Tallinna Südalinna Kool
Õppeaine: Ühiskonnaõpetus
Klass: IV klass
Tundide arv nädalas: 1
Õppesisu:
Eestis ja õpilase kodukohas elavad rahvarühmad (sotsiaalsed, rahvuslikud, religioossed
jm)
Sooline võrdõiguslikkus
Pere ja suguvõsa. Naabruskond maal ja linnas. Sõpruskond. Koolipere
Euroopa riigid, Eesti naaberriigid
Kodukohas tegutsevate seltside, klubide ja ühenduste tegevus
Noorteorganisatsioonid
Koostöö ja ühistegevus, kommunikatsioonivõimalused
Rahva osalemine ühiskonna valitsemises
Võimude lahusus. Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus
Kohalik omavalitsus
Seaduse ülimuslikkus, seadus kui regulatsioon
Peamised inimõigused (õigus elada, õigus vabadusele ja inimväärikusele jne)
Aja ja kulutuste planeerimine ning raha kasutamine, laenamine ja säästmine
Elukutsed – teadmised ja oskused. Elukestev õpe
Teadlik, säästev tarbimine
Töökultuur ja tööeetika
Raamatukogu, Internet
Ajalehed, ajakirjad, raadio, televisioon, meediakanalite integratsioon
Teadlik infotarbimine ja -edastamine
Autoriõiguste kaitse
Põhimõisted:
Koolikohustus
Klooster
Toomkirik
Evakueerumine
Õpikeskkond
Meetod
Sõjaline ja füüsiline vägivald
Enesehinnang
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Psühholoog
Ignoreerima
Maailmapilt
Traditsioon
Printsiip
Kultuuriidentiteet
Dokument, isikukood
Fakt
Emotsioon
Organisatsioon
Ühishüved
Paraolümpia
Demokraatia, monarhia
Rassism
Konflikt, kompromiss, solidaarsus
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Õpimapi koostamine ( eestis elavate rahvuskogukondade kohta)
Praktilised rühmatööd (töölehtede täitmine, uurimustööde tegemine) interneti abiga.
Raha planeerimine (n. pere eelarve koostamine) (nt tarbijaveeb http://www.minuraha.ee jne),
statistilised andmebaasid (nt Statistikaameti kodulehekülg http://www.stat.ee/ jne)
Kodukohas tegutsevate ettevõtete koduleheküljed;
elukutsevalikut hõlbustavad lehed (nt Rajaleidja http://www.rajaleidja.ee/ jne)
Tarbimisega seotud kodulehed (nt Eesti Tarbijakaitse Liit http://www.tarbijakaitse.ee/,
elektrooniline tarbija- ja pakendiinfo http://www.envir.ee/999 jne)
Tuntumad otsingumootorid (nt Google, Neti jne), ajalehtede elektroonilised väljaanded
Interneti-põhised teatmeteosed (nt Wikipedia), noorteportaalid (nt http://www.kuut.ee/),
suhtluskeskkonnad (nt Rate, Orkut, Facebook, Twitter jne);
e-raamatukogud (nt ESTER), muusika ja video vahetuskeskkonnad

Õpitulemused:
1. Seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis õpitud mõisteid
2. Teab, et Eesti on demokraatlik vabariik.
3. Nimetab Vabariigi Valitsuse, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi ning kohtu peamisi
ülesandeid.
4. Teab, mis on kohalik omavalitsus, ning toob näiteid oma valla/linna omavalitsuse
kohta.
5. Teab, et kõik on võrdsed seaduse ees ja peavad seadusi täitma, ning toob näiteid
seaduskuuleka käitumise kohta.
6. Nimetab ja austab inimõigusi.
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7. Märkab ning arvestab erinevaid huve ja võimalusi ning on valmis koostööks ja
kokkulepeteks.
8. Tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid, nimetab lapse õigusi, tunneb
õiguste ja vastutuse tasakaalu ning on viisakas, sõbralik ja väärikas.
9. Teeb vahet vajadustel, soovidel ja võimalustel.
10. Oskab kulutusi tähtsuse järjekorda seada, koostada eelarvet oma taskuraha piires ning
oma aega planeerida.
11. Teab internetipanga ja pangakaardi (PIN-koodi) turvalise kasutamise reegleid
12. Iseloomustab, milliseid isiksuse omadusi, teadmisi ja oskusi eeldavad erinevad
elukutsed.
13. Selgitab, miks on ühiskonna toimimiseks vaja erinevaid elukutseid.
14. Väärtustab enda ja teiste tööd.
15. Tunneb tarbija õigusi.
16. Tunneb Interneti võimalusi, kasutamise ohtusid ja informatsioonilise enesemääramise
võimalusi.
17. Teadvustab intellektuaalse omandi kaitsega seotud probleeme Internetis.
18. Oskab eristada fakti ja arvamust.
19. Saab aru, et reklaamiga taotletakse müügiedu.
20. Oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks, sõnastikke, otsingumootoreid,
entsüklopeediat.
21. Oskab esitada oma teadmisi ja seisukohti; loob, kasutab ning jagab infot.

Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
Eesti keel: rahvaluule, kultuuriline mitmekesisus (soome-ugri rahvaste kombed ja
traditsioonid – lühiuurimused ja ettekanded), soorollide kujutamine ilukirjanduses
Matemaatika: statistilise materjali kasutamine, diagrammide lugemine ja koostamine, andmete
võrdlemine
Loodusõpetus: poliitiline kaart; riigid ja rahvused; Euroopa Liidu liikmesriigid
Kunstiõpetus: riigi sümbolite joonistamine, teemamapi kujundamine
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Õppeaine: Ühiskonnaõpetus
Klass: 6. klass
Tundide arv nädalas: 1
Õppesisu: Sotsiaalsed suhted, vabatahtlik tegevus, demokraatia põhimõtted,
koolidemokraatia, lapse õigused ja kohustused, töö ja tarbimine, meedia ja teave
Põhimõisted
Rahvus, riik, võrdõiguslikkus, sallivus, vabatahtlik tegevus, kodanikualgatus,
kodanikuühendus, inimõigus, seadus, demokraatia, riigikogu, valitsus, võimude lahusus,
kohalik omavalitsus, president, õpilasomavalitsus, eelarve, tarbija, laen, säästmine,
töökultuur, tööeetika, elukestev õpe, meedia, internet, autoriõigus, reklaam
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Rakendatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: vestlus, diskussioon, väitlused ,
arutelu, vabatahtlik töö, loovtöö kirjutamine, õpimapi koostamine, rollimängud,
praktilised ja uurimistööd (nt töö allikate ja kaardiga, allika usaldusväärsuse hindamine,
töölehe ja kontuurkaardi täitmine, arutluse, referaadi, ettekande kirjutamine, infootsing
teabeallikatest ja infoanalüüs), tegevuspõhine õpe (nt dramatiseeringud, mudelite ja
makettide valmistamine), IKT vahendite kasutamine info hankimiseks ning oma
töötulemuste esitlemiseks, õppekäigud, klassielu reeglite, päevaplaani, isikliku eelarve
koostamine
Õpitulemused
Õpilane:
1)nimetab Eestis ja kodukohas elavaid rahvarühmi ning kirjeldab nende eluolu ja
kultuuritraditsioone;
2) nimetab Eestis esindatud peamisi usundeid ja kirjeldab nende kombeid;
3) toob näiteid naiste ja meeste võrdsete õiguste ja nende rikkumise kohta Eestis;
4) suhtub sallivalt erinevustesse;
5) teab ja hoiab kogukonna traditsioone;
6) teab, mis on isikutunnistus ja reisidokumendid (pass, isikutunnistus);
7)nimetab ja näitab kaardil Eesti naaberriike ning toob näiteid, kuidas muu maailm
mõjutab elu Eestis.
8) nimetab kodukohas tegutsevaid seltse, klubisid ja ühendusi ning kirjeldab nende
tegevust;
9) nimetab kodukohas ja koolis tegutsevaid noorteorganisatsioone ning kirjeldab nende
tegevust;
10) teab kodukoha kodanikualgatusi ning algatab neid ja osaleb neis võimaluse korral;
11) toob näiteid vabatahtliku töö kasulikkuse kohta; märkab probleeme ja pakub
vajajatele abi
12) iseloomustab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid (arvamuste mitmekesisus ja
sõnavabadus, osalus aruteludes ja otsustamises, õigus valida ja saada valitud);
13) nimetab ja austab inimõigusi;
14) teab, et Eesti on demokraatlik vabariik, nimetab Vabariigi Valitsuse, Riigikogu ja
Vabariigi Presidendi peamisi ülesandeid;
15) teab, mis on kohalik omavalitsus, toob näiteid oma valla/linna omavalitsuse tegevuse
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kohta;
16) teab, et kõik on võrdsed seaduse ees ja peavad seadusi täitma, toob näiteid
seaduskuuleka käitumise kohta.
17)kirjeldab demokraatia põhimõtete toimimist koolis;
18) märkab ja arvestab erinevaid huve ja võimalusi ning on valmis koostööks ja
kokkulepeteks; oskab otsida ja pakkuda abi probleemide lahendamisel;
19) toetab oma suhtumise ja tegutsemisega koolidemokraatiat;
20) tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid, nimetab lapse õigusi, tunneb
õiguste ja vastutuse tasakaalu.
21) teeb vahet vajadustel, soovidel ja võimalustel;
22) teab, kuidas raha teenitakse ja millest koosneb pere eelarve; oskab kulutusi tähtsuse
järjekorda seada, koostada eelarvet oma taskuraha piires ning oma aega planeerida;
23) teab internetipanga ja pangakaardi (PIN-koodi) turvalise kasutamise reegleid;
24) iseloomustab, milliseid isiksuse omadusi, teadmisi ja oskusi eeldavad erinevad
elukutsed;
25) selgitab erinevate elukutsete vajalikkust ühiskonnale;
26) oskab tarbijana märgata ja mõista tooteinfot ja tunneb tarbija õigusi.
27) oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks, sh kasutab indekseid,
sõnastikke,otsingumootoreid ning entsüklopeediat;
28) oskab eristada fakti ja arvamust;
29) oskab oma teadmisi ja seisukohti esitada; loob, kasutab ning jagab infot;
30)) väärtustab teiste autorite ja enda tehtud tööd; viitab teiste autorite loomingule;
tunneb autorina vastutust oma teose eest, teadvustab autoriõiguste kaitsega seonduvaid
probleeme internetis;
31)tunneb interneti võimalusi, kasutamise ohtusid ja informatsioonilise enesemääramise
võimalusi;
32) mõistab, et reklaami taga on müügiedu taotlus.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
Emakeelepädevus – 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 ning 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 ja teiste
kultuuride erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu
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, mõista selle sotsiaalset,
kultuurilist ja personaalse tähendust.
Loodusteaduslik pädevus – looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna
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arengule, inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna
jätkusuutlikkus, säästlik tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh
keskkonnaprobleemide märkamine ja mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku
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;
rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja
suhtluskeskkonna kujundamisel; kasutada tehnilisi vahendeid eesmärgipäraselt ja
säästlikult, järgides ohutuse ning autorikaitse nõudeid.
Kunstipädevus – Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemade
käsitlemine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja eneseteostus,
rahvakultuur ning loominguline eneseväljendusoskus.
Tervise- ja kehakultuuripädevus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse
tähtsust tervisliku eluviisi osana eri ajastuil; arendada sallivat suhtumist kaaslastesse ning
koostööpõhimõtteid tervislikku eluviisi järgides.
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Õppeaine:Ühiskonnaõpetus
Klass: 8. klass
Tundide arv nädalas: 1
Õppesisu: Uusaeg:Maailm aastatel 1600-1918
Põhimõisted: absolutism, valgustatud absolutism, parlamentarism, revolutsioon, reform,
valgustus, põhiseadus, balti erikord, restauratsioon, barokk, klassitsism, rahvusriik,
monopol, linnastumine, rahvuslik liikumine, venestamine, autonoomia, Antant,
Kolmikliit, liberalism, konservatism,sotsialism, industriaalühiskond, Esimene
maailmasõda
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Rakendatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: vestlus, diskussioon, väitlused,
projektõpe,loovülesande, kava, ajajoone, skeemi ja plaani, õpimapi koostamine, rolli- ja
otsustusmängud, praktilised ja uurimistööd (nt töö allikate ja kaardiga, töölehe ja
kontuurkaardi täitmine, arutluse kirjutamine, infootsing teabeallikatest ja infoanalüüs),
tegevuspõhine õpe (nt dramatiseeringud, mudelite ja makettide valmistamine).
Õpitulemused: Õpilane:
1) teab, mis muutused toimusid Rootsi ja Vene ajal Eesti võimukorralduses, talurahva
elus,
hariduses ja kultuuris ning mis olid Põhjasõja tagajärjed Eestile;
2) iseloomustab valitsemiskorralduse muutusi uusajal: seisuslik riik, absolutism,
valgustatudabsolutism, parlamentarism;
3) selgitab Prantsuse revolutsiooni ning Napoleoni reformide põhjusi, tagajärgi ja mõju;
4) toob esile ühiskonna ümberkorraldamise võimalusi reformide ja revolutsiooni teel ning
saab aru, mille poolest need erinevad;
5) teab, mis muutused toimusid Euroopa poliitilisel kaardil Vestfaali rahu ning Viini
kongressi tulemusena, ning näitab neid kaardil;
6) teab, kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid, ja iseloomustab Ameerika Ühendriikide
riigikorraldust;
7) iseloomustab baroki ja klassitsismi põhijooni;
8) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid valgustus, reform, revolutsioon, restauratsioon,
absolutism, parlamentarism;
9) teab, kes olid Napoleon, Louis XIV, Peeter I ja Voltaire, ning iseloomustab nende
tegevust
10) näitab kaardil Esimeses maailmasõjas osalenud riikide liite;
11) iseloomustab rahvuslikku liikumist Eestis ja Euroopas;
12) selgitab Eesti iseseisvumist;
13) teab Esimese maailmasõja põhjusi ja tagajärgi;
14) iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi alguse peamisi kultuurisaavutusi;
15) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid rahvusriik, monopol, linnastumine, rahvuslik
liikumine, venestamine, autonoomia, Antant, Kolmikliit, liberalism, konservatism,
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sotsialism.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
Emakeelepädevus – 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 ning 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 ja teiste
kultuuride erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu
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, mõista selle sotsiaalset,
kultuurilist ja personaalse tähendust.
Loodusteaduslik pädevus – looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna
arengule, inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna
jätkusuutlikkus, säästlik tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh
keskkonnaprobleemide märkamine ja mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku
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;
rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja
suhtluskeskkonna kujundamisel; kasutada tehnilisi vahendeid eesmärgipäraselt ja
säästlikult, järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid.
Kunstipädevus – Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemade
käsitlemine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja eneseteostus,
rahvakultuur ning loominguline eneseväljendusoskus.
Tervise- ja kehakultuuripädevus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse
tähtsus tervisliku eluviisi osana eri ajastuil; arendada sallivat suhtumist kaaslastesse ning
koostööpõhimõtteid tervislikku eluviisi järgides.
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Õppeaine: Ühiskonnaõpetus
Klass: 9. klass
Tundide arv nädalas: 1
Õppesisu: Eesti valitsemiskord, majandus
Põhimõisted: põhiseadus, põhiseaduslik institutsioon, põhiseaduslikud õigused,
seadusandlik võim, opositsioon, koalitsioon, täidesaatev võim, president, õiguskantsler,
riigikontroll, kohalik omavalitsus (KOV), kohus, õigusakt; erakond, valimised,
kodakondsus, kodanik, alaline elanik; Riigikogu, turumajandus, turg ja turusuhted,
nõudmine, pakkumine, konkurents, tootlikkus, kasum, riigieelarve, riiklikud ja
kohalikud maksud, ühishüve, sotsiaalne turvalisus, vaesus, sotsiaalkindlustus,
sotsiaaltoetus, tööturg, bruto- ja netopalk, laen, investeering, tarbijakaitse; ettevõtluse
vormid, tööõigus, tööandja, töövõtja, kiirlaen, töötu, omanik, ettevõtja, elukestev õpe,
säästlik tarbimine
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimäng, arutelu, diskussioon,
väitlus,ajurünnak; ühistegevus ja vabatahtlik töö, projektõpe (nt heategevusprojektid);
referaadi, uurimistöö, arvamusloo, õpimapi koostamine (viitamisreeglitega tutvumine,
töö esitlemine);temaatilised mängud, nt tarbijakaitse; infootsing teabeallikatest ja
andmete töötlemine ningesitamine IKT võimalusi kasutades; statistika, allikate, sh
juriidiliste tekstide ja kaardi analüüs;töölehtede täitmine; reklaami, teemakohaste filmide
jms kriitiline analüüs; juhtumianalüüs; dokumendiplankide täitmine jne; õppekäigud.
Õpitulemused
Õpilane:
1) teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid põhiseadus, põhiseaduslik institutsioon,
põhiseaduslikud õigused, seadusandlik võim, opositsioon, koalitsioon, täidesaatev
võim, president, õiguskantsler, riigikontroll, kohalik omavalitsus (KOV), kohus,
õigusakt; erakond, valimised, kodakondsus, kodanik, alaline elanik;
2) tunneb ja oskab kasutada Eesti Vabariigi põhiseadust ning iseloomustab Eesti riigi
poliitilist ja halduskorraldust (kaart);
3) mõistab seaduste järgimise vajadust ja seaduste eiramise tagajärgi ning teab, kuhu oma
õiguste kaitseks pöörduda. Oskab leida vajalikku õigusakti, kasutada elektroonilist Riigi
Teatajat (eRT);
4) suhtleb riigi- ja omavalitsusasutustega, sh riigi- ja omavalitsusasutuste portaale
kasutades;
5) tunneb kodanikuõigusi ja -kohustusi; väärtustab Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu
kodakondsust;
6) selgitab valimiste üldiseid põhimõtteid, kujundab oma põhjendatud seisukoha
valijana;
7) teab peamisi rahvusvahelisi organisatsioone, mille liige Eesti on; nimetab Eesti
parlamendierakondi; teab Euroopa Liidu liikmesusest tulenevaid õigusi, võimalusi ja
kohustusi,
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8) teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid turumajandus, turg ja turusuhted,
nõudmine, pakkumine, konkurents, tootlikkus, kasum, riigieelarve, riiklikud ja
kohalikud maksud, ühishüve, sotsiaalne turvalisus, vaesus, sotsiaalkindlustus,
sotsiaaltoetus, tööturg, bruto- ja netopalk, laen, investeering, tarbijakaitse;
9) tunneb erineva haridusega inimeste võimalusi tööturul; teab, mida tähendab olla
omanik, ettevõtja, tööandja, töövõtja, töötu;
10) analüüsib ja hindab oma huve, võimeid ja võimalusi edasiõppimise ja karjääri
planeerimisel;
11) tunneb eelarve koostamise põhimõtteid; oskab arvutada netopalka;
12) tunneb oma õigusi ja vastutust tarbijana ning tarbib säästlikult;
13) iseloomustab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid, ettevõtluse ja riigi rolli
majanduses;
14)selgitab maksustamise eesmärke, teab Eestis kehtivaid makse, üksikisiku õigusi ja
kohustusi seoses maksudega.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
Emakeelepädevus – 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 ning 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 ja teiste
kultuuride erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu
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, mõista selle sotsiaalset,
kultuurilist ja personaalse tähendust.
Loodusteaduslik pädevus – looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna
arengule, inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna
jätkusuutlikkus, säästlik tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh
keskkonnaprobleemide märkamine ja mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku
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;
rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja
suhtluskeskkonna kujundamisel; kasutada tehnilisi vahendeid eesmärgipäraselt ja
säästlikult, järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid.
Kunstipädevus – Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemade
käsitlemine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja eneseteostus,
rahvakultuur ning loominguline eneseväljendusoskus.
Tervise- ja kehakultuuripädevus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse
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tähtsus tervisliku eluviisi osana eri ajastuil; arendada sallivat suhtumist kaaslastesse ning
koostööpõhimõtteid tervislikku eluviisi järgides.

