 
meetodeid, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ja ressursside adekvaatsele analüüsile ja tegevuse 
tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas eesmärkidega. 
 
1.5. Sotsiaalainete lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega 

Sotsiaalained on teiste ainevaldkondadega seotud valdkonnapädevuste kujundamise kaudu. 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Kujundatakseoskust väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii 
suuliselt kui ka kirjalikult; lugeda ja mõista erinevaid tekste. Õpilasi juhitakse kasutama kohaseid 
keelevahendeid, ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgima õigekeelsusnõudeid. 
Tähtsustatakse teksti kriitilise analüüsi oskust, meediakirjaoskust, teabe hankimist, selle kriitilist 
hindamist, tööde vormistamist ning intellektuaalse omandi kaitset. Sotsiaalainete õppimise kaudu 
täiendatakse õpilaste teadmisi erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest. Õpilasi suunatakse märkama 
oma kultuuri ja teiste kultuuride erinevusi ning neist lugu pidama. Juhitakse tähelepanu erinevate 
suhtluskeskkondade reeglitele ning ühiskondlikule mitmekesisusele. Selgitatakse võõrkeelse 
algupäraga mõisteid, võõrkeeleoskust arendatakse ka lisamaterjali otsimisel ja mõistmisel. 



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. 

Loodusained. Õpitakse mõistma looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna 
arengule, inimese arengut ja rahvastikuprotsesse; majanduse ressursse; ühiskonna jätkusuutlikku 
säästlikku tarbimist, üleilmastumist, globaalprobleemide, sh keskkonnaprobleemide märkamist ja 
mõistmist ning jätkusuutliku ja vastutustundliku eluviisi väärtustamist.  

Tehnoloogia. Käsitletavate teemade kaudu kujundatakse oskust hinnata tehnoloogia rakendamisega 
kaasnevaid võimalusi ja ohte; rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, 
töö- ja suhtluskeskkonda kujundades; kasutada tehnovahendeid eesmärgipäraselt ja säästlikult, 
järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid. 

Kunstiained. Käsitletakse Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemasid, 
iluhinnangute muutumist ajas; esteetilist arengut ja eneseteostuse võimalusi, rahvakultuuri ning 
loomingulist eneseväljendusoskust. 

Kehaline kasvatus. Kujundatakse oskust mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust tervisliku 
eluviisi osana eri ajastuil; arendatakse sallivat suhtumist kaaslastesse ning koostööpõhimõtteid 
tervislikku eluviisi järgides. 
 
1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi 

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. 

Erinevate õppetegevuste kaudu saavad õpilased ülevaate tööturu üldisest olukorrast ja 
tulevikuprognoosidest, tööõigusest, erinevatest töödest eri tegevusvaldkondade ameti- ja kutsealadel 
ning kasutada seda infot nii tulevast õpitavat eriala valides kui ka pikemaajalist karjääri plaanides. 
Erinevaid ameteid ja elukutseid tutvustades pööratakse tähelepanu töö iseloomule, töökeskkonnale, 
töötingimustele ning vajalikele teadmistele, oskustele ja isiksuseomadustele. 
Õpe annab õpilasele teadmised sellest, et erinevate tööde tegemisel on erinevad nõuded ja 
töötingimused. Õpilast juhitakse analüüsima, millised on tema eeldused huvipakkuva töö tegemiseks, sh 
sobiv terviseseisund, füüsiline vorm, füsioloogilised eeldused. Õpilane hakkab analüüsima oma võimeid, 
oskusi ja väärtusi ning seostama neid tulevase haridustee ja tööelu valikutega, koostades esmase 
karjääriplaani. 

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. 

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. 

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. 

Teabekeskkond. Toetatakse õpilase kujunemist infoteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab 
ümbritsevat infokeskkonda ning suudab seda kriitiliselt analüüsida ja selles toimida olenevalt oma 
eesmärkidest ning ühiskonnas omaks võetud kommunikatsioonieetikast. 

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.  

Väärtused ja kõlblus. Toetatakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes 
mõistabüldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, 
ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires.  
 
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 puhata ja huvialadega tegelda; 
3) võimaldatakse nii üksi- kui ka ühisõpet (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd ning teised 

kooperatiivse õppimise vormid), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseiks ja iseseisvaiks 
õppijaiks ning loovaiks ja kriitiliselt mõtlevaiks ühiskonnaliikmeiks; 

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) arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid, sealjuures on põhirõhk hoiakute 
kujundamisel;  

7) arvestatakse õpilaste võimeid ja suutlikkust, kohalikku eripära ning muutusi ühiskonnas; 
8) kasutatakse mitmekülgset õppemeetodite valikut rõhuasetusega aktiivõppemeetodeile: vestlus, 

arutelu, diskussioon, juhtumianalüüs, paaristöö, projektõpe, rollimäng, rühmatöö, väitlus, 
ajurünnak; ajaloolise kujutluse loomine, tegevuspõhine õpe (nt dramatiseeringud, mudelite ja 
makettide valmistamine, ühistegevus ja vabatahtlik töö, heategevusprojekt); 

9) luuakse võimalused koostada referaat, ajajoon, õpimapp ja uurimistöö, teha praktilisi uurimistöid 
(nt töö allikate ja kaardiga, töölehtede ja kontuurkaardi täitmine, küsitluse korraldamine, 
loovtöö/arutluse/arvamusloo kirjutamine, töö esitlemine, infootsing teabeallikatest, infoanalüüs, 
klassielu reeglite, päevaplaani ja isikliku eelarve koostamine, statistika ning juriidilise dokumendi 
lugemine, dokumendiplankide täitmine), osaleda temaatilistes mängudes (nt tarbijakaitse), 
kriitiliselt analüüsida reklaami, teemakohaseid filme jms;  

10) laiendatakse õpikeskkonda: sotsiaal-kultuuriline ja ajaloolis-kultuuriline keskkond (muistised, 
ehitised), arvuti/ multimeediaklass, asutused, muuseumid, näitused, raamatukogu, 
looduskeskkond, kohaliku omavalitsuse ja riigiasutused, ettevõtted, mittetulundusühingud, 
arhiivid jm; 

11) 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. Ainekavas on kirjeldatud õppeaine õpitulemused kooliastmete kaupa kahel tasemel: 
üldised õpitulemused õpetamise eesmärkidena ning osaoskuste õpitulemused. Hinnatakse õpilase 
teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sh esituste ning kirjalike tööde alusel, arvestades teadmiste ja 
oskuste vastavust ainekavades taotletavatele õpitulemustele ning õpilase individuaalseid iseärasusi ja 
mõtlemise arengut. Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. 

Hoiakute ja väärtuste kohta (nt huvi tundmine, tähtsuse mõistmine, väärtustamine, vajaduste 
arvestamine, reeglite järgimine) antakse tagasisidet. 

Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpitulemuste hindamise vormid 
peavad olema mitmekesised. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid 
kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. Tähtsal kohal on kujundav hindamine, mis keskendub 
eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Hindamise kriteeriumid ja 
viiepallisüsteemist erinev hindamise korraldus täpsustakse kooli õppekavas. 

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida 
hindamisel ei arvestata. Aineteadmisi ja -oskusi ning hoiakuid hinnates on põhirõhk kujundaval 
hindamisel.  

Õpitulemusi hinnates kasutatakse mitmekesiseid ja õpitulemustega vastavuses olevaid vorme, mis 
sisaldavad suulisi, kirjalikke ja praktilisi ülesandeid. Hindamismeetodite valikul arvestatakse õpilaste 
vanuselisi iseärasusi, individuaalseid võimeid ning valmisolekut ühe või teise tegevusega toime tulla. 
Praktiliste tööde puhul hinnatakse mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi kulgu.  

Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane:  
1) selgitab ning kirjeldab mõistete sisu ja nendevahelisi seoseid;  
2) selgitab oma arvamusi, hinnanguid, seisukohti ja suhtumisi, seostades neid omandatud 

teadmistega;  
3) eristab, rühmitab, võrdleb ja analüüsib olukordi, seisundeid, tegevusi ning tunnuseid lähtuvalt 

õpitulemustest;  
4) demonstreerib faktide, mõistete ning seaduspärasuste tundmist, lähtudes õpiülesannete sisust.  

Praktiliste ülesannete puhul õpilane:  
1) rakendab õpisituatsioonis teoreetilisi teadmisi praktiliselt;  
2) demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpisituatsioonis;  
3) kirjeldab õpitulemustes määratud teadmiste ja oskuste rakendamist igapäevaelus.  

Inimeseõpetuses tähendab hindamine konkreetsete õpitulemuste saavutatuse ja õppija arengu 
toetamist, kusjuures põhirõhk on õpilase arengu toetamisel, seejuures pakkudes võimalusi 
enesehindamiseks. Aineteadmiste ja -oskuste kõrval antakse kujundavat tagasisidet ka väärtuste ning 
hoiakute kohta. Väärtuste ja hoiakute hindamist võimaldavad rollimängud, juhtumianalüüsid ning 
rühmatöö. 

 

1.9. Füüsiline õpikeskkond 

Kool korraldab valdava osa õppest klassis, kus on:  
1) mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks ja ümarlauavestluseks ning toetavad 

demonstratsioonivahendid;  
2) internetiühendus ning audiovisuaalse materjali kasutamise võimalus. 

Kool võimaldab:  



1) korraldada õppe sidumiseks igapäevaeluga õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi 
(muuseumis, arhiivis, näitusel, raamatukogus jm) vähemalt kaks korda õppeaasta jooksul;  

2) kasutada klassiruumis ainekava eesmärke toetavaid õppematerjale ja -vahendeid:  
a) Eesti Vabariigi põhiseadus;  
b) ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon;  
c) ÜRO lapse õiguste konventsioon; 
d) ajalooatlased, kontuur- ja seinakaardid; 
e) allikakogumikud, käsiraamatud, erialased teatmeteosed; 
f) elulooraamatud ja teabekirjandus; 
g) auvised, digitaliseeritud andmebaasid ja arhiivid; 
h) illustratiivne pildimaterjal (fotod, karikatuurid); 
i) IKT-põhised õppematerjalid;  
j) ajalehed ja ajakirjad;  
k) statistilised ja metoodilised materjalid.   

 
 
2. Ainekavad 
 
2.1. Inimeseõpetus 
 
2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Põhikooli inimeseõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpetaja:  
1) väärtustab isiksuse arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate enesekohaste ja 

sotsiaalsete oskuste kujunemist; 
2) suudab eristada ja mõista oma oskusi, võimeid ja emotsioone ning juhtida oma käitumist ja 

tegevust, sh tugineda eneseanalüüsile haridustee jätkamist kavandades;  
3) loob ja hoiab kaaslastega sõbralikke ja hoolivaid suhteid ning käitub mõistvalt konflikte 

lahendades;  
4) mõistab, et inimene ise vastutab oma füüsilise, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne arengu 

eest; 
5) hoiab oma tervist, elades tervislikku eluviisi, ning käitub nii, et ei sea ohtu enda ega teiste 

inimeste ega keskkonna turvalisust; 
6) suhtub lugupidavalt endasse ja teistesse ning järgib iga päev üldinimlikke väärtusi, nagu ausus, 

hoolivus, vastutustunne, õiglus jne. 
 
2.1.2. Õppeaine kirjeldus 

Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilase sotsiaalses elus vajalike toimetulekuoskuste 
arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilases terviklikku isiksust, sotsiaalset kompetentsust, 
terviseteadlikkust ja üldinimlikke väärtusi. 

Inimeseõpetuses käsitletakse inimest ja tema sotsiaalset keskkonda tervikuna, lõimides õppesisu kõigis 
kooliastmeis. Väärtuskasvatus ja hoiakute kujundamine toimub vaimses õpikeskkonnas üksteist 
mõistvas õhkkonnas ning on suunatud õpilaste positiivse mõtlemise arendamisele oma arengu- ja 
toimetulekuvõimaluste üle. Soodne sotsiaalne õpikeskkond toetub eelkõige õpilaste isikupära ja isiklike 
seisukohtade austamisele, võimaluste tagamisele vabaks arvamusavalduseks, initsiatiiviks, 
osalemiseks ja tegutsemiseks nii üksi kui ka koos teistega. 

Õppetegevused muutuvad põhikooli kolme kooliastme jooksul lihtsamast keerukamaks, ent peavad aine 
eesmärkidest lähtuvalt olema õpilasele mõistetavad ja tähenduslikud ning toetama arusaama õpitava 
vajalikkusest. Inimeseõpetus on kontsentriline õppeaine, mille võtmeteemasid käsitletakse igal 



kooliastmel, arvestades arengulist käsitlust seoses 1) endasse positiivse suhtumise ja tervikliku mina 
kujundamisega ning 2) arenguülesannete ja nendega toimetulekuga. 

I kooliastmes on inimeseõpetuses rõhk õpilase enesekohasel pädevusel ning enese suhestamisel 
lähiümbrusega, lõimides ühiskonnaõpetuse temaatikat. II kooliastmes on keskmes õpilase sotsiaalne 
pädevus ja sotsiaalsete probleemide ennetamine ning õpilase tervist tugevdav ja väärtustav eluviis. III 
kooliastmes keskendutakse õpilase ealiste iseärasuste (murdeiga) ja arenguülesannetega 
toimetulekule, tervise tervikkäsitlusele ning enese- ja sotsiaalsetele oskustele. 

Inimeseõpetuses võib teemasid käsitleda nii üksteisele järgnevatena kui ka integreerituna, et saavutada 
oskuste, teadmiste ja väärtuste põhjal õpitulemused. Õpitavat käsitletakse võimalikult igapäevaeluga 
seonduvalt, kusjuures õppes on olulisel kohal aktiivõppemeetodid. 
 
2.1.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes  

3. klassi lõpetaja: 
1) väärtustab ennast ja teisi ning teab, et inimesed, nende arvamused, hinnangud ja väärtused on 

erinevad; 
2) väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet; 
3) väärtustab sõprust ja toetavaid peresuhteid armastuse ning vastastikuse toetuse allikana; 
4) teab, milline on tervislik eluviis ning kuidas hoida füüsilist ja vaimset tervist, ning väärtustab 

neid; 
5) mõistab oma õigust keelduda ennastkahjustavast tegevusest ning teab, kuidas ohuolukorras abi 

kutsuda;  
6) teab, mis on perekond, kodu, kodukoht ja kodumaa, ning väärtustab neid; 
7) teab Eesti riigi sümboleid janaaberriike; 
8) kirjeldab, mis on lapse õigused ja kohustused, mõistab vastutust oma tegude eest ning plaanib 

oma aega ja igapäevaseid tegevusi; 
9) oskab suhelda ning käituda teisi arvestades ja koostööd tehes, sõnastab oma tundeid ning 

teab, et nende väljendamiseks on erinevaid viise; 
10) teab põhilisi käitumisreegleid, arvestab neid ning kirjeldab, mis on õiglane ja ebaõiglane 

käitumine. 
 
 


