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1. Ainevaldkonna pädevus 

Sotsiaalne pädevus tähendab suutlikkust mõista inimühiskonna ajaloos ja nüüdisajal 
toimuvate ühiskondlike muutuste põhjuseid ja tagajärgi; tunda lihtsamaid sotsiaalteaduste 
uurimismeetodeid ja kasutada mõnda neist õppetöös ja igapäevases elus; luua 
tulevikustsenaariume ja -visioone mingis sotsiaalselt või personaalselt olulises  valdkonnas; 
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.  

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) mõistab inimühiskonna ajaloos ja tänapäeval toimuvate ühiskondlike muutuste 
protsesse ning olulisemate sündmuste põhjuseid ja tagajärgi;   

2) austab demokraatiat ning inimõigusi,  järgib üldtunnustatud käitumisreegleid ning 
on seadusekuulekas, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi ning tunneb kodanikuvastutust;   

3) on omandanud oma tulevikuvisiooni, kavandab seda ja tegutseb oma 
tulevikuplaanide täitumise nimel 

4) huvitub iseenda, oma rahva, kogukonna ja maailma arengust, kujundab oma 
arvamuse ning on aktiivne ja vastutustundlik kodanik;  

5) tunneb mõningaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ning kasutab neist mõnda 
õppetöös, seostades õpitut igapäevaeluga;   

6) tunneb erinevate rahvaste kultuure, nende eripära ning suhtub lugupidavalt 
individuaalsetesse, kultuurilistesse ja maailmavaatelistesse erinevustesse, juhul kui 
need vaated pole inimsusevastased;  

7) on omandanud teadmisi ja oskusi sotsiaalselt aktsepteeritud käitumisest ning 
inimestevahelistest suhetest, mis aitavad kaasa tõhusale toimimisele erinevates 
sotsiaalsetes kontekstides, väärtustades neid;  

8) on omandanud teadmisi ja oskusi, mis  toetavad tervikliku ning autonoomse 
inimese kujunemist, väärtustades positiivset suhtumist endasse ja teistesse.  

2. Ainevaldkonna õppeained  

Ajalugu  õpitakse 6 kohustuslikku kursust ja 2 valdkonna valikkursust.  Ühiskonnaõpetust 
õpitakse 2 kohustuslikku kursust. Inimeseõpetust õpitakse 1 kohustuslik kursus  
„Perekonnaõpetus” ja 1 valdkonna valikkursus „Psühholoogia”. Lisaks kuulub ainevaldkonda 
2 filosoofia valikkursust, 1 inimgeograafia valikkursus ning 2 usundiõpetuse valikkursust. 

3. Ainevaldkonna kirjeldus   

Sotsiaalainetes käsitletakse inimese ja ühiskonna toimimist minevikus ning tänapäeval. 
Sotsiaalainete õppimine aitab kaasa erinevates õppeainetes õpitava tervikuks sidumisele ja 



tervikpildi kujunemisele ühiskonnast ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste alusel 
toimuvat arengut.  

Sotsiaalainete vahendusel kujuneb võime näha ühiskonna arengus põhjuslikke jm seoseid 
ning teha teadlikke valikuid seonduvalt iseenda ja sotsiaalse keskkonnaga, lähtudes 
ühiskonnas kehtivatest väärtustest ja moraalinormidest, ning toimida kõlbelise ja 
vastutustundliku ühiskonnaliikmena ja isiksusena.  

Valdkonna üldeesmärk on toetada õpilaste kujunemist isiksusteks, kes:  

1) on omandanud adekvaatse enesehinnangu ning teadmised, oskused ja hoiakud, mis 
toetavad tervikliku, autonoomse ja terviseteadliku inimese kujunemist;  

2) on omandanud tervikliku arusaama ühiskonnas esinevatest nähtustest ja 
protsessidest ning nende seostest ja vastastikusest mõjust;  

3) mõistavad kultuurilise mitmekesisuse ja demokraatia tähtsust ning jätkusuutliku 
arengu vajalikkust, aktsepteerides erinevusi;  

4) hindavad üldinimlikke väärtusi, nagu  vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, 
ausus, hoolivus, sallivus, vastutustunne, õiglus, isamaalisus ning lugupidamine enda, 
teiste ja keskkonna vastu.  

Ainevaldkonnasisese lõiminguga taotletakse, et õpilane areneks ennast teostavaks 
terviklikuks isiksuseks, kes suhtub endasse ja teistesse positiivselt, arvestab kaasinimesi, 
lähtub oma tegevuses üldinimlikest väärtustest, kes näeb ja mõistab ühiskonnas toimuvat ning 
on omandanud oskuse ja valmiduse sekkuda ühiskonnaellu ning selles osaleda. 
Ainevaldkonna integratsioonitsentriteks on nii teemad, mõisted kui ka meetodid.  

Ajalooõpetuse eesmärk on kujundada õpilasi, kes on suutelised analüüsima ja mõistma 
maailma, milles nad elavad, ning tunnevad asjaolusid  ja sündmusi, mis seda maailma on 
kujundanud. Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke 
teadmisi oma kodukoha ja maailma minevikust ja kultuuripärandist ning erinevatest 
väärtussüsteemidest. Aine vahendusel suunatakse õpilane teadvustama, analüüsima, kriitiliselt 
hindama ja tõlgendama minevikus aset leidnud sündmusi ja protsesse, nende omavahelisi 
seoseid ja seoseid tänapäevaga ning ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi.  

Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilaste sotsiaalses elus vajalike 
toimetulekuoskuste arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilastes terviklikku isiksust, 
sotsiaalset kompetentsust, terviseteadlikkust ning üldinimlikke väärtusi, nagu ausus, hoolivus, 
sallivus, vastutustunne ja õiglus. Lähtuvalt inimeseõpetuse üldeesmärgist keskendutakse 
gümnaasiumis sellele, et toetada iseseisva, ennast analüüsiva, endaga toimetuleva, teisi 
arvestava ja aktsepteeriva ning ennast ja teisi väärtustava inimese kujunemist seoses 
perekonnaõpetuse ja psühholoogia kursuses omandatavate teadmiste, oskuste ning 
hoiakutega. 

Ühiskonnaõpetuses omandavad õpilased sotsiaalse kirjaoskuse: teadmised, oskused, 
väärtused ja hoiakud ühiskonnas toimimiseks ning vastutustundlike otsuste tegemiseks. 
Õppeaine eesmärk on luua eeldused kodanikuidentiteedi ja ühiskonna sidususe 
tugevnemiseks, aktiivse kodaniku kujunemiseks, toetada dialoogivalmiduse ja respekti 
kujunemist maailma erinevalt mõistvate inimeste vahel, samuti õpilase enese teadlikkust 
maailmavaatelistes küsimustes.  

Geograafiat õppides omandavad õpilased arusaamise looduses ja ühiskonnas esinevatest 
nähtustest ja protsessidest, nende ruumilisest levikust ning  vastastikustest seostest. Seejuures 
arenevad õpilaste probleemilahendamise ja uurimuslikud oskused. Geograafiat õppides 



kujunevad õpilaste säästlikku eluviisi, keskkonda ning kultuurilist mitmekesisust väärtustavad 
hoiakud, mis aitavad kujundada aktiivset kodanikku.  

Sotsiaalvaldkonna õppeainete kaudu: 

1) õpitakse tundma ja järgima ühiskonnas kehtivaid väärtusi, norme ning reegleid. 

2) omandatakse teadmisi, oskusi ja hoiakuid sotsiaalselt aktsepteeritud käitumisest 
ning inimestevahelistest suhetest, mis aitavad kaasa tõhusale kohanemisele ning 
toimetulekule perekonnas, eakaaslaste hulgas, kogukonnas ja ühiskonnas; 

3) kujundatakse alus maailmavaatelise mitmekesisuse arvestamiseks ning valmisolek 
dialoogiks erineva maailmavaate esindajatega. 

4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes 

Väärtuspädevuse kujundamist toetavad kõik ainevaldkonna õppeained erinevate rõhuasetuste 
kaudu. Näiteks toetavad ajalugu, ühiskonnaõpetus ja geograafia suutlikkust mõista 
humanismi, demokraatia ja jätkusuutliku arengu põhiväärtusi ning juhinduda nendest oma 
tegutsemises, samuti lugupidavat suhtumist erinevatesse maailmavaatelistesse 
tõekspidamistesse. Inimeseõpetus toetab väärtussüsteemide mõistmist, mõtete, sõnade ja 
tunnetega kooskõlas elamist ning oma valikute põhjendamist, enda heaolu kõrval ka teiste 
arvestamist. Oskust seista vastu kesksete normide rikkumisele kujundab ühiskonnaõpetus.  

Enesemääratluspädevuse kujundamisel on oluline roll kõigil valdkonna õppeainetel. Inimese-
õpetus toetab õpilase eneseanalüüsivõime kujunemist; õpetab hindama oma nõrku ja tugevaid 
külgi, järgima terveid eluviise, lahendama iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega 
seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme. Rahvusliku, kultuurilise ja riikliku 
enesemääratluse kujunemist toetavad ka teised valdkonna õppeained.  

Õpipädevust toetatakse oskuste kujundamise kaudu. Iga sotsiaalvaldkonna õppeaine kujundab 
suutlikkust organiseerida õpikeskkonda ning hankida õppimiseks vajaminevaid vahendeid ja 
teavet, samuti oma õppimise planeerimist ning kuidas kasutada õpitut erinevates kontekstides 
ja probleeme lahendades. Õppetegevuse ja tagasiside kaudu omandavad õppijad 
eneseanalüüsi oskuse ning suudavad selle järgi kavandada oma edasiõppimist.  

Suhtluspädevuse kujundamisel on oluline roll kõigil valdkonna õppeainetel. 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 ning väljendusrikast keelt taotlevad 
kõik valdkonna õppeained.  

Matemaatikapädevust – suutlikkust analüüsida erineval kujul esitatud statistilisi andmeid 
(graafikud, tabelid, diagrammid) ja teha nende põhjal järeldusi, kasutada matemaatilisi 
sümboleid ja meetodeid erinevate ülesannete lahendamisel, näiteks ajaarvamine ja ressursside 
planeerimine, ja tulemuse tõesuse kontrollimisel – toetavad õppetegevuse kaudu kõik 
valdkonna õppeained.  

Ettevõtlikkuspädevuse peamine kujundaja on ühiskonnaõpetus, kuid ka teised valdkonna 
õppeained. Õpitakse nägema probleeme ja neis peituvaid võimalusi, seadma eesmärke, 
genereerima ideid ja neid teostama; õpitakse initsiatiivikust ja vastutust, tegema koostööd 
eesmärkide teostamiseks; õpitakse tegevust lõpule viima, reageerima paindlikult muutustele, 
võtma arukaid riske ning tulema toime ebakindlusega; õpitakse valima sobivaid ja loovaid 
meetodeid, et teostada ideid, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ning ressursside 
adekvaatsele analüüsile ja tegevuse tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas eesmärkidega.  

 



5. Lõiming 

5.1. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega 

Sotsiaalained on teiste ainevaldkondadega seotud valdkonnapädevuste kujundamise kaudu.  

Suhtluspädevus – suutlikkus väljendada ennast  selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka 
kirjalikult, lugeda ja mõista erinevaid tekste;  kasutada kohaseid keelevahendeid ja sobivat 
stiili ning ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt, järgida õigekeelsusnõudeid. Lisaks 
tähtsustuvad teksti kriitilise analüüsi oskus, meediakirjaoskus, info hankimine ja selle 
kriitiline hindamine, tööde vormistamine ning autoriõiguse kaitse.  

Võõrkeeltepädevus – teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma kultuuri ja 
teiste kultuuride erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu; 
suhtlemine mitmekultuurilises ühiskonnas; võõrkeeleoskus.  

Matemaatikapädevus – ajaarvamine; ressursside planeerimine (aeg, raha); matemaatiline 
kirjaoskus, arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid); oskus 
probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideid 
analüüsida ning tulemuse tõesust kontrollida; oskus loogiliselt arutleda, põhjendada ja 
tõestada ning väärtustada matemaatilist käsitlust kui analüüsimeetodit.  

Loodusteaduslik pädevus – geograafilise asendi ja looduskeskkonna mõju inimühiskonna 
arengule, inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna 
jätkusuutlikkus, säästlik tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh 
keskkonnaprobleemide märkamine, mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku, sh 
loodushoidliku eluviisi väärtustamine.   

Tehnoloogiline pädevus – ametid ja elukutsed erinevates ühiskondades, tehnika ja tootmise 
arengu seos muutustega ühiskonnas; tööturg, kutsesuunitlus ja karjääri planeerimine; oskus 
hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; mõista tehnoloogia 
nüüdisaegseid arengutrende ning tehnoloogia ja teaduse omavahelisi seoseid; rakendada 
tänapäevaseid tehnoloogiaid tõhusalt ja eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonna 
kujundamisel; kasutada tehnilisi vahendeid eesmärgipäraselt ning säästlikult, järgides 
seejuures ohutuse ja autoriõiguste kaitse nõudeid.  

Kunstipädevus – Eesti, Euroopa ja erinevate maailma rahvaste kultuuri teemade käsitlemine 
ja kultuuriloomingu väärtustamine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja 
eneseteostus, rahvakultuur, loominguline eneseväljendusoskus.  

Kehakultuuripädevus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust tervisliku 
eluviisi osana erinevatel ajastutel, meditsiinisaavutuste rolli ühiskonna arengus; arendada 
sallivat suhtumist kaaslastesse ning järgida ausa koostöö põhimõtteid.  

5.2. Läbivad teemad 

Lõiming läbivate teemadega realiseerub kõigis valdkonna õppeainetes nii eesmärkide, 
õpitulemuste kui ka õppesisu tasandil. 

Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”  - inimeste erinevate tegevusalade areng 
eri ajajärkudel, majanduslikud protsessid ühiskonnas ning nende mõju inimtegevusele; 
elukestva õppe väärtustamine ning koostööoskuse kujundamine erinevate õpitegevuste, sh 
õppekäikude kaudu, mis toetavad kokkupuudet erinevate elukutsetega; töösuhteid käsitlevad 
õigusaktid.  

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” – keskkonna kui terviku väärtustamine, 
inimtegevuse mõju keskkonna arengule ja keskkonnaprobleemide lahendamisele, inimkonna 
kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja inimarengu erinevate tunnuste 



vastastikuse seotuse mõistmine, inimtegevusega kaasnevad riskid; isiklike seisukohtade 
kujundamine keskkonnaküsimustes, sotsiaalse aktiivsuse olulisus.  

Läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” – demokraatliku ühiselu korraldamise 
väärtustamine, koostööoskus, algatusvõime toetamine ja vabatahtlikkusel põhineva 
tegutsemise väärtustamine; ettevõtlikkuse ja kodanikualgatuse roll ühiskonnas.  

Läbiv teema „Kultuuriline identiteet” – roll kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride 
vahendajana; kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsuse mõistmine; osalemine 
kultuuridevahelises kommunikatsioonis; sallivuse, oma kultuuri ja teiste kultuuride pärandi 
väärtustamine, diskrimineerimise taunimine;  mineviku ja tänapäeva ühiskondade kultuurilise 
mitmekesisuse teadvustamine ning tunnustamine.  

Läbiv teema „Teabekeskkond” – oma teabevajaduste määramine ja sobiva teabe leidmine; 
kriitilise teabeotsingu ja -analüüsi oskuste arendamine; meedia toimimise ja mõju 
teadvustamine; avalikus ruumis (sh teabekeskkonnas) kehtivate reeglite tundmine ning 
autoriõiguste kaitse järgimine.  

Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” – tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja 
eluviisile, elukvaliteedile ning keskkonnale nii  tänapäeval kui ka minevikus; tehnoloogiate 
toimimise ja arengusuundade tundmine erinevates eluvaldkondades; tehnoloogiliste, 
majanduslike, sotsiaalsete ning kultuuriliste uuenduste vastastikused mõjud; tehnoloogilise 
arengu positiivsed ja negatiivsed mõjud ning tehnoloogia arengu ja selle kasutamise eetilised 
küsimused; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine eluliste probleemide 
lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks.  

Läbiv teema „Tervis ja ohutus” – käitumisviiside ohutustaseme ning lühi- ja pikaajaliste 
tagajärgede analüüsimine tervise ja turvalisuse seisukohalt; alkoholi ja tubaka, keskkonna ja 
ühiskonna (sh eakaaslaste) mõju analüüsimine tervisele ning ohutusalaste otsuste 
langetamisele.  

Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus” – väärtuste  ja kõlbeliste normide analüüsimine; erinevate 
väärtussüsteemide ning nende seoste tundmine ajaloolis-kultuurilises kontekstis, religiooni ja 
maailmavaatega seoses; isiklike väärtushoiakute ja kõlbeliste tõekspidamiste refleksioon; 
erinevate vaadete ja seisukohtade arvestamine oma tegevust planeerides; mitmekesisuse kui 
ühiskonna rikkuse ja arengu tingimuse väärtustamine.  


