
1 
 

 
 

Lisa 1 

KINNITATUD 

haridus- ja teadusministri määrusega 

„Kutseõppe riiklike õppekavade määruste 

muutmine“ 

 

 

 

Üldõpingute moodulite kirjeldused 

 

 

Mooduli nr Mooduli nimetus Maht Eesti kutsehariduse arvestuspunktides (EKAP) 

5 Sotsiaalained 7 EKAP 

Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid, teeb teadlikke valikuid seonduvalt iseenda 

ja sotsiaalse keskkonnaga, lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest ja moraalinormidest ning toimib kõlbelise ja vastutustundliku 

ühiskonnaliikmena. Õpilane on Eesti Vabariigile lojaalne.  

 

Seos gümnaasiumi õppekava kehalise kasvatuse valdkonna, riigikaitse valikkursuse ja sotsiaalainete valdkonna ajaloo, ühiskonnaõpetuse, 

inimeseõpetuse, inimgeograafia õppeainetega 

Õpiväljundid 

Õpilane: 

1) omab adekvaatset enesehinnangut ning 

teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis toetavad 

tervikliku ja terviseteadliku inimese 

kujunemist 

2) omab arusaama esinevatest nähtustest, 

protsessidest ja konfliktidest ühiskonnas ning 

nende seostest ja vastastikusest mõjust 

3) mõistab kultuurilise mitmekesisuse ning 

demokraatia ja selle kaitsmise tähtsust ning 

jätkusuutliku arengu vajalikkust, aktsepteerides 

erinevusi 

Hindamiskriteeriumid 

Õpilane: 

 analüüsib juhendamisel enda isiksust ja kirjeldab enda tugevusi ja nõrkusi, 

lähtudes erinevatest rollidest ja kohustusest ühiskonnas 

 analüüsib üksikisiku, perekonna ja erinevate institutsioonide rolli ühiskonna 

arengus 

 nimetab ja teab terviseriske ning võimalikke vigastusi, kirjeldades nendele 

reageerimist ja ennetamise võimalusi 

 tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva 

koormusega ning sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid harjutusi 

 selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust 
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4) hindab üldinimlikke väärtusi nagu vabadus, 

inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus, 

sallivus, vastutustunne, õiglus, isamaalisus ning 

lugupidamine enda, teiste ja keskkonna vastu  

5) teab elu ja tervist mõjutavaid ohte erinevates 

kriisisituatsioonides, oskab ohutult käituda ning 

teisi abistada 

 

 määratleb Eesti ajaloo olulisemad pöördepunktid sündmused muinasajast 

tänapäevani, paigutades tähtsamad Eesti ajaloo ja kultuuri sündmused õigesse 

ajaperioodi ja Euroopa ning maailma ajaloo konteksti 

 selgitab, millised muutused on toimunud taasiseseisvumisjärgses Eesti 

majanduses, õigusruumis, valitsemiskorralduses, riigikaitses ja kultuurielus, 

eristades põhjusi ja tagajärgi 

 toob asjakohaseid näiteid sotsiaalainetes käsitletavate ja ühiskonnas esinevate 

nähtuste omavaheliste seoste kohta 

 arutleb teiste rahvaste kommete, traditsioonide ja religiooni ning nende 

omavaheliste konfliktide teemadel 

 iseloomustab demokraatliku valitsemiskorralduse toimemehhanisme Eesti ja 

Euroopa Liidu näitel 

 nimetab Eesti ning rahvusvaheliste organisatsioonide NATO, EL ja ÜRO 

vastastikused õigused ja kohustused 

 kirjeldab poliitilisi ideoloogiaid ja selgitab nende erisusi, lähtudes Eesti 

poliitmaastikust  

 kirjeldab Eesti riigikaitse laiapindset käsitlust 

 oskab hinnata enamlevinud ohte teda ümbritsevas keskkonnas, teab, kuidas 

nendeks valmistuda ning oskab ohu korral õigesti käituda (sh leida infot ja 

käitumisjuhiseid kriisiolukorras tegutsemiseks ning abistada abivajajaid end 

ohtu seadmata)  

 põhjendab inimeste ja riikide jätkusuutliku käitumise vajalikkust 

 analüüsib teabeallikate abil riigi majanduse struktuuri ning panust maailma 

majandusse 

 tunneb üleilmastumise majanduslikke, poliitilisi, sõjalisi ja kultuurilisi tahke, 

nimetab erineva arengutasemega riike 

 analüüsib kaartide ja statistiliste andmete põhjal riigi või regiooni rahvaarvu 

muutumist, rahvastiku paiknemist ja soolis-vanuselist struktuuri 

 kasutab teabeallikaid sh geograafilisi, poliitilisi ja topograafilisi kaarte info 

leidmiseks ja rakendamiseks, määrab enda asukohta kaardil, kasutades 

koordinaatide süsteemi, mõõdab vahemaid ja määrab asimuuti 
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 selgitab inimõiguste olemust ja nende vajalikkust, analüüsib inimõiguste 

tähenduse muutumist 20.-21. sajandil ning toob näiteid üksikisiku põhiõiguste 

muutumisest ajaloo vältel 

 selgitab enda õigusi ja kohustusi kodanikuna 

 orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid 

 kasutab kontekstis sotsiaalainete põhimõisteid 

 nimetab kaasaja julgeolekuriske, sh Eesti Vabariigile ning selgitab nende 

maandamise võimalusi 

 

 

 

 

 


