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Üldpädevuste kujundamine sotsiaalainete ainevaldkonna õppeainetes  

Väärtuspädevuse kujundamist toetavad kõik ainevaldkonna õppeained erinevate 
rõhuasetuste kaudu. Näiteks toetavad ajalugu, inimese- ja ühiskonnaõpetus suutlikkust mõista 
humanismi, demokraatia ja jätkusuutliku arengu põhiväärtusi ning nendest oma tegutsemises 
juhinduda ja süvendada lugupidavat suhtumist erinevatesse maailmavaatelistesse 
tõekspidamistesse. Inimese- ja ühiskonnaõpetus toetavad väärtussüsteemide mõistmist, 
mõtete, sõnade ja tunnetega kooskõlas elamist, oma valikute põhjendamist ning enda heaolu 
kõrval teiste arvestamist. Oskust seista vastu kesksete normide rikkumisele kujundavad 
ühiskonnaõpetus ja inimeseõpetus.  
Enesemääratluspädevust – suutlikkust mõista ja hinnata iseennast; hinnata oma nõrku ja 
tugevaid külgi ning arendada positiivset suhtumist endasse ja teistesse; järgida tervislikke 
eluviise; lahendada tõhusalt ja turvaliselt iseendaga, oma vaimse, füüsilise, emotsionaalse 
ning sotsiaalse tervisega seonduvaid ja inimsuhetes tekkivaid probleeme – toetab peamiselt 
inimeseõpetus, ent rahvusliku, kultuurilise ja riikliku enesemääratluse kujundajana teisedki 
valdkonna õppeained.  
Õpipädevust toetatakse oskuste kujundamise kaudu. Iga sotsiaalvaldkonna õppeaine 
kujundab suutlikkust organiseerida õpikeskkonda ning hankida õppimiseks vajaminevaid 
vahendeid ja teavet, samuti oma õppimise planeerimist ning õpitu kasutamist erinevates 
kontekstides ja probleeme lahendades. Õppetegevuse ja tagasiside kaudu omandavad 
õppijad eneseanalüüsi oskuse ning suudavad selle järgi kavandada oma edasiõppimist.  
Suhtluspädevuse kujundamisel on oluline roll kõigil valdkonna õppeainetel. Suutlikkust 
ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada erinevates suhtlusolukordades; lugeda ning mõista 
teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid 
keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt taotlevad 
kõik valdkonna õppeained.  
Matemaatikapädevust – suutlikkust kasutada erinevaid ülesandeid lahendades 
matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid kõigis elu- ja tegevusvaldkondades – 
toetavad kõik valdkonna õppeained.  
Ettevõtlikkuspädevuse peamine kujundaja on ühiskonnaõpetus, kuid ka teised valdkonna 
õppeained. Õpitakse nägema probleeme ja neis peituvaid võimalusi, püstitama eesmärke, 
genereerima ideid ning neid teostama; õpitakse initsiatiivikust ja vastutust, tegema eesmärkide 
saavutamiseks koostööd; õpitakse tegevust lõpule viima, reageerima paindlikult muutustele, 
võtma arukaid riske ning tulema toime ebakindlusega; õpitakse ideede teostamiseks valima 
sobivaid ja loovaid meetodeid, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ja ressursside 
adekvaatsele analüüsile ja tegevuse tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas 
eesmärkidega.  

Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega  

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 
personaalset tähendust.  
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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 
tähtsust tervisliku eluviisi osana eri ajastuil; arendada sallivat suhtumist kaaslastesse ning 
koostööpõhimõtteid tervislikku eluviisi järgides.  
 


