
PEREKONNAÕPETUS
Missioon ja visioon

9.-10.  augustil  toimunud  suvekoolis  oli  arutusel  ühe  teemana  perekonnaõpetuse  õpetamine 
gümnaasiumi mittestatsionaarses õppes. Kuna riiklik õppekava on täitmiseks, tuleb läbida ka kursus 
„Perekonnaõpetus“.  Lähtuti  seisukohast,  kus  õpetatavad  on  erinevas  vanuses  (18-40  a.) 
toimetulevad isiksused, kellel on kogemus nii perekondlikus- kui ka tööelus.
Tuleb  arvestada,  et  täiskasvanu  on  sotsiaalselt  küps  isiksus,  kellel  uuesti  õppima  asudes  on 
õppimiseks sügavalt isiklikud motiivid ja kes omab kõrgeid ootusi õpetatava suhtes.
Ei tohi unustada, et tal on väljakujunenud vaated, hoiakud ja väärtushinnangud ning ta on teadlik 
oma praktilistest kogemustest. Perekonnaõpetuses ta pigem otsib tuge oma senistele arusaamadele 
ja käsitlustele kui on nõus neid ümber hindama.

Seega prooviti vastata kolmele küsimusele:
1. Millisena näete täiskasvanutele aine õpetamise eesmärki?
2. Kuidas käsitleda antud teemat?
3. Mitu tundi kuluks antud teemaks 35. tunnist (arvestada tuli, et kontakttunde 16-18)?

Töö toimus rühmades. Igal rühmal oli aruteluks üks peatükk perekonnaõpetuse kursusest. Piiratud 
aja tingimustes jõuti arusaamisele, et täiskasvanute õpetamisel tuleb perekonnaõpetuse ainekavasse 
suhtuda diferentseeritult. Tehti järgmised ettepanekud:

1. eesmärk - kuidas arendada ja säilitada kvaliteetseid suhteid perekonnas
2. kõikide teemade käsitluses ilmnes, et õpetajal peaks jääma suunav roll; tehti ettepanek, et 

ehitada ainekava täiskasvanutele üles läbi elukaare, kus siis siduda erinevate vanuste juures 
sissetulevad  valdkonnad  ja  probleemid;  käsitleda  arenguküsimusi  ja  suhte  probleeme 
vestlusringides  –  lähtuvalt  oma  kogemustest;  käsitleda  teemavaldkondi  ettekannetena 
õpilaste endi poolt

3. tuleks teha taustauuring,  milliste  teemade käsitluste  vastu tuntakse rohkem huvi  ja mille 
kohta  vajadus  suurem;  abi  saamise  võimalused  juriidilistes  küsimustes  (uus 
perekonnaseadus)  ja  majanduslikes  küsimustes  (toetused,  ümberõpe,  jne)  vajaksid 
käsitlemiseks rohkem aega; laste-noorte psühholoogia rohkem aega käsitlusteks;

Ei jõutud iga teema eraldi aruteluni. Siit tekkis ka Urmas Lehtsalu ettepanek käsitleda täiskasvanute 
õpetamise spetsiifikat järgmises suvekoolis Saaremaal.

II

Suure töö tulemusena jõuti ühisele seisukohale, et Inimeseõpetuse Ühingu

MISSIOON :

Inimeseõpetuse aine väärtustamine ja arendamine, pakkudes õpetajale kompetentset tuge.

VISIOON:

Inimeseõpetuse Ühingu visioon on sotsiaalselt toimetulev õpilane, kompetentne õpetaja ja 
väärtustatud aineõpetus.
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