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Inimeseõpetuse suvekool 2007 
Hiiumaal 13. – 15. augustil 

 
Inimeseõpetuse Ühing korraldas kolmandat aastat järjest suvekooli õpetajatele üle Eesti, kes 
annavad inimeeõpetuse aineid nii üldharidus- kui ka erikoolides. Eelmisel aastal oli põhirõhk 
vaimsel tervisel ja õppekava arendusel. Käesoleval aastal jätkati vaimse tervise temaatikaga, 
millele lisaks arendati õpetaja enda kutseoskuste arendamine, inimeseõpetuse aineolümpiaadi 
ettevalmistamine ja seksuaalkasvatuslikud teemad.  Oluline rõhk oli diskussioonidel ning 
kogemuslikul õppimisel. Üritus leidis aset Kalda puhketalus (Malvastes) ja Hiiumaa 
Teavitamis- ja Nõustamiskeskuses (Kärdlas). 
 
Osalejaid: 33 inimest 
 
Lektorid ja töörühmade juhid: Erle Põiklik, Margit Kagadze, Lia Gramakovski, Liivi Ilves, 
Silva Kärner, Monika Loit – Kilgas, Pille Kadak, Kai Haldre. 
 
Korraldajad: Inimeseõpetuse Ühingu juhatuse liikmed Erle Põiklik ja Margit Kagadze 
 
Rahastajad: osavõtumaksud, IÜ omafinantseering, Hasartmängumaksu Nõukogu (36 820.-), 
Hiiu Maavalitsus (10 000.-) ja Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (6000.-). 
 
Muljeid osalejatelt: 
Tänan! Oli väga meeldiv ja tore! 
Lõõgastav ja hariv 
Enne uut õppeaastat saab energiat 
Tänud meeldiva vastuvõtu eest Hiiumaal 
Programm oli hea 
Väga meeldib aktiivne puhkus 
Tahan tänada korraldajaid kõrge taseme eest. Kuhu veel? 
Äratab meeled algavaks õppeaastaks 
Terve päev oli vaja peaga tööd teha ja kaasa mõelda 
Pingelised ja pikad päevad 
Lõputult hea koht: meri ja tuul, saarele omased tegevused, tõeline akude laadimine 
Õnn on olla koos nii suurepäraste inimestega 
 
Kokkuvõte suvekooli sisust: 
 
a) Sissejuhatus suvekooli 
Hea psühhosotsiaalne keskkond ja vaimne tervis kui eduka õppeprotsessi eeldus 
(moderaatoriteks Erle Põiklik ja Margit Kagadze, IÜ juhatuse liikmed). 
 
b) Õpitoad 
1. Õpetaja isiksuse arendamine läbi loov- ja aktiivtööde (lektoriks Lia Gramakovski, 
psühholoog, õpetaja) 
2. Kepikõnni ABC (lektoriks Liivi Ilves, Eesti Kepikõnni Liidu instruktor, kehalise kasvatuse 
õpetaja, füsioterapeut)  
3. Stress ja tervis. Teadlik hingamine ja enesetaastamine (lektoriks Monika Loit – Kilgas, 
psühholoog) 
4. Aineolümpiaad inimeseõpetuses (moderaatoriks Silva Kärner, vanemõpetaja-metoodik) 
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5. Meie meeled (lektoriks Liivi Ilves, viipekeele tõlk, vanemõpetaja) 
6. Õpetajaraamatu koolitus: Seksuaalkasvatuse metoodika (lektoriteks Kai Haldre, naistearst 
ja Margit Kagadze, õpetaja) 
 
c) Infotund 
Mis toimub inimeseõpetuse maastikul? (moderaatoriks Pille Kadak, psühholoog, õpetaja) 
 
d) Meelelahutuslik programm  
Militaarmatk Tahkunas Urmas Seliranna juhtimisel ning paadisõit Kärdla sadamast. 
 
Hinnang tegevustele 
 
Kokkuvõttes võib öelda, et Inimeseõpetuse Ühingu suvekool täitis oma eesmärgi. Osalejad 
said uusi teadmisi ja kogemusi jagada tervisedenduslikel teemadel ja parandada enda 
kutseoskusi.  
Siinkohal toon välja konkreetsemad eesmärgid, mis olid esitatud REKKi projektitaotlusesse 
ning nende täitmise kohta teave. 

1) on ettevalmistatud ja läbi viidud üldhariduskoolide inimeseõpetuse õpetajate suvekool 
– eesmärk täidetud (Suvekool toimus 13. - 15.08.07); 

2) ettekannete temaatika aitab kaasa tervisekasvatuse metoodiliste materjalide 
koostamisele- eesmärk täidetud. Teemadest käsitleti vaimset tervist (nt loengud 
teemadel: hea psühhosotsiaalne keskkond ja vaimne tervis kui eduka õppeprotsessi 
eeldus ning stress ja tervis), erivajadusi (loeng teemal: meie meeled) ja 
seksuaalkasvatusega seonduvat (nt loengud seksuaalkasvatuse metoodikast). Vastavalt 
hinnangulehtede kokkuvõttele hindasid osalejad kõrgelt terviseteemade kasutegurit 
edaspidiseks tööks; 

3) on koostatud tegevuskava inimeseõpetuse vabariikliku olümpiaadi ning metoodilise 
materjalikogu ettevalmistamiseks - eesmärk osaliselt täidetud. Suvekooli arutelu 
tulemusena alustati inimeseõpetuse baasteadmiste kohta ülesannete koostamist 
põhikooli õpilastele, mida käesoleval aastal pilotiseeritakse koostöös 
Lastekaitseliiduga võistlusmängus „Kas mina tean?“;  

4) suvekoolis kogetust avaldatakse artikkel Õpetajate Lehes – eesmärk osaliselt 
täidetud. Suvekooli meediakajastus toimus Kadi raadios 14. augustil, kirjalik 
kokkuvõte Inimeseõpetuse Ühingu koduleheküljele on koostamisel ning Õpetajate 
Lehes kajastame toimunut siis, kui ilmub inimeseõpetuse eri. 

 
 
 
 
Kokkuvõtte koostas: 
Margit Kagadze 
 


