AINEVALDKOND SOTSIAALAINED
Ainevaldkonna pädevused
I KOOLIASTE
Õpilane:
õpib tundma ja teadvustama oma mina, oskab anda hinnangut oma tegevusele
õpib tundma oma keha ja selle eest hoolitsema
oskab hoida puhtust ja korda
eadvustab ennastkahjustava käitumise kahjulikku mõju organismile
õpib teistega arvestama, on koostöövõimeline, peab kinni kokkulepetest, vastutab oma tegude
eest; on valmis suhtlema
õpib tundma ja järgib üldkehtivaid käitumisnorme ja –reegleid
hakkab väärtustama perekonda, kodu ja kodumaad
õpib oma tegevusi planeerima
II KOOLIASTE
Õpilane:
on viisakas, sõbralik, väärikas, vastutustundlik, töökas, täpne ja aus;
teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid;
mõistab, kuidas demokraatia põhimõtted saavad toimida koolis; märkab probleeme koolis, toetab
oma käitumise ja osalemisega koolidemokraatiat;
loetleb Eesti riigi valitsemise põhilisi institutsioone ja kirjeldab nende ülesandeid (kohalik
omavalitsus, Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus);
teab, mis on põhiseadus ja teised seadused ning miks seadusi tuleb täita; teab, mis on lapse
õigused ja vastutus;
selgitab näidetega, mis on kodanikuühendus, kodanikualgatus ja vabatahtlik töö; põhjendab
vabatahtliku töö vajalikkust ning pakub abi abivajajatele; tunneb ära ebaõigluse ja oskab sellele
vastu seista;

mõistab inimeste iseärasusi; teab, et inimesed erinevad rahvuse, soo, vaimse ja füüsilise
suutlikkuse ning vaadete ja usutunnistuste poolest; on salliv erinevuste suhtes ning valmis
koostööks; oskab vältida ja lahendada konflikte;
toob näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest ja ettevõtetest ning
väärtustab töötamist kui peamist elatusallikat; tunneb oma õigusi ja vastutust omanikuna ning
tarbijana; oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks ning seda kriitiliselt hinnata;
esitab oma teadmisi ja seisukohti selgelt ja veenvalt ning suudab neid põhjendada; loob, kasutab
ja jagab infot ning väärtustab enda ja teiste autorite tööd;
teab, et tal on õigus saada abi, ning oskab leida abi ettetulevates elusituatsioonides.
kasutab asjakohaselt aja mõistega seonduvaid sõnu ja fraase aeg, muinasaeg, vanaaeg, sajand,
aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma number;
tunneb mõningaid iseloomulikke sündmusi kodukoha ja Eesti ajaloost ning seostab neid
omavahel; teab mõnda ajaloolist asumit, selle tekkimise ja kujunemise põhjuseid;
hindab materiaalset keskkonda kui ajaloosündmuste peamist kandjat;toob näiteid muinasaja ja
vanaaja kohta; mõistab vanaaja kultuuripärandi tähtsust inimkonna ajaloos ning esitab näiteid
erinevate kultuurivaldkondade kohta;
mõistab, et ajaloosündmustel ja -nähtustel on põhjused ja tagajärjed ning loob lihtsamaid seoseid
mõne sündmuse näitel; teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab lihtsamate
allikatega ja hindab neid kriitiliselt;
väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava, lühijuttu ja kirjeldust ning
kasutab ajalookaarti.

III KOOLIASTE
Õpilane peaks tundma ja järgima üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid; mõtlema
süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt ning olema avatud enesearendamisele; mõistma inimese ja
keskkonna seoseid, suhtuma vastutustundlikult elukeskkonda ning tegutsema loodust ja
keskkonda säästes; oskama esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada
teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi; suutma toime tulla
tehnikamaailmas ning tehnikat eesmärgipäraselt ja võimalikult riskita kasutada; väärtustama ja
järgima tervislikke eluviise.

Ainevaldkonna kohustuslikud õppeained on:
Inimeseõpetus

2., 3., 5.,6.,7. ja 8. klassis

Ühiskonnaõpetus
Ajalugu

6. ja 9. klassis
5.-9. klassis

Sotsiaalainete valdkonda on lisatud täiendavalt:
II kooliastmes 1 tund ajalugu.
Kokku on sotsiaalainete valdkonnas nädalatunde kooliastmeti:
I kooliastmes
Inimeseõpetus –2 nädalatundi
II kooliastmes
Ühiskonnaõpetus - 1 nädalatund
Inimeseõpetus –2 nädalatundi
Ajalugu - 4 nädalatundi

III kooliastmes
Inimeseõpetus –2 nädalatund
Ajalugu - 6 nädalatundi
Ühiskonnaõpetust- 2 nädalatundi

