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Käsitletavd
 

teemad

• Muutused RÕK‐s

• Tervisekasvatuse teemad RÕK‐s

• Näidistöökava 8.klassile



Protsessi kirjeldus: lähteülesanne

Õppekava arendustöös tuleb lähtuda:
• 1.1.1 Kehtivast õppekavast, erinevate sihtrühmade kriitikast 

 kehtivale õppekavale ning

 
vahepeal toimunud arendustööde 

 tulemustest

• 1.1.3

 
Erinevatest haridussüsteemi puudutavatest 

 strateegiatest ning dokumentidest

• 1.1.4

 
Vajadusest arvestada ühiskonnas toimunud muutustega 

 ning tulla toime nendest tingitud

 
ühiskonna ees seisvate 

 ülesannetega nagu energeetika‐

 
ja keskkonnaprobleemid, 

 Eesti

 
liitumine EL‐ga

 
ja NATOga, rahvastiku tervis (sh AlDS), 

 tööjõuprobleemid jt.



Lähteülesanne

Kehtiva õppekava suuremateks probleemideks on:

• õpitulemuste ebaselgus, ebapiisav vastavus 
 eesmärgistusele ja kasutatavale ajaressursile,

millest johtub õpilaste ülekoormatus ja õppe 
 ebaefektiivsus;

• õppekava üldosa, läbivate teemade ning ainekavade 
 vähene kooskõla ning erinevate

ainekavade vähene lõimitus ainevaldkondadeks.

• …



Protsessi kirjeldus: töörühma koosseis 
 põhikooli osas

• Töörühma juht: Kristi Kõiv, PhD, TÜ

• Töörühm:

• Svetlana Keisk, Kaie Kubri, Ülle Säälik, Annika 
 Polgast, Merit Luik, Anna‐Liisa Jõgi, Merike 

 Kull, Erle Põiklik



Tunnijaotus

1. 2. 3. I 
ka 4. 5. 6. II 

ka 7. 8. 9. III 
ka

ajalugu 1 2 3 2 2 2 6

inimeseõpetus 1 1 2 1 1 2 1 1 2

ühiskonnaõpetus 1 1 2 2



Sotsiaalainete valdkonna üldeesmärk

• Kujundada õpilastes terviklikku isiksust kõigis 
 arenguvaldkondades, adekvaatset 

 enesehinnangut (füüsiline, vaimne, 
 emotsionaalne ja sotsiaalne), enda ja teiste 

 inimeste positiivset väärtustamist ning 
 terviseteadlikkust; 

• …



Rõhuasetused kooliastmeti

• Esimeses

 
kooliastmes on inimeseõpetuses rõhuasetus õpilase 

 enesekohasele pädevusele ning enese suhestamisele 

 lähiümbrusega, integreerides ühiskonnaõpetuse temaatika. 
• Teises

 
kooliastme keskmeks on õpilase sotsiaalne pädevus ja 

 sotsiaalsete probleemide ennetamine ning õpilase 

 tervisttugevdav ja ‐väärtustav eluviis. 
• Kolmandas

 
kooliastmes keskendutakse õpilase ealiste 

 iseärasuste (murdeiga) ja arenguülesannetega toimetulekule, 

 tervise tervikkäsitlusele ning enese‐

 
ja sotsiaalsetele 

 oskustele.



Õpisisu ülesehitus

Inimeseõpetuse ainekava õpisisu on avatud kohustusliku ning 

 süvendavate ja laiendavate teemade

 
kaudu.

• Jaotuse eesmärgiks on anda võimalus käsitletavate teemade 

 põhjalikumaks avamiseks, süvenemiseks ning vajalike 

 teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamiseks.
• Samuti aitab õpisisu jaotus õppetööd diferentseerida

 
ning 

 arvestada õpilaste ja kohaliku eripära ning ühiskonnas 

 toimuvate muutustega. 
• Õpitulemused põhinevad kohustuslikul ainesisul, kusjuures 

 laiendav ja süvendav õppesisu on avatud inimeseõpetuse 

 õppeprotsessi kirjelduses.



Sisu –
 

millest lähtuda?

• Olemasoleva õppekava analüüs – IÜ

• WHO soovitused ja juhendid (skills‐based 
 health education)(WHO, 2003)

• Tervisekasvatuse teoreetilised lähtekohad



Inimeseõpetuse õppe‐
 

ja 
 kasvatuseesmärgid

Põhikooli inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane tunneb ja 

 väärtustab isiksuse arenemisele ning sotsialiseerumisele 

 kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist

 järgmistes valdkondades:
• enesekohased ja sotsiaalsed oskused,
• füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng, 
• tervis ja tervislik eluviis, 
• turvalisus ja riskikäitumise ennetamine ning
• üldinimlikud väärtused: ausus, hoolivus, vastutustunne ja 

 õiglus.



Muutused õpisisus: 
 näited tervisekasvatuse osas



Muutused: esmaabi
2.klass
• Demonstreerib õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabi võtteid ja abi

 

saamise 

 
võimalusi (näit. haav, kukkumine, mesilase nõelamine, ninaverejooks, praht 

 
silmas, puugi hammustus, põletus ja rästiku hammustus). 

• Teab hädaabi telefoninumbrit ja oskab kutsuda abi.
5.klass
• Kirjeldab kuidas ennast ja teisi inimesi abistada õnnetusjuhtumi

 

korral.
• Teab, kuidas toimida turvaliselt ohuolukorras ja abi kutsuda ning demonstreerib  

 
õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid (näit. külmumine, luumurd, 

 
minestamine, nihestus, peapõrutus, palavik ja päikesepiste).

• Nimetab esmaabi vahendeid ja kirjeldab kuidas neid praktikas kasutada.
8.klass
• Teab, kuidas käituda turvaliselt ohuolukorras ja abi kutsuda allergia, astma, 

 
diabeedi, elektrišoki, epilepsia, lämbumise, mürgituse, palaviku ja valu korral.

• Demonstreerib õpisituatsioonis esmaabivõtteid seoses kuumakahjustuse, 

 
teadvusekaotuse, südameseiskumise ja uppumise korral.



Muutused: uimastid

2.klass: 
• Teab, et ravimeid võetakse siis, kui ollakse haige ning et ravimid võivad olla 

 
inimese tervisele ohtlikud.

3.klass:
• Kirjeldab olukordi ja toob näiteid, kuidas keelduda tegevusest, mis kahjustab tema 

 
tervist.

• Väärtustab tervislikku eluviisi

5.klass:
• Nimetab tervist tugevdavaid ning tervist kahjustavaid tegevusi ning selgitab nende 

 
mõju inimese füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele tervisele.

• Demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid enesekohaseid ja 

 
sotsiaalseid oskusi tubaka, alkoholi ja teiste uimastitega seotud situatsioonides: 

 
emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide 

 
lahendamine ja suhtlemisoskus.

• Kirjeldab tubaka ja alkoholi tarbimise kahjulikku mõju inimese organismile.
• Väärtustab mitmekesist positiivset ja tervislikku elu uimastiteta.



Muutused: uimastid

7.klass:
• Demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid sotsiaalseid oskusi 

 
uimastitega seotud situatsioonides: emotsioonidega toimetulek, 

 
enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine ja 

 
suhtlemisoskus.

• Eristab legaalseid ja illegaalseid uimasteid. 
• Kirjeldab uimastite tarvitamise lühi‐

 

ja pikaajalist mõju inimese füüsilisele tervisele.

8.klass
• Kirjeldab enamlevinud riskikäitumiste tagajärgi, mõju inimese tervisele ja 

 
toimetulekule.

• Kirjeldab ja selgitab enamlevinud riskikäitumiste ennetamise ja sekkumise 

 
võimalusi indiviidi ja grupi tasandilt lähtuvalt seoses igapäevaeluga ning 

 
teadvustab ennetamise ja sekkumise võimalusi ühiskonna tasandil.

• Kirjeldab, mis on vaimne ja füüsiline uimastisõltuvus ja kuidas see kujuneb.
• Kirjeldab ja demonstreerib õpisituatsioonis,  kuidas tõhusalt käituda uimastitega 

 
seotud olukordades.



Suurim muutuja –
 

uus tulija
 8.klass

• I. teema TERVIS. 12 tundi

• II. teema SUHTED JA SEKSUAALSUS. 11 tundi

• III. teema TURVALISUS JA RISKIKÄITUMINE. 9 tundi

• IV. teema INIMENE JA VALIKUD. 3 tundi



Muutuse põhjus:

• IÜ
 

läbiviidud 
 

ainekava 
 

analüüs 
 

tõi 
 

välja 
 

kehtiva 
 ainekava 

 
puudusena 

 
III 

 
kooliastmes 

 
õpilasele 

 mitmete 
 
oluliste 

 
arenguliste 

 
teemade 

 mittekäsitlemise. 
• Ühiskonna vajadused on oluliselt muutunud:

 
mitmed 

 riiklikud 
 

strateegiad 
 

on 
 

planeerinud 
 

nii 
 

uimastite 
 

ja 
 kui 

 
ka 

 
HIV/AIDS‐i 

 
ja 

 
ka 

 
teiste 

 
tervisevaldkondade 

 teemad
 

IÕ
 

aine raamidesse. 
• Seega 

 
ootused 

 
koolile 

 
ühiskonnas 

 
kriitiliste 

 
teemade 

 käsitlemiseks on kõrged.



8.klass

• Kursuse 
 
õpitulemused 

 
taotlevad 

 
õpilaste 

 terviseteadlikkuse 
 

ja 
 

tervisega 
 

seonduva 
 

käitumise 
 analüüsivõime 

 
tõusu 

 
ning 

 
igapäevaelus 

 
vajalike 

 tervise 
 
ja 

 
toimetulekuga 

 
seonduvate 

 
oskuste 

 arendamist. 
• Samuti 

 
toetab 

 
kursuse 

 
sisu 

 
õpilaste 

 
teadmiste 

 
ja 

 oskuste 
 

arendamist 
 

infoühiskonnas 
 

terviseteabe 
 

ja  ‐
 abi 

 
alaste 

 
infoallikate 

 
leidmisel 

 
ja 

 
nende 

 kasutusvõimaluste analüüsimisel.  



Näidistöökava 8.klassile



8.Klass
 I. teema TERVIS. 12 tundi

Kohustuslik Laiendav ja süvendav
* Tervis kui heaoluseisund. Terviseaspektid: füüsiline, vaimne, 
emotsionaalne ja sotsiaalne tervis.  Terviseaspektide 
omavahelised seosed.
* Eesti rahvastiku tervisenäitajad.
* Tervislik eluviis ja sellega seonduvate valikute tegemine ja 
vastutus. Tegurid, mis mõjutavad tervisega seotud valikuid.
* Tervisealased infoallikad ja teenused. Tervisega seonduvate 
infoallikate usaldusväärsus. 
* Kehaline aktiivsus tervise tugevdajana.
Kehaline vormisolek ja sobiva kehalise aktiivsuse valik.
* Toitumise mõju tervisele. Toitumist mõjutavad tegurid.
* Vaimne heaolu. Vaimset heaolu säilitada aitavad tegevused 
ja mõttelaad. 
* Stress. Stressorid. Stressi kujunemine. Stressiga toimetulek.
* Kriis, selle olemus. Käitumine kriisiolukorras. Abistamine, abi 
otsimine ja leidmine.

* Enamlevinud nakkuslikud ja 
mittenakkuslikud haigused.
* Dieedid. Lisaained toidus. 
Optimaalne kehakaal. Müüdid seoses 
toitumisega.
* Treening. Ületreening. Tippsport.
* Vigastuste vältimine.
* Inimese võimalused, õigused ja vastutus 
seoses meditsiiniabiga.
* Enesesisenduse võtted.
* Kurvameelsus ja depressioon, põhjused, 
iseärasused noorukil.



Teema 
 

TERVIS
 

läbimise järel õpilane:

• Kirjeldab füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse tervise vastastikust

 

mõju ja seost.
• Kirjeldab olulisi tervisenäitajaid rahvastiku tervise seisukohalt.
• Analüüsib tegureid, mis võivad mõjutada tervisega seonduvaid otsuseid ning demonstreerib 

 
õpisituatsioonis oskust kasutada otsuste langetamise protsessi tervisega seonduvate valikute 

 
puhul individuaalselt ja koostöös teistega.

• Analüüsib ja hindab erinevate tervisealaste infoallikate ja teenuste kasutamisvõimalusi ja 

 
usaldusväärsust.

• Analüüsib enda tervise seisundit ning teab tegureid ja toimetulekumehhanisme, mis aitavad 

 
säilitada inimese vaimset heaolu.

• Analüüsib inimese kehalise aktiivsuse ja toitumise mõju tervisele.
• Analüüsib oma igapäevase toidu vastavust tervisliku toidu põhimõtetele.
• Selgitab kehalise aktiivsuse mõju inimese füüsilisele, vaimsele, emotsionaalsele ja 

 
sotsiaalsele tervisele.

• Oskab planeerida eri tüüpi kehalist aktiivsust enda igapäevaellu ning väärtustab kehalist 

 
aktiivust eluviisi osana. 

• Selgitab stressi olemust, põhjuseid ja tunnuseid. 
• Kirjeldab stressiga toimetuleku viise ja eristab tõhusaid toimetulekuviise mittetõhusatest.
• Kirjeldab kriisi olemust ja seda, kuidas käituda kriisiolukorras ning teab abi ja toetuse 

 
võimalusi.



II. teema SUHTED JA SEKSUAALSUS
 11 tundi

Kohustuslik Laiendav ja süvendav
* Sotsiaalne tervis ja suhted. Suhete loomine, 
säilitamine ja katkemine. Suhete 
väärtustamine. Armastus.
* Seksuaalsuse olemus: lähedussuhted, 
seksuaalidentiteet, seksuaalne nauding, 
soojätkamine.
* Seksuaalne areng. Seksuaalne orientatsioon.
* Soorollide ja soostereotüüpide mõju inimese 
käitumisele ja tervisele.
* Seksuaalvahekord. Turvaline 
seksuaalkäitumine ja seda mõjutavad tegurid. 
Rasestumisvastased meetodid.
* Seksuaalsel teel levivate haiguste vältimine. 
HIV ja AIDS. Abi ja nõu saamise võimalused

* Õigused, kohustused ja vastutus seoses 
seksuaalsusega.
* Seksuaalsusega seotud seadusandlus.
* Turvalise seksuaalkäitumisega seotud 
väärtused ja otsused.
* Seksuaalsel teel levivate haiguste 
ravivõimalused.
* Ohud seoses prostitutsiooni kaasatusega.
* Ühiskond ja seksuaalsus.



Teema SUHTED JA SEKSUAALSUS
 

läbimise järel 
 õpilane:

• Kirjeldab viise kuidas luua ja säilitada mõistvaid, toetavaid ja lähedasi suhteid sotsiaalsete 

 
suhete kontekstis.

• Demonstreerib õppeolukorras oskusi, mis aitavad kaasa suhete loomisele ja säilitamisele: 

 
üksteise aitamine, jagamine, koostöö

 

ja hoolitsemine. 
• Väärtustab tundeid ja armastust suhetes.
• Selgitab seksuaalsuse olemust ning seksuaalse arengu individuaalsust ja tunnete osa selles 

 
arengus.

• Kirjeldab tunnete ja läheduse jagamise erinevaid viise.
• Selgitab, milles seisneb partnerite vastutus seksuaalsuhetes. 
• Selgitab soorollide ja soostereotüüpide mõju inimese käitumisele ja tervisele.
• Kirjeldab, millised on tõhusad rasestumisvastased meetodid noortele ja millised 

 
käitumisviisid aitavad ennetada nakatumist seksuaalsel teel levivatesse haigustesse.

• Kirjeldab seksuaalsel teel enamlevinud haiguste  ennetamise võimalusi. 
• Teab, mis on HIV ja AIDS ning HIV‐i nakatumise teid ja võimalusi nakatumise vältimiseks.
• Eristab HIV/AIDS‐iga seonduvaid müüte tegelikkusest.
• Väärtustab vastutustundlikku käitumist seksuaalsuhetes.
• Nimetab, kuhu saab pöörduda abi ja nõu saamiseks seksuaaltervisega seonduvates 

 
küsimustes.



III. teema TURVALISUS JA RISKIKÄITUMINE 
 9 tundi

Kohustuslik Laiendav ja süvendav
* Enamlevinud riskikäitumise liigid. 
Riskikäitumise mõju inimese tervisele ja 
toimetulekule. Tõhusad enesekohased ja 
sotsiaalsed oskused riskikäitumisega 
toimetulekul.
* Uimastid ja nende toime 
kesknärvisüsteemile. Uimastitega seonduvad 
vääruskumused.
* Uimastite tarvitamisega seotud isiklikud, 
sotsiaalsed, majanduslikud ja juriidilised riskid.
* Sõltuvuse kujunemine. Sõltuvuse liigid.
* Esmaabi põhimõtted ja käitumine 
ohuolukordades.

* Vägivald suhetes. 
* Tõhusad viisid vägivalla ennetuseks ja 
toimetulekuks.
* Veebisuhtlus ja meediakasutus ennast ja teisi 
mittekahjustaval viisil.
* Uimastid ühiskonnas. 



Teema TURVALISUS JA RISKIKÄITUMINE
 

läbimise 
 järel õpilane:

• Kirjeldab enamlevinud riskikäitumiste tagajärgi, mõju inimese tervisele ja 

 
toimetulekule.

• Kirjeldab ja selgitab enamlevinud riskikäitumiste ennetamise ja sekkumise 

 
võimalusi indiviidi ja grupi tasandilt lähtuvalt seoses igapäevaeluga ning 

 
teadvustab ennetamise ja sekkumise võimalusi ühiskonna tasandil.

• Kirjeldab, mis on vaimne ja füüsiline uimastisõltuvus ja kuidas see 

 
kujuneb.

• Kirjeldab ja demonstreerib õpisituatsioonis,  kuidas tõhusalt käituda 

 
uimastitega seotud olukordades.

• Teab, kuidas käituda turvaliselt ohuolukorras ja abi kutsuda allergia, 

 
astma, diabeedi, elektrišoki, epilepsia, lämbumise, mürgituse, palaviku ja 

 
valu korral.

• Demonstreerib õpisituatsioonis esmaabivõtteid seoses kuumakahjustuse, 

 
teadvusekaotuse, südameseiskumise ja uppumise korral.



IV. teema INIMENE JA VALIKUD
 3 tundi

Kohustuslik Laiendav ja süvendav

* Huvide ja võimete mitmekesisus ja 
valikud. Edukus, väärtushinnangud ja 
prioriteedid elus.
* Mina ja teised kui väärtus.

* Inimese huvide, võimete, iseloomu ja 
väärtuste seos kutsevalikuga.  



Teema INIMENE JA VALIKUD
 

läbimise järel 
 õpilane:

• Analüüsib ennast oma huvide, võimete ja 
 iseloomu põhjal ja seostab seda valikutega 

 elus.
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