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Ühiskonnaõpetus 

 

VIII klass  

 

Õppetegevus  

Ühiskonnaõpetust on  III kooliastmes 70 tundi, 8. klassis 35 tundi, 1 õppetund nädalas. 

Põhikooli  ühiskonnaõpetuse tundides kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: 

rollimäng, arutelu, diskussioon, väitlus, ajurünnak; ühistegevus ja vabatahtlik töö; referaadi, 

arvamusloo, õpimapi koostamine; temaatilised mängud, nt tarbijakaitse; infootsing 

teabeallikatest (sh riigiportaalist www.eesti.ee, www.pohiseadus.ee ) ja andmete töötlemine 

ning esitamine IKT võimalusi kasutades. Ühiskonnaõpetuse tundides vaadatakse 

teemakohaseid filme ja õpitakse neid kriitiliselt analüüsima. Samuti korraldatakse õppekäike 

(nt. Riigikogu külastus) ja kutsutakse  külalisesinejaid.  

 

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- ja rühmatööd), 

et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 

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: arvutiklass, raamatukogu, kohaliku omavalitsuse ja 

riigiasutused, ettevõtted, mittetulundusühingud, arhiivid, näitused, muuseumid. 

 

Õpitulemused  

1) tunneb demokraatia toimimise põhimõtteid ning toob näiteid nende rakendamise kohta; 

toimib demokraatia põhimõtteid arvestades; on orienteeritud enesearendamisele; 

http://www.eesti.ee/
http://www.pohiseadus.ee/
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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) järgib seadusi; kasutab kodanikuühiskonna tegutsemisvõimalusi; selgitab näidete kaudu 

vabaühenduste toimimise põhimõtteid ja eesmärke; 

5) analüüsib kriitiliselt infokeskkonda, arvestades autoriõiguste kaitset; oskab leida vajalikku 

teavet ja vahendeid; kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid; 

6) teab, mis on üleilmastumine ja toob näiteid üleilmastumise mõjudest majandusele, kultuurile, 

keskkonnale jne; 

Õppesisu 

ÜHISKOND JA SOTSIAALSED SUHTED. 

Ühiskonna mudelid- nüüdisühiskond, nüüdisühiskonna etapid: agraar-, industriaal-, 

postindustriaal- ja teadmus- e. postmodernne ühiskond 

Ühiskonna institutsionaalne struktuur – avalik sektor, erasektor, kolmas sektor 

Avalik sektor ja selle institutsioonid (riigiasutused, kohalik omavalitsus, avalik-õiguslikud 

asutused). Erasektor kui kasumile suunatud sektor. Kolmas sektor kui mittetulundussektor. 

Sihtasutused, heategevus, vabatahtlik töö, kodanikualgatused. 

Ühiskonna sotsiaalne struktuur 

Sotsiaalsed rühmad ühiskonnas: soolised, ealised, rahvuslikud, usulised, varanduslikud, 

regionaalsed jm. Sotsiaalne kihistumine ja selle põhjused. Sotsiaalne sidusus. Sotsiaalne 

tõrjutus. Sotsiaalne õiglus ja võrdõiguslikkus. Solidaarsus. Väärtused ja identiteedid. 

Mitmekultuuriline ühiskond ja selle võimalused ning probleemid. 

Ühiskonnaliikmete õigused 

Inimõigused meie igapäevaelus, riigi ja üksikisiku roll nende tagamisel. Põhiõigused; sotsiaal-

majanduslikud, poliitilised ja kultuurilised õigused. Lapse õigused, kohustused ja vastutus. . 

Kodanikuvabadused ja -õigused. 

KULTUUR 

Kultuuri mõju inimesele, stereotüübid, kultuuriilmingud, rahvuskultuur, kultuurikonflikt, 

moraal ja eetika, tavad ja seadused, õnn, religioonid maailmas 

KODANIKUÜHISKOND 
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Kodanikuühiskonna olemus ja põhijooned. Vabaühendused ja MTÜd. Kirik ja usuühendused. 

Kodanikuosalus ja kodanikualgatus. Kodanikuajakirjandus. Vabatahtlik tegevus, kaasatus 

ühendustesse ja organisatsioonidesse. Noorte osalusvõimalused. Õpilasomavalitsus ja 

õpilasorganisatsioonid. Noorteprojektid. Käitumine kriisioludes. 

Meedia ja teave 

Ajakirjanduse roll ühiskonnas: informeerimine, tähelepanu juhtimine probleemidele, avaliku 

arvamuse kujundamine, meelelahutus jne. Kommunikatsioonieetika, avaliku ja eraelu piir; 

suhtlemiskultuur. Turunduskommunikatsioon, selle funktsioon ja liigid: valimisreklaam, 

sotsiaalreklaam, kommertsreklaam jne. Meediamajanduse põhitõed (sisu ja reklaami vahekord, 

tulud ja kulud meedias). Autoriõigused ja -vastutus, teoste kasutamine: viitamine, tsiteerimine, 

üles- ja allalaadimine. Plagieerimine. Teabe tõlgendamine ja kriitiline analüüs; fakti ja 

arvamuse eristamine. 

 

 


