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Ühiskonnaõpetus ainena on juba iseenesest mitmete teadusalade lõiming – selles aines 

käsitletakse majandust, meediat, riigiteadusi, sotsioloogiat jne. Loomulikult on ohtralt 

kokkupuutepunkte ka teiste koolis õpetatavate distsipliinidega. Kuna ühiskonnaõpetuse 

eesmärgiks on õpilase ettevalmistamine eluks aktiivse kodanikuna, reaalne elu ei ole aga 

ainevaldkonniti lahterdatud, siis on lõiming ühiskonnaõpetuse olemuslik osa. 

 

Reaalses koolielus on lõiming alati toimunud, sest hea õpetaja pole kunagi töötanud suletud 

ruumis. Seoste nägemine erinevate ainete vahel, ühiste eesmärkide tunnetamine on olnud 

õpetamise loomulik osa ilmselt enamusele õpetajatest. Seepärast ei maksa siit tekstist otsida 

revolutsiooniliselt uut lähenemist, kuid ehk on siin mõni uus mõte või kinnitus sellele, et valitud 

lähenemine on õige. 

 

Artiklis on suurem tähelepanu pööratud praktilistele lõiminguvõimalustele teiste ainetega. 

Tegemist on siiski vaid viidetega; teiste ainete õppesisu ümber kirjutada mõtet ei ole, sest iga 

huviline leiab vajaliku info ainekavadest ise üles. 
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1. Ainesisene lõiming 
 

Ainesisese lõimingu alustaladeks kõikides kooliastmetes on: 

a) sarnased õppe- ja kasvatuseesmärgid; 

b) korduvad teemad; 

b) väärtuste rõhutamine; 

c) läbivalt samade terminite kasutamine; 

d) samad hindamisalused. 

 

Ühiskonnaõpetust õpitakse kolmes kooliastmes – 6., 9. ja 12. klassis ning käsitletavad 

teemaderingid on üldjoontes samad – demokraatlik ühiskonnakorraldus, riigiaparaadi 

toimemehhanismid, majandus jne. Mitte kõik õpilased ei jätka oma haridusteed gümnaasiumis, 

seepärast on loomulik, et juba põhikooli lõpetanu peab olema valmis toimetulekuks ühiskonnas, 

ta peab olema koolist kaasa saanud selleks vajalikud teadmised, oskused ja väärtushinnangud. 

Kõikides kooliastmetes on eesmärgiks teisi austava vastutustundliku ja teadliku kodaniku 

kasvatamine, erinev on teemade käsitlemisel vaid üldistuse aste eri kooliastmetes. Vt näiteks 

järgnevas tabelis toodud teemad ja õpiväljundid 6. ja 9. klassi võrdluses. 

 

Tabel 1. Ühiskonnaõpetuse teemad ja õpiväljundid 

Teema 6. klass 9. klass 
 
Ühiskonna 
sotsiaalne 
struktuur 

nimetab Eestis ja kodukohas elavaid 
rahvusgruppe ning kirjeldab nende 
kultuuritraditsioone; 
nimetab Eestis esindatud peamisi usundeid 
ja kirjeldab nende kombeid; 
toob näiteid naiste ja meeste võrdsete 
õiguste ja nende rikkumise kohta; 
suhtub sallivalt erinevustesse (näiteks 
rahvus, religioon jms). 

märkab erinevusi sotsiaalsete 
gruppide vahel ja mõistab nende 
põhjusi; 
aktsepteerib erinevaid inimgruppe 
võrdselt väärtuslikena ning oskab 
käituda erinevusi arvestavalt; 
tunneb ära ebaõigluse ning seisab 
sellele vastu. 

 
Demokraatia 

iseloomustab ja väärtustab demokraatia 
põhimõtteid (võimuorganite valitavus, 
võimude lahusus, seaduste ülimuslikkus); 
teab, et demokraatial on erinevaid vorme, 
nimetab ja austab inimõigusi; 
on seaduskuulekas; 
kirjeldab demokraatia põhimõtete toimimist 
koolis; 
toetab oma suhtumise ja tegutsemisega 
koolidemokraatiat. 

selgitab demokraatia põhimõtteid ja 
nende rakendamist riigivalitsemises; 
iseloomustab ja väärtustab 
demokraatlikus ühiskonnas kehtivaid 
põhimõtteid (näiteks kaasamine, 
enamuse ja vähemusega 
arvestamine, igaühe võrdsus seaduse 
ees, seisukohtade mitmekesisus); 
käitub vastavalt demokraatia 
põhimõtetele; 
tunneb demokraatia ja diktatuuri 
põhijooni, selgitab nende erinevusi; 
selgitab õigusriigi toimimise 
põhimõtteid. 
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Õpetamisel liigutakse lihtsamalt keerulisemale, lähemalt kaugemale, üksikult üldisele. Samas on 

oluline mõista, et räägitakse ikkagi samast asjast, varemõpitu peab moodustama koos hiljem 

omandatuga ühtse terviku. Selles on oluline osa ka läbivalt samade terminite kasutamisel. 

Mõisted, nagu inimõigused, seadus jne saavad õpilasele tuttavaks juba 6. klassis, hiljem nende 

käsitlust lihtsalt laiendatakse. Kui ainet õpetab 6. ja 9. klassis sama õpetaja, siis ilmselt 

probleeme ei teki, kuid alusmõistete tundmist, neist korrektselt arusaamist on otstarbekas siiski 

kontrollida. Tasemetöödes ja riigieksamil võib sageli näha, kuidas valede terminite kasutamine 

või küsimuses sisalduvast mõistest valesti arusaamine maksab valusalt kätte. 

 

Ühiskonnaõpetuse elulähedus teeb selle aine õpetamise kergemaks, kuid samas ka raskemaks, 

sest iga õpilane toob kodust kaasa oma ühiskonna toimimisega seotud arusaamad, teadmised, 

väärtushinnangud ning käitumise, mis ei pruugi alati olla kooskõlas sellega, mille poole 

ühiskonnaõpetuse aine püüdleb. Meil tuleb õpetada lapsi, kes on pärit peredest, kus näiteks 

ihatakse tagasi nõukogude korda või kus peetakse antisemitismi loomulikuks. Mida vanem on 

õpilane, seda raskem on muuta tema tõekspidamisi, kuid neid ignoreerida on ilmselt vale. 

Selliste õpilaste seisukohad on osa meie ühiskondlikust debatist ning klassiruumis peaks ka need 

vaidlused maha pidama. Reaalne elu lõimub ühiskonnaõpetuse ainesega selgemalt kui üheski 

teises koolitunnis. 
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2. Ainevaldkondlik lõiming 
 

Ühiskonnaõpetus kuulub koos inimeseõpetuse ja ajalooga sotsiaalainete valdkonda ning omab 

väga tihedaid sidemeid sellesse valdkonda kuuluvate ainetega. Neil ainetel on ühine eesmärk 

aidata kaasa õpilase edukale integreerumisele ühiskonda, püüd kujundada kriitiliselt mõtlevat ja 

targalt toimivat indiviidi, sarnased on meetodid (näiteks kirjalik arutlus) ja terminoloogia. 

Ühiskonnaõpetus algab hiljem ning on väiksema tundide arvuga kui inimeseõpetus ja ajalugu 

ning seetõttu on eriti oluline toetuda ühisosale. 

 

Inimeseõpetuse kursus algab juba 2. klassis ning juba siis peab õpilane selgeks saama, et iga 

inimene on väärtus, ta peab oskama kasutada hädaabinumbrit, teadma erinevate inimeste 

töötegemise võimalusi, oskama oma tegevusi ajaliselt planeerida, tundma Eesti sümboleid ning 

väärtustama oma kodumaad. Need on teadmised, oskused ja väärtushinnangud, mis otseselt 

toetavad ühiskonnaõpetuse 6. klassi õpitulemuste saavutamist. 3. klassis lisanduvad sellele oma 

kohustuste tunnetamine, koostööoskuse kujundamine, esmane teabe analüüs, rahaga 

ümberkäimise reeglid ning Eestis elavate vähemusrahvustega tutvumine. See on otseselt 

vundament, millele 6. klassis ühiskonnaõpetus toetuda saab. 

 

II kooliastmes keskendub inimeseõpetus rohkem inimese kehaga toimuvale, kuid ühisosa on 

siiski olemas – aja planeerimine on oluline nii tervise seisukohalt kui ka sotsiaalse käitumise 

olulise elemendina. 5. klassi inimeseõpetuses analüüsitakse veelkord ka meedia osa käitumise 

kujundajana ning riskikäitumise vältimist – narkootikumidest, alkoholist ja tubakast hoidumist, 

HIVi vältimise võimalusi. Need on teemad, mis kindlasti toetavad ühiskonnaõpetuse õpetamist. 

 

III kooliastmes on otseselt ühiskonnaõpetusega seotud 7. klassi teema „Inimene ja sotsiaalne 

käitumine“ ja 8. klassi „Inimene ja valikud“. Neist esimene toetab ühiskonna sotsiaalse 

struktuuri mõistmist ning teine soodustab enesemääratlemist tööturul. Niisiis saab 9. klassi 

ühiskonnaõpetus otseselt inimeseõpetuses omandatule toetuda. 

 

Ühiskonnaõpetuse õppe- ja kasvatuseesmärgid põhikoolis on muuhulgas seaduskuulekuse 

kasvatamine, vabaduse ja vastutuse seose tunnetamine, arvestamine teistega ja mitmekesisuse 

väärtustamine. Need on otseselt inimeseõpetuse teemadega seotud eesmärgid. 

 

6. klassi ühiskonnaõpetuse esimene teema on „Sotsiaalsed suhted“, kus käsitletakse kultuurilist 

mitmekesisust ja soolist võrdõiguslikkust. Inimeseõpetus avab samad märksõnad teema „Suhted 
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teistega“ all. Ühiskonnaõpetuse teema „Sotsiaalsed suhted“ üks alateema on „Vabatahtlik 

tegevus: kodanikuühendused ja -algatus“, mida käsitledes saab kindlasti toetuda inimeseõpetuse 

teemadele „Suhted teistega“, „Konfliktid“ ja „Otsustamine ja probleemilahendus“. Teema 

„Demokraatia“ juures saab toetuda juba I kooliastmel inimeseõpetuses käsitletud teadmistele 

Eesti riigist, kuid koolidemokraatiast rääkides peaks uuesti käsitletava seostama teemadega 

„Suhted teistega“, „Konfliktid“ ja „Otsustamine ja probleemilahendus“. 

 

9. klassi ühiskonnaõpetus algab teemaga „Ühiskond ja sotsiaalsed suhted“, mille kolmas 

alateema on „Ühiskonna sotsiaalne struktuur“ ja neljas „Inimõigused“. Mõlemad teemad 

keskenduvad tolerantse inimese kasvatamisele, kuid see oleks võimatu, kui õpilasel ei oleks 

eelnevalt inimeseõpetuses omandatud arusaama inimese mina kujunemisest ja sotsiaalse 

käitumise alustest. 

Inimeseõpetus annab õpilasele vajalikud instrumendid, ühiskonnaõpetus pakub kõrvale kehtiva 

praktika, nii toimub teineteise toetamine otseselt teineteist kopeerimata, mis peakski olema 

ainetevahelise lõimingu parim lahend. 

 

Tabel 2. Valdkondlik temaatiline lõiming II kooliastmes 
Ühiskonnaõpetuse 6. klassi 

teemad 
 

Inimeseõpetus 
 

Ajalugu 
Inimesed meie ümber; 
Euroopa riigid ja rahvad. 
 

Suhtlemine teistega, 
eelarvamused, sugudevahelised 
erinevused, soorollid. 

Kogukonna, identiteedi teke, 
soorollide kujunemine ja 
muutumine, Euroopa identiteedi 
teke, multikultuursus, 
religioonide teke. 

Vabatahtlik tegevus: 
kodanikuühendused ja -
algatus; koostöö. 

Suhtlemine teistega, 
koostööoskused, riskikäitumine. 

Kodanikualgatuste roll ajaloos. 

Demokraatia põhimõtted ja 
selle toimimine. 

Seaduskuulekus, üksteise 
arvamusega arvestamine. 

Demokraatia kujunemine, riiklike 
institutsioonide kujunemine, 
seadusloome läbi ajaloo, 
inimese õigusliku seisundi 
muutumine läbi aja.  

Koolidemokraatia; lapse 
õigused ja võimalused osaleda 
poliitikas. 

Suhtlemine teistega, konfliktide 
lahendamine, õnnetusjuhtumite 
ennetamine, abi kutsumine. 

 

Majandus. Päevaplaani koostamine, 
tervislikud eluviisid, 
tervisenõuded eri ametites, 
töökeskkonna turvalisus, 
valikute tegemine. 

Ühiskondliku tööjaotuse 
kujunemine. 

Meedia ja teave. Internetisuhtluse võimalused ja 
ohud, meediaohud, vastutus 
oma sõnade ja tegude eest 
meedias. 

Meedia roll ajaloos. 

Ajalugu algab II kooliastmes ning kahe aine ühisosa on eeskätt kultuurilise mitmekesisuse 

väärtustamises, põhjus-tagajärg seoste nägemises, info töötlemise oskuste kujundamises ning 
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oma põhjendatud seisukohtade väljatöötamises. Konkreetsete tsivilisatsioonide ühiskondlik 

korraldus on see materjal, mida õpilane saab kasutada, arutledes eri ühiskonnatüüpide üle. Just 

ajaloos puutub õpilane kokku mõistetega demokraatia ja absolutism, parlamentarism, 

revolutsioon, võimude lahusus, võrdõiguslikkus, poliitilised ideoloogiad jne. Eriti palju on 

kattuvusi XX sajandi ajaloo käsitlemisel. Lõimingut peaks soodustama ajaloo ja 

ühiskonnaõpetuse ühine põhimõte õppimise kontsentrilise toimumise kohta – lähedalt 

kaugemale, kodukohast kaugemale. 

 

Otseselt ajalooga seonduvad eesmärgid ühiskonnaõpetuses on ühiskonna probleemide 

selgitamine ning enese tunnetamine Eesti, Euroopa ja maailma kodanikuna. 

 

6. klassi esimese teema „Sotsiaalsed suhted“ alateema „Inimesed meie ümber, kogukonnad; 

Euroopa riigid ja rahvad“ käsitlemisel ei saa kuidagi üle multikultuursuse ajaloolistest 

põhjustest. Selleks ajaks on õpilane Eesti ajalugu õppinud vaid muinasaja lõpuni, kuid ta on 

kursis Vana-Kreeka ja Vana-Rooma ajalooga, seega peaks ta suutma tajuda meie kultuuri ühiseid 

juuri, mõistma eri kultuuride rikastavat rolli. Samuti peaks õpilasel ajaloost olema juba 

ettekujutus ristiusu kiriku tekkest, mis on oluline eeldus eri usuühenduste käsitlemisel. Teema 

„Demokraatia“ on hea koht, kus saab kasutada Vana-Kreeka kohta õpitut nii põhimõtte 

selgitamiseks kui ka erinevuste väljatoomiseks. Samast on kohe võtta näited ka absolutismi ning 

rahvanõukogude kohta, kuigi parlamentarismi tekke käsitlemine jääb ajalootundides 

hilisematesse klassidesse. Ka seadusandluse tekke osas pakub ajalugu konkreetsete näidete osas 

olulist tuge. „Majanduse“ teemat aitab jälle avada ajalugu, näiteks eri ametite positsiooni muutus 

ühiskonnas läbi ajaloo. 

 

9. klassi lõpuks on õpilane läbinud juba kogu maailma ajaloo ning tema pagasis on kogu 

inimkonna kogemus, mida ühiskonnaõpetuses kasutada. Nii on võimalik ühiskonnaõpetuses 

teema „Ühiskond ja sotsiaalsed suhted“ alateema „Infoühiskond“ juures kasutada meedia mõjust 

rääkides reaalseid näiteid propaganda kasutamisest ajaloos, eeskätt totalitaarsetes ühiskondades 

XX sajandil. Alateemat „Ühiskonna struktuur“ käsitledes saab kasutada võrdluses tänapäevaga 

ajaloos õpitud totalitaarse ühiskonna struktuuri. Alateema „Ühiskonna sotsiaalne struktuur“ 

läbimisel aitab ajalugu põhjendada multikultuursust, sallivust põgenike suhtes peaks tõstma 

kasvõi meenutus eestlaste endi põgenikusaatusest II maailmasõja järel. „Inimõiguste“ teema 

avamisel saab ära kasutada orjust ja pärisorjust käsitlevad ajaloo teemad, samuti 

valgustusliikumise ning kõige räigemad inimõiguste rikkumised holokaustini välja, mis lõpuks 

inimõiguste kirjapanemiseni viisidki. Teema „Riik ja valitsemine“ algab demokraatia 
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tutvustamisega ning siingi ei saa üle ajaloost Vana-Kreekast alates, jätkates Roomaga, võitlusega 

parlamentarismi ja absolutismi vahel keskajal ja uusajal, ideoloogiate tekke ja demokraatia 

kehtestamisega XX sajandil lõpetades. Kuna ajalugu on selle kõik juba õpilasele lähedale 

toonud, saab ühiskonnaõpetuses keskenduda just demokraatia olemusele. Ka „Eesti 

valitsemiskord“ lähtub arusaamast, et õpilasel on taustateadmisena ajalooline ülevaade 

põhiseaduslike institutsioonide arengust olemas. Teema „Kodanikuühiskond“ võimaldab ajalugu 

kasutada omakorda vastandamiseks, küsides miks totalitaarses ühiskonnas kodanikuühiskonda 

pole. „Majanduse“ teema juures on paratamatud paralleelid käsumajandusega, mida ajaloos 

õpitakse, ning ka turumajanduse toimemehhanismidest rääkides ei saa üle ajaloolisest 

kogemusest nii positiivses kui ka negatiivses mõttes (näiteks majanduskriisid). 

 

Tabel 3. Valdkondlik temaatiline lõiming III kooliastmes 
Ühiskonnaõpetuse 9. 

klassi teemad 
Inimeseõpetus Ajalugu 

Meedia. Inimestevahelised suhted. Propaganda mõju. 
 
Ühiskonna struktuur. 

Altruism. Riikluse kujunemine ja areng, eri 
sektorite osakaal, omandivormid, 
kodanikualgatuse roll ühiskonnas. 

 
Ühiskonna sotsiaalne 
struktuur. 

Erinevad sotsiaalsed grupid 
ühiskonnas, inimene ja sotsiaalne 
käitumine, tolerantsus. 

Eri sotsiaalsete gruppide võitlus oma 
õiguste eest, vabameelsuse kasv, 
multikultuursuse põhjused ja mõju. 

 
 
Inimõigused. 

Inimestevahelised suhted, 
erinevate sotsiaalsete gruppide 
roll ühiskonnas, turvalisus ja 
riskikäitumine. 

Inimõiguste kujunemine, 
inimsusevastased kuriteod, 
orjakaubandus, lapstööjõu ja vangide 
tööjõu kasutamine, sõjaõigus, 
põgenikud. 

 
Demokraatia. 

Sotsiaalsed suhted ühiskonnas, 
vähemuste õiguste austamine, 
turvalisus. 

Demokraatliku korra kujunemine, 
totalitaarne kord, valimisõiguse 
laienemine, õigusriigi teke. 

 
 
Eesti valitsemiskord. 

 Eesti riikluse teke ja areng, 
põhiseadused, õigussüsteemi 
kujunemine, ideoloogiate ja erakondade 
teke, valimisõiguse laienemine, 
kodakondsuse roll läbi ajaloo, 
rahvusvaheliste organisatsioonide teke 
ja areng. 

 
Kodanikuühiskond. 

Organisatsioonikäitumine, 
grupikuuluvus, turvatunne ja 
riskikäitumine. 

Üksikisiku roll läbi ajaloo, 
kodanikualgatused. 

 
 
Majandus. 

Oma võimete arvestamine 
elukutse valikul, ausus ja 
planeerimisoskus majanduslike 
otsuste langetamisel, 
ettevõtlikkus. 

Majanduse areng, ülemaailmse turu 
kujunemine, erinevad ametid ja 
majandussektorid läbi ajaloo, eri 
makromajanduspoliitikad, kriiside mõju 
majandusele, isiklikku toimetulekut 
mõjutavad tegurid läbi ajaloo. 

 

3. Lõiming teiste ainetega 
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Lõimimine teiste ainetega on õpetajale väljakutse, sest eeldab pidevalt kursis olemist teistes 

ainetes toimuvaga, kuid samas pakub kaheldamatult palju võimalusi oma tundi rikastada, uue 

materjali omandamist õpilasele kergemaks teha ning leevendada alalist ajapuudust. 

 

Ühiskonnaõpetus on nn jutustav aine ja seetõttu on keel väga oluline. Eesti keele ja 

ühiskonnaõpetuse ühine osa on kindlasti kõik meediaga ning info leidmise ja töötlemisega 

seonduv, ühine eesmärk on ka kriitilise mõtleja kujundamine. 

 

II kooliastmes eesti keele ainetundides nõutav oma arvamuse avaldamine ja põhjendamine, 

samuti kaasõpilastele hinnangu andmine on oskused, mida ühiskonnaõpetus eeldab oma 

ainealaste eesmärkide saavutamiseks. Eri trükiseliikides orienteerumine, visuaalse info analüüs, 

reklaami olemuse mõistmine ning teabe leidmine toote etikettidelt on teemad, millega 

tegeletakse ka ühiskonnaõpetuse tunnis. Teema „Kodanikuühendused ja koostöö“ juures 

ühiskonnaõpetuses tasub kindlasti õpilastega meenutada diskussiooni põhimõtteid. „Majanduse“ 

teema juures on tooteinfo lugemine pakendilt see koht, kus eesti keele ainetundides õpitu appi 

võtta. Teema „Meedia ja teave“ on aga läbinisti lõimingut nõudev teema. Kuus tundi ei olekski 

piisav kõige nõutava läbimiseks, kui eesti keele tundide tugi puuduks. 

 

III kooliastmes jätkab eesti keele õpe samade teemade süvendamist ja seega ka 

ühiskonnaõpetuse aine toetamist. Õpilaselt eeldatakse oma seisukoha kaitsmise oskust, eri 

tekstiliikide tundmist, info leidmist ning selle kriitilist hindamist, fakti ja arvamuse eristamist, 

meediaeetika tundmist, korrektset viitamist – kõike seda käsitleb ka ühiskonnaõpetus. 9. klassi 

esimene ühiskonnaõpetuse teema „Meedia“ nõuab eesti keeles omandatud teadmisi ajakirjanduse 

rollist ühiskonnas, avaliku ja eraelu piiride tunnetamist jne. Üks komistuskivi on siin ka – 

viitamisreeglid võivad olla väga erinevad ja õpetaja peab olema valmis selleks, et õpilane on 

sama asja juba õppinud, kuid teistsuguse vormistamissüsteemi järgi. Õpetaja peab olema avatud 

ning rõhutama, et oluline on läbivalt ühtse süsteemi kasutamine, konkreetsed vormistusreeglid 

võivadki olla erinevad. „Majanduse“ teema all on juttu jälle ka tootemärgistustest, mis peaks 

olema õpilasele juba eesti keele tundidest tuttav teema. 

 

Kirjandus ja eesti keel on ühiskonnaõpetuse jaoks paljuski samatähenduslikud, aidates kaasa 

õpilase väljendusoskusele ja teksti kriitilisele hindamisele. Lisandub aga tutvumine teiste 

kultuuridega, kultuurilise mitmekesisuse väärtustamine ja empaatiavõime arendamine. Kindlasti 

on kirjandusel suur roll õpilase väärtushinnangute kujundamisel, II kooliastme ilukirjanduslike 

tekstide valimisel aluseks olevad teemavaldkonnad - väärtused ja kõlblus, kodus ja koolis, 
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omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus, keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng, 

kodanikuühiskond ja rahvussuhted, teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon - on otseselt 

ühiskonnaõpetuse teemadega seotud. 6. klassi ühiskonnaõpetuse esimene teema on „Sotsiaalsed 

suhted“, mille eesmärk ei ole kindlasti ainult erinevate kultuurigruppide märkamine vaid ka 

nendesse lugupidava suhtumise kujundamine. Ilukirjandus annab võimaluse näha ja mõista 

rohkem, kui õpilase kogemus seda muidu võimaldaks. Ka koostööoskuste kujundamisel võib olla 

eeskujuks kas „Pal-tänava poisid“ või mõni muu ilukirjanduslik tekst. Teema „Meedia ja teave“ 

on selgelt seotud kirjanduse teemavaldkonnaga „Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon“. 

 

III kooliaste süvendab eelmises kooliastmes omandatut empaatia, üldinimlike väärtuste, 

multikultuursuse, tolerantsuse ja eneseväljendusoskuse arendamise kaudu. Ka ilukirjanduslike 

tekstide teemavaldkonnad on samad ning toetavad igati ühiskonnaõpetuse õppe-eesmärke. 

Ohtralt materjali, mida saab näidetena kasutada ühiskonnaõpetuse tundides, pakuvad 

ilukirjanduslikud teosed, mida kirjanduseõppe raames käsitletakse - „Kärbeste jumal“ kui 

reegliteta ühiskonna, „Libahunt“ kui võõraviha näide jne. 9. klassi ühiskonnaõpetuses 

vaadeldakse 6. klassi teemasid pisut suurema üldistusastmega ning see sobib väga hästi ka 

kirjanduse aines kasutatava lähenemisega. Kuna teemad on mõlemal ainel samad, mis eelmises 

kooliastmes, siis on ka lõiminguvõimalused samad. 

 

Võõrkeelte ja ühiskonnaõpetuse ühisosa on kindlasti teiste kultuuride tundmaõppimine ja 

austava suhtumise kujundamine nendesse. Hindamatu abi ühiskonnaõpetuse õpetajale on 

võõrkeeles läbivõetavate tekstide teemavaldkonnad, mis emakeelega sarnaselt haakuvad 

ühiskonnaõpetuse teemadega, nagu kodu ja lähiümbrus, kodukoht Eesti, riigid ja nende kultuurid 

jne. Eriti selge side ühiskonnaõpetusega on III kooliastmes, kus teemaderingi kuuluvad säästlik 

eluviis, edasiõppimine ja kutsevalik, kultuuriline mitmekesisus, reklaam. 
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Tabel 4. Ühiskonnaõpetuse temaatiline lõiming teiste ainetega II kooliastmes 
Ühiskonnaõpetuse 6. 

klassi teemad 
Lõiming 

Inimesed meie ümber; 
Euroopa riigid ja rahvad.  
 

Kirjandus, võõrkeeled, muusika, kunst – multikultuurne maailm, 
erinevad rahvused ja identiteedid, erinevuste austamine. Kirjandus – 
rahvaluule rahvusliku identiteedi kandjana, soorollid, pere- ja 
sõprussuhted ilukirjanduses. Matemaatika – statistiliste andmete töötlus, 
eri rahvuste osakaal rahvastikus. Võõrkeeled – Eesti naaberriigid. 
Loodusõpetus – Euroopa riikide tundmine. 

Vabatahtlik tegevus: 
kodanikuühendused ja -
algatus; koostöö. 

Kirjandus – ilukirjanduslikud näited vabaühendustest, koostööst. 
Loodusõpetus – keskkonnahoiuga seotud kodanikualgatused. Eesti keel 
– teemad kodanikuühiskond ja rahvussuhted, mängiv inimene. Muusika 
ja kehaline kasvatus – koostööoskuste kujundamine. 

Demokraatia põhimõtted 
ja selle toimimine. 

Matemaatika – statistilise materjali analüüs, mõisted enamus, absoluutne 
enamus. Loodusõpetus – teema asula elukeskkonnana kohaliku 
omavalitsuse käsitlemisel. Eesti keel – teema väärtused ja kõlblus 
seaduskuulekusest rääkides. Kehaline kasvatus – reeglitest (seadustest) 
kinni pidamise vajalikkus. Kirjandus – erinevad ühiskonnakorralduse 
käsitlused ilukirjanduses. 

Koolidemokraatia; lapse 
õigused ja võimalused 
osaleda poliitikas. 

Eesti keel – teema kodus ja koolis. Käsitöö, kodundus ja 
tehnoloogiaõpe – reeglite roll turvalisuse tagamisel. Kirjandus – lapse 
võimalused maailma kujundada ilukirjanduses. 

Majandus Matemaatika – maksude arvutamine, statistilised majandusnäitajad, oma 
eelarve koostamine, kell, kalender. Eesti keel – teema väärtused ja 
kõlblus, aususe rõhutamine nii töötaja kui maksumaksjana, tooteinfo 
lugemine ja mõistmine. Tehnoloogiaõpe, käsitöö ja kodundus – 
erinevate elukutsete tutvustamine, tööohutus, töökultuur. Võõrkeeled – 
teemad igapäevaelu, õppimine ja töö ning kodu ja lähiümbrus. Kehaline 
kasvatus – distsipliin ja ausus. Loodusõpetus – inimtegevuse mõju 
keskkonnale. 

Meedia ja teave Eesti keel – erinevad meediakanalid, nende roll ühiskonnas, 
meediakäitumine, ohud ja võimalused, info kriitiline analüüs, reklaam. 
Eesti keel, kirjandus, muusikaõpetus, kunst – autorikaitse, -õigused, 
viitamine. 

 

Matemaatika on kõikide teaduste sama lahutamatu osa kui keel. Ka ühiskonnaõpetuses on vaja 

oskust statistiliste andmetega ümber käia, diagramme ja tabeleid lugeda ning protsenti arvutada, 

eriti majanduse osa juures. Loogiline mõtlemine on aga vajalik kõikide teemade juures. Otseselt 

kahe aine lõimimise kohaks võiks olla ülesanded, mis nõuavad statistilise kogumi koostamist ja 

korrastamist. Juba II kooliastme esimese teema „Sotsiaalsed suhted“ esimene alateema 

„Inimesed meie ümber“ pakub hulgaliselt arve – vähemusrahvuste osakaal rahvastikus, Eesti 

riigi suuruse võrdlus teiste riikidega jne. „Demokraatia“ teema juures puutub õpilane kokku 

valimistulemuste proportsionaalsuse põhimõttega, näiteks juba lihtne mõiste enamuse võim 

eeldab matemaatiliste algteadmiste olemasolu. Teema „Majandus“ on väga matemaatikakeskne – 

oma raha planeerimine, isikliku eelarve koostamine jne. 

 

III kooliastmes on kasutatavad statistilised andmed keerulisemad ning järelikult ka õpilastelt 

eeldatavad matemaatilised oskused peavad olema vastavad. Teemadering jääb samaks, kuid 

kodukoha asemel on keskpunktis Eestis ning arvandmeid kasutatakse kõikide protsesside 
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iseloomustamiseks. Teema „Ühiskonna struktuur“ juures tuleb analüüsida erinevaid diagramme 

eri sektorite osaluse kohta tööhõives, rahvastikustruktuuri, eri sotsiaalsete gruppide osakaalu 

ühiskonnas. Diagrammid ja tabelid võivad olla nii protsentides kui ka absoluutnumbrites, õpilane 

peab suutma neid vajadusel ka teisendada. Teema „Riik ja valitsemine“ juures on lisaks 

proportsionaalsuse printsiibile juttu ka absoluutsest ja lihthäälteenamusest. „Majanduse“ teema 

tugineb suuresti samuti arvandmetele – sisemajanduse kogutoodangust alates ja 

tarbijahinnaindeksini välja, palga arvutamisest ja sellest mahaarvatavatest maksudest riigieelarve 

ja väliskaubandusbilansini. Eriti olulised on need teadmised õpilase isikliku majandusliku 

toimetuleku saavutamiseks. Kui õpilane kirjutab veel 12. klassi lõpus riigieksamil, et palgast 

arvatakse maha 250% makse, siis pole ta ilmselt aru saanud, et protsent matemaatikas on sama 

mis ühiskonnaõpetuses. Kui ta ei mõista aga, mida tähendab 40% intress SMS laenu puhul, siis 

võib ta silmitsi seista mitte lihtsalt halva hindega vaid märksa suuremate eluliste probleemidega. 

 

Loodusõpetus ja bioloogia on ühiskonnaõpetusega seotud eeskätt keskkonnateemade kaudu. 

Jaak Jõerüüt on öelnud, et tulevikus on vaid roheline ja vähem roheline ideoloogia ning juba 

tänapäeval on vähe teemasid, kus ühiskond ei pea otsuste langetamisel loodusliku keskkonnaga 

arvestama. 6. klassi loodusõpetus eeldab õpilaselt Euroopa riikide tundmist ja teadmisi Eesti 

varustatusest loodusressurssidega, mida ka ühiskonnaõpetus teadmistena taotleb. Samuti peab 

õpilane märkama inimtegevuse tagajärgi loodusele. Eriti hea on, et loodusõpetuses ei jää õpilane 

pelgalt kirjeldajaks vaid temalt oodatakse ka probleemide märkamisel neile lahendusvariantide 

pakkumist. Teadliku, aktiivse ja vastutustundliku tarbija kujundamine on ka ühiskonnaõpetuse 

eesmärgiks. 

 

8. klassi bioloogia teema „Ökoloogia ja keskkonnakaitse“ on ühiskonnaõpetuse teemadega kõige 

tihedamalt seotud. Kuna bioloogia algab alles 7. klassis, siis tekivad lõimumiskohad III 

kooliastmes. Ilmselt tõstatub looduskaitsega seonduv juba esimese teema alateema 

„Infoühiskond“ juures, kui tuleb juttu sotsiaalreklaamist. Samas kontekstis tuleb juttu ka inimese 

tervisega seonduvast; siin on sotsiaalministeerium olnud eriti agar selgitavate reklaamide tellija. 

Haigustest ning pärilikkusest võib tulla juttu ka teema „Ühiskonna struktuur“ juures, kui 

räägitakse sotsiaalsest võrdõiguslikkusest ning sallivusest. Ka alateema „Inimõigused“ juures 

võib õpilastele meelde tuletada, et oleme kõik sama liigi esindajad, sõltumata nahavärvist ja 

silmade kujust. Teema „Riik ja valitsemine“ on koht, kus rääkida loodushoiu kohast 

päevapoliitikas ning ka rohelisest ideoloogiast. „Kodanikuühiskonna“ teema võimaldab rääkida 

erinevatest looduskaitse organisatsioonidest, mis reeglina tegutsevad mittetulundusühingutena 

ning kodanikualgatustest, nagu näiteks prügikoristuskampaania „Teeme ära!“. Teema 
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„Majandus“ algab ressursside planeerimisest ning õpilane peab mõistma, et majandustegevus ei 

tohi ohustada looduse liigilist mitmekesisust. 

 

Füüsika ja keemia toetavad bioloogiat jätkusuutliku arengu väärtustamisel. Füüsika aitab 

mõista, kuidas inimtegevus looduskeskkonda mõjutab. Kaasaja maailmas on väga aktuaalne 

teema energiakriis, mille selgitamisel ei pääse füüsikast, näiteks otsides vastust küsimusele, kas 

Eesti vajab tuumaelektrijaama. Füüsika ja keemia õpetamine algab III kooliastmes, seega 

toetavad need eeskätt 9. klassi ühiskonnaõpetust. Lisaks energeetikaga seonduvale tulevad 

füüsikaalased teadmised kasuks majanduse ja keskkonna teemade juures üldisemalt, pakendilt 

tooteinfo lugemisel ja sellest arusaamisel jne. Sama kehtib keemia kohta. Lisaks on 

ühiskonnaõpetuse seisukohalt üliolulised teemad kasvuhoonegaaside teke ja osoonikihi 

hõrenemine. 

 

Geograafia kuulub ainete hulka, millega ühiskonnaõpetusel on samuti väga suur ühisosa, eriti 

majandusgeograafia osas. Mõlemad ained seavad eesmärgiks, et õpilased väärtustaks kultuurilist 

mitmekesisust, mõistaks ressursside piiratust ja suhtuks loodusesse vastutustundlikult. 

Geograafia algab III kooliastmes ning juba esimene teema kaardiõpetus on alusteadmisena 

ühiskonnaõpetuses hädavajalik. Geoloogia, kliima ja loodusvööndite tundmine aitab mõista eri 

maailma piirkondade looduslikest oludest tingitud majanduslikku eripära. Rahvastiku ja 

majanduse teemad on läbinisti ühiskonnaõpetusega seotud, geograafia läheneb füüsiliste 

näitajate keskselt, ühiskonnaõpetus aga poliitiliste otsuste keskselt, üksteist täiendades. 9. klassi 

ühiskonnaõpetuse teema „Ühiskond ja sotsiaalsed suhted“, samuti teemad „Ühiskonna struktuur“ 

ja „Sotsiaalne struktuur“ kasutavad otseselt geograafiaga samu andmeid – rahvastiku paiknemine 

ja tegevusalad, rahvastiku vanuseline struktuur, Euroopa ja Eesti rahvastiku vananemisega 

seotud probleemid, rahvastiku ränded jne. Teema „Majandus“ juures on kattuvusi kõige rohkem, 

geograafia annab vajalikud eelteadmised poliitiliste otsuste langetamiseks, mida ka õpilased 

peavad mõistma. 

 

Tabel 5. Ühiskonnaõpetuse temaatiline lõiming teiste ainetega III kooliastmes 
 
Ühiskonnaõpetuse  
9. klassi teemad 

 
Lõiming 

Meedia. Eesti keel – meediaruum, info analüüs, reklaamtekstid, Interneti 
võimalused ja ohud, meediaeetika, viitamine. Võõrkeeled – teema vaba 
aeg, reklaam. Muusikaõpetus ja kunst – autoriõigused, visuaalne 
kommuniaktsioon. 

 
Ühiskonna struktuur. 

 
Matemaatika – statistilised andmebaasid, eri sektorite osakaal. 
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Ühiskonna sotsiaalne 
struktuur. 

Geograafia – rassid, rahvad, rahvastikuprotsessid. Võõrkeel – kultuuriline 
mitmekesisus. Matemaatika – vähemusgruppide osakaal, nende olukorda 
iseloomustavad näitajad. Kirjandus – tolerantsuse kujundamine erinevate 
ilukirjanduslike teoste kaudu. Muusikaõpetus, kunst – kultuuriline 
mitmekesisus. Bioloogia – füüsilistel tunnustel põhinevad vähemusrühmad.

Inimõigused. Kirjandus – teema avamine läbi ilukirjanduslike teoste. 
Demokraatia. Matemaatika – enamus ja vähemus, proportsionaalsus, statistiliste 

materjalide kasutamine. Kirjandus – erinevate riigikorda käsitlemine 
ilukirjanduslikes teostes. Võõrkeel – maailma riikide valitsemissüsteemid. 

Eesti valitsemiskord. Geograafia – Eesti ja Euroopa kaart. Matemaatika – statistiliste andmete 
analüüs, valimistulemuste arvutamine. Kirjandus – Eesti riikluse kujunemist 
käsitlevad ilukirjanduslikud teosed. Bioloogia - roheline ideoloogia, 
keskkonnaküsimused tänapäeva poliitikas. 

Kodanikuühiskond. Kirjandus – üksikisiku ja organisatsiooni rolli käsitlemine ilukirjanduslikes 
teostes. 

Majandus. Matemaatika – statistiliste materjalide kasutamine, diagrammide ja tabelite 
lugemine, maksusüsteemid, maksude arvutamine. Füüsika – energeetika. 
Bioloogia ja keemia – inimtegevuse tagajärjed keskkonnale. Geograafia – 
majandusgeograafia, ressursside paigutus, globaalprobleemid. Võõrkeeled 
– eriala valikuga seotud tekstid, säästlik tarbimine. Tööõpetus – 
ressursside kasutamine, teadlik tarbimine ja elukutsevalik. 

 

Kunst ja muusika aitavad kindlasti kaasa nii enda kui ka teiste rahvaste kultuuripärandi 

austamisele ning empaatiavõime arendamisele; oluline on siin teemadering, mida käsitletakse, 

nii nagu see on ka keeleõppes. Kuna kunst oma ainekavas teemaderingi ei fikseeri, on siin 

ilmselt ruumi ka õpetajate omavahelisteks kokkulepeteks. On hulgaliselt ühiskonnaõpetusega 

seotud konkursse, kus oodatakse õpilaste eri žanrites loovtöid, näiteks maailmahariduse 

koomiksite konkurss. Muusikas on oluline oskus teistega arvestada, näiteks grupis laulmine on 

meeskonnatöö. Ühisosa ühiskonnaõpetuse ning kunsti ja muusika vahel on kindlasti püüd 

kujundada õpilaste oma põhjendatud arvamus. Siin sageli pole õiget või valet vastust, on 

põhjendatud ja põhjendamata vastus. Ühiskonnaõpetuses pole äärmusi kõrvale jättes õiget või 

valet ideoloogiat, nii nagu pole õiget või valet kunsti- või muusikastiili. Kõigis kolmes aines 

käsitletakse ka autorikaitse küsimusi. 
 

Käsitöö, kodundus ja tehnoloogiaõpe aitavad kaasa nii õpilase enese karjääri planeerimisele 

kui ka ühiskondliku tööjaotuse paremale mõistmisele. Ressursside planeerimine ning oma 

tegevuse keskkonnamõjude hindamine ja maailma multikultuurilisuse tunnetamine on samuti 

nimetatud ainete ühisosa. Rahvuslike elementide käsitlemine aitab mõista rahvuslikku identiteeti. 

Kodunduse osas antakse algteadmised tarbijaharidusest, mida läheb hiljem vaja ka 

ühiskonnaõpetuses. Projektitöö meetod soodustab õpilasest iseseisva otsustaja kujunemist. 
 

Kehalise kasvatuse ainekava aitab ühiskonnaõpetusele kaasa juba seeläbi, et õpilane omandab 

meeskonnatööks vajaliku koostöö oskuse ning tervislikud eluviisid, mis on ühiskonnas 
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toimetulekuks hädavajalikud. Ka ausus on sportmängus sama oluline kui näiteks maksude 

maksmisel. 

 

 

4. Seosed õppekava üldpädevustega 
 

Väärtuspädevus – enda tunnetamine terviku osana on üks ühiskonnaõpetuse läbiv joon. Austus 

teiste kultuurirühmade, teiste sotsiaalsete gruppide suhtes on üks aine eesmärkidest ning seda 

püütakse saavutada kultuurilise mitmekesisuse kui väärtuse teadvustamise kaudu 6. klassis teema 

„Sotsiaalsed suhted“ ja 9. klassis teema „Ühiskonna sotsiaalne struktuur“ raames. 

Ühiskonnaõpetuses käsitletakse inimõigusi ning demokraatlikku maailmakorda kui 

inimühiskonna suurimaid saavutusi, mis tagavad iga indiviidi vaba arengu. Keskkonna 

jätkusuutlikkus on samasugune alusväärtus, mille valguses ülejäänud teemasid vaadeldakse. 

 

Sotsiaalne pädevus – vastutustundliku kodaniku kasvatamine on teine ühiskonnaõpetuse 

põhieesmärk. Õpilasele antakse algteadmised ühiskonna toimimisest ning teda julgustatakse 

olema aktiivne ühiste väärtuste kaitsel. Sellele keskenduvad eriti 6. klassis teema „Vabatahtlik 

tegevus: kodanikuühendused ja –algatus“ ning 9. klassis teema „Kodanikuühiskond“. 

 

Enesemääratluspädevus – ühiskonnaõpetus aitab õpilasel leida enda kohta ühiskonnas läbi eri 

valdkondade ning sotsiaalsete gruppide tutvustamise. Näiteks pööratakse 6. klassis teema 

„Sotsiaalsed suhted“ juures tähelepanu erinevate sotsiaalsete gruppide tekke põhjustele ja rollile 

ühiskonnas, mis aitab õpilasel näha ennast üldises süsteemis ning mõista, et igaühel on õigus 

jääda iseendaks ja ühiskonna mitmekesisuses peitub selle tugevus. 9. klassis tegeletakse sama 

probleemistikuga teema „Ühiskonna sotsiaalne struktuur“ raames. 

 

Õpipädevus – aja planeerimine on üks ühiskonnaõpetuse osa, millele pööratakse eriti tähelepanu 

teema „Majandus“ juures nii 6. kui ka 9. klassis. Elukestva õppe vajaduse tunnetamine ning 

enese vajaduste väljaselgitamine kuulub niisamuti mõlemas kooliastmes „Majanduse“ teema 

alla. 

 

Keelepädevus – igal ainel on oma spetsiifiline sõnavara ning keelekasutus, uute mõistete 

omandamine ning õiges kontekstis kasutamine on üks ühiskonnaõpetuse eesmärke. Iga teema 

juures on õpitulemustes toodud terminoloogia, mis peab olema omandatud. Lisaks on nii II kui 
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ka III kooliastme ühiskonnaõpetuses teema „Meedia“, kus pööratakse eraldi tähelepanu teksti 

analüüsile. Õppemeetodite seas on mõlemas kooliastmes funktsionaalset lugemisoskust ning 

oma arvamuse põhjendamist soodustavad õppetegevused. 

 

Matemaatikapädevus – ühiskonnaõpetuses on väga sageli vaja statistiliste andmete analüüsi, 

protsendi arvutamist, diagrammidel oleva info töötlemist. Eriti oluline on see mõlemas 

kooliastmes „Majanduse“ teema juures, kus õpilane peab 6. klassis suutma oma isiklikku 

eelarvet koostada ning 9. klassis aru saama, millised maksud ja missuguses määras töötaja 

brutopalgast maha arvatakse. 

 

Ettevõtlikkuspädevus – ühiskonnaõpetus käsitleb otseselt majandusega seotud teemasid, kuid 

püüab ka muidu õpilastes sisendada julgust enda eest seista, algatada kodanikuna mingit 

ühiskondlikku tegevust, kuid rõhutab ka vastutust oma tegude eest. Nii on 

ettevõtlikkuspädevusega seotud nii teemad „Majandus“ 6. ja 9. klassis kui ka 6. klassi teema 

„Vabatahtlik tegevus: kodanikuühendused ja -algatus“ ning 9. klassis teema 

„Kodanikuühiskond“. 
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5. Seosed läbivate teemadega 
 

Tabel 6. Ühiskonnaõpetuse seosed läbivate teemadega 
 6. klass 9. klass 
Elukestev 
õpe ja 
karjääri 
planeeri-
mine 

Teema Majandus – iseloomustab, 
milliseid teadmisi ja oskusi eeldavad 
erinevad elukutsed. Hariduse osa 
karjääri kujundamisel. 

Teema Ühiskonna struktuur – mõistab 
sektorite eripära. Teema Ühiskonna sotsiaalne 
struktuur – mõistab hariduse rolli sotsiaalse 
sidususe tagamisel. Teema Majandus – oskab 
oma karjääri planeerimiseks vajalikke otsuseid 
teha. 

Keskkond 
ja 
jätkusuutlik 
areng 

Teema Majanduse alateema Teadlik 
tarbimine. Teema Meedia all reklaami 
kriitiline hindamine – mõistab, et 
tarbimine peab lähtuma reaalsest, 
mitte kunstlikult tekitatud vajadusest. 

Teema Eesti valitsemiskord – jätkusuutlik 
valitsemine, riigi roll jätkusuutlikkuse tagajana. 
Teema Kodanikuühiskond – III sektori roll 
jätkusuutlikkuse tagamisel. Teema Majandus – 
mõistab inimtegevuse mõju keskkonnale. 

Kodaniku-
algatus ja 
ette-
võtlikkus 

Teema Vabatahtlik tegevus – 
kodanikuorganisatsioonide tegevus 
kodukohas, noorteorganisatsioonid. 
Teema Demokraatia all üksikisiku 
võimalused riigi juhtimises kaasa 
rääkida. Teema Koolidemokraatia all 
eakohane osalemine koolielus, oma 
õiguste ja vastutuse tunnetamine. 
Teema Majandus all kodukohas 
tegutsevate ettevõtetega tutuvumine. 

Teema Ühiskonna struktuur – mõistab 
sektorite eripära. Teema Demokraatia – aktiivse 
kodaniku väärtustamine. Teema 
Kodanikuühiskond. Teema Majandus – 
mõistab erinevaid rolle tööturul. 

Kultuuriline 
identiteet 

Teema Sotsiaalsed suhted – oskab 
tuua näiteid erinevatest sotsiaalsetest 
gruppidest oma kodukohas ja Eestis 
üldiselt, mõistab multikultuursuse 
olemust ja kasulikkust, väärtustab oma 
kultuurikeskkonda. 

Teema Ühiskonna sotsiaalne struktuur – 
mõistab ühiskonna multikultuursuse ja 
sidususega seotud probleeme. Sallivus, 
identiteet. Teema Inimõigused – endast erineva 
austamine. Teema Eesti valitsemiskord – riigi 
roll rahvuse säilitamisel. Teema 
Kodanikuühiskond – kodanikuühiskonna roll 
kultuurilise identiteedi säilitajana. 

Teabe-
keskkond 

Teema Majandus – suudab lugeda ja 
mõista tooteinfot. Teema Meedia – 
mõistab kaasaegse meedia võimalusi 
ja ohtusid. Suudab leida ja analüüsida 
informatsiooni. Austab autoriõiguste 
kaitse põhimõtteid. 

Teema Meedia – orienteerub infokeskkonnas, 
tunneb autori õigusi ja vastutust, oskab oma töid 
vormistada. Teema Eesti valitsemiskorraldus 
– e-riik. Teema Kodanikuühiskonnad – 
kodanikuajakirjandus. 

Tehno-
loogia ja 
innova-
tsioon 

Teema Majandus – mõistab 
erinevates ametites vaja- minevaid 
teadmisi ja oskusi. Teema Meedia – 
mõistab internetisuhtluse võimalusi ja 
ohtusid. 

Teema Meedia – mõistab Interneti võimalusi ja 
ohtusid. Teema Demokraatia – e-riik ja selle 
võimalused. Teema Majandus – mõistab 
majanduses toimuvaid muutusi, info- ja 
teadmusühiskonna eripära. 

Tervis ja 
ohutus 

Teema Koolidemokraatia – oskab 
märgata abivajajat ning leida abi. 
Teema Majandus – töötamine 
alaealisena. Teema Meedia – 
Internetis peituvad ohud, reklaami 
kriitiline hindamine. 

Teema Meedia – oskab kriitiliselt hinnata 
reklaamteksti, teab Internetis peituvaid ohtusid. 
Teema Inimõigused – märkab rikkumisi ning 
oskab abi otsida. Teema Kodanikuühiskond – 
käitumine kriisiolukorras. Teema Majandus – 
tööohutus. 

Väärtused 
ja kõlblus 

Teema Sotsiaalsed suhted – 
tolerantse inimese kasvatamine. 
Teema Vabatahtlik tegevus – osaleb 
eakohastes ettevõtmistes, aktiivse 
ühiskonnaliikme kujundamine. Teema 
Demokraatia – väärtustab inimõigusi, 
mõistab õigustega kaasnevat 
vastutust. Teema Majandus – 
tööeetika. Teema Meedia – 
võimalustega kaasnev vastutus. 

Teema Meedia – ajakirjanduseetika, oma 
vastutuse tunnetamine meedia kasutajana. 
Teema Ühiskonna sotsiaalne struktuur – 
sallivus. Teema Inimõigused. Teema 
Demokraatia – aktiivse ühiskonnaliikme 
kujundamine. Teema Eesti 
valitsemiskorraldus – seaduskuulekus. Teema 
Kodanikuühiskond – tunneb oma vastutust 
ühiskonna toimimises. Teema Majandus – ausa 
maksumaksja kujundamine, tööeetika. 



Ühiskonnaõpetus 
 

Lõppsõna 
 

Ühiskonnaõpetus on juba oma olemuselt lõimitud aine, kus on ühendatud eri teadused ning 

reaalne elu. Lõimingul on õpetamises oluline osa, sest selle abil on võimalik õpetamiseks kuluvat 

aega kokku hoida ning muuta õpetamine terviklikumaks ja tõhusamaks. Õpilase jaoks peaks 

õppimine seoste loomise kaudu muutuma sisukamaks ja reaalse eluga seostatumaks. Lõimingu 

kavandamisel ja elluviimisel on väga oluline õpetajate omavaheline koostöö ning pidev 

tagasiside kogumine oma tegevuse tulemuslikkuse kohta. 

 

Selle artikli kirjutamise eesmärgiks oli kirjeldada lõimingu põhimõtteid ühiskonnaõpetuse 

vaatenurgast ning tuua õpetaja jaoks välja olulisi seosekohti nii ühiskonnaõpetuse aine sees, 

sotsiaalainete valdkonnas, ainevaldkonna väliste ainete vahel kui ka seoseid üldpädevuste ja 

läbivate teemadega. Artikli eesmärgiks ei olnud kõigi võimalike seoste kirjeldamine, sest iga 

õpetaja peab leidma ühiste seoste kõrval ka enda jaoks olulised seosed. Loodetavasti aitab antud 

artikkel õpetajal paremini aru saada lõimingu põhimõtetest, eesmärgist ja annab hea aluse 

edasisele seoste teadvustamisele, leidmisele ning soovitavate seoste tekkimise kontrollimisele. 

 




