
	
	

ÜHISKONNAÕPETUSE	AINEKAVA	GÜMNAASIUMILE	
 

I kursus „Ühiskonna areng ja demokraatia“  

 

ÜHISKOND	JA	SELLE	ARENG	

ÕPITULEMUSED		

 
1. kirjeldab nüüdisühiskonda, selle struktuuri ning toimimispõhimõtteid, ühiskonnaelu 

valdkondi ja nende omavahelist seotust ning oskab ennast suhestada ühiskonna 

arenguga;  

2. tunneb demokraatia põhimõtteid ning vorme, analüüsib ja väärtustab demokraatia 

võimalusi (sh kodanikuaktiivsust) ning hindab ohte;  

3. iseloomustab nüüdisühiskonna peamisi probleeme Eestis, Euroopas ja maailmas, 

analüüsib sotsiaalsete pingete ja probleemide tekke põhjusi, kirjeldab sellest tulenevaid 

ohte ning on valmis oma võimaluste piires lahenduste leidmisele kaasa aitama;   

4. teab euroopalikke põhimõtteid sotsiaalkaitse alal ning oskab vajaduse korral otsida abi;  

5. on kujundanud oma kodanikupositsiooni Eesti, Euroopa ja globaalses kontekstis ning 

tunneb kodanikualgatuse võimalusi;  

6. tunneb ning järgib inim- ja kodanikuõigusi ning -vabadusi, seisab vastu humanistlike 

ja demokraatlike väärtuste eiramisele ning tunneb kodanikuvastutust;  

7. oskab koguda sotsiaal-poliitilist ja majanduslikku teavet, sh meediast, seda kriitiliselt 

hinnata, süstematiseerida ning kasutada;  

8. seletab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid nüüdisühiskond, tööstusühiskond, 

postindustriaalne ühiskond, infoühiskond, teadmusühiskond, heaoluühiskond, 

siirdeühiskond, demokraatia, ühiskonna jätkusuutlikkus, kodanikuühiskond, avalik,äri- 

ja mittetulundussektor, otsene ja esindusdemokraatia, huvirühm, mittetulundusühing, 

sotsiaalne mobiilsus, inim- ja kodanikuõigused, intellektuaalomand, pluralism, 

sotsiaalne turvalisus,sotsiaalkindlustus, sotsiaalabi, ühishüved.  



	
	
	

ÕPPESISU	

Sotsiaalsed suhted ja institutsioonid. Rahvastiku sotsiaal-majanduslik jaotus ja 

ühiskonnakihistumine. Rahvusvähemused,vähemusrahvused. Religioosne mitmekesisus. 

Haridus sotsiaal-majanduslik staatuse tegurina.Sotsiaalne mobiilsus. Ühiskonna sidusus. 

Sotsiaalne õiglus. Majanduslik ja sotsiaalne ebavõrdsus.Vaesus.Vaesuse leevendamise 

meetmed.  

Sotsiaalsed institutsioonid: perekond, riik, turg, meedia. Nüüdisühiskond ja selle kujunemine.  

Avalik ja erasektor. Kodanikuühiskond. Tööstusühiskond. Postindustriaalne ühiskond. 

Infoühiskond. Teadmusühiskond. Siirdeühiskond. Heaoluühiskond. Ühiskonna 

jätkusuutlikkus.  

 
 
DEMOKRAATLIKU	ÜHISKONNA	VALITSEMINE	JA	KODANIKUOSALUS		

ÕPITULEMUSED		

1. kirjeldab demokraatliku valitsemiskorralduse toimemehhanisme Eestis ja Euroopa 

Liidus ning valitsemises osalemise võimalusi;  

2. iseloomustab poliitilisi ideoloogiaid ja kujundab oma põhjendatud eelistused;  

3. tunneb Eesti ja Euroopa Parlamendi valimissüsteemi ning mõistab oma kohustust 

valijana;  

4. oskab kasutada Eesti Vabariigi põhiseadust ja teisiõigusakte ning kaitsta seaduslike 

vahenditega oma huve ja õigusi;  

5. oskab suhelda vajaduse korral riigi- ja kohalike asutustega;  

6. on kursis ühiskondlik-poliitiliste sündmustega, mõistab tänapäeva ühiskonna 

probleeme ning pakub võimaluse korral lahendusi;  

7. seletab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid riik, monarhia, vabariik, unitaarriik, 

föderatsioon, konföderatsioon, parlamentarism, presidentalim, kodakondsus, 

demokraatia, diktatuur, avalikhaldus, bürokraatia, korruptsioon, ideoloogia, liberalism, 

konservatism, sotsiaaldemokraatia, erakond, vasakpoolsus, parempoolsus, tsentrism, 

õigusvahemees (ombudsman), õiguskantsler, riigikontroll, majoritaarne ja 

proportsionaalne valimissüsteem, valimised, õigusriik, seadusandlik võim, opositsioon, 



	
	

koalitsioon, fraktsioon, täidesaatev võim, koalitsioonivalitsus, enamus- ja 

vähemusvalitsus, kohtuvõim, riigipea, põhiseaduslikkuse järelevalve, 

regionaalpoliitika, kohalik võim, Euroopa Liit, Euroopa Parlament, Euroopa Liidu 

Ministrite Nõukogu, 

Euroopa Komisjon, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Kohus, Euroopa Nõukogu, Euroopa       

Inimõiguste Kohus.  

ÕPPESISU	

Riik ja riigi vormid. Riigi põhitunnused. Riigi funktsioonid. Riigiorganid. Poliitiline režiim: 

demokraatia, diktatuur. Autoritaarne ja totalitaarne režiim. Parlamentaarne ja presidentaalne 

demokraatia. Demokraatia ohud. Õigusriik ja võimude lahusus.Õigusriigi põhimõtted. 

Võimude lahusus ja tasakaalustatus.  

Kõrgem seadusandlik võim. Parlamendi struktuur ja ülesanded. Opositsioon, koalitsioon. 

Seadusloome. Kõrgem täidesaatev võim. Valitsuse moodustamine. Enamus- ja 

vähemusvalitsus. Valitsuse ülesanded. Riigipea. Riigipea roll parlamentarismi ja 

presidentalismi korral.  

Kohtuvõim. Eesti kohtusüsteem. Õigusvahemees (ombudsman), õiguskantsler. Euroopa 

Kohus. Euroopa Inimõiguste Kohus.  

Avalik teenistus. Bürokraatia. Riigikontroll. Kohalik omavalitsus, selle struktuur ja ülesanded. 

Keskvõimu ja kohaliku võimu suhe. Inimõigused. Inim- ja kodanikuõigused. Võrdõiguslikkus. 

Sotsiaalsed õigused ja sotsiaalne kaitse. Rahvusvahelised ja riigisisesed inimõiguste kaitse 

mehhanismid. Inimõiguste rikkumine. Inimkaubandus. Lapstööjõud. Poliitilised ideoloogiad.  

Ideoloogia mõiste ja tähendus riigivalitsemises. Liberalism, konservatism, 

sotsiaaldemokraatia. Vasak- ja parempoolsus erinevates poliitikavaldkondades. 

Äärmusideoloogiad  

(natsism, fašism, kommunism, islami fundamentalism).  

Valimised. Demokraatlike valimiste põhimõtted. Peamised valimissüsteemid. 

Valimiskäitumine, valimiste tulemused. Riigikogu. Kohalike omavalitsuste volikogude ja 

Euroopa Parlamendi valimised Eestis. E-valimised. Erakonnad ja kodanikuühendused. Huvid, 

nende realiseerimine ühiskonnas. Erakonnad. Huvirühmad. Kodanikuühiskond, kaasamine. 

Euroopa Liidu valitsemiskord ja toimimine.  



	
	
Euroopa Liidu institutsioonid ja nende ülesanded: Euroopa Parlament, Euroopa Liidu 

Ministrite Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Kohus. Euroopa Liidu 

poliitikavaldkonnad.  

 

 II kursus  „Majandus ja maailmapoliitika“ 

 
ÜHISKONNA	MAJANDAMINE		

 
ÕPITULEMUSED		

1. on omandanud ülevaate nüüdisaegse majanduse toimimisest ja erinevatest 

majandussüsteemidest;  

2. iseloomustab riikide majandusliku suhtlemise põhimõtteid;  

3. väärtustab säästva majanduse põhimõtteid;  

4. tunneb tarbija ning ettevõtja rolli ühiskonnas, mõistab nende ühis- ja vastandlikke huve;  

5. tunneb maksupoliitikat, selle mõju üksikisikule ja ühiskonnale, väärtustab maksude 

maksmist kui kodaniku ja ettevõtja panust ühiskonna heaolusse;  

6. teab oma võimalusi ning oskab käituda tööturul; mõistab elukestva õppe olemust ja 

vajadust;  

7. oskab leida majandusteavet, kasutada selle töötlemiseks asjakohaseid statistilisi 

meetodeid ning esitada tulemusi suuliselt, visuaalselt ja kirjalikult;  

8. tunneb töösuhteid, ettevõtlust ning intellektuaalseomandi kaitset reguleerivaid 

olulisemaid õigusakte;  

9. teab ja kasutab kontekstis mõisteidmajandusressurss, turumajandus, segamajandus, 

makromajanduspoliitika, fiskaalpoliitika, rahapoliitika, SKT, inflatsioon, 

tarbijahinnaindeks, import, eksport, proportsionaalne ja progressiivne 

tulumaksusüsteem, otsene ja kaudne maks, sotsiaalkindlustusmakse, 

töötuskindlustusmakse, brutopalk, netopalk, varimajandus, ümbrikupalk, tööturg, 

tööhõive, tööpuudus, tööjõupuudus, aktiivsed ja passiivsed tööturumeetmed, heitunu, 

innovatsioon, autoriõigus, indikatiivne ostukorv, tarbijakaitse, tööandja, töövõtja, toll, 

Euroopa ühisturg, euro.  

 



	
	
ÕPPESISU	

Riik ja majandus. Ühiskonna majandusressursid ehk tootmistegurid.Ettevõtlikkus. 

Majandussüsteemid. Majanduse sektorid, nende arengusuundumused. Ettevõtlus. Riigi roll 

majanduse korraldamises. Euroopa Liidu roll Eesti majanduses. Euro. Majandusarengu 

tsüklilisus. Väliskaubanduse piirangud. Makromajanduse põhinäitajad: sisemajanduse 

kogutoodang, eelarvetasakaal, inflatsioon, tarbijahinnaindeks. Impordi-ekspordi tasakaal. Riigi 

välisvõlg. Fiskaalpoliitika. Riigieelarve. Maksukoormus. Maksud. Tööturg ja hõive. Tööjõud 

ja mitteaktiivne rahvastik. Tööturg. Rollidtööturul. Tööhõive.Tööpuudus, tööjõupuudus. 

Hõivepoliitika Eestis ja Euroopa Liidus. Aktiivsed ja passiivsed tööturumeetmed.  

Tööränne. Ettevõtlust, töösuhteid ja intellektuaalse omandi kaitset reguleerivad tähtsamad 

õigusaktid. Tarbimine ja investeerimine. Üksikisik turumajanduskeskkonnas. Vajadused, 

võimalused ja tarbimiskäitumine. Ostukorv. Laenud, laenuriskid. Tarbijakaitse. 

Investeerimine, aktsiad. Pensionifondid. 

 

 MAAILMA	ARENG	JA	MAAILMAPOLIITIKA 

 ÕPITULEMUSED		

 
1. teab tähtsamaid globaalprobleeme ja tunneb kaasvastutust nende lahendamise eest;  

2. iseloomustab nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse; osaleb ühiskonna 

arengu aruteludes ning mõistab rahvusvaheliste kodanikualgatusprojektide tähtsust 

probleemidele osutamisel ja nende lahendamisel;  

3. analüüsib poliitiliste konfliktide põhjusi ja tagajärgi ning soovitab konfliktide 

ületamiseks argumenteeritud lahendusi;  

4. kasutab infotehnoloogiavahendeid infot otsides, tõlgendades ja vahendades, arvestades 

ning väärtustades autoriõiguste kaitset;  

5. tunneb humanitaarõiguse norme, nendest tulenevaid piiranguid ja kaitset; austab elu 

ning inimväärikust. 

 
ÕPPESISU	

Nüüdisaja maailma mitmekesisus ja rahvusvaheline suhtlemine. Maailma rassiline, rahvuslik 

ja religioosne mitmekesisus. Maailma arengu ebaühtlus.Rahvusvahelise suhtlemise 



	
	
põhimõtted ja viisid. Vastuolud tänapäeva maailmas. Riikidevaheline koostöö, vastuolude 

ületamise võimalused. Rahvusvaheline julgeolek ja koostööorganisatsioonid: G7, OECD, 

Euroopa Nõukogu, NATO, ÜRO. Üleilmastumine.Globaalprobleemide mõju riikide seotusele, 

lahenduste otsingud. Humanitaarõiguse põhimõtted ja olemus; rahvusvahelise 

humanitaarõiguse rikkumise juhtumid. Lapssõdurid. Illegaalne immigratsioon ja põgenikud. 

Inimkaubandus.  

 

	


