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Ühiskonnaõpetus

IX klass

Õppetegevus

Ühiskonnaõpetust on III kooliastmes 70 tundi, 9. klassis 2 õppetundi nädalas.

Põhikooli ühiskonnaõpetuse tundides kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet:

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

arvamusloo, ristsõna, Kahoot’i 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, Vabamu, KGB muuseumi külastus, Euroopa Elamuskeskus, Harju maakohus) ja

kutsutakse külalisesinejaid.

Tunnitegevusi lõimitakse võimaluste piires ja ühiste teemade tekkides teiste õppeainetega: karjääriõpetus,

eesti keel, matemaatika, bioloogia, füüsika.

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 tegeleda;

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:

Põhikooli lõpetades õpilane

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

toimib demokraatia põhimõtteid arvestades; on orienteeritud enesearendamisele;
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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) tunneb Eesti riigi põhiseadust ja ülesehitust ning halduskorraldust; oskab suhelda riigi- ja

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

kodanikuühiskonna tegutsemisvõimalusi; selgitab näidete kaudu vabaühenduste toimimise

põhimõtteid ja eesmärke;

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

rahvusvahelisi organisatsioone ja selgitab nende tegevuse eesmärke;

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

mõistab riigi ja turu vahekorda, teab, mis on avalik ja erasektor; tunneb maksustamise eesmärke ning

üksikisiku õigusi ja kohustusi seoses maksudega;

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

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

tagajärgi prognoosides;

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

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

teavet ja vahendeid; kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid;

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

kultuurile, keskkonnale jne.

Õppesisu

ÜHISKONNAMUDELID- nüüdisühiskond, nüüdisühiskonna etapid: agraar-, industriaal-, postindustriaal-

ja teadmus- e. postmodernne ühiskond

ÜHISKONNA INSTITUSTIONAALNE 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.

MIS ON RIIK

Riikide tekkimine, riigikorrad: monarhia, vabariik, totalitarism. Demokraatlikud ja
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mittedemokraatlikud riigid.

RIIK JA VALITSEMINE

Demokraatia, demokraatliku ja mittedemokraatliku ühiskonna erinevused.

Demokraatliku valitsemise põhijooned: võimuorganite valitavus ja aruandlus, võimude lahusus

ja tasakaal. Õigusriik

Eesti valitsemiskord

Põhiseadus. Põhiseaduslikud institutsioonid.

Erakonnad. Erakonna ülesanded demokraatlikus riigis. Eesti parlamendierakonnad.

Valimised. Valimiste üldine protseduur. Kandidaadid ehk valitavad ja hääletajad ehk valijad; nende rollid.

Valimiskampaania. Teadlik hääletamine.

Riigikogu koosseis ja ülesanded.

Valitsuse moodustamine ja ülesanded.

Vabariigi President.

Kohalik omavalitsus.

Kontrollorganid: õiguskantsler, riigikontroll.

Õigussüsteem: Eesti kohtusüsteem. Õigusaktide kasutamine.

Alaealiste õiguslik vastutus. Politsei.

Kodakondsus. Eesti kodakondsuse saamise tingimused.

Inim- ja kodanikuõigused ja -kohustused. Laste õigused ja kohustused.

Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud, kodakondsuseta

isikud ning kolmandate riikide kodanikud, nende õigused ja kohustused Eestis.

MAJANDUS

Turumajanduse põhijooned.

Nõudmine ja pakkumine, konkurents.

Tootlikkus ja kasum.

Ettevõtluse vormid: AS, OÜ, FIE. Ettevõtluse roll ühiskonnas.

Ressursside jagunemine maailmas.

Riigi roll majanduses: planeerimine ja regulatsioon. Riigieelarve.

Maksud, maksustamise põhimõtted. Tulude ümberjagamine. Ühishüved ja sotsiaalne turvalisus. Aus

maksumaksmine.

Sotsiaaltoetused ja sotsiaalkindlustus.

Tööturg. Tööturu mõiste. Tööandja ja töövõtja rollid töösuhetes. Tööõigus. Hõivepoliitika, tööturu

meetmed tööandjatele ja tööotsijatele.

Erinevast soost, erineva haridustaseme ning töö- ja erialase ettevalmistusega
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inimesed tööturul.

Isiklik majanduslik toimetulek. Eesmärkide püstitamine ja ressursside

hindamine.

Palk ja palgaläbirääkimised.

Isiklik eelarve. Säästmine ja investeerimine. Laenamine.

Elukestva õppe tähtsus pikaajalises toimetulekus.

Tarbijakäitumine, säästlik ja õiglane tarbimine. Tarbijakaitse kaupade ja teenuste turul. Tootemärgistused.

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.

Autoriõigused ja -vastutus, teoste kasutamine: viitamine, tsiteerimine, üles- ja allalaadimine. Plagiaat.

Teabe tõlgendamine ja kriitiline analüüs; fakti ja arvamuse eristamine.

RAHVUSVAHELISED ORGANISATSIOONID

ÜRO, Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu, NATO, UNICEF. Eesti Euroopa Liidu ja NATO

liikmena. Eesti rahvusvahelistes organisatsioonides.

GLOBAALPROBLEEMID

Globaliseerumine, selle plussid ja miinused. Globaalprobleemid ja nende võimalikud

lahendused. Mina globaalprobleemide lahendajana.


