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Inimeseõpetuse Ühingu Suvekool 2006 
Pärnumaal 18. – 20. augustil 

 
Inimeseõpetuse Ühing korraldas teist aastat järjest suvekooli õpetajatele üle Eesti, kes 
annavad inimeseõpetuse aineid nii üldharidus- kui ka erikoolides. Eelmisel aastal oli 
põhirõhk õpilaste sotsiaalsete oskuste parandamisel ning õppekava arendustegevusega 
seonduv. Käesoleval aastal toimus suvekool Kabli looduskeskuses, Pärnumaal. 
 
Osalejaid: 17 inimest 
Silva Kärner, Liivi Ilves, Kristi Kivisaar, Margit Kagadze, Siivi Hansen, Anu Rannus, 
Maie Angerjas, Eva Palk, Kersti Lepik, Tamara Janson, Pille Kadak, Silva Kolk, Ülle 
Närska, Karin Pärtel 
 
Lektorid ja töörühmade juhid: Elen Kihl, Triin Pomerants, Mare Liiger, Ülle Närska, 
Margit Kagadze 
 
Korraldajad: Inimeseõpetuse Ühingu juhatus, eesotsas Margit Kagadzega 
 
Rahastajad: osavõtumaksud, IÜ omafinantseering, Riiklik Eksami- ja 
Kvalifikatsioonikeskus (16 000 EEKi). 
 
Muljed osalejalt: 
“Suvekool oli üks mõnus suvepikendus ja vaikne häälestus sügiseseks tormijooksuks. Hea kui tööks 

valmistumisel aitavad kaasa ühte meelt ja mõtlemist inimesed- sai uusi mõtteid! Huvitav, tore, naljakas, 

õpetlik. Toetan igati inimeseõpetusega seotud toimetusi ja kindlasti osalen kui vaja.” Anu Rannus 

 
 
Kokkuvõte suvekooli sisust 
 

Osalejaid oli 17. Teemadest keskenduti füüsilisele tervisele (toitumine, kehaline 
aktiivsus) ja narkomaania ennetamisele. Algselt planeeritud seksuaalkasvatuse ja 
erivajadustega laste temaatika jäi seekord käsitlemata, kuna vastavalt suvekoolis 
osalenute soovile ning hetkeolukorra vajadustele võeti tähelepanu alla vaimse tervisega 
seonduv ning jätkati arutelu õppekavaarenduse teemadel. 
Järgnevalt toome kokkuvõtte suvekoolis toimunud tegevustest:  
 
a) Õpitoad 
 
1. Kehaimidž – kuidas mõista ja aidata söömishäiretega noort?  

(moderaatoriks Elen Kihl, Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus SENSUS, MSc 
kliinilises psühholoogias) 

Kokkuvõte: õpituba alustas Elen Kihl mõtlemapaneva küsimusega, millised kogemused 
on osalejatel endil dieedi pidamise, kehakaalu langetamise või juurde võtmise teemaga. 
Antud metoodikat kasutades aitas moderaator osalejad paremini ennast õpitoaks 
häälestada. Järgnevalt arutleti selle üle mida söömishäired (anorexia ja bulimia nervosa) 

endast kujutavad; mis võib olla nende põhjuseks (psühhoanalüütiline, peredünaamiline, 
kognitiiv – käitumuslik seletus); millised on söömisprobleemide mõjutegurid 
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(sotsiokultuurilised, soorollist ja kultuurist tulenevad mõjud) ja riskitegureid (nt 
teismelised ja noored täiskasvanud, raskused tunnete väljendamise või valitsemisega, 
kiusamine jms.). Pikemalt peatuti tüüpilistel mõtlemisvigadel söömishäirete puhul (nt 
ebauslik mõtteviis, liigne üldistamine, liialdamine jms.) ja sellel, kuidas kehaimidži 
teemat  kooliklassis käsitleda (nt tuleb arvestada konkreetse klassi olukorrast, rõhutada 
mõtteviisi, et kehakuju ja kaal ei ole ainus väärtus elus, võtta aluseks tervislik toitumise 
teema jms.) Õpituba lõpetati üldiste soovitustega söömisprobleemidega noortega 
suhtlemisel (nt. vältida vaidlemist noorega ja tema väidete ümberlükkamist; sisendada 
usku kuid mitte anda katteta lubadusi; suhelda avatud küsimustega, viia ennast kurssi 
professionaalse abi võimaluste ja tingimustega jms.). 
 

2. Kehaline aktiivsus – kellele, miks ja millisel viisil? 
(moderaatoriks Triin Pomerants, Tartu Ülikool, MSc spordipedagoogika doktorant) 

Kokkuvõte: õpitoas arutleti selle üle, mida lugeda kehaliseks aktiivsuseks (nt tervisesport, 
tervislike valikute tegemine, sporditrennis osalemine jms.), kuidas valida endale 
optimaalne kehaline koormus (nt arvestades vanust, kehakaalu, tervislikku seisundit 
jms.). Viidi läbi aktiivtöö, kus erinevad grupid koostasid SWOT analüüsi ühest 
spordialast (nt korvpalli, maadluse ja jalgpalli tugevused, nõrkused, ohud ning 
võimalused). Vastav harjutus andis hea võimaluse vaadata sportimist uues valguses ning 
välja tuua alternatiivseid võimalusi, kuidas antud spordiala saaks veel harrastada. Lisaks 
auditoorsele tööle tehti läbi ka mäng, mille käigus sai aktiivselt liikuda (lendavate 
taldrikute lennutamine ja püüdmine) ja teineteist paremini tundma õppida (igaüks rääkis 
endast ja hiljem tuli seda teistel meenutada). Positiivne on see, et kui osalejad ise 
aktiivtöödes kaasa teevad, siis on ka suurem tõenäosus, et on olemas motivatsioon seda 
proovida ka õpilastega. 

 
3. Millised on uued võimalused narkomaania ennetamisel? 

(moderaatoriks Mare Liiger, Tallinna Kiirabihaigla arst, MSc sotsiaaltöös) 
Kokkuvõte: õpitoas arutleti selle üle, kuidas kogukonnas viia läbi esimese astme 
prevensiooni (nende hulgas, kes veel ei tarvita uimasteid). Mare Liiger tõi positiivse 
näitena ühe maakonna, kus ümarlaua taga istusid erinevate osapoolte esindajad (nt 
maavalitsus, politsei, õpetajad, meedikud jt), et kokkuleppida tegevuskava narkomaania 
ennetamisel (kes mida teeb? kes keda saab aidata? jne.). Probleemina toodi välja 
õpetajate teadmatus sellest, kuidas käituda õpilasega, kellel ta kahtlustab narkojoovet; kas 
kool võiks teha nn narkoreide, kuidas lapsevanemad suhtuvad sellesse jne.  
Ühe võimalusena kooliklassis narkomaania temaatika käsitlemisel pakkus lektor välja 
eluoskuste õpetamist, kus räägitakse sellest, kuidas konkreetsetes kriisisituatsioonides 
käituda ja ka kuidas nendesse olukordadesse sattumist vältida. Analüüsialuseks võeti 
noortefilm “Back to the future” , mis on loodud Steven Spielbergi meeskonna poolt 
kaasates psühholooge. Filmis jookseb läbi mitu probleemi (nt alkoholism perekonnas, 
seksuaalsuhete loomisega seotud riskid noorukieas, kiusamiskäitumine jms.), mille üle 
saab õpilastega arutleda. 
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4. Kuidas hoida vaimset tervist?  
(moderaatoriks Ülle Närska, naeruteraapia koolitaja) 

Kokkuvõte: üha enam on füüsilise tervise kõrval hakatud tänapäeval tähelepanu pöörama 
ka vaimsele tervisele. Siinkohal on väga oluline tegeleda ka õpetajate vaimse heaolu 
tunde tõstmisega. Üks võimalus on läbi teha naerujooga harjutusi. Metoodika on pärit 
Indiast ning põhineb erinevate naerusilpide (nt he-he-hee-ha-ha-haa) väljaütlemisel nii, et 
inimene hakkaks tunnetama oma kehas toimuvat. Narujooga tegemine grupis loob erilise 
vabastava atmosfääri, kuid võib inimeses esile kutsuda ka emotsionaaleid puhanguid, 
mida ta ei osanud ette näha (nt sisemine kurbus, seletamatu nutuhoog vms.). Kuigi 
kunstlikult tekitatud naer ei ole siiras vabastab see mitmeid lihaseid pingest, paneb need 
ka tööle ning soodustab seda, et inimene tavaolukorras väljendaks ennast avala siira 
naeruga rohkem ja ei piirduks vaid muigega. Naermine on terviseks! 
 
5. Inimese- ja ühiskonnaõpetuse ainekava tööversioonide analüüs 

(moderaatoriks Margit Kagadze, inimeseõpetuse ainenõukogu liige) 
Kokkuvõte: suvekoolist osavõtjad olid eelnevalt tutvunud inimese- ja ühiskonnaõpetuse 
ainekava erinevate tööversioonidega ning kohapeal jätkus põhjalikum analüüs ning 
parandusettepanekute tegemine. Jõuti järeldusele, et ainekava parendamiseks on veel 
pikk tee käia ning ainekavade koostajatel tuleb kasuks erinevate spetsialistide kaasamine 
(nt teadurid, inimeseõpetuse-, ühiskonnaõpetuse- ja tervisespetsialistid, tegevõpetajad jt.). 
Suvekooli aruteludest väljakoorunud ideed olid aluseks Inimeseõpetuse Ühingu 
seisukohtade formuleerimiseks, mis edastati Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse 
õppekavaarenduse osakonnale käesoleva aasta 27. septembril. Samuti on Inimeseõpetuse 
Ühing avaldanud soovi osaleda aineraamatute koostamisel ning esitanud enda esindajad 
25. septembril REKKile. 
 
b) Vestlusring õpetajalt – õpetajale 
Õpetajad jagasid kogemusi efektiivsetest didaktilis-metoodilistest võtetest. Toodi välja 
mitukümmend erinevat metoodilist võtet, mida inimeseõpetuse tunnis kasutada (nt 
praktilised, loomingulised ja mängulised ülesanded jms.). Jõuti järeldusele, et õpetajad 
vajaksid kogumikku, mis sisaldaks huvitavaid töölehti, ülesannete kirjeldusi jms.  
 
c) Infotund 
Jagati infot, ideid ja kogemusi erinevates maakondades inimeseõpetust puudutavate 
ürituste, konkursside ja tegevuste kohta. Leiti, et mitmed üritused, mis seni on toimunud 
maakonna tasemel võiksid olla vabariiklikud (nt uurimustööd, kirjandusvõistlus, 
temaatilised lauamängud jms.). Samuti tutvustati uusi ainealaseid materjale (nt Tervise 
Arengu Instituudi väljaantud “Eesti koolide terviseedenduslike tegevuste hea praktika” ja 
“Terviseedendus koolis. Juhendmaterjal tervisenõukogudele”). 
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Hinnang tegevustele 
 

Kokkuvõttes võib öelda, et Inimeseõpetuse Ühingu suvekool täitis oma eesmärgi. 
Osalejatel tõusis teadlikkus kehalise aktiivsuse tähtsusest, tasakaalustatud ja tervislikust 
toitumisest, narkomaania ennetamise olulisusest ja vaimse tervise hoidmise võimalustest 
ning sellest kuidas neid teemasid käsitleda koolitunnis.  

Traditsiooniliste hindamislehtede asemel said osalejad ise esitada ja vastata teineteise 
küsimustele suvekoolis käsitletud teemade kohta. Teadlikkuse tõus käsitletud teemadest 
väljendub nii teadmisi kui ka hoiakuid väljaselgitavates küsimustes, kuid ka selles, kas 
osatakse ise omandatu põhjal küsimusi formuleerida. Siinkohal toon välja mõned 
suvekoolis osalenute esitatud küsimused teineteisele, millele leiti ka edukalt vastused:  
- Milline on perekonna dünaamiline seletus toitumishäiretele? 
- Kust saab abi toitumishäiretega inimene? 
- Millised on üldised soovitused suhtlemisel söömishäiretega noorega? 
- Mille poolest erineb anoreksik buliimikust? 
- Millisest riigist on pärit naerujooga? 
- Milliseid elundeid mõjutab naermine? 
- Kuidas vältida naerukrampe? 
- Mitu miimilist lihast on inimesel? 
- Kuidas arvutada kehamassiindeksit? 
- Kuidas tõsta ja parandada töövõimet? 
- Mille järgi valida sinule sobiv kehalise aktiivsuse vorm? 
- Kuidas arvutada max pulssi kehalise koormuse ajal? 
- Mida annab inimesele kehaline aktiivsus? 
- Millised on narkoennetuse uuemad ja efektiivsemad suunad? 
- Mille poolest erinevad primaarne ja sekundaarne prevensioon? 
- Milles seisneb vesipiibu salakavalus? 
- Mida ootad riigilt narkoprobleemide lahendamisel? 
- Milliseid nippe said siit koolis rakendamiseks? 
 
 
Suvekooli kokkuvõtte koostas:       01.10.2006 
Margit Kagadze       
       


