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KODANIKUHARIDUS 

 

AINEKAVA 

INTEGREERITUD KURSUSEST 10. KLASSILE  

ÜLDHARIDUSKOOLIDEST 

 

SELGITAV MÄRKUS 

 Gümnaasiumiõpilaste  kodanikuõpetuse eesmärk on uue  Ukraina kooli kontseptsioonis sätestatud 

keskhariduse üldeesmärgi elluviimine. See hõlmab indiviidi arengut ja sotsialiseerumist, rahvusliku identiteedi 

kujunemist, kodanikumeelsust, üldkultuuri taset, maailmavaadet, kriitilist mõtlemist, loomingulisi võimeid, 

uurimis- ja analüüsioskust, eluks vajalikke oskusi ja omadusi.  

Kursuse asjakohasus ja põhialus 

Õpilaste kodanikuhariduse tähtsust määravad Ukraina ühiskonna uued sotsiaalpoliitilised reaalsused, 

ühiste demokraatlike väärtuste ja kodanike rahvuslike ideaalide otsimine ning Ukraina osalemine globaalsetes 

poliitilistes, majanduslikes ja sotsiaal-kultuurilistes protsessides. Selleks on vaja kodanikuharidust, arendades 

kodanikuidentiteeti, noore võimet ja valmisolekut teha teadlikke valikuid erinevate võimaluste ja võimaluste 

kriitilise analüüsi kaudu, aktiivset osalemist ühiskondlikes protsessides ja sotsiaalsel partnerlusel põhinevate 

konstruktiivsete suhete loomist. Seega on koolide üks peamisi sotsiaalseid missioone õpilaste võime kujunemine 

ja arendamine elada ja töötada demokraatlikus riigis, mida reguleerib õigusriik.  

Kursus põhineb ÜRO ülemaailmsetel eesmärkidel1, ÜRO deklaratsioonil inimõigustealase hariduse ja 

koolituse kohta2, Euroopa Nõukogu kodanikuhariduse ja inimõiguste hariduse hartal3, praktilistel soovitustel 

demokraatliku kodakondsuse pädevuste arendamiseks uues Ukraina koolis4, OSCE suunistel inimõigustealase 

hariduse kohta keskkoolisüsteemidele5, millega nähakse ette konsensus kodanikuhariduse riikliku ja 

üleeuroopalise sisu vahel.  

Demokraatia, vabadus, inimõiguste austamine, solidaarsus ja osalemine on tänapäeva maailma 

põhiväärtused. Ühiskonna demokraatliku arengu põhieelduseks on kodanike olemasolu, kes suudavad teha 

läbimõeldud ja ratsionaalseid valikuid, mõelda kriitiliselt ja analüüsida teavet, mõistavad seaduse tähendust, on 

sallivad teiste arvamuste suhtes ning tunnevad erilist huvi avaliku, poliitilise ja majandusliku elu vastu.  

Haridusmudel, mis hõlmab demokraatlike väärtuste, käitumispõhimõtete, praktiliste oskuste ja teadmiste 

arendamist, mida igaüks peaks omandama, et tõhusalt osaleda demokraatlikes protsessides, kehtestab Euroopa 

Nõukogu demokraatliku kultuuri pädevuste võrdlusraamistikus deklareeritud komponendid  , näiteks: 

- Väärtused: inimväärikuse ja inimõiguste austamine; kultuurilise mitmekesisuse austamine; 

demokraatia, õigluse, võrdsete õiguste ja õigusriigi põhimõtte edendamine; 

- Käitumispõhimõtted: avatus teistele kultuuridele, maailmavaadetele ja tavadele; austus; 

kodanikuteadvus; vastutustunne; eneseväärikuse tunne; vastupidavus ebakindlusele; 

- Praktilised oskused: iseõppimisvõime; oskus mõelda analüütiliselt ja kriitiliselt; kuulamisoskus; 

vaatlusoskus; empaatiavõime; paindlikkus ja kohanemine; seltskondlikkus; keeleoskus ; oskus 

suhelda erinevates keeltes; koostöövalmidus; konfliktide lahendamise oskus; 

- Teadmised ja nende kriitiline analüüs: eneseleidmine ja kriitiline enesehindamine; suhtlusstiilide 

tundmine ja kriitiline mõistmine;  teadmised ja kriitiline arusaamine maailmast6. 

Kodanikuhariduse sisu määravad sotsiaalsed vajadused, sotsiaal- ja riigiasutuste nõudmised, samuti 

indiviidi huvid, tema vaatenurk sotsiaalsetele küsimustele ja valmisolek osaleda nende käsitlemisel. 

Kodanikuhariduse eesmärk on:  

 
1ÜRO ülemaailmsed eesmärgid. ÜRO Peaassamblee, "Muudame oma maailma: kestliku arengu tegevuskava 
aastani 2030", 21. oktoober 2015, A/RES/70/1/ http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-
development-goals/ 
2ÜRO deklaratsioon inimõigustealase hariduse ja koolituse kohta/ http://daccess-
ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/66/137&Lang=E  
3Euroopa Nõukogu kodanikuhariduse ja inimõiguste hariduse 
harta/https://www.novadoba.org.ua/sites/default/files/files/CharterEDCHREUkr_new5.pdf 
4Praktilised soovitused demokraatliku kodakondsusega seotud pädevuste arendamiseks Uues Ukraina koolis/ 
https://www.novadoba.org.ua/sites/default/files/files/PracticalRecommend_DemCompetences _ukr.pdf 
5OSCE suunised inimõigustealase hariduse kohta keskkoolisüsteemidele/ http://www.osce.org/uk/ odihr/262226 
6Demokraatliku kultuuri pädevus. Võrdsetena elamine kultuuriliselt mitmekesistes demokraatlikes ühiskondades. Euroopa 

Nõukogu, 2016. Saadaval aadressil: https://rm.coe.int/16806ccc07 
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1) Kujundada vaba isiksus, kes tunnustab universaalseid ja rahvuslikke väärtusi ning juhindub oma 

tegevuses moraalsetest ja eetilistest kriteeriumidest ning vastutustundest; 

2) edendada inimväärikuse ja inimõiguste, demokraatlike väärtuste, õigusriigi, õigluse, erapooletuse 

ja võrdsuse austamist; 

3) arendada kooliõpilaste kodanikupädevust, mis tagaks nende kodanikuaktiivsuse, võime kasutada 

konkreetses olukorras vastutustundlikult oma õigusi ja kohustusi ning luua sotsiaalne partnerlus 

sotsiaalküsimuste lahendamisel; 

4) Arendada indiviidi kodanikuteadvust, mis põhineb demokraatlikel prioriteetidel ja ühiskonna 

harmoonial, rahvasse kuulumise tundel, riigi ühistel ajaloolistel, poliitilistel ja kultuurilistel 

väärtustel;  

5) Õpetada sallivust, kaasatust ja kultuurilise mitmekesisuse, erinevate vaadete, religioonide, tavade 

ja kultuuride austamist, võimet saavutada vastastikust mõistmist teiste inimestega, et saavutada 

sotsiaalselt olulisi eesmärke; 

6) Arendada koolilaste poliitilist, õiguslikku, majanduslikku, sotsiaalset, kultuurilist ja 

meediapädevust, paindlikkust ja kohanemisvõimet, seltskondlikkust, koostöövalmidust, 

konfliktide lahendamise oskust ja vältida diskrimineerimist. 

 

 Kodanikuhariduse ülesanne on tagada  gümnaasiumiõpilastele põhjalik väljaõpe nende toimimisest 

mitmemõõtmelise maailma sotsiaalsete suhete süsteemis, globaliseerumisest, sotsiaalsest suhtlusest  ja aktiivsest 

vastutustundlikust osalemisest avalikes tegevustes. 

 Kursuse teoreetilised alused on filosoofilised, psühholoogilised ja pedagoogilised teadmised ning praktilised 

oskused ja võimed, mida vajame sotsiaal-pedagoogiliste küsimuste süstemaatiliseks uurimiseks ja lahendamiseks; 

metodoloogilised põhimõtted (haridusprotsessi humaniseerimine ja demokratiseerimine; looduse ja vabaduse 

austamine; järjepidevus; diferentseerimine; interdistsiplinaarne integratsioon; sidusus ja järjepidevus; kultuuriline 

vastavus; kultuuridevahelisus), mis on aluseks sisu konstrueerimisele, õpetamisvormide ja -meetodite valimisele; 

kaasaegsed filosoofilised, psühholoogilised ja pedagoogilised ning metoodilised lähenemisviisid (isiksusele 

orienteeritud, tegevusele orienteeritud, pädevuspõhised, kultuurilised, süsteemipõhised, õppekavaülesed, 

kontekstuaalsed, kogu kooli hõlmavad).  

 Kodanikuõpetuse kursus põhineb pädevuspõhisel lähenemisel, mis on korrelatsioonis Ukraina uue kooli 

standardi põhimõtetes määratletud võtmepädevustega. 

 

Üldpädevuste arendamine ühiskonnaõpetuse ainekavas (võtmepädevuste järgi) 

Ei. Võtmepädevuss Komponendid 

1 Suhtlemine riigi 

(ja emakeele, kui 

erinevad) keeltes 

Oskused: oskus väljendada oma arvamust selgel ja veenval viisil, kasutada 

olemasolevaid keelelisi vahendeid kodanikuhariduse teemade tutvustamiseks; 

tunda ära keelelisi mõjutusvahendeid, omada  veenmistehnikaid; pidada 

põhjendatud arutelu asjakohastel teemadel; lugeda ja mõista ukraina kirjakeelde 

tõlgitud ja kohandatud algallikaid;  originaalsed teadustööd; luua tekste civic 

õppeteemadel ukraina keeles (suuliselt ja kirjalikult). 

Hoiakud: austus ukraina keele kui riigi/emakeele vastu (kui on erinevusi), huvi 

selle arengu vastu, iga keele väärtuse mõistmine; salliv suhtumine arvamuste 

paljususse. 

2 Suhtlemine 

võõrkeeltes 

Oskused: oskus lugeda ja mõista võõrkeelseid kodanikuteemalisi 

teaduspublikatsioone ja kirjandusteoseid; leida ja luua vajalikku teavet maailma 

kohta võõrkeeltes; suhelda eri riike esindavate eakaaslastega, et vahetada arvamusi 

kodanikuteemadel. 

Hoiakud: huvi kõigi eluvaldkondade vastu Ukrainas, Euroopas ja maailmas. 

3 Matemaatiline 

pädevus 

Oskused: oskus hallata digitaalseid andmeid, matemaatilisi mõisteid kaasaegsete 

sotsiaalpoliitiliste ja majanduslike sündmuste, nähtuste ja protsesside õppimiseks 

ja selgitamiseks; muuta sisendandmed teistsuguseks vormiks (tekst, graafik, tabel, 

diagramm jne); luua loogilisi seoseid; kasutada statistilisi materjale 

kodanikuhariduse küsimuste uurimisel. 

Hoiakud: teadlikkus matemaatiliste meetodite varieeruvusest ja tähtsusest 

tänapäevaste sotsiaalsete, poliitiliste, majanduslike küsimuste käsitlemisel ja 

asjakohaste eesmärkide saavutamisel. 

4 Loodusteaduste ja 

tehnoloogiapõhip

ädevused 

Oskused: oskus selgitada ja hinnata leiutiste, teaduse ja tehnoloogia arengu ning 

nanotehnoloogia mõju inimkeskkonnale. 

Hoiakud: vastutus  loodusvarade tõhusa kasutamise eest, looduskeskkond 
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kohalikus kogukonnas, Ukrainas ja maailmas; valmisolek tegeleda 

looduskeskkonna ja säästva arenguga seotud küsimustega. 

5 Teave ja 

digipädevus 

Oskused: oskus kasutada digitehnoloogiat vajaliku teabe otsimiseks, kogumiseks, 

kontrollimiseks ja korraldamiseks; uurida tänapäevaste vahenditega sotsiaalseid 

probleeme, töötada suurte andmehulkadega, teha ja esitada järeldusi, teha koostööd 

veebis haridus-, sotsiaal- ja teadusprojektide raames; luua verbaalseid ja visuaalseid 

(graafikud, diagrammid, filmid) tekste, multimeedia esitlusi ja jagada  neid; 

tuvastada meediasõnumeid analüüsides teabega manipuleerimist; tuvastada 

teabeallikaid ja teabe autoreid, teha õigeid viiteid. 

Hoiakud: inimõiguste austamine teabega töötamisel, autoriõiguse austamine. 

6 Võime jätkata 

elukestva õppe 

protsessi 

Oskused: oskus määratleda oma õpieesmärke, arendada eneseharimise oskusi; 

analüüsida isikliku õppimise protsessi, jälgida uuendusi teadus- ja haridusruumis; 

teha kriitilisi analüüse ja teha kokkuvõtet saadud teabest ja kogemustest, omandada 

uusi pädevusi sõltuvalt isiklikest ja avalikest vajadustest. 

Hoiakud: hariduse sotsiaalse rolli mõistmine, avatus jätkusuutlikule 

eneseharimisele, soov jagada teadmisi teistega, valmisolek uuenduste 

juurutamiseks. 

7 Algatusvõime ja 

ettevõtlik 

lähenemisviis 

Oskused: oskus valida tõhusaid elustrateegiaid; tuvastada tulevase kutsetegevuse 

võimalusi ja ohte; töötada ühiskonna ühise heaolu nimel; genereerida uusi ideid, 

hinnata kasu ja riske, pidada läbirääkimisi, olla sotsiaalselt liikuv, 

kohanemisvõimeline, seltskondlik, vastutustundlik inimene. 

Hoiakud: vastutuse võtmine läbimõeldud otsuste tegemise eest ühiskonnas 

toimuva tegevuse, ärieetika ja ausa konkurentsi kohta. 

8 Sotsiaalsed ja 

kodanikupädevus

ed 

Oskused: oskus aktiivselt kuulata ja jälgida, võtta vastutust, näidata 

kodanikuteadvust, ühiskondlikku aktiivsust ja kodanikuaktiivsust, mõelda 

analüütiliselt, mõista kriitiliselt maailma: poliitikat, õigust, inimõigusi, kultuuri, 

religiooni, ajalugu, meediat, majandust jne. 

Hoiakud: inimväärikuse austamine, inimõiguste austamine, demokraatia, õigluse, 

võrdsuse ja õigusriigi väärtuse tunnustamine; empaatia, vastutus, 

kodanikuaktiivsus. 

9 Kultuuriteadlikku

s ja 

eneseväljendus 

Oskused: oskus arendada oma rahvuslikku ja kultuurilist identiteeti kaasaegses 

multikultuurses maailmas; visandada kultuuri arengu põhisuundumusi; võrrelda 

Ukraina kultuuri saavutusi teiste kultuuridega; tuvastada kultuuri mõju indiviidile 

ja tsivilisatsiooni arengule. 

Hoiakud: kultuurilise mitmekesisuse väärtuse tunnustamine; avatus teistele 

kultuuridele, teiste uskumustele ja maailmavaadetele, austus ja sallivus. 

10 Keskkonnaalane 

kirjaoskus ja 

tervislikud 

eluviisid 

Oskused: võime muuta ümbritsevat maailma kaasaegsete tehnoloogiate abil ilma 

keskkonda negatiivselt mõjutamata ; aidata ennast ja abivajajaid; teha otsuseid, 

kaaluda alternatiive ja ennustada tagajärgi inimese tervisele, heaolule ja ohutusele; 

elada aktiivset eluviisi, näidata motoorseid oskusi ja kehakultuuri oskusi ning 

kasutada neid erinevates elusituatsioonides. 

Hoiakud: humanistlike põhimõtete ülekaal ühiskonna ideoloogilises struktuuris, 

keskkonnakaitse, tervislik eluviis, vastutustundlik suhtumine enda ja teiste 

tervisesse.  

Õppematerjalid: Ukraina ja välismaa, sealhulgas Euroopa õpikud ja käsiraamatud kodanikuhariduse, 

demokraatia aluste, demokraatliku kodanikuhariduse ja inimõigustealase hariduse kohta, riiklikud ja 

rahvusvahelised õigusaktid, Euroopa Nõukogu ja ELi abiga välja töötatud harivad mängud ("Väärikas riik", 

"Euroopa on oluline – väärtuste küsimus"), õppefilmid,  sealhulgas inimõigusi käsitlevad filmid, 

dokumentaalfilmid jne. 

Õpilaste haridusliku ja kognitiivse töö oodatavad tulemused kodanikuhariduses põhinevad järgmistel 

valdkondadevahelistel läbivatel teemadel vastavalt Uue Ukraina kooli kontseptsioonile: "Kodanikuvastutus", 

"Keskkonnaohutus ja säästev areng", "Tervis ja ohutus", "Ettevõtlus ja finantskirjaoskus".  Need jooned 

peegeldavad ühiskonna ja üksikisiku jaoks kõige olulisemaid ideid, mida õpilaste hariduses ja juhendamises 

järjepidevalt uuritakse. Kõikidele õppeainetele omased läbivad teemad on vahend õppesisu lõimimiseks ja 

korrelatsioonis omandatavate võtmepädevustega, et tagada õpilase väärtushinnangute ja maailmavaateliste 

orientatsioonide kujunemine, mis määravad tema käitumise elusituatsioonides.  
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Kodanikuhariduse eesmärk on arendada õpilaste kodanikupädevust, eelkõige:  

- Sotsiaalne ja kommunikatiivne: suhtlemisoskus ja konstruktiivsete suhete loomine inimestega, 

dialoog ja ühiskondlike küsimuste avalik arutelu;  

- Informatsioon ja meedia: oskus kriitiliselt mõelda; oskus otsida, analüüsida ja hinnata infot, 

hinnata kriitiliselt meediasisu allikate analüüsi põhjal, sotsiaalne olukord;  

- Sotsiaalsete konfliktide lahendamine, sotsiaalsete probleemide lahendamine: sotsiaalsete 

konfliktide lahendamise oskused; sallivale konfliktide lahendamisele keskenduva mõtteviisi 

kujundamine;   

- Vastutustundlikud sotsiaalsed valikud ja otsuste tegemine: valmisolek teha põhjendatud otsus, 

mis põhineb teadlikel ja tasakaalustatud valikutel;  

- Kodanikuaktiivsus: mõtteviis, mis hõlmab vastutustundlikku ühiskondlikku tegevust; 

sotsiaalsetes ja poliitilistes protsessides osalemise oskused. 

 

Kursuse sisu 

10. klassi kodanikuõpetuse kursuse sisu koostamise peamised põhimõtted on järgmised: 

- Gümnaasiumiõpilaste  maailmavaateliste teadmiste ja hoiakute, nende oskuste ja tegevuse 

terviklikkuse tagamine; 

- Sobivus õpilaste individuaalsete omaduste ja vanusega;  

- Indiviidi väärtusorientatsioonide kujundamine ja motivatsioon aktiivseks kodanikuaktiivsuseks;  

- Võttes arvesse suundumusi ja rahvusvahelist kodanikutausta. 

Gümnaasiumis (16-17 a. õpilased) muutub inimese haridusmotivatsiooni struktuur kvalitatiivselt: 

haridusest saab vahend tuleviku eluplaanide elluviimiseks. Seetõttu on selle noorte õpilaste vanuserühma 

kodanikuhariduse ülesannete eesmärk luua tingimused sotsiaalseks ja professionaalseks identifitseerimiseks, 

sotsiaalse kogemuse saamiseks, mis aitab kaasa koolilõpetaja aktiivsele elule ja kodanikuaktiivsusele.  

Kodanikuhariduse sisu näeb ette sotsiaalsete ja humanitaarteadmiste lõimimist erinevatesse 

akadeemilistesse ainetesse ning orienteerumist praktiliste probleemide lahendamisele. Noorte õpilaste tervikliku 

maailmavaate kujunemine ja integreerivate kodanikuteadmiste omandamine hõlmab järgmisi valdkondi:  

- Kõlblus ja eetika: indiviidi teadlikkus sotsiaalsetest väärtustest, civic ideaalidest, eetiliste 

käitumisnormide, vooruste, kodanikuvastutuse, kodanikuteadvuse kujunemine ; 

- Poliitika ja õigus: teadmiste omandamine inimõigustest, vabadustest ja nende rakendamise 

mehhanismidest, sotsiaalpoliitilise osalemise meetoditest;  

- Majandus: teadmiste loomine majanduse kohta perekonna, kohaliku kogukonna, Ukraina 

ühiskonna igapäevaelus ja kodaniku peamiste majanduslike pädevuste arendamine. Majandusliku 

kirjaoskuse arendamine, õigusnormide järgimine majanduselus, osalemine kodanikuühiskonna 

ülesehitamisel. 

- Keskkond ja globaliseerumine: indiviidi keskkonnakultuuri arendamine, kaasaegsete 

keskkonnaprobleemide mõistmine, globaliseerumise väljakutsed ja säästva arengu eesmärgid, 

nende olulisuse teadvustamine, isikliku keskkonnavastutuse arendamine, keskkonnateadliku 

käitumise ja tervisliku eluviisi põhimõtete valdamine;  

- Teave ja meedia: õpilaste teadlikkuse arendamine, teabe otsimise, töötlemise, kasutamise ja 

kontrollimise oskuse arendamine, oskus kriitiliselt analüüsida mitmekesist teavet ja luua oma 

meediasõnumeid; 

- Kultuuridevaheline suhtlus:  sallivusel põhinevas mitmekultuurilises ühiskonnas elamiseks 

vajalike oskuste omandamine; 

Need kodanikuhariduse valdkonnad on orgaaniliselt omavahel seotud, mida ühendavad ühine eesmärk, 

eesmärgid, ideoloogilised ja väärtushinnangud, põhimõtted, meetodid ja hariduse vormid.  

Kursus näeb ette kodanikuidentiteedi kujunemist erinevatel tasanditel – inimesena, pereliikmena, 

haridusasutuse liikmena, kohaliku kogukonnana, kodumaana ja maailmana. Selle tagab 10. klassi õpilaste 

kodanikuõpetuse kõigi komponentide järjepidev ja terviklik kajastamine, arendades nende kodanikuidentiteeti, 

väärtusorientatsiooni ja kodanikuhoiakut enda, teiste inimeste (sugulased, sõbrad, semud, teised isikud), 

õppeasutuse, kus nad õpivad, kohaliku kogukonna, kus nad elavad, kodumaa ja maailma suhtes.  

Kodanikuhariduse peamised (põhi)mõisted on: inimene, kodanik, inimõigused, õigusriik, kaasatus, 

kodanikuühiskond, kogukond, tsivilisatsioon,  demokraatia, riik, vastutus. 

Kodanikuõpetuse eesmärkon kujundada ja arendada gümnaasiumiõpilaste järgmisi oskusi: 

- Mõelda kriitiliselt, tuvastada probleem ja leida viise selle lahendamiseks; 

- Analüüsida erinevaid teabeallikaid ja esitada põhjendusi;  

- Pidada konstruktiivset dialoogi, teha teistega koostööd, teha kompromisse, austada teiste 

arvamusi, näidata üles sallivust ja empaatiat;  
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- Kasutada oma õigusi ja neid kaitsta, aidata teistel inimestel oma õigusi kaitsta.  

 

Kodanikuhariduse kursuse põhijooned: 

1) See on integreeritud kursus, mis hõlmab filosoofilisi, aksioloogilisi, poliitilisi, õiguslikke, 

majanduslikke, kultuurilisi, sotsioloogilisi ja psühholoogilisi teadmisi; 

2) Selle eesmärkon kujundada gümnaasiumiõpilaste maailmavaadet; 

3) Selle eesmärk on anda õpilastele teatud hulk teadmisi ja edendada nende isikuomaduste arengut, 

demokraatliku ühiskonna kodaniku väärtusorientatsiooni, kodanikuosaluse oskuste ja 

kodanikuvastutuse arendamist.  

 

Praktilised tunnid kodanikuõpetuses aitavad õpilaste isikliku praktilise kogemuse kaudu teadmisi 

paremini omaks võtta, oskusi arendada, hoiakuid kujundada ja väärtusi luua. Nende eesmärk on  arendada 

sotsiaalse suhtlemise oskust, oskust iseseisvalt analüüsida erinevaid olukordi, eriti oma elukeskkonnas, oskust 

iseseisvalt teha vastutustundlikke otsuseid ja tegutseda õigusvaldkonnas, suhelda konstruktiivselt ühiskonnaga 

jne. Programm pakub praktiliste tundide teemade suunisloendit. Õpetajad saavad soovitada oma teemasid, võttes 

arvesse konkreetsete õpilaste vajadusi. Praktiliste tundide korraldamise ja läbiviimise vormide osas on oluline, et 

need vastaksid õpilaste vanusele ja psühholoogiale, oleksid mitmekesised, sisaldaksid tööd rühmades, arutelusid, 

uuringuid ja muid meetodeid. Õpetaja saab valida erinevate praktiliste meetodite vahel protsessile keskenduvate 

kodanikupädevuste arendamiseks, näiteks arutelude, rollimängude ja simulatsioonide läbiviimine, juhtumite 

uurimine, filmide, näituste vaatamine ja arutamine, uurimistööde korraldamine, esitluste korraldamine.  Mõned 

meetodid, näiteks probleemi- ja projektipõhine õpe, aitavad samuti luua omavahel seotud seoseid, ühendades 

kodanikuhariduse ja teiste õppeainete hariduslikud eesmärgid üheks. 

 

Hindamine.  Kodanikuõpetuse kursus on ainulaadne, kuna selle põhirõhk on pigem inimese ja kodaniku 

oskuste, võimete arendamisel ja väärtusorientatsiooni kujunemisel kui õpilaste poolt uue info omandamisel.  

Kodanikupädevuste arendamise edusammude hindamisel on oluline järgida selliseid põhimõtteid nagu õpilase 

väärikuse austamine, hindamiskriteeriumide läbipaistvus ja selgus, õiglus, võrdsus. Hindamine kodanikuõpetuses 

peaks keskenduma eelkõige õppimise tegevuskomponendile, näiteks õpilase pädevusele arutleda, esseesid 

kirjutada, uurimistööd läbi viia, huvikaitsekampaaniaid korraldada jne.  

Hindamine mängib kodanikuõpetuses koos õppimisega võrdselt olulist rolli, sest hindamise põhimõtted, 

vorm ja protsess võivad aidata kaasa õpilaste kodanikupädevuse kujunemisele. Samal ajal peaks hindamine andma 

õpilastele võimaluse analüüsida oma edusamme ja teha otsuseid oma oskuste parandamise kohta, samuti 

julgustama neid õppeprotsessi juhtima – ja saama demokraatliku ühiskonna aktiivseteks kodanikeks. Õpilaste 

aktiivne osalemine hindamisprotsessis võimaldab meil muuta selle protsessi tõhusaks õppevahendiks. 

Seega eelistatakse lõpphindamise asemel (nagu lõpphindamisel, mis võimaldab teil hinnata pädevuse 

taset, näiteks lõplikku testimist) pidevat hindamist (kujundav hindamine, mis võimaldab teil jälgida pädevuste 

arengut õppeprotsessis, näiteks tagasisidet), mis aitab parandada haridusprotsessi kvaliteeti ja kaardistada 

hariduseesmärkide saavutamise trajektoori vastavalt vajadustele ja iga õpilase edusammud7. Tõhus meetod on 

panna õpilased klassiruumis läbi viima enesehindamist ja vastastikust hindamist (vastastikune hindamine), st 

meetodeid, mis võimaldavad õpilastel võtta vastutuse oma õppimise eest ning aitavad õpilastel õppida 

hindamiskriteeriume ja aktiivselt omaks võtta kaetud materjali. 

 

Haridusprotsessi tunnused 

Efektiivne kodanikuharidus  gümnaasiumiõpilastele eeldab metoodiliste vahendite loomist ja juurutamist 

õppeprotsessi, mille eesmärk on kujundada nende kodanikupädevust noorte õpilaste aktiivse kaasamise kaudu 

probleemipõhisesse õppesse, eksperimenteerimisse, kriitilise mõtlemise, iseseisvate arvamuste, loomingulise 

potentsiaali arendamisse. Kodanikupädevuse terviklik arendamine toimub koolituse kaudu kolmel tasandil: 

teadmiste assimileerimine ("õppimine"), mõistmise ja hoiakute arendamine ("õppimine mõistmise ja hoiakute 

arendamiseks") ning praktilise kogemuse omandamine ("kogemuste kaudu õppimine").8 

Selleks on vaja luua tingimused gümnaasiumiõpilaste  motiveerimiseks ja osalemiseks  kooli ja kohaliku 

kogukonna, ühiskonna ja riigi aktuaalsete küsimuste, meie aja globaalsete probleemide ja meediamaastiku 

 
7 Falk, B. (2000). Parem viis: võimas õppimine, mida toetab hindamine. Asja tuum: Standardite ja hindamise kasutamine 
õppimiseks. – Portsmouth, NH: Heinemann. 
8
 Demokraatia harimine: demokraatliku kodakondsuse ja inimõigustealase hariduse taustmaterjalid õpetajatele:/ R. Gollob, 

lk. KrapfVõi. OlafsdottirSisse. Walker; toim. R. Gollob, lk. KrapfSisse. Walker: Tõlkige inglise keelest ja kohandage. poolt 

L. I. Paraštšenko. – K.: Põhineb, 2011. – Т. 1. – 164 lk; "Kodanikuvastutus: 70 harjutust kodaniku- ja sotsiaalsete 

pädevuste arendamiseks 12 õppeaine õppimisel. 5-9 klassi.", toim М. Rafalska (avaldatud 2017. aastal). 
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arutamisel. Kodanikusisu integreerimine kursusele ei tähenda tsiviilteaduslike kontseptsioonide perfektset 

kaasamist, vaid nende töötlemist tegevuse ja kollektiivse kognitiivse tegevuse kaudu.  

Õpilaste haridusalane tegevus peaks hõlmama enesevaatlust, tüüpiliste elusituatsioonide analüüsimist ja 

nende juhtimise viiside määratlemist; suhtlemiskogemuse kogumine; enesetäiendamise sammude kavandamine; 

kohtumiste korraldamine kogukonna juhtide, asetäitjate, kohtunike, ajakirjanike, vabatahtlikega jne.   

• Gümnaasiumiõpilastele kodanikuõpetuse õpetamise korraldus  peaks soodustama õpilaste arvamuste ja 

vaadete paljusust, soodustama kriitilise mõtlemise arengut, oskust positsioneerida end keerulistes 

ühiskondlikes protsessides. Seda tuleks teha õpilaste sotsiaalse kogemuse põhjal, mis tähendab selle 

järkjärgulist rakendamist: õpilaste konkreetne kogemus on aluseks nende teadlikkusele tsiviilteaduse 

kontseptsioonidest, sätetest; see laieneb õppimises, muutudes uuteks teadmisteks, mida testitakse ja 

töötatakse välja praktikas. See protsess peaks keskenduma õpilaste eneseleidmise ja eneseharimise 

arendamisele, nende teadlikkusele sotsiaalsetest protsessidest ja nähtustest, mõistma oma elu 

orientatsiooni, mis põhineb universaalsetel väärtustel, mitte valmis vastuste saamisel. Õpilaste 

kodanikuküpsust arendatakse erinevates hariduskeskkondades, käsitledes mitmeid küsimusi, mis aitavad 

arendada nende intellektuaalseid ja praktilisi oskusi. 

• Gümnaasiumiõpilastele kodanikuõpetuse õpetamisel peetakse tõhusaks erinevaid  aktiivseid ja 

interaktiivseid õpetamismeetodeid: rolli- ja ärimängud (suhete modelleerimine, sotsiaalsete probleemide 

arutamist ja koos käsitlemist võimaldavate juhtumite uurimine); kodanikuõpetusega seotud dokumentide 

analüüs;  projekti kavandamine (kohaliku kogukonna õpilasmeeskondade projektide väljatöötamine ja 

elluviimine); arutelud aktuaalsetel sotsiaalsetel teemadel; õpilaskonverentsid, kohtumised, ümarlauad 

(arutelu ja otsuste tegemine, mis määravad kindlaks põhitegevused); ühisüritused kohaliku kogukonnaga; 

veebisuhtlus (arutelu foorumis, blogimine, teabeallikate postitamine internetti, projektitegevuste 

kogemuste jagamine jne); õpilaste refleksiooni korraldamine (arutelud, arutelud,  esseed, vestlused jne).  

• Kodanikuõpetuse kursus näeb ette ka õpilaste osalemist sotsiaalsetes projektides. Õpilaste omandatud 

kodanikualaste teadmiste ja oskuste praktilise rakendamise mudelina aitavad sotsiaalsed projektid kaasa 

koolilaste motivatsiooni ja kodanikuaktiivsuse arengule, loovad kodanikuosaluse kogemuse.  

• Koolielu struktuur, õppeasutuse hariduskeskkond on oluline tegur õpilaste kodanikuhariduse kursuse 

omandamisel. Arendavad ju gümnaasiumiõpilased lisaks teadmiste omandamisele  ka igapäevase 

kodanikukogemuse praktilisi oskusi nagu partnerlus, vastastikune mõistmine, eestvedamine ja teiste 

austamine, proaktiivne otsustamine, meeskonnatöö õppeasutuses.  

• Kodanikuharidus koolis ei tohiks piirduda kursusega, vaid selle korraldamisel tuleks lähtuda kogu kooli 

hõlmavast lähenemisviisist, mis näeb ette oma ülesannete täieliku täitmise haridusprotsessi kõigil 

tasanditel (õppekavaline ja kooliväline töö, hariduskeskkond  haridusasutuses, sotsiaalne partnerlus 

kohaliku kogukonna ja vanematega) ning haridusasutuse organisatsioonilise ja pedagoogilise struktuuri 

komponendid.  (strateegiline planeerimine, regulatiivne tugi, haridustegevus, järelevalve ja hindamine, 

personalitoetus).  

 

Ainekava ülesehitus ja õpilaste koolituse korraldus 

Ainekava koosneb selgitavast märkusest, mis on struktureeritud õpilaste haridusliku ja kognitiivse 

tegevuse oodatavate tulemuste teemadega ning õppematerjalide sisuga, mis on nende tulemuste saavutamise 

aluseks. Õppe- ja kognitiivse tegevuse oodatavad tulemused on suunatud sobivate pädevuste arendamisele ning 

esitatud teadmiste, arusaamade, oskuste ja hoiakute kujul, mis hõlmavad õpilaste kodanikupädevuse teadmisi, 

aktiivsust ja väärtuskomponente.  

Kodanikuhariduse kursuse raames õpilaste oma tegevuse ja haridusalase tegevuse vormide ja meetodite 

valimisel peaks õpetaja arvestama piirkonna eripära, õppeasutuse eripära, klassi õpilasi, õpilaste vanust ja 

individuaalseid omadusi.   

Ainekava näeb ette kursuse õppimist üldhariduskoolide 10. klassides mahus 70 tundi aastas (2 tundi 

nädalas).  

 

 

AINEKAVA SISU 

 

Tundide 

arv 

Õpitulemused Õppesisu 

  

1. JAGU. ISIKSUS JA IDENTITEET 
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 Teadmised ja mõistmine: 

• Järgmiste mõistete määratlemine: 

identiteet, sotsialiseerumine, 

enesemääramine, eneseteostus, isiklik 

väärikus, südametunnistus, perekond, 

subkultuur. 

• Põhimõistete üldiste tunnuste ja omaduste 

nimetamine. 

• Loogiliste seoste mõistmine identiteedi 

kõigi komponentide vahel. 

• Võime esitada peamist õppematerjali, 

teadmisi põhiteooriatest ja faktidest, 

pakkudes häid näiteid. 

• Perekonna tähtsuse mõistmine 

üksikisikule ja ühiskonnale. 

• Noorte subkultuuride olemuse 

määratlemine. 

Oskused ja võimed: 

• Põhimõistete kasutamine ilma raskusteta. 

• Põhiargumentide kasutamine iseseisva ja 

õige põhjendusega. 

• Näidates võimet iseseisvalt valida 

õppetundi jaoks vajalik teave. 

• Oma arvamuse kujundamine ja 

väljendamine isikliku väärikuse, 

individuaalse autonoomia vajaduse, 

perekonna rolli kohta inimese ja kodaniku 

arenguprotsessis. 

• Oma positsiooni kaitsmine, kasutades 

teavet erinevatest teadmiste 

valdkondadest. 

• Kriitilise mõtlemise oskuste 

demonstreerimine enda ja teiste suhtes. 

• Võime visandada oma elu prioriteete. 

• Tervisliku eluviisi idee propageerimine, 

selle tugevdamine oma käitumismustrite 

kaudu igapäevaelus. 

• Oma võimete ja praeguse keskkonna 

kriitiline analüüs eduka eneseteostuse 

osas 

• Subkultuuride mõju analüüsimine 

noortele. 

Põhimõtted ja väärtused: 

• Inimelu väärtuse äratundmine. 

• Teadlikkus oma identiteedist ja teiste 

identiteedi austamine. 

• Isikliku väärikuse väärtuse tunnustamine. 

• Inimese sotsialiseerumise protsessi 

tähtsuse mõistmine ühiskonnas.  

• Teadlikkus vajadusest säilitada oma 

autonoomia ja individuaalsus kui indiviidi 

eneseteostuse ja mitmekesise maailma 

loomise oluline tingimus. 

• Perekonna institutsiooni austamine. 

 

Teema nr 1. Mis on identiteet?  

Identiteet. Identiteedi tüübid. 

Kodanikuidentiteet. Identiteedi muutuv 

olemus. Enesemääratlus. 

Identifitseerimine. Isiklik väärikus. 

Südametunnistus. 

 

Teema nr 2. Indiviidi sotsialiseerumine 

Sotsialiseerumise mõiste. Sotsialiseerumise 

etapid. Sotsialiseerumise osalised. 

Sotsialiseerumine kui kodanikuidentiteedi 

arendamise ressurss.  Sotsialiseerumine 

perekonnas. Sotsialiseerumine eakaaslaste 

seas. Noorte subkultuurid. Partnerlus 

perekonnas. Peremudelite 

ümberkujundamine.  

 

Teema nr 3. Eneseteostus 

Eneseteostus ja areng. Isiklik identiteet. 

Elu väärtused ja prioriteedid. 

Kodanikuaktiivsus. Liikuvus ja 

kohanemisvõime. Loovus.  

 

Praktilised tunnid 

 

Suunise teemad: 

- "Kes ma olen?" (teadlikkus oma 

identiteedist). 

- "Kas inimene saab olla oma elu 

tegija või kuidas saada edukaks 

inimeseks?" 

- "Eneseteostuse oluliste tingimuste 

kindlaksmääramine" 
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2. JAGU. INIMÕIGUSED JA VABADUSED 

 

 Teadmised ja mõistmine: 

• Järgmiste mõistete tähenduse tundmine: 

inimväärikus, vabadus, humanism, 

inimõigused ja vabadused, lapse õigused, 

võrdsus, õiglus, solidaarsus, õigusriik, 

vastutus, inimõiguste rikkumised, 

inimõiguste kaitse rahvusvahelised 

standardid, inimõiguste ja lapse õiguste 

kaitse mehhanismid. 

• Inimõiguste olemuse selgitamine.  

• Inimõiguste käsitlemine inimese ja riigi 

suhete vaatenurgast.  

• Inimõiguste ja kodaniku kohustuste 

eristamine. 

• Teadmised inimõiguste liikidest ja 

põlvkondadest.  

• Mõistmine, mis on inimõiguste 

rikkumised. 

• Teadmised inimõiguste kaitse riiklikest ja 

rahvusvahelistest mehhanismidest.  

• Riiklikele ja rahvusvahelistele asutustele 

ja organisatsioonidele inimõiguste kaitse 

taotlemise korra tundmine.  

• Inimõiguste rolli määratlemine isiklikus 

elus, ühiskonna elus ja teiste inimeste 

elus. 

 

Oskused ja võimed: 

• Kahe mõiste, "inimväärikus" ja 

"inimväärikus" võrdlemine ja 

vastandamine. 

• Teadmine, kuidas kaitsta isiklikke õigusi 

ja teiste inimeste õigusi. 

• Osalemine ja võime organiseerida 

sotsiaalseid gruppe. 

• Võime ära tunda inimõiguste rikkumisi. 

• Oskus leida asjakohast teavet, hinnata 

kriitiliselt fakte, vältida eelarvamusi ja 

erapoolikust ning teha põhjendatud 

arvamustel põhinevaid otsuseid 

• Võime esitada oma põhjendatud arvamust 

inimõiguste jõustamise kohta Ukrainas.  

• Riigi ja riigiasutuste rolli määratlemine 

inimõiguste ja lapse õiguste kaitsmisel. 

• Mõistmine, kuidas inimõigused ja 

lastekaitsesüsteemi õigused toimivad. 

• Võimalike tegevusviiside määratlemine 

õiguste rikkumisega seotud keerulise 

olukorra korral. 

• Erinevatest allikatest lisateabe leidmine 

inimõiguste kaitse rahvusvaheliste ja 

Euroopa mehhanismide toimimise kohta. 

• Inimõiguste arengu väljavaadete ja 

peamiste ohtude hindamine tulevikus. 

Teema nr 1. Inimväärikus ja 

inimõigused 

Inimväärikuse mõiste. Inimväärikus on 

loodusseaduse alus. Võrdsed õigused. 

Inimväärikuse kaitse ja kaitse.  

 

Teema nr 2. Inimõiguste areng 

Inimõiguste olemus. Põhilised 

inimõigused ja -vabadused. Inimõiguste 

põlvkonnad. Inimõiguste 

klassifitseerimine. Inimõiguste aktivistid. 

Inimõiguste tulevik.  

 

Teema nr 3. Isik ja riik 

Inimese ja riigi suhe. Õigusriik. 

Inimõigused ja vabadused ning riigi 

vastutus nende austamise, tagamise ja 

kaitse eest. Riigi positiivsed ja negatiivsed 

kohustused.  

 

Teema nr 4. Lapse õigused 

Lapse õiguste mõiste. ÜRO lapse  

õiguste konventsioon. 

 

Teema nr 5. Inimõiguste ja lapse õiguste 

kaitse mehhanismid 

Inimõiguste rikkumised. Inimõiguste kaitse 

mehhanismide mõiste. Inimõiguste kaitse 

rahvusvahelised ja Euroopa standardid. 

Inimõiguste kaitse riiklikud mehhanismid, 

nende liigitamine.  

Inimõiguste organisatsioonid.  

 

Kuidas luua tõhus mehhanism lapse 

õiguste kaitsmiseks koolis. 

 

Praktilised tunnid:  

 

Suunise teemad: 

- Euroopa Inimõiguste Kohus 

- "Kas on võimalik ohverdada ühe 

inimese õigused, et kaitsta paljude 

õigusi?" 

-  "Inimõiguste kaitse kampaania 

korraldamine meie linnas" 

- "Lapse õiguste rikkumine ja viisid, 

kuidas tagada nende austamine 

Ukrainas".  
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Põhimõtted ja väärtused: 

• Inimväärikuse tunne, enesehinnang ja 

austus teiste vastu, olenemata 

sotsiaalsetest, kultuurilistest, keelelistest, 

usulistest või muudest erinevustest. 

• Oma tegevuse, isikliku arengu ja 

sotsiaalsete muutuste soovi mõistmine ja 

vastutuse näitamine. 

• Näidates üles püsivalt negatiivset 

suhtumist diskrimineerimisjuhtumitesse, 

inimväärikuse eiramisse ja inimõiguste 

riivetesse. 

• Näidates üles kaastunnet ja solidaarsust 

teistega, püüdes toetada neid, kelle 

inimõigused on ohus. 

• Näidates üles soovi töötada põhiliste 

inimõiguste ideaalide, võrdsuse ja 

erinevuste austamise nimel. 

 

  

3. JAGU. INIMENE SOTSIAAL- JA KULTUURIRUUMIS 

 

 Teadmised ja mõistmine: 

• Järgmiste mõistete sisu mõistmine ja 

selgitamine: ühiskond, sotsiaalne 

kihistumine, mitmekultuuriline ühiskond, 

avalik vastutus, solidaarsus, stereotüübid, 

eelarvamused, diskrimineerimine, 

konfliktid, sallivus; 

• Sotsiaalse struktuuri ja sotsiaalsete 

institutsioonide kirjeldamine. 

• Stereotüüpide põhjuste ja nende mõju 

kindlaksmääramine elule mitmekesises 

ühiskonnas. 

• Konfliktide põhjuste kindlaksmääramine. 

• Nimetades mitmekultuurilises ühiskonnas 

sotsiaalsete rühmade vahelise dialoogi 

aluspõhimõtted: sotsiaalse võrdsuse ja 

õigluse põhimõte, ühtekuuluvuse 

põhimõte ja sotsiaalse partnerluse 

põhimõte. 

• Selgitatakse, mis on sotsiaalsed väärtused 

ja millist rolli mängib ühiskonnas 

sotsiaalne vastutus. 

• Sotsiaalsete normide tunnuste 

nimetamine. 

• Soolise võrdõiguslikkuse mõiste ja 

tähenduse selgitamine.  

Oskused ja võimed: 

• Kaasaegse ühiskonna struktuuri 

kujutamine graafiliselt. 

• Diskrimineerimise vastaste 

rahvusvaheliste ja riiklike 

õiguskaitsevahendite võrdlemine. 

• Tuues näiteid diskrimineerimise ja 

ksenofoobia kohta. 

Teema nr 1. Sotsiokultuuriline 

mitmekesisus. 

Ühiskonna mõiste. Sotsiaalne struktuur. 

Sotsiaalne ühtekuuluvus, solidaarsus ja 

vastutus. Sotsiaalsed väärtused. Sooline, 

etniline ja usuline mitmekesisus. Võrdsus. 

 

Teema nr 2. Tõhus suhtlemine.  

Kommunikatsiooni roll isiklikus ja 

ühiskondlikus elus. Verbaalne ja 

mitteverbaalne suhtlemine.  

 

Teema nr 3. Stereotüübid ja 

eelarvamused. Diskrimineerimine. 

Konfliktid. 

Stereotüüpide ja eelarvamuste mõiste. 

Ebausk. Stereotüüpide ületamise viisid. 

Diskrimineerimise mõiste. 

Diskrimineerimise peamised vormid ja 

ilmingud. Sallivus ja kaasatus. Konflikti 

mõiste ja selle liigid. Konflikti etapid. 

Konfliktide ületamise viisid. 

Läbirääkimised ja vahendamine. 

Konsensus ja kompromiss. 

 

 

Praktilised tunnid:  

 

Suunise teemad: 

- "Suhtlemise kunst" 

- "Stereotüüpide ületamine" 

- "Konfliktide lahendamine meie 

koolis". Õppimine probleemi 

lahendamiseks (klassis, koolis).  
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• Konfliktiolukordadest väljapääsu 

valimine. 

• Sotsiaalse vastutuse tüüpide, 

stereotüüpide ja konfliktide eristamine. 

• Näidata oskusi tõhusaks suhtlemiseks ja 

sotsiaalsete konfliktide vägivallatuks 

lahendamiseks. 

• Teiste kultuuride esindajatega suhtlemise 

protsessi modelleerimine või 

parandamine. 

• Läbirääkimiste õppimine, kompromissi ja 

konsensuse saavutamine dialoogi ja 

konfliktiolukorra kriitilise analüüsi kaudu. 

• Vahendusoskuste näitamine, konfliktide 

lahendamise viiside soovitamine.  

• Teadmine, kuidas rassismile vastu seista. 

• Empaatia näitamine. 

Põhimõtted ja väärtused: 

• Kultuurilise mitmekesisuse väärtuse 

tunnustamine. 

• Tunnistades vajadust austada ja sallida 

kultuurilisi erinevusi. 

• Avatuse näitamine kultuuridevahelisele 

dialoogile. 

• Väite põhjendamine, et enamikku 

mitmekultuurilise ühiskonna 

probleemidest saab ületada ainult 

üksikisiku, riigi ja rahvusvahelise üldsuse 

ühiste jõupingutustega.  

 

- "Koolivahenduskeskuse loomine" 

- "Meie piirkonna kultuuriline 

mitmekesisus" 

- "Sooline mitmekesisus" 

- "Ksenofoobiavastase kampaania 

korraldamine". 

 

 

  

4. JAGU. DEMOKRAATLIK ÜHISKOND JA SELLE VÄÄRTUSED 

 

 Teadmised ja mõistmine: 

• Järgmiste mõistete tähenduse 

tundmine: demokraatia, demokraatlikud 

protseduurid, pluralism, valitsemine, 

kodanikuühiskond, kogukond, huvikaitse, 

vabatahtlik tegevus, solidaarsus, 

sotsiaalne ühtekuuluvus, sotsiaalne 

kapital, võim, riigivõim, sotsiaalne 

aktivism, otse- ja esindusdemokraatia, 

valimised, enamus, proportsionaalne, 

segavalimiste süsteem, põhimõtted 

valimisseadus, rahvahääletus; õpilaste 

õigused ja kohustused, õpilasomavalitsus, 

lasteorganisatsioon, eestvedamine, 

algatusvõime. 

• Demokraatliku valitsemise ja 

demokraatlike protseduuride markerite 

tundmine. 

• Õpetajate, õpilaste ja vanemate tõhusate 

osalusvormide tundmine kooli 

juhtimises.  

• Demokraatia aluspõhimõtete sisu 

mõistmine. 

Teema nr 1. Demokraatlik riik  

Demokraatia tekkimine ja komponendid. 

Demokraatlikud väärtused. 

Demokraatlikud institutsioonid. 

Põhiseadus ja selle eesmärk. Seadusandlik, 

täidesaatev ja kohtuvõim demokraatlikes 

riikides. Valimisseaduse põhimõtted. 

Valimisprotsessi etapid. Erakondade roll 

demokraatia arengus. Ukraina erakondade 

õiguslik seisund. Erakondade tegevus ja 

mõju demokraatiale. Valitsusvälised 

organisatsioonid: õiguslik seisund, tegevus 

ja mõju demokraatiale. 

 

 

Teema nr 2. Kodanikuühiskonna  

Kodanikuühiskonna mõiste. 

Kodanikuühiskonna funktsioonid. 

Kodanike roll kodanikuühiskonna 

ülesehitamisel ja toimimisel. 

Kodanikuühiskond ja õigusriik. 

 

3. Kogukond 
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• Inimkapitali tähtsuse mõistmine 

demokraatliku ühiskonna arengus.  

• Selgitatakse, kuidas kodanikuühiskond ja 

õigusriik omavahel korreleeruvad ja 

suhtlevad. 

• Kohaliku omavalitsuse korralduse 

tundmine. 

• Kohaliku kogukonna probleemide 

tuvastamise ja lahendamise viiside 

mõistmine kodanike osalusel. 

• Õpilasomavalitsuse rolli mõistmine 

koolilaste sotsialiseerumise ja 

kodanikuhariduse protsessis. 

• Õpilaste õiguste ja kohustuste tundmine. 

 

Oskused ja võimed: 

• Teadmine, kuidas võrrelda sotsiaalseid 

nähtusi, süsteeme ja protseduure 

("otsedemokraatia ja 

esindusdemokraatia"; "enamus- ja 

proportsionaalsed valimissüsteemid") 

• Võime selgitada demokraatia peamisi 

põhimõtteid. 

•  Kodanikuorganisatsioonide ja 

kodanikuaktiivsuse eri vormide rolli 

hindamine demokraatliku ühiskonna 

toimimises. 

• Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega 

suhtlemise võime arendamine. 

• Kodanike sotsiaalse tegevuse vormide 

kindlaksmääramine kohaliku kogukonna, 

piirkonna ja riigi tasandil. 

• Kohanemine koolikogukonnaga ilma 

isiklikku autonoomiat kaotamata. 

• Õpilaste omavalitsuses osalemise oskuste 

aktiivne demonstreerimine. 

• Võime luua partnerlussuhteid kooli 

juhtkonna, õpetajate ja kohaliku 

kogukonna esindajatega. 

• Osalemine demokraatlikes menetlustes 

kooli ja kogukonna tasandil. 

Põhimõtted ja väärtused: 

• Mõistes, et üksikisik on suurim väärtus 

ainult demokraatlikes oludes. 

• Näidates üles valmisolekut kaitsta 

inimõigusi ja vabadusi. 

• Tegutsemis-  ja koostöövalmiduse  

näitamine teistega; 

• Kodanikuühiskonna institutsioonide 

tähtsuse mõistmine riigis. 

• D-d identifitseeriva inimese  

positsioneerimine kogukonna ja 

ühiskonna osana. 

• Näidates valmisolekut teha teistega 

koostööd sotsiaalsete probleemide 

lahendamiseks. 

Kogukonna mõiste. Kogukonna roll 

inimese, ühiskonna ja riigi elus.  Oma 

õiguste ja õigustatud huvide teostamine ja 

kaitsmine kogukonna poolt. Kodanike 

mõju kogukonna probleemide 

lahendamisele.  

 

Teema nr 4. Kodanikuosalus ühiskonnas 

Kodaniku roll ühiskonna 

demokratiseerimisel. Demokraatlik 

kodanik. Kodanikukultuur. 

Kodanikuaktiivsus. 

 

Teema nr 5. Kool kui demokraatlik 

ruum 

Kooli kogukond. Õpilaste, õpetajate, 

lapsevanemate ja kooli juhtkonna koostöö 

koolielu korraldamisel. Kooli juhtimine ja 

majandamine. Kooli omavalitsus (õpilane, 

õpetaja, lapsevanem). Õpilasomavalitsuse 

põhimõtted ja väärtused. 

Õpilasomavalitsuse mudelid. Kool ja 

kohalik kogukond.  

 

Teema nr 6. Laste- ja noorteühendused  

Ühinemisvabadus. Laste- ja 

noorteühendused ja -liikumised. Noorte 

kodanikuorganisatsiooni asutamine  . 

Noorte sotsiaalsed projektid. 

Õpilasomavalitsus veebis 

 

Praktilised tunnid:  

Suunise teemad: 

"Kohalike omavalitsusorganite valimised".  

"Kogu kooli hõlmava avaliku arutelu 

korraldamine ja läbiviimine ... 

(mobiiltelefonide kasutamine , 

igapäevaselt koolivormi kandmine, 

elektroonilise klassiregistri loomine)" 

"Rahu loomiseks, vähemuste austamiseks" 

(paavst Johannes Paulus II).  

"Lasteorganisatsiooni loomine koolis".  

 "Õpilaste jälgimine: "Kooli harta ja lapse 

õiguste tagamine haridusasutuses". 

 "Koos kooli kodukorra väljatöötamine" 

(kooli põhimääruse kirjutamine ja 

muutmine). 

 "Koolinoorte osalemine kohalike otsuste 

tegemisel  

kogukond". 
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• Kooli tajumine demokraatia ja 

inimõiguste ruumina. 

 

  

5. JAGU.  INFO- JA MEEDIAMAAILM 

 

 Teadmised ja mõistmine: 

• Järgmiste mõistete tähenduse 

tundmine:  sõnavabadus, teave, 

(massi)meedia, meediatekst, avalik-

õiguslik ringhääling, propaganda, 

reklaam, sotsiaalmeedia, võlts, reklaam, 

manipuleerimine, teabeallikad, fakt, 

hinnang, "vihakõne" 

• Kirjeldada meedia funktsioone 

demokraatlikus riigis ja tuua näiteid nende 

mõjust otsuste tegemisele; 

• Selgitada, kuidas meedia mõjutab avaliku 

arvamuse kujunemist; 

• Tasuliste materjalide omaduste 

kirjeldamine meedias; 

• Võime selgitada meedias teabe esitamise 

põhistandardeid; 

• Interneti võimaluste tundmine ja 

teadlikkus selle kasutamisega seotud 

ohtudest. 

• Autoriõiguste järgimise spetsiifika 

kirjeldamine. 

 

Oskused ja võimed: 

• Võime mõista erinevust reaalse sündmuse 

ja selle meedias esitamise vahel. 

• Manipuleeriva meediasisu ja 

meediapropaganda mõju vältimise 

põhitehnoloogiate omandamine. 

• "Vihakõne" tunnuste kirjeldamine ja selle 

äratundmine. 

• Teades, kuidas kontrollida teabeallikate 

täpsust. 

• Teabeallikate eeliste, puuduste ja 

piirangute kinnitamine. 

• Fakti ja hinnangu erinevuse kirjeldamine. 

• Meediatekstide kriitilise analüüsi 

põhitehnoloogiate omandamine. 

• Oskus märgata sotsiaalmeedia kasutamise 

eeliseid ja riske. 

Põhimõtted ja väärtused: 

• Teabevabaduse idee toetamine tänapäeva 

maailmas. 

• Teadlikkus kriitilisest lähenemisest 

meediatekstidele. 

• Tunnustada sõnavabadust, mis on 

demokraatliku ühiskonna põhiväärtus. 

• "Vihakõne" kasutamise vältimine. 

 

Teema nr 1. Kommunikatsioon, teave, 

meedia 

(Massi)meedia mõiste. Teabe ja meedia 

roll tänapäeva maailmas. Meedia, 

kommunikatsioon, publik, meediatekst. 

Meedia tüübid (raamat, ajakirjandus, foto, 

raadio, film, televisioon, Internet, 

mobiilside) ja nende areng.  Reklaam.  

Meedia mõju avaliku arvamuse ja inimese 

enda positsiooni kujundamisele. 

 

Teema nr 2. Meedia ja demokraatia. 

Vabadus, eetika ja vastutus 

Sõnavabadus. Sõnavabaduse piiramine. 

Tasakaal sõnavabaduse ja vastutuse vahel. 

Meediavabadus kui demokraatliku 

ühiskonna kriteerium. Tsensuuri mõiste. 

Tasulised materjalid ("hitt-tükid") ja nende 

omadused. Avalik meedia ja nende 

missioon.  Kooli meedia.  

 

Teema nr 3. Meedia manipuleeriv mõju 

Manipulatsioonid meediaruumis. Kuidas 

ära tunda võltsinfot ja propagandat. Meedia 

roll konfliktide provotseerimisel ja 

stereotüüpide levitamisel. Vihakõne mõiste 

ja selle äratundmine. 

 

Teema nr 4.  Kriitiline tajumine ja 

vastutöötamine meediaga 

manipuleerimisele 

Teabe usaldusväärsus meedias. 

Teabeallikad. Fakt ja arvamus. 

Meediateksti autorsus. Teabe esitamise 

standardid.  Meediatekstide kriitiline 

analüüs. 

 

Teema nr 5.  Internet 

Veebiprivaatsus ja konfidentsiaalsus. 

Digitaalne identiteet. Sotsiaalmeedia. 

Inimõigused Internetis. Veebikäitumise 

turvalisus ja eetika. Küberkuritegevus. 

Lapse ja noorte õiguste kaitsmise tunnused 

Internetis.  

 

Praktilised tunnid: 

Suunise teemad: 

- "Meediateksti analüüs" 

- "Koolimeedia loomine" 

- "Teie sotsiaalse teabe kampaania 

koolis / kogukonnas" 



13 
 

  

6. JAGU. KODANIKE JA RIIGI KOOSTÖÖ AVALIKU HEAOLU SAAVUTAMISEL 

 Teadmised ja mõistmine: 

• Oskus defineerida järgmisi mõisteid: 

majandus kui eluvaldkond, majapidamine, 

ettevõtlusaktiivsus, säästev areng 

• Järgmiste mõistete kasutamine ilma 

raskusteta: heaoluriik, turumajandus, 

konkurents, eelarve, maksud, kasum, palk, 

elukutse, lobitöö, korruptsioon.  

• Ettevõtjate, leibkondade ja riigi 

funktsioonide mõistmine turumajanduses. 

• Osalejate nimetamine erinevatel turgudel: 

ostjad ja müüjad. 

• Raha rolli mõistmine turutsüklis. 

• Teadlikkus turumajanduse põhimõtetest ja 

mehhanismidest. 

• Majandussuhete aluspõhimõtete 

mõistmine "Riik - ettevõtja" ja "Riik - 

inimene". 

• Maksumaksjate üldiste õiguste ja 

kohustuste tundmine. 

• Inimese vajaduste, soovide ja võimete 

erinevuste mõistmine. 

• Riigi majandusse sekkumise vajalikkuse 

ja piiride mõistmine. 

Korruptsiooni põhjuste mõistmine. 

Oskused ja võimed: 

• Ressursi- ja toormeturgude pakkumise ja 

nõudluse tegurite ning nende mõju 

analüüsimine turuhinnale. 

• Majandusüksuste huvide määratlemine  

(ettevõtjad, leibkonnad ja riik) erinevates 

olukordades. 

• Oma majanduslike huvide rahuldamise 

viiside kindlaksmääramine õigusaktide 

raames ja teiste õiguste austamine ; 

 

• Tööandjate töötajate nõuete hindamine 

reklaamide põhjal. 

• Võime luua oma CV. 

• Pere-eelarve küsimustes otsustusoskuste 

arendamine. 

• Omandisuhete majandusliku ja õigusliku 

sisu määratlemine. 

• Majanduse turupõhise korraldamise 

eeliste ja piirangute määratlemine. 

• Oma perekonna vajaduse väljaselgitamine 

riiklikus sotsiaalabis. 

• Teadmine, kuidas juhtida majapidamist 

säästva arengu põhimõtete järgi. 

• Korruptsiooni ilmingute äratundmine ja 

nende vastu võitlemise mehhanismide 

rakendamine. 

 

Põhimõtted ja väärtused: 

Teema nr 1. Majanduse sotsiaalsed 

eesmärgid  

Majandus kui inimeste eluvaldkond. 

Majanduslikud vajadused ja kasu. 

Protsessid vajaduste rahuldamiseks: 

tootmine, levitamine, vahetamine ja 

tarbimine.  Majandussuhetes osalejad 

(osalejad). 

 

Teema nr 2. Jätkusuutlik areng 

Piiratud ressursid. Ressursside ratsionaalse 

ja tõhusa kasutamise vajadus. 

Inimtegevuse mõju keskkonnale. Säästev 

areng kui keskkonna säilitamise viis.  

 

Teema nr 3. Turumajandus 

Turumajanduse põhimõtted. Ringlus 

turumajanduses.  

Pakkumine ja nõudlus, turuhind, 

konkurents.  

Riigi funktsioonid turumajanduses. 

Riigieelarve, maksud, kuluartiklid. 

 

Teema nr 4. Kodumajapidamiste 

majandus 

Majapidamine kui omanik ja tarbija. 

Ratsionaalse tarbimise mõiste. Tarbija 

õigused. 

Leibkonna eelarve: sissetulekute liigid, 

kuluartiklid, säästud.  

 

Teema nr 5. Ettevõtluse 

Äritegevus. Ettevõtja eesmärk ja sotsiaalne 

vastutus. Ettevõtte õiguskaitse. 

 

Teema nr 6. Tööturu 

Tööturu osalised: tööandjad ja töötajad. 

Töötaja elukutse, eriala ja kvalifikatsiooni 

mõiste. Palk kui töötaja sissetulek.  

 

Teema nr 7.  Lobitöö ja korruptsioon 

Lobitöö mõiste. Korruptsiooni ja 

korruptsiooni põhjustavate riskide mõiste. 

Korruptsiooni põhjused ja tagajärjed 

majanduses ja poliitikas.  Korruptsiooni 

ületamise viisid. 

 

Praktilised tunnid 

 

Suunise teemad: 

- "Perekonna eelarve" 

- "Kohalik eelarve: peamised tulu- ja 

kuluartiklid" 

- "Ettevõtte äriplaani koostamine" 

-  "Tööturu nõudluse analüüs ja CV 

kirjutamine" 
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• Teadlikkus ettevõtluse ainulaadsest 

väärtusest majandusarengus. 

• Säästva arengu idee toetamine 

• Teadlikkus oma leibkonna kohast 

majandusprotsessides ja oma 

majanduslikest huvidest. 

• Teiste majandussuhetes osalejate 

majandushuvide austamine. 

• Tunnistades vajadust elukestva õppe 

järele. 

• Mõistmine, et eduka kutsealase tegevuse 

võti on oma võimete ja annete 

tasakaalustatud enesehindamine. 

• Nulltolerants korruptsiooni suhtes. 

 

  

7. JAGU. UKRAINA, EUROOPA, MAAILM 

 

 Teadmised ja mõistmine: 

• Järgmiste mõistete tähenduse 

tundmine: integratsioon, 

globaliseerumine, ränne; Euroopa Liit, 

Euroopa naabruspoliitika, idapartnerlus, 

rahvusvaheline õigus, Euroopa ja 

rahvusvaheline üldsus, Euroopa 

julgeoleku- ja koostöösüsteem. 

• Teadlikkus globaliseerumise mõju 

ulatusest majandusele, kultuurile, 

keskkonnale ja inimestele. 

• Ukraina ja maailma rändeprotsesside 

põhjuste ja tagajärgede tundmine ja 

mõistmine. 

• Teades Ukraina Euroopa Liiduga 

ühinemise tingimusi. 

• Rahvusvaheliste organisatsioonide 

nimetamine, mille liige/osaline Ukraina 

on. 

• Euroopa naabruspoliitika põhiaspektide 

nimetamine. 

• Võime mõistlikult arutada Euroopa 

integratsiooni päritolu ja protsessi. 

Oskused ja võimed: 

• Rahvusvaheliste suhete põhimõtete 

analüüsimine. 

• Rahvusvaheliste organisatsioonide 

põhifunktsioonide määratlemine. 

• Rahvusvahelise õiguse ja siseriiklike 

õigusaktide vahelise seose selgitamine. 

• Erinevatest allikatest lisateabe leidmine 

ELi ja selle institutsioonide toimimise 

eripära kohta. 

• ELi ja NATO säilitamise ja laiendamise 

väljavaadete arutamine. 

• ÜRO eesmärkide ja selle organite 

(Peaassamblee, Julgeolekunõukogu, 

peasekretär jne) pädevuse kirjeldamine. 

Teema nr 1. Integratsioon ja 

üleilmastumine 

Integratsiooni ja globaliseerumise mõiste.  

Üleilmastumise mõju majandusele, 

kultuurile, keskkonnale ja inimestele. 

Euroopa integratsiooni päritolu ja protsess. 

Rändeprotsessid. Kaasaegse rände tüübid 

ja vormid. Kaasaegse maailma väljakutsed. 

 

Teema nr 2. Rahvusvahelised suhted ja 

rahvusvaheline õigus 

Rahvusvaheliste suhete mõiste. 

Rahvusvahelise õiguse tunnused. 

Turvasüsteem. Rahvusvaheline 

humanitaarõigus. Riiklikud ja 

valitsusvälised rahvusvahelised 

organisatsioonid. 

 

Teema nr 3. Ukraina kui Euroopa ja 

rahvusvahelise üldsuse liige 

Koostöö Euroopas ja kogu maailmas. 

Ukraina liikmelisus ÜROs, OSCEs, 

Euroopa Nõukogus, WTOs jne Ukraina 

Euroopa valik. ELi ja Ukraina 

assotsieerimisleping.  

 

 

Praktilised tunnid:  

 

Suunise teemad: 

"ELiga ühinemise majanduslik, sotsiaalne 

ja poliitiline kasu". "ÜRO missiooni 

korraldamine looduskatastroofi 

tagajärgede ületamiseks."  

"Noorte algatused ja vabatahtlik tegevus 

erinevates maailma riikides".  

"Otsime eakaaslasi ja mõttekaaslasi 

teistest riikidest, et teha koostööd 

sotsiaalses projektis Interneti kaudu". 
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• Ukraina piirkondliku koostöö poliitika ja 

kaitsesüsteemide kirjeldamine. 

Põhimõtted ja väärtused: 

• Tunnistades Euroopa arenguvektori 

tähtsust Ukrainas. 

• Teadlikkus kohaliku kogukonna, Ukraina, 

Euroopa ja maailma elu vastastikusest 

sõltuvusest. 

• Rahvusvaheliste organisatsioonide rolli ja 

tähtsuse mõistmine piirkonna ja maailma 

ning Ukraina jaoks. 

 

"Meie aja globaalsed probleemid". 

  

 


