
Inimeseõpetuse Ühingu suvekool 2009 
Ida - Virumaal 10.-12. august 

 
Järjekorras juba viies suvekool toimus 10. - 12. augustil 2009.a. Maidla Põhikoolis, Ida - Virumaal.  
 
Teooria ja praktika.  Suvekoolis analüüsisime Riikliku Õppekava inimeseõpetuse ainekava. Merike Kull 
Tartu Ülikoolist  tutvustas tervise teemade kaasaegseid käsitlusi ja seda, mis nende teemade käsitlemisel 
inimeseõpetuses muutunud on.  
REKKi peaspetsialist Erle Põiklik andis põhjaliku ülevaate üleriigilisest inimeseõpetuse tasemetööst. 
Tasemetöö näol on tegemist olulise sammuga inimeseõpetuse kui aine ja seda edasiandvate õpetajate 
väärtustamisel.   
Suvekoolis viidi läbi SWOT analüüs Inimeseõpetuse Ühingu senisest olukorrast ja võimalikest arengutest. 
Jagati praktilisi näpunäiteid inimeseõpetuse metoodilise poole pealt: Koolielu.ee aineekspert Sirje Kautsaar 
tutuvustas veebipõhiste õppematerjalide koostamisest, Anu Rannus Tallinna Kristiine Gümnaasiumist ning 
Silva Kärner Järva-Jaani Gümnaasiumist viisid läbi aktiivõppemeetodeid.  
 
Tunnustati tegijaid.  Suvekooli pidulikuim sündmus toimus 11. augustil konverentsil "Tervis kaasaegses 
inimeseõpetuses", kus anti üle haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase tänukirjad Inimeseõpetuse aasta teo 
2009 laureaatidele (Merike Kull ja Erle Põiklik) ning Inimeseõpetuse aasta õpetaja 2009 laureaatidele (Anu 
Rannus ja Silva Kärner).   
 
Tunnustuse said veel Tallinna Humanitaargümnaasium koolikiusamise ennetamise meeskonnatöö eest, 
Liivi Ilves eduka tegutsemise eest inimeseõpetuse maastikul Viljandimaal. Pille Rokk ja Merit Uueni võtsid 
vastu nominentide tiitli Raplamaa seksuaalprojekti "Miks? Seks?" eest.  
Aasta õpetaja nominendi tiitli said Sirle Blumberg õpetajate koolitamise eest seksuaalharidusteemadel, 
Maie Veier Tallinna Humanitaarümnaasiumist ning Hiie Vähi Keeni Põhikoolist.  
 
Plaanid järgmiseks aastaks.  Suvekoolis osalenud õpetajad ja spetsialistid andsid toimunule väga 
positiivse hinnangu. Ühiselt otsustati, et järgmise aasta suvekool toimub Vormsil.   
 
2009 suvekooli peakorraldajad olid Heli Maaslieb Võru I Põhikoolist, Anna - Liisa Jõgi Hugo Treffneri 
Gümnaasiumist ja Margit Kagadze Kärdla Ühisgümnaasiumist.  
 
Suvekooli korraldamist toetasid Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Eesti riik. 

  



SUVEKOOLI PÄEVAKAVA:  

10. august  

12.30 - kogunemine Kuremäel 
13.00 - tutvumine vaatamisväärsustega 
15.30 - saabumine Maidla Põhikooli, majutamine ja söömine  
16.00 – töötoad: Koolielu.ee aineeksperdi Sirje Kautssaare juhendamisel tutvutakse veebipõhiste õppematerjalide ja 
–programmidega, mis võimaldavad õpetajatel inimeseõpetuse õpetamist kaasajastada ja mitmekesisemaks muuta. 
Kohapeal töötubades luuakse veebipõhiseid õppematerjale ning tehakse ettepanekud IÜ kodulehekülje 
õppematerjalide osa arendamiseks.   
18.00 - õhtusöök 
19.00 - tutvumine mõisaga 
 

11. august   

08.30 - hommikusöök 
10.00 - konverents – „Tervis kaasaegses inimeseõpetuses” 
Konverentsi koosneb kolmest ettekandest, mis keskenduvad terviseteemade kajastamisele riiklikus õppekavas, 
tasemetöös ja õpitegevustes arvestades viimase aja praktikat ja teadustulemusi.  
Ettekandjateks on Merike Kull, PhD (kasvatusteadused); Erle Põiklik, MA (eripedagoogika); Margit Kagadze, TÜ 
pedagoogika magistrant. 
Vene õppekeelega koolide õpetajate osalemise korral tõlgitakse konverents vene keelde.  
13.00 - lõuna 
14.00 – töötoad: Inimeseõpetuse Ühingu arengukava algatamine, ühingu senise tegevuse analüüs, edasiste 
eesmärkide sõnastamine ning tegevuste planeerimine.  
17.00 - Inimeseõpetuse õpetaja 2009 ja Inimeseõpetuse tegu 2009 nominentide ja laureaatide õnnitlemine 
Inimeseõpetuse Ühing korraldab teist aastat konkursse Inimeseõpetuse Õpetaja ja Inimeseõpetuse Tegu. Konkursid 
kuulutati välja 2009. aasta veebruaris.   
18.00 - õhtusöök 
20.00 - sportlikud ja loomingulised tegevused 
 

12. august  

09.00 - hommikusöök 
10.00 – eelmisel päeval toimunud ühingu töötubade kokkuvõte ning edasiste tegevuste sõnastamine. 
12.00 - väike kehakinnitus ja suvekooli lõpetamine 

 


