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Aine õppe- ja kasvatuseesmärgid

5. klassi inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane tunneb ja väärtustab isiksuse 

arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute 

kujunemist järgmistes valdkondades:

1. enesekohased ja sotsiaalsed oskused;

2. füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng;

3. tervis ja tervislik eluviis;

4. turvalisus ja riskikäitumise ennetamine;

5. üldinimlikud väärtused: ausus, hoolivus, vastutustunne ja õiglus.

Õppetegevus

Teema Õpitulemused
1. Tervis Õpilane:

1) kirjeldab füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist ning selgitab tervise 

olemust nendest mõistetest lähtuvalt;

2) teab enda põhilisi tervisenäitajaid: kehakaalu ja kehapikkust, 

kehatemperatuuri, pulsisagedust ning enesetunnet;

3) nimetab tervist tugevdavaid ja tervist kahjustavaid tegevusi ning selgitab 

nende mõju inimese füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele tervisele;

4) eristab põhilisi organismi reaktsioone stressi korral ning kirjeldab 

nendega toimetuleku võimalusi;

5) väärtustab oma tervist.
2. Tervislik 

eluviis

Õpilane:

1) oskab eristada tervislikke ja mittetervislikke otsuseid igapäevaelus;



2) koostab endale tervisliku toidumenüü ja analüüsib seda, lähtudes 

tervisliku toitumise põhimõtetest;

3) kirjeldab tervisliku toitumise põhimõtteid ning väärtustab neid;

4) selgitab, kuidas on toitumine seotud tervisega;

5) teab kehalise tegevuse mõju oma tervisele ja toob selle kohta näiteid;

6) oskab hinnata oma päevakava, lähtudes tervisliku eluviisi 

komponentidest;

7) hindab ja oskab planeerida kehalise aktiivsuse piisavust oma 

igapäevategevuses;

8) väärtustab tervislikku eluviisi.
3. Murdeiga ja 

kehalised 

muutused

Õpilane:

1) kirjeldab murdeiga inimese elukaare osana ning murdeeas toimuvaid 

muutusi seoses keha ning tunnetega;

2) aktsepteerib oma kehalisi muutusi ja teab, kuidas oma keha eest 

hoolitseda;

3) teab, et murdeiga on varieeruv ning igaühel oma arengutempo;

4) teab suguküpsuse tunnuseid ja esmaste sugutunnuste seost 

soojätkamisega.
4. Turvalisus 

ja 

riskikäitumine

Õpilane:

1) kirjeldab olukordi, kus saab ära hoida õnnetusjuhtumeid;

2) selgitab, miks liikluseeskiri on kohustuslik kõigile, ning kirjeldab, kuidas 

seda järgida;

3) teab, et õnnetuse korral ei tohi enda elu ohtu seada, ning kuidas abi 

kutsuda;

4) nimetab meediast tulenevaid riske oma käitumisele ja suhetele;

5) suheldes meedia vahendusel, mõistab vahendatud suhtlemise olemust 

ning vastutust oma sõnade ja tegude eest;

6) väärtustab turvalisust ja ohutut käitumist;

7) demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid enesekohaseid 

ja sotsiaalseid oskusi tubaka, alkoholi ja teiste uimastitega seotud 

olukordades: emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline 

mõtlemine, probleemide lahendamine ja suhtlusoskus;



8) kirjeldab tubaka ja alkoholi tarbimise kahjulikku mõju inimese 

organismile;

9) väärtustab mitmekesist positiivset ja tervislikku elu uimastiteta.
5. Haigused ja 

esmaabi

Õpilane:

1) oskab kirjeldada, kuidas hoida ära levinumaid nakkus- ja 

mittenakkushaigusi;

2) selgitab ja toob näiteid, kuidas haigusi ravitakse meditsiiniliste ja 

rahvameditsiini vahenditega;

3) teab, mis on HIV ja AIDS ning kuidas ennast kaitsta HIViga nakatumise 

eest;

4) kirjeldab, kuidas ennast ja teisi inimesi abistada õnnetusjuhtumi korral;

5) teab, kuidas toimida turvaliselt ohuolukorras ja abi kutsuda, ning 

demonstreerib õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid (nt kõhuvalu, 

külmumine, luumurd, minestamine, nihestus, peapõrutus, palavik ja 

päikesepiste);

6) nimetab esmaabivahendeid ja kirjeldab, kuidas neid praktikas kasutada;

7) väärtustab enda ja teiste inimeste elu.
6. Keskkond ja 

tervis

Õpilane:

1) kirjeldab tervislikku elukeskkonda, lähtudes oma kodukoha loodus- ja 

tehiskeskkonnast;

2) eristab tegureid, mis muudavad elukeskkonna turvaliseks ja tervist 

tugevdavaks või mitteturvaliseks ja tervist kahjustavaks;

3) kirjeldab õpikeskkonna mõju õpilase õpitulemustele.

Üldpädevused

1) Väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast; väärtustada tervislikku eluviisi.

2) Sotsiaalne pädevus – teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning 

erinevate keskkondade reegleid; teha koostööd teiste inimestega erinevates 

situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel.

3) Enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja 

tugevaid külgi; järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise 



tervisega seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme.

4) Õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks 

vajaminevat teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut.

5) Suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada.

6) Matemaatikapädevus – suutlikkus lugeda ja mõista erinevaid skeeme, graafikuid, 

tabeleid jm.

7) Ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud 

teadmisi ja oskusi, korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste 

eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.

Lõiming teiste 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, oskus loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning 

väärtustada matemaatilist käsitlust, mõista selle sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset 

tähendust.

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 – 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

koostöö põhimõtteid tervislikku eluviisi järgides.

Läbivad teemad

Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine:

− vaimne tervis, stress, tervislik keskkond;

− enesehinnang, -analüüs, sotsiaalsed oskused.

Keskkond ja keskkonna jätkusuutlikkus:

− tervislik keskkond, tervislik eluviis;

− uimastite tarvitamisega seotud riskid, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, inimene.

Kultuuriline identiteet:

− tervislik keskkond, vaimne, kehaline ja sotsiaalne tervis.

Teabekeskkond:

− turvalisus ja riskikäitumine.

Tehnoloogia ja innovatsioon:

− kõik inimeseõpetuse teemad.

Tervis ja ohutus 

− tervislik eluviis ja sellega seonduvad valikud;

− enesekohased ja sotsiaalsed oskused;

− uimastite tarvitamise ohud.

Väärtused ja kõlblus



− tervislik eluviis.

Õppemetoodika

Sobivamad meetodid erinevate teemade käsitlemiseks on: 

1. vestlused, mille aluseks on elulised situatsioonid, tekkinud probleemid; 

kogemused, vestlusele ärgitavad tekstid või pildid;

2. rollimängud;

3. probleemülesannete lahendamine ning vastuste otsimine; individuaalselt, 

rühmatöös või ühises arutelus;

4. praktilised õppused, katsed;

5. mängud;

6. ristsõnad jm.

Hindamine

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest.

Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või 

praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste 

vastavust taotletavatele õpitulemustele. 

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.

Õpitulemuste hindamisel kasutatakse sõnalisi hinnanguid ja numbrilisi hindeid. 

Hindamise põhiülesanne on toetada õpilase arengut, et kujuneks positiivne minapilt ja 

adekvaatne enesehinnang, kusjuures oluline on õpilase enda roll hindamisel, pakkudes 

võimalusi enesehindamiseks.

Inimeseõpetuses hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi, kuid ei hinnata hoiakuid ega 

väärtusi.

Hoiakute ja väärtuste kohta antakse õpilasele tagasisidet.

Aineteadmiste ja -oskuste ning hoiakute hindamine võib kanda nii kujundava kui ka 

kokkuvõtva hindamise ülesandeid, kusjuures põhirõhk on kujundaval hindamisel. 

Õpitulemuste hindamisevormid on mitmekesised, sisaldades suulisi, kirjalikke ja 



praktilisi ülesandeid.

Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane:

1) selgitab ning kirjeldab mõistete sisu ja omavahelisi seoseid;

2) selgitab oma arvamusi, hinnanguid, seisukohti ja suhtumisi, seostades neid omandatud

teadmistega;

3) eristab, rühmitab, võrdleb ja analüüsib olukordi, seisundeid, tegevusi ning tunnuseid

lähtuvalt õpitulemustest;

4) demonstreerib faktide, mõistete ning seaduspärasuste tundmist lähtuvalt õpiülesannete

sisust.

Praktiliste ülesannete puhul õpilane:

1) rakendab teoreetilisi teadmisi praktiliselt õpisituatsioonis;

2) demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpisituatsioonis;

3) kirjeldab õpitulemustes määratud teadmiste ja oskuste rakendamist igapäevaelus.

Ainealased projektid

Klass aitab korraldad tervist edendavaid koolisiseseid üritusi. 

Klass osaleb aasta jooksul vähemalt ühes koolidevahelises tervisedenduslikus projektis.

Kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid

Õpik: K. Lepik „Tervist, tervis!“ Koolibri 2007

Töövihik: K. Lepik „Tervist, tervis!“ Koolibri 2007

2012.a. ilmuvad uue õppekava põhised õpik ja töövihik.
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Aine õppe- ja kasvatuseesmärgid

6. klassi  inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane tunneb ja väärtustab isiksuse 

arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute 

kujunemist järgmistes

valdkondades:

1. enesekohased ja sotsiaalsed oskused;

2. füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng;

3. üldinimlikud väärtused: ausus, hoolivus, vastutustunne ja õiglus.

Õppetegevus

Teema Õpitulemused
1. Mina ja 

suhtlemine

Õpilane:

1) analüüsib enda iseloomujooni ja -omadusi, väärtustades 

positiivseid jooni ja omadusi;

2) mõistab, mis mõjutab enesehinnangut ning kuidas see kujuneb;

3) mõistab enesekontrolli olemust ning demonstreerib 

õpisituatsioonis oma käitumise

kontrolli, saades hakkama vihaga ja teiste emotsioonidega;

4) oskab selgitada ja põhjendada oma väärtusi seoses 

eneseanalüüsiga.
2. Suhtlemine 

teistega

Õpilane:

1) tunneb ära enda ja teiste inimeste põhilised vajadused ning 

teadvustab neid;



2) teab suhtlemise olemust ning väärtustab tõhusate suhtlusoskuste 

vajalikkust;

3) eristab verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist;

4) kirjeldab erinevaid mitteverbaalseid suhtlusvahendeid ning nende 

mõju verbaalsele suhtlemisele;

5) demonstreerib õpisituatsioonis aktiivse kuulamise võtteid;

6) mõistab eneseavamise mõju suhtlemisele;

7) demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas väljendada oma tundeid 

verbaalselt, säilitades ja tugevdades suhteid;

8) teadvustab eelarvamuste mõju suhtlemisele igapäevaelus ja toob 

selle kohta näiteid;

9) eristab ning kirjeldab kehtestavat, agressiivset ja alistuvat käitumist 

ning mõistab nende käitumiste mõju suhetele;

10) teab, et „ei” ütlemine on oma õiguste eest seismine, ning oskab 

partnerit arvestavalt öelda „ei” ennast ja teisi kahjustava käitumise 

korral ning aktsepteerib partneri „ei” ütlemist ennast ja teisi 

kahjustava käitumise korral;

11) väärtustab positiivset suhtumist endasse ja teistesse.
3. Suhted teistega Õpilane:

1) kirjeldab tõhusate sotsiaalsete oskuste (üksteise aitamise, jagamise, 

koostöö ja

hoolitsemise) toimimist igapäevaelus;

2) oskab abi pakkuda ning teistelt abi vastu võtta;

3) väärtustab hoolivust, sallivust, koostööd ja üksteise abistamist;

4) eristab inimeste erinevaid rolle suhetes ning nende muutuvat 

iseloomu;

5) tähtsustab oskust panna end teise inimese olukorda ja mõista tema 

tundeid ning väärtustab

empaatilist suhtlemist;

7) väärtustab sõprust kui vastastikuse usalduse ja toetuse allikat;

8) mõistab isikuiseärasusi ning teadvustab soolisi erinevusi ja 



inimeste erivajadusi.
4. Konfliktid Õpilane:

1) selgitab konflikti häid ja halbu külgi ning aktsepteerib konflikte 

kui osa elust;

2) teab, eristab ja kirjeldab efektiivseid ning mitteefektiivseid 

konflikti lahendamise viise;

3) kasutab õpisituatsioonis konflikte lahendades tõhuseid viise ning 

väärtustab neid.
5. Otsustamine ja 

probleemilahendus

Õpilane:

1) teab ja oskab õpisituatsioonis otsuseid langetades leida erinevaid 

lahendusviise;

2) kirjeldab otsustades erinevate lahendusviiside puudusi ja eeliseid;

3) selgitab ja kirjeldab eri situatsioonidesse sobiva parima 

käitumisviisi valikut.
6. Positiivne 

mõtlemine

Õpilane:

1) nimetab ja väärtustab enda ning teiste positiivseid omadusi;

2) väärtustab positiivset mõtlemist.

Üldpädevused

1) Väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, 

loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri 

sündmustega.

2) Sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku 

kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida 

ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha 

koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi 

ning arvestada neid suhtlemisel.

3) Enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja 

tugevaid külgi; järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise 

tervisega seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme.



4) Õpipädevus – suutlikkus hankida õppimiseks vajaminevat teavet; planeerida õppimist 

ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates 

kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja 

nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust.

5) Suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades 

olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista 

teabe- ja tarbetekste.

6) Matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada sümboleid ning meetodeid erinevaid 

ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades.

7) Ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud 

teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis 

peituvaid võimalusi; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste 

eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.

Lõiming teiste  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, oskus loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning 

väärtustada matemaatilist käsitlust, mõista selle sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset 

tähendust.

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 – 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

koostöö põhimõtteid tervislikku eluviisi järgides.

Läbivad teemad

Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine:

− vaimne tervis, stress, tervislik keskkond;

− enesehinnang, -analüüs, sotsiaalsed oskused.

Keskkond ja keskkonna jätkusuutlikkus:

− tervislik keskkond, tervislik eluviis;

− konfliktid.

Kultuuriline identiteet:

− suhtlemine ja suhted teistega.

Teabekeskkond:

− turvalisus ja riskikäitumine;

− suhtlemisvahendid; 

− kriitiline mõtlemine.

Tehnoloogia ja innovatsioon:

− kõik inimeseõpetuse teemad;



− infoallikad ja seoses valikutega.

Tervis ja ohutus 

− enesekohased ja sotsiaalsed oskused.

Väärtused ja kõlblus

− tervislik eluviis;

− mina ja suhtlemine;

− enese arendamine, inimsuhteid toetavad reeglid ja normid, sallivus, ausus, 

hoolivus, usaldus, empaatia, erinevuste ja mitmekesisuse väärtustamine, vastutus, 

õiglus.

Õppemetoodika

Sobivamad meetodid erinevate teemade käsitlemiseks on: 

1. vestlused, mille aluseks on elulised situatsioonid, tekkinud probleemid; 

kogemused, vestlusele ärgitavad tekstid või pildid;

2. rollimängud;

3. projektid;

4. probleemülesannete lahendamine ning vastuste otsimine; individuaalselt, 

rühmatöös või ühises arutelus;

5. praktilised õppused, katsed;

6. mängud;

7. ristsõnad.

Hindamine

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest.

Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või 

praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste 

vastavust taotletavatele õpitulemustele. 

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.



Õpitulemuste hindamisel kasutatakse sõnalisi hinnanguid ja numbrilisi hindeid. 

Hindamise põhiülesanne on toetada õpilase arengut, et kujuneks positiivne minapilt ja 

adekvaatne enesehinnang, kusjuures oluline on õpilase enda roll hindamisel, pakkudes 

võimalusi enesehindamiseks. Inimeseõpetuses hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi, 

kuid ei hinnata hoiakuid ega väärtusi. Hoiakute ja väärtuste kohta antakse õpilasele 

tagasisidet. Aineteadmiste ja -oskuste ning hoiakute hindamine võib kanda nii kujundava 

kui ka kokkuvõtva hindamise ülesandeid, kusjuures põhirõhk on kujundaval hindamisel. 

Õpitulemuste hindamisevormid on mitmekesised, sisaldades suulisi, kirjalikke ja 

praktilisi ülesandeid.

Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane:

1) selgitab ning kirjeldab mõistete sisu ja omavahelisi seoseid;

2) selgitab oma arvamusi, hinnanguid, seisukohti ja suhtumisi, seostades neid omandatud

teadmistega;

3) eristab, rühmitab, võrdleb ja analüüsib olukordi, seisundeid, tegevusi ning tunnuseid

lähtuvalt õpitulemustest;

4) demonstreerib faktide, mõistete ning seaduspärasuste tundmist lähtuvalt õpiülesannete

sisust.

Praktiliste ülesannete puhul õpilane:

1) rakendab teoreetilisi teadmisi praktiliselt õpisituatsioonis;

2) demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpisituatsioonis;

3) kirjeldab õpitulemustes määratud teadmiste ja oskuste rakendamist igapäevaelus.

Ainealased projektid

Klass osaleb Tallinna ja Harjumaa piirkondlikus ohutusalases projekstis „Kaitse end ja 

aita teist!“ 

Kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid

Õpik: Suhtlemine on lahe, M. Kagadze, K. Kullasepp, Koolibri 2005

Töövihik: Suhtlemine on lahe, M. Kagadze, K. Kullasepp, Koolibri 2005

2013.a. ilmuvad uue õppekava põhised õpik ja töövihik.



AINEKAVA

Autor(id): Kersti Lepik
Õppeaine: INIMESEÕPETUS
Klass: 7. klass
Tunde nädalas ja õppeaastas: 1 tund nädalas, 35 õppeaastas
Rakendumine: 1.9.11
Koostamise alus: Põhikooli riiklik õppekava, Loo Keskkooli õppekava

Aine õppe- ja kasvatuseesmärgid

7. klassi  inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane tunneb ja väärtustab isiksuse 

arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute 

kujunemist järgmistes

valdkondades:

1. enesekohased ja sotsiaalsed oskused;

2. füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng;

3. tervis ja tervislik eluviis;

4. turvalisus ja riskikäitumise ennetamine;

5. üldinimlikud väärtused: ausus, hoolivus, vastutustunne ja õiglus.

Õppetegevus

Teema Õpitulemused
1. Inimese elukaar ja 

murdeea koht selles

1. Iseloomustab murde- ja noorukiea arenguülesandeid 

üleminekul lapseeast täiskasvanuikka.

2. Kirjeldab, kuidas mõjutavad inimese kasva-mist ja arengut 

pärilikud ning keskkonnategurid.

3. Toob näiteid inimese võimaluste kohta ise oma eluteed 

kujundada ning mõistab enda vastutust oma elutee 

kujundajamisel.

4. Kirjeldab põhilisi enesekasvatusvõtteid: eneseveenmist, 



enesetreeningut, eneseergutust ja -karistust ning 

enesesisendust.
2. Inimese mina 1. Selgitab, mis on minapilt ja enesehinnang.

2. Kirjeldab positiivse endassesuhtumise kujundamise ja 

säilitamise võimalusi.

3. Kasutab eneseanalüüsi oma teatud iseloomu-jooni, huve, 

võimeid ja väärtusi määrates.

4. Väärtustab võimalusi oma iseloomu, huve, võimeid ja 

väärtusi positiivses suunas kujundada ning toob nende kohta 

näiteid.

5. Kirjeldab inimeste erinevaid iseloomujooni, huve, võimeid 

ja väärtusi ning mõistab toetavate suhete rikastavat  iseloomu.

6. Kirjeldab suhete säilitamise ning konfliktide vältimise 

võimalusi.

7. Demonstreerib õpisituatsioonistõhusaid konfliktide 

lahendamise viise.
3. Inimene ja rühm 1. Iseloomustab erinevaid rühmi ning liigitab neid suuruse, 

liikmetevahelise läheduse ja ülesande järgi.

2. Kirjeldab inimeste erinevaid rolle rühmades ning nende 

mõju inimese käitumisele.

3. Mõistab normide ja reeglite vajalikkust ühiselu toimimisel 

ning korraldamisel.

4. Võrdleb erinevate rühmade norme ja reegleid ning kirjeldab

nende erinevusi.

5. Kirjeldab rühma kuulumise positiivseid ja negatiivseid 

külgi.

6. Demonstreerib õpisituatsioonistoimetulekut rühma survega.

7. Selgitab sõltumatuse ja autoriteedi olemust inimsuhetes.

8. Väärtustab inimsuhteidtoetavaid reegleid ja norme.
4. Turvalisus ja 

riskikäitumine

1. Demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid

sotsiaalseid oskusi uimastitega seotud olukordades: 

emotsioonidega toimetulek, enesetunneta-mine, kriitiline 



mõtlemine, probleemide lahendamine ja suhtlemisoskus.

2. Demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid käitumisviise 

kiusamise ja vägivalla korral koolis.

3. Eristab legaalseid ning illegaalseid uimasteid.

4. Kirjeldab uimastite tarvitamise lühi- ja pikaajalist mõju 

inimese füüsilisele tervisele.
5. Inimese mina ja murdeea 

muutused

1. Kirjeldab põhimuresid küpsemisperioodil ning nendega 

toimetuleku võimalusi.

2. Selgitab, milles seisneb suguküpsus.

3. Kirjeldab omadusi, mis teevad noormehe ja neiu 

meeldivateks suhtluskaaslasteks.

4. Selgitab soorolli olemust ning kirjeldab  soostereotüüpset 

suhtumist.

5. Kirjeldab inimliku läheduse erinevaid avaldumisviise: 

vastastikust seotust ja meeldimist, sõprust ning armumist.

6. Kirjeldab, milles seisneb inimese vastutus seksuaalsuhetes.

7. Selgitab turvalise seksuaalkäitumise põhimõtteid.
6. Õnn 1. Mõistab, et toimetulek iseenda ja oma eluga tagab õnne ning 

rahulolu.

Üldpädevused

1) Väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega.

2) Sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku 

kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida 

ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha 

koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi 

ning arvestada neid suhtlemisel.

3) Enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja 

tugevaid külgi; järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise 

tervisega seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme.



4) Õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks 

vajaminevat teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, 

sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; 

analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise 

vajadust.

5) Suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades 

olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista 

teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid 

keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt.

6) Matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid 

ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades.

7) Ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud 

teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis 

peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata 

initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta 

arukaid riske.

Lõiming teiste  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, oskus loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning 

väärtustada matemaatilist käsitlust, mõista selle sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset 



tähendust.

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 – 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

koostöö põhimõtteid tervislikku eluviisi järgides.

Läbivad teemad

Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine:

− vaimne tervis, stress, tervislik keskkond;

− enesehinnang, -analüüs, sotsiaalsed oskused;

− inimene oma elutee kujundajana, suhtlemisoskus, vastutus seoses valikutega, 

soorollid ja soostereotüübid, huvid ja võimed, väärtushinnangud, prioriteedid elus.

Keskkond ja keskkonna jätkusuutlikkus:

− tervislik keskkond, tervislik eluviis;

− konfliktid; 

− uimastite tarvitamisega seotud riskid, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, inimene 

oma elutee kujundajana, enesekohased ja sotsiaalsed oskused, probleemide 

lahendamine.



Kultuuriline identiteet:

− tervislik keskkond, vaimne, kehaline ja sotsiaalne tervis;

− suhtlemine ja suhted teistega;

− grupid, sallivus.

Teabekeskkond:

− turvalisus ja riskikäitumine;

− suhtlemisvahendid; 

− kriitiline mõtlemine.

Tehnoloogia ja innovatsioon:

− kõik inimeseõpetuse teemad;

− infoallikad ja seoses valikutega.

Tervis ja ohutus 

− tervislik eluviis ja sellega seonduvad valikud;

− enesekohased ja sotsiaalsed oskused;

− uimastite tarvitamise ohud.

Väärtused ja kõlblus

− tervislik eluviis;

− mina ja suhtlemine;

− enese arendamine, inimsuhteid toetavad reeglid ja normid, sallivus, ausus, 

hoolivus, usaldus, empaatia, erinevuste ja mitmekesisuse väärtustamine, vastutus, 

õiglus.

Õppemetoodika

Sobivamad meetodid erinevate teemade käsitlemiseks on: 

1. vestlused, mille aluseks on elulised situatsioonid, tekkinud probleemid; 

kogemused, vestlusele ärgitavad tekstid või pildid;

2. rollimängud;

3. probleemülesannete lahendamine ning vastuste otsimine; individuaalselt, 

rühmatöös või ühises arutelus;

4. praktilised õppused, katsed;



5. õppekäigud;

6. mängud;

7. ristsõnad;

8. loovtööd.

Hindamine

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest.

Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või 

praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste 

vastavust taotletavatele õpitulemustele. 

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.

Õpitulemuste hindamisel kasutatakse sõnalisi hinnanguid ja numbrilisi hindeid. 

Hindamise põhiülesanne on toetada õpilase arengut, et kujuneks positiivne minapilt ja 

adekvaatne enesehinnang, kusjuures oluline on õpilase enda roll hindamisel, pakkudes 

võimalusi enesehindamiseks.

Inimeseõpetuses hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi, kuid ei hinnata hoiakuid ega 

väärtusi.

Hoiakute ja väärtuste kohta antakse õpilasele tagasisidet.

Aineteadmiste ja -oskuste ning hoiakute hindamine võib kanda nii kujundava kui ka 

kokkuvõtva hindamise ülesandeid, kusjuures põhirõhk on kujundaval hindamisel. 

Õpitulemuste hindamisevormid on mitmekesised, sisaldades suulisi, kirjalikke ja 

praktilisi ülesandeid.

Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane:

1) selgitab ning kirjeldab mõistete sisu ja omavahelisi seoseid;

2) selgitab oma arvamusi, hinnanguid, seisukohti ja suhtumisi, seostades neid omandatud

teadmistega;

3) eristab, rühmitab, võrdleb ja analüüsib olukordi, seisundeid, tegevusi ning tunnuseid

lähtuvalt õpitulemustest;

4) demonstreerib faktide, mõistete ning seaduspärasuste tundmist lähtuvalt õpiülesannete



sisust.

Praktiliste ülesannete puhul õpilane:

1) rakendab teoreetilisi teadmisi praktiliselt õpisituatsioonis;

2) demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpisituatsioonis;

3) kirjeldab õpitulemustes määratud teadmiste ja oskuste rakendamist igapäevaelus.

Ainealased projektid

7. kl. inimeseõpetuse kursuse lõpuks on  planeeritud projekt-õppekäik, mis on jalgsimatk 

Jõelähtme valla Liivamäe, Maardu ja Saha külades. Õppekäik lõimib erinevaid 

õppeaineid.

Klass aitab korraldad tervist edendavaid koolisiseseid üritusi.

Lähtudes läbivatest teemadest võib õpilane teha õppeaineid lõimiva loovtöö, milleks on 

uurimus, projekt või muu taoline. Loovtöö temaatika valib kool, täpsema teemavaliku 

teevad õpilased. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.

Kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid

Õpik: I. Kraav, K. Kõiv Inimeseõpetus Koolibri 2002.a.

Töövihik: K. Kõiv Inimeseõpetus Koolibri 2008.a.

Töölehed: K. Lepik Inimeseõpetus 7. kl.

Uued õpik ja töövihik ilmuvad 2011/2012 õa jooksul.



AINEKAVA

Autor(id): Kersti Lepik
Õppeaine: INIMESEÕPETUS
Klass: 8. klass
Tunde nädalas ja õppeaastas: 1 tund nädalas, 35 õppeaastas
Rakendumine: 1.9.12
Koostamise alus: Põhikooli riiklik õppekava, Loo Keskkooli õppekava

Aine õppe- ja kasvatuseesmärgid

8. klassi inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane tunneb ja väärtustab isiksuse 

arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute 

kujunemist järgmistes

valdkondades:

1. enesekohased ja sotsiaalsed oskused;

2. füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng;

3. tervis ja tervislik eluviis;

4. turvalisus ja riskikäitumise ennetamine;

5. üldinimlikud väärtused: ausus, hoolivus, vastutustunne ja õiglus.

Õppetegevus

Teema Õpitulemused
1. Tervis Õpilane:

1) kirjeldab füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse tervise 

vastastikust mõju ning seost;

2) kirjeldab olulisi tervisenäitajaid rahvastiku tervise seisukohalt;

3) analüüsib tegureid, mis võivad mõjutada otsuseid tervise kohta, 

ning demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid viise otsuste langetamisel 

tervisega seonduvate valikute puhul individuaalselt ja koostöös 

teistega; 

4) analüüsib ja hindab erinevate tervise infoallikate ning teenuste 

kasutamise võimalusi ja usaldusväärsust;



5) analüüsib enda tervise seisundit ning teab, mis tegurid ja 

toimetulekumehhanismid aitavad säilitada inimese vaimset heaolu;

6) analüüsib inimese kehalise aktiivsuse ja toitumise mõju tervisele;

7) analüüsib oma igapäevatoidu vastavust tervisliku toidu 

põhimõtetele;

8) selgitab kehalise aktiivsuse mõju inimese füüsilisele, vaimsele, 

emotsionaalsele ja sotsiaalsele tervisele;

9) oskab planeerida eri tüüpi kehalist aktiivsust oma igapäevaellu ning 

väärtustab kehalist aktiivsust eluviisi osana;

10) selgitab stressi olemust, põhjusi ja tunnuseid;

11) kirjeldab stressiga toimetuleku viise ja eristab tõhusaid 

toimetulekuviise mittetõhusatest;

12) kirjeldab kriisi olemust ja seda, kuidas käituda kriisiolukorras; teab 

abi ja toetuse võimalusi.
2. Suhted ja 

seksuaalsus

Õpilane:

1) kirjeldab viise, kuidas luua ning säilitada mõistvaid, toetavaid ja 

lähedasi suhteid sotsiaalse tervise kontekstis;

2) demonstreerib õpisituatsioonis oskusi, mis aitavad kaasa suhete 

loomisele ja säilitamisele: üksteise aitamine, jagamine, koostöö, 

teineteise eest hoolitsemine;

3) väärtustab tundeid ja armastust suhetes;

4) selgitab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu individuaalsust 

ning tunnete osa selles arengus;

5) kirjeldab tunnete ja läheduse jagamise viise;

6) selgitab, milles seisneb partnerite vastutus seksuaalsuhetes;

7) selgitab soorollide ja soostereotüüpide mõju inimese käitumisele 

ning tervisele;

8) kirjeldab, millised on tõhusad rasestumisvastased meetodid noortele 

ja millised käitumisviisid aitavad ära hoida nakatumist seksuaalsel teel 

levivatesse haigustesse;

9) kirjeldab seksuaalsel teel levivate haiguste ärahoidmise võimalusi;



10) teab, mis on HIV ja AIDS ning HIVi nakatumise teid ja võimalusi 

nakatumise vältimiseks;

11) eristab HIVi ja AIDSi müüte tegelikkusest;

12) väärtustab vastutustundlikku käitumist seksuaalsuhetes ja kirjeldab 

seksuaalõigusi kui seksuaalsusega seotud inimõigusi;

13) nimetab, kuhu saab pöörduda abi ja nõu saamiseks seksuaaltervise 

küsimustes.
3. Turvalisus ja 

riskikäitumine

Õpilane:

1) kirjeldab levinumate riskikäitumiste tagajärgi, mõju inimese 

tervisele ja toimetulekule;

2) kirjeldab ja selgitab levinumate riskikäitumiste ärahoidmise ja 

neisse sekkumise võimalusi indiviidi ja rühma tasandil, lähtudes 

igapäevaelust, ning teadvustab ennetamise ja sekkumise võimalusi 

ühiskonna tasandil;

3) kirjeldab, mis on vaimne ja füüsiline uimastisõltuvus ning kuidas 

see kujuneb;

4) kirjeldab ja demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas käituda 

uimastitega seotud olukordades;

5) teab, kuidas käituda turvaliselt ohuolukorras ning kutsuda abi 

allergia, astma, diabeedi, elektrišoki, epilepsia, lämbumise, mürgituse, 

palaviku ja valu korral;

6) demonstreerib õpisituatsioonis esmaabivõtteid kuumakahjustuse, 

teadvusekaotuse, südameseiskumise ja uppumise korral.
4. Inimene ja 

valikud

Õpilane analüüsib ennast oma huvide, võimete ja iseloomu põhjal ning 

seostab seda valikutega elus.

Üldpädevused

1) Väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega.

2) Sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku 

kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida 

ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha 



koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi 

ning arvestada neid suhtlemisel.

3) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja 

tugevaid külgi; järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise 

tervisega seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme.

4) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks 

vajaminevat teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, 

sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; 

analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise 

vajadust.

5) Suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades 

olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista 

teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid 

keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt.

6) Matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid 

ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades.

7) Ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud 

teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis 

peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata 

initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta 

arukaid riske.

Lõiming teiste  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, oskus loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning 

väärtustada matemaatilist käsitlust, mõista selle sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset 

tähendust.

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 – 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

koostöö põhimõtteid tervislikku eluviisi järgides.

Läbivad teemad

Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine:

− vaimne tervis, stress, tervislik keskkond;

− enesehinnang, -analüüs, sotsiaalsed oskused;

− inimene oma elutee kujundajana, suhtlemisoskus, vastutus seoses valikutega, 

soorollid ja soostereotüübid, huvid ja võimed, väärtushinnangud, prioriteedid elus.

Keskkond ja keskkonna jätkusuutlikkus:



− tervislik keskkond, tervislik eluviis;

− konfliktid; 

− uimastite tarvitamisega seotud riskid, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, inimene 

oma elutee kujundajana, enesekohased ja sotsiaalsed oskused, probleemide 

lahendamine.

Kultuuriline identiteet:

− tervislik keskkond, vaimne, kehaline ja sotsiaalne tervis;

− suhtlemine ja suhted teistega.

Teabekeskkond:

− turvalisus ja riskikäitumine;

− kriitiline mõtlemine.

Tehnoloogia ja innovatsioon:

− kõik inimeseõpetuse teemad;

− infoallikad ja seoses valikutega.

Tervis ja ohutus 

− tervislik eluviis ja sellega seonduvad valikud;

− enesekohased ja sotsiaalsed oskused;

− uimastite tarvitamise ohud.

Väärtused ja kõlblus

− tervislik eluviis;

− mina ja suhtlemine;

− enese arendamine, inimsuhteid toetavad reeglid ja normid, sallivus, ausus, 

hoolivus, usaldus, empaatia, erinevuste ja mitmekesisuse väärtustamine, vastutus, 

õiglus.

Õppemetoodika

Sobivamad meetodid erinevate teemade käsitlemiseks on: 

1. vestlused, mille aluseks on elulised situatsioonid, tekkinud probleemid; 

kogemused, vestlusele ärgitavad tekstid või pildid;

2. rollimängud;



3. projektid;

4. probleemülesannete lahendamine ning vastuste otsimine; individuaalselt, 

rühmatöös või ühises arutelus;

5. praktilised õppused, katsed;

6. mängud;

7. loovtööd.

Hindamine

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest.

Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või 

praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste 

vastavust taotletavatele õpitulemustele. 

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.

Õpitulemuste hindamisel kasutatakse sõnalisi hinnanguid ja numbrilisi hindeid. 

Hindamise põhiülesanne on toetada õpilase arengut, et kujuneks positiivne minapilt ja 

adekvaatne enesehinnang, kusjuures oluline on õpilase enda roll hindamisel, pakkudes 

võimalusi enesehindamiseks.

Inimeseõpetuses hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi, kuid ei hinnata hoiakuid ega 

väärtusi.

Hoiakute ja väärtuste kohta antakse õpilasele tagasisidet.

Aineteadmiste ja -oskuste ning hoiakute hindamine võib kanda nii kujundava kui ka 

kokkuvõtva hindamise ülesandeid, kusjuures põhirõhk on kujundaval hindamisel. 

Õpitulemuste hindamisevormid on mitmekesised, sisaldades suulisi, kirjalikke ja 

praktilisi ülesandeid.

Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane:

1) selgitab ning kirjeldab mõistete sisu ja omavahelisi seoseid;

2) selgitab oma arvamusi, hinnanguid, seisukohti ja suhtumisi, seostades neid omandatud

teadmistega;

3) eristab, rühmitab, võrdleb ja analüüsib olukordi, seisundeid, tegevusi ning tunnuseid



lähtuvalt õpitulemustest;

4) demonstreerib faktide, mõistete ning seaduspärasuste tundmist lähtuvalt õpiülesannete

sisust.

Praktiliste ülesannete puhul õpilane:

1) rakendab teoreetilisi teadmisi praktiliselt õpisituatsioonis;

2) demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpisituatsioonis;

3) kirjeldab õpitulemustes määratud teadmiste ja oskuste rakendamist igapäevaelus.

Ainealased projektid

Lisanduvad ainekavasse septembriks 2012.

Kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid

Õppekirjandus ilmub 2012.a. septembriks.


