
Inimeseõpetus, 10.klass 

Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) mõistab inimühiskonna ajaloos ja tänapäeval toimuvate ühiskondlike muutuste protsesse 
ning olulisemate sündmuste põhjuseid ja tagajärgi; 
2) austab demokraatiat ning inimõigusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid ning on 
seadusekuulekas, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi ning tunneb kodanikuvastutust; 
3) on omandanud oma tulevikuvisiooni, kavandab seda ja tegutseb oma tulevikuplaanide 
täitumise nimel; 
4) huvitub iseenda, oma rahva, kogukonna ja maailma arengust, kujundab oma arvamuse 
ning on aktiivne ja vastutustundlik kodanik; 
5) tunneb mõningaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ning kasutab neist mõnda 
õppetöös, seostades õpitut igapäevaeluga; 
6) tunneb erinevate rahvaste kultuure, nende eripära ning suhtub lugupidavalt 
individuaalsetesse, kultuurilistesse ja maailmavaatelistesse erinevustesse, juhul kui need 
vaated pole inimsusevastased; 
7) on omandanud teadmisi ja oskusi sotsiaalselt aktsepteeritud käitumisest ning 
Inimeste vahelistest suhetest, mis aitavad kaasa tõhusale toimimisele erinevates 
sotsiaalsetes kontekstides, väärtustades neid; 
8) on omandanud teadmisi ja oskusi, mis toetavad tervikliku ning autonoomse inimese 
kujunemist, väärtustades positiivset suhtumist endasse ja teistesse 

Inimeseõpetust õpitakse 1 kohustusliku kursusena: „Perekonnaõpetus“. 
 

Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilaste sotsiaalses elus vajalike 
toimetulekuoskuste arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilastes terviklikku isiksust, 
sotsiaalset kompetentsust, terviseteadlikkust ning üldinimlikke väärtusi, nagu ausus, 
hoolivus, sallivus, vastutustunne ja õiglus. Lähtuvalt inimeseõpetuse üldeesmärgist 
keskendutakse gümnaasiumis sellele, et toetada iseseisva, ennast analüüsiva, endaga 
toimetuleva, teisi arvestava ja aktsepteeriva ning ennast ja teisi väärtustava inimese 
kujunemist seoses perekonnaõpetuse ja psühholoogia kursuses omandatavate teadmiste, 
oskuste ning hoiakutega. 
 
Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes 
Väärtuspädevuse kujundamist toetavad kõik ainevaldkonna õppeained erinevate 
rõhuasetuste kaudu. Näiteks toetavad ajalugu, ühiskonnaõpetus ja geograafia suutlikkust 
mõista humanismi, demokraatia ja jätkusuutliku arengu põhiväärtusi ning juhinduda nendest 
oma tegutsemises, samuti lugupidavat suhtumist erinevatesse maailmavaatelistesse 
tõekspidamistesse. Inimeseõpetus toetab väärtussüsteemide mõistmist, mõtete, sõnade ja 
tunnetega kooskõlas elamist ning oma valikute põhjendamist, enda heaolu kõrval ka teiste 
arvestamist. Oskust seista vastu kesksete normide rikkumisele kujundab ühiskonnaõpetus. 
Enesemääratluspädevuse kujundamisel on oluline roll kõigil valdkonna õppeainetel. 
Inimeseõpetus toetab õpilase eneseanalüüsivõime kujunemist; õpetab hindama oma nõrku 
ja tugevaid külgi, järgima terveid eluviise, lahendama iseendaga, oma vaimse ja füüsilise 
tervisega seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme. Rahvusliku, kultuurilise ja 
riikliku enesemääratluse kujunemist toetavad ka teised valdkonna õppeained. 



Õpipädevust toetatakse oskuste kujundamise kaudu. Iga sotsiaalvaldkonna õppeaine 
kujundab suutlikkust organiseerida õpikeskkonda ning hankida õppimiseks vajaminevaid 
vahendeid ja teavet, samuti oma õppimise planeerimist ning kuidas kasutada õpitut 
erinevates kontekstides ja probleeme lahendades. Õppetegevuse ja tagasiside kaudu 
omandavad õppijad eneseanalüüsi oskuse ning suudavad selle järgi kavandada oma 
edasiõppimist. 
Suhtluspädevuse kujundamisel on oluline roll kõigil valdkonna õppeainetel. Suutlikkust 
ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada erinevates suhtlusolukordades; lugeda ning mõista 
teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid 
keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt taotlevad 
kõik valdkonna õppeained. 
Matemaatikapädevust – suutlikkust analüüsida erineval kujul esitatud statistilisi andmeid 
(graafikud, tabelid, diagrammid) ja teha nende põhjal järeldusi, kasutada matemaatilisi 
sümboleid ja meetodeid erinevate ülesannete lahendamisel, näiteks ajaarvamine ja 
ressursside planeerimine, ja tulemuse tõesuse kontrollimisel – toetavad õppetegevuse 
kaudu kõik valdkonna õppeained. 
Ettevõtlikkuspädevuse peamine kujundaja on ühiskonnaõpetus, kuid ka teised valdkonna 
õppeained. Õpitakse nägema probleeme ja neis peituvaid võimalusi, seadma eesmärke, 
genereerima ideid ja neid teostama; õpitakse initsiatiivikust ja vastutust, tegema koostööd 
eesmärkide teostamiseks; õpitakse tegevust lõpule viima, reageerima paindlikult 
muutustele, võtma arukaid riske ning tulema toime ebakindlusega; õpitakse valima sobivaid 
ja loovaid meetodeid, et teostada ideid, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ning 
ressursside adekvaatsele analüüsile ja tegevuse tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas 
eesmärkidega. 
 
Lõiming 
Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega 
Sotsiaalained on teiste ainevaldkondadega seotud valdkonnapädevuste kujundamise kaudu. 
Suhtluspädevus – 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, 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 kultuuri ja 
teiste kultuuride erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu; 
suhtlemine mitmekultuurilises ühiskonnas; võõrkeeleoskus. 
Matemaatikapädevus – ajaarvamine; ressursside planeerimine (aeg, raha); matemaatiline 
kirjaoskus, arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid); oskus 
probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideid 
analüüsida ning tulemuse tõesust kontrollida; oskus loogiliselt arutleda, põhjendada ja 
tõestada ning väärtustada matemaatilist käsitlust kui analüüsimeetodit. 
Loodusteaduslik pädevus – geograafilise asendi ja looduskeskkonna mõju inimühiskonna 
arengule, inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna 
jätkusuutlikkus säästlik tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh 
keskkonnaprobleemide märkamine, mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku, sh 
loodushoidliku eluviisi väärtustamine. 



Tehnoloogiline pädevus – ametid ja elukutsed erinevates ühiskondades, tehnika ja tootmise 
arengu seos muutustega ühiskonnas; tööturg, kutsesuunitlus ja karjääri planeerimine; oskus 
hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; mõista tehnoloogia 
nüüdisaegseid arengutrende ning tehnoloogia ja teaduse omavahelisi seoseid; rakendada 
tänapäevaseid tehnoloogiaid tõhusalt ja eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonna 
kujundamisel; kasutada tehnilisi vahendeid eesmärgipäraselt ning säästlikult, järgides 
seejuures ohutuse ja autoriõiguste kaitse nõudeid. 
Kunstipädevus – Eesti, Euroopa ja erinevate maailma rahvaste kultuuri teemade käsitlemine 
ja kultuuriloomingu väärtustamine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja 
eneseteostus, rahvakultuur, loominguline eneseväljendusoskus. 
Kehakultuuripädevus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust tervisliku 
eluviisi osana erinevatel ajastutel, meditsiinisaavutuste rolli ühiskonna arengus; arendada 
sallivat suhtumist kaaslastesse ning järgida ausa koostöö põhimõtteid. 
 
Läbivad teemad 
Lõiming läbivate teemadega realiseerub kõigis valdkonna õppeainetes nii eesmärkide, 
õpitulemuste kui ka õppesisu tasandil. 
Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” – inimeste erinevate tegevusalade 
areng eri ajajärkudel, majanduslikud protsessid ühiskonnas ning nende mõju inimtegevusele; 
elukestva õppe väärtustamine ning koostööoskuse kujundamine erinevate õpitegevuste, sh 
õppekäikude kaudu, mis toetavad kokkupuudet erinevate elukutsetega; töösuhteid 
käsitlevad õigusaktid. 
Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” – keskkonna kui terviku väärtustamine, 
inimtegevuse mõju keskkonna arengule ja keskkonnaprobleemide lahendamisele, inimkonna 
kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja inimarengu erinevate tunnuste 
vastastikuse seotuse mõistmine, inimtegevusega kaasnevad riskid; isiklike seisukohtade 
kujundamine keskkonnaküsimustes, sotsiaalse aktiivsuse olulisus. 
Läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” – demokraatliku ühiselu korraldamise 
väärtustamine, koostööoskus, algatusvõime toetamine ja vabatahtlikkusel põhineva 
tegutsemise väärtustamine; ettevõtlikkuse ja kodanikualgatuse roll ühiskonnas. 
Läbiv teema „Kultuuriline identiteet” – roll kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride 
vahendajana; kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsuse mõistmine; osalemine 
kultuuridevahelises kommunikatsioonis; sallivuse, oma kultuuri ja teiste kultuuride pärandi 
väärtustamine, diskrimineerimise taunimine; mineviku ja tänapäeva ühiskondade kultuurilise 
mitmekesisuse teadvustamine ning tunnustamine. 
Läbiv teema „Teabekeskkond” – oma teabevajaduste määramine ja sobiva teabe leidmine; 
kriitilise teabeotsingu ja -analüüsi oskuste arendamine; meedia toimimise ja mõju 
teadvustamine; avalikus ruumis (sh teabekeskkonnas) kehtivate reeglite tundmine ning 
autoriõiguste kaitse järgimine. 
Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” – tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- 
ja eluviisile, elukvaliteedile ning keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus; tehnoloogiate 
toimimise ja arengusuundade tundmine erinevates eluvaldkondades; tehnoloogiliste, 
majanduslike, sotsiaalsete ning kultuuriliste uuenduste vastastikused mõjud; tehnoloogilise 
arengu positiivsed ja negatiivsed mõjud ning tehnoloogia arengu ja selle kasutamise eetilised 
küsimused; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine eluliste probleemide 
lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks. 
Läbiv teema „Tervis ja ohutus” – käitumisviiside ohutustaseme ning lühi- ja pikaajaliste 



tagajärgede analüüsimine tervise ja turvalisuse seisukohalt; alkoholi ja tubaka, keskkonna ja 
ühiskonna (sh eakaaslaste) mõju analüüsimine tervisele ning ohutusalaste otsuste 
langetamisele. 
Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus” – väärtuste ja kõlbeliste normide analüüsimine; erinevate 
väärtussüsteemide ning nende seoste tundmine ajaloolis-kultuurilises kontekstis, religiooni 
ja maailmavaatega seoses; isiklike väärtushoiakute ja kõlbeliste tõekspidamiste refleksioon; 
erinevate vaadete ja seisukohtade arvestamine oma tegevust planeerides; mitmekesisuse 
kui ühiskonna rikkuse ja arengu tingimuse väärtustamine. 
 

Inimeseõpetus: kursus „Perekonnaõpetus”, 10.klass 
 
Üldalused 
Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Gümnaasiumi perekonnaõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) kujuneb terviklikuks, iseseisvaks ja teisi arvestavaks isiksuseks; 
2) omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on esmavajalikud perekonnaeluks; 
3) omandab valmiduse tunnetada iseennast ja oma rolli nii kasvuperekonna kui ka enda 
loodava perekonna liikmena. 
 
Õppeaine kirjeldus 
Perekonnaõpetuse kursuses keskendutakse perekonnaelu psühholoogiale, sotsioloogiale, 
eetikale, perekonnaõigusele, majandamisele ja perekonna rollile ühiskonnas, et toetada 
vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamist tulevase perekonnaelu alusena. Kursus 
aitab ka tunnetada, mõtestada ja analüüsida olemasolevate kogemuste alusel oma rolli 
kasvuperekonnas ning arendada vastutustunnet loodavaks perekonnaeluks nii üksikisikuna 
kui ka ühiskonnas. 
Perekonnaõpetuse kursus toetab eelkõige õpilaste enesemääratlus-, sotsiaalse ja 
väärtuspädevuse kujunemist. Teistest õppeainetest on kursus tihedalt seotud loodusainete, 
kirjanduse ja teiste sotsiaalvaldkonna ainetega. 
Õppetegevuse valikul lähtutakse inimeseõpetuse üldisest eesmärgist, et toetada õpilase 
isiksuse arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute 
kujunemist, kusjuures põhirõhk on hoiakute kujundamisel. Õpilane õpib tundma ühiskonnas 
toimivaid demograafilisi, sotsiaalseid, majanduslikke ja ajaloolisi protsesse ning nähtusi, mis 
mõjutavad pereelu struktuure ja protsesse. Samuti integreerib õppeaine sotsiaalainete 
õppimisel saadud teadmisi ja oskusi ning eelmistel kooliastmetel õpitut, süstematiseerides 
õpitut perekonnaelu kontekstis ühiskonnas. Sestap rõhutatakse inimeseõpetuse praktilist ja 
rakenduslikku kallakut. Õppetegevused on aine eesmärkidest lähtuvalt õpilase jaoks 
mõistetavad ja tähenduslikud ning toetavad arusaama õpitava vajalikkusest. Kogu 
ainekäsitlus on võimalikult elulähedane. 
 
Õppe-metoodiliselt on tähtsad kolm valdkonda: 
1) mitmekesised õppemeetodid, sh aktiivõppemeetodid (nt arutelud, rollimängud, 
rühmatööd, paaristööd, projektitööd, uurimistööd, juhtumianalüüsid, ajurünnakud jne) ning 
praktilised ülesanded (nt vaatlused, intervjuud jne); 
2) individuaalse ja kollektiivse õppe võimaldamine; 
3) õppe sidumine koolivälise eluga (nt projektitööd, uurimistööd, kohtumised erinevate 



inimestega jne), tagades aine seotuse igapäevaeluga. 
 
Õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid on metoodiliselt mitmekesised, luues 
võimalused nii individuaalseks kui ka kollektiivseks õppeks ning sidudes selle igapäevaeluga. 
Väärtuskasvatus ja hoiakute kujundamine vaimse õpikeskkonna osana toimub üksteist 
mõistvas õhkkonnas ning on suunatud õpilaste positiivse mõtlemise arendamisele oma 
arengu- ja toimetulekuvõimaluste üle. Soodne sotsiaalne õpikeskkond toetub eelkõige 
õpilaste isikupära ja isiklike seisukohtade austamisele ning võimalustele vabalt arvamust 
avaldada, võimalustele initsiatiiviks, osalemiseks ja tegutsemiseks nii üksi kui ka koos 
teistega. 
Perekonnaõpetuses õpitakse teatud teemasid ülevaate korras ja teatud teemasid sügavuti. 
Teemasid võib käsitleda nii üksteisele järgnevatena kui ka integreerituna, et saavutada 
oskuste-, teadmiste- ja väärtuspõhised õpitulemused. 
 
 Gümnaasiumi õpitulemused 
Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) selgitab kooselu ja perekonna eri vormide osa üksikisiku ning ühiskonna elus; 
2) väärtustab perekonda ning teab, oskab näha ja analüüsida lähedaste inimsuhete rolli 
inimese elus ning oma vastutust suhetes; 
3) analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna seisukohast ning omab valmidust 
korraldada argielu kodus, arvestades pereliikmete turvalisust, vajadusi ja tervist; 
4) tunneb abielu ja perekonna psühholoogilist, õiguslikku ning majanduslikku külge, 
teadvustades ühiskonna mõju perekonna kasvatustegevusele; 
5) selgitab lapse arengu põhiküsimusi ja lapsevanema rolli lapse kasvatamises; 
6) selgitab püsisuhte olemust ning selle seost seksuaalsuse ja armastusega, väärtustades 
usaldust ning positiivsed tundeid; 
7) tunnetab iseennast, oma rolli ja vastutust nii kasvuperekonna kui ka loodava perekonna 
liikmena; 
8) omab valmidust seostada enda tehtavaid valikuid isikliku pereelu õnnestumise 
võimalusega tulevikus; 
9) mõistab vajadust tegutseda turvaliste inimsuhete loomise, säilimise ja arendamise nimel 
ning on valmis olema pere ja peret ümbritseva sotsiaalse võrgustiku liige. 
 
 
Õpitulemused ja õppesisu 
 
1. Perekond 
Õpitulemused: 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) kirjeldab perekonna ja peresuhete muutumist aegade vältel; 
2) selgitab kooselu ja perekonna vormide mitmekesisust, analüüsides nende eeliseid ning 
puudusi; 
3) analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna seisukohast ning selgitab, kuidas 
oleneb nende täitmine igast pereliikmest; 
4) selgitab perekeskse ja individualistliku perekäsitluse olemust. 
 
 



Õppesisu 
Perekond. Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna eri vormid. 
Perekonna 
funktsioonid indiviidi ja ühiskonna seisukohast. Perekeskne ja individualistlik perekäsitlus. 
 
2. Püsisuhe 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) kirjeldab püsisuhte loomist ja säilimist mõjutavaid tegureid ning tähtsustab positiivseid 
tundeid ja negatiivsete tunnetega toimetulekut turvalise püsisuhte alusena; 
2) mõistab püsisuhtest tulenevat vastutust ning kirjeldab toimetulekuviise lähisuhete 
lõppemise korral; 
3) kirjeldab armastuse olemust, võttes aluseks armastuse liigituse; 
4) selgitab seksuaalsuhete seotust armastusega ning turvalise ja vastastikku rahuldust 
pakkuva seksuaalkäitumise põhimõtteid inimsuhetes; 
5) kirjeldab, kuidas mõjutavad ühiskond ja kultuur suhtumist seksuaalsusesse ning 
seksuaalsuhetesse. 
 
Õppesisu 
Lühi- ja pikaajaline suhe. Püsisuhte loomine ja säilitamine. Püsisuhte püsimist mõjutavad 
tegurid. 
Tunded ja püsisuhe. Püsisuhtest tulenev vastutus. Toimetulek suhete lõppemisega. 
Armastuse olemus ja liigid. Seksuaalsuhted. Turvaline seksuaalkäitumine. Ühiskonna ja 
kultuuri mõju suhtumisele seksuaalsusesse. 
 
3. Abielu 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) analüüsib registreeritud ja vabaabielu võimalikke eeliseid ning puudusi; 
2) selgitab abieluga seonduvate tavade ja kommete tugevdavat ning toetavat mõju 
inimsuhetele; 
3) mõistab lähedase sotsiaalse võrgustiku tähtsust abielu toetava süsteemina; 
4) kirjeldab abielu perioode ning abieluga kohanemist ja rahulolu mõjutavaid tegureid; 
5) selgitab abielusuhtest tulenevaid õigusi ja kohustusi. 
 
Õppesisu 
Abielu: registreeritud abielu ja vabaabielu. Abielu, tavad ja kombed. Abielu toetav lähedane 
sotsiaalne võrgustik. Abieluline kohanemine. Abielu perioodid. Abielulise rahulolu muutused 
kooselu jooksul. Abielusuhtest tulenevad õigused ja kohustused. 
 
4. Lapsevanemaks olemine 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) kirjeldab lapsevanemaks olemist, lähtudes selle komponentidest; 
2) analüüsib vanemate kasvatuslikust rollist tulenevat vastutust lapse kasvatamisel; 
3) analüüsib vanemate kasvatusstiile, lähtudes lapse arengu toetamisest kodukasvatuses; 
4) selgitab tegureid, mis mõjutavad inimese reproduktiivtervist; 



5) kirjeldab tõhusaid meetodeid, mis aitavad planeerida rasedust soovitud ajal; 
6) selgitab planeerimata rasedusega kaasnevaid valikuid ning neid mõjutavaid tegureid. 
 
Õppesisu 
Lapsevanemaks olemine ja selle komponendid: bioloogiline, juriidiline, psühholoogiline, 
sotsiaalne. Vanemate roll ja vastutus lapse kasvatajana. Vanemate kasvatusstiilid. 
Pereplaneerimine ja seda mõjutavad tegurid. Planeerimata rasedus. 
 
5. Laps 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) selgitab laste arengulisi vajadusi varajases lapseeas ja vanemate osa nende rahuldamisel; 
2) selgitab lapse ja vanema vahelise kiindumussuhte olemust ning vanemate mõju selle 
kujunemisele; 
3) analüüsib kodukasvatuse olemust ja tähtusust lapse arengus. 
 
Õppesisu 
Lapse areng ja vanema osa selles. Kiindumussuhe lapsega ning vanemate mõju selle 
kujunemisele. 
Kodukasvatuse olemus, eesmärgid ja osa lapse arengus. 
 
6. Kodu ja argielu 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) teadvustab kodu kui turvalise elukeskkonna mõju inimese ja tema lähisuhete arengule; 
2) selgitab ning oskab näha võimalusi pereliikmete vajaduste ja väärtustega arvestamiseks 
ning vastastikuseks toetuseks ja abiks; 
3) kirjeldab pereliikmete rollide ja rollinõuete kokkuleppelisust ja paindlikkust ning nende 
mõju peresuhetele; 
4) demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid lahkhelide lahendamise viise peres; 
5) kirjeldab tegureid, mis mõjutavad pereliikmete füüsilist, emotsionaalset, sotsiaalset ja 
vaimset tervist ja tervislikku eluviisi, ning selgitab võimalusi neid säilitada ja parandada; 
6) teab, kuidas sõltuvus erinevatest ainetest või tegevustest mõjutab peresuhteid, ning 
selgitab kaassõltuvuse olemust; 
7) oskab seada tervise edendamisega seonduvaid eesmärke nii enda, perekonna kui ka 
kogukonna tasandil; 
8) teadvustab lahkumineku ja lahutuse põhjusi ning tagajärgi; 
9) teadvustab leina olemust ning leinast ülesaamise võimalusi; 
10) väärtustab perekondlike suhete säilimist ja perekonda. 
 
Õppesisu 
Kodu ja selle loomine. Kodu kui elukeskkond. Pereliikmete vajadused ja väärtused ning 
nende arvestamine. Sallivus suhetes. Rollide jaotumine peres. Abistavad suhted peres. 
Suhtlemine peres. Lahkhelid peres ning nende lahendamise võimalused. 
Perekond, inimese tervis ja tervislik eluviis. Terviseriskid ning nende ennetamine üksikisiku, 
perekonna ja kogukonna tasandil. 
Lahkuminek ja lahutus. Lein ja toimetulek sellega. Perekondlike suhete säilitamine. 



7. Perekonna majanduselu ja õigusaktid 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) oskab kavandada pere eelarvet ning mõistab iga pereliikme õigust oma ajale, ruumile ja 
materiaalsetele kulutustele, arvestades teisi; 
2) teab põhilisi pereelu ja laste elu reguleerivad seadusi. 
 
Õppesisu 
Pere eelarve ja materiaalsed ressursid peres. Abielu ja laste elu reguleerivad seadused. 
 
8. Perekond inimese elus 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) selgitab perekonna tähtsust inimese jaoks elu erinevatel perioodidel; 
2) selgitab põlvkondi ühendavate sidemete tugevdavat ja toetavat mõju pereelule; 
3) väärtustab perekonnaelu positiivset rikastavat mõju inimese lähisuhete võrgustikus. 
 
Õppesisu 
Perekonna tähtsus inimese elu erinevatel perioodidel. Side põlvkondade vahel. Õnn ja 
perekonnaelu. 
 
4.3. Õppetegevus 
Õppetegevust kavandades ja korraldades: 
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust 
ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 
teemadega; 
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub kursuse 
ulatuses ühtlaselt; 
3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja 
rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 
individualiseeritud käsitlust, aitavad õpitut süvitsi mõista ning suurendavad 
õpimotivatsiooni; 
5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 
6) laiendatakse õpikeskkonda: näiteks arvutiklass, asutused, muuseumid, näitused; 
7) kasutatakse mitmekesiseid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: arutelud, diskussioonid, 
juhtumianalüüsid, paaristööd, projektõpe, rollimängud, rühmatööd, väitlused, õpimapi ja 
uurimistöö koostamine, praktilised ja uurimistööd (nt töölehtede täitmine, loovtööde 
kirjutamine, infootsingud teabeallikatest) jne; 
8) arvestatakse õpilaste võimeid ja suutlikkust ja kohalikku eripära ning ühiskonnas 
toimuvaid muutusi; 
9) arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid, sealjuures on põhirõhk hoiakute 
kujundamisel; 
10) võimaldatakse siduda õpet koolivälise eluga, et kogu ainekäsitlus oleks võimalikult 
elulähedane. 
 



4.4. Füüsiline õpikeskkond 
1. Kool korraldab valdava osa õppest klassis, kus on võimalused rühmatööks ja 
ümarlauavestluseks 
ning toetavad demonstratsioonivahendid. 
2. Õppe sidumiseks igapäevaeluga võimaldab kool õpet väljaspool klassi. 
3. Õppe sidumiseks igapäevaeluga võimaldab kool õpet väljaspool klassi. 
 
4.5. Hindamine 
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamise 
põhiline ülesanne on toetada õpilase arengut, kujundades positiivse minapildi ja adekvaatse 
enesehinnangu, kusjuures oluline on õpilase enda roll hindamises, pakkudes võimalusi 
enesehindamiseks. Inimeseõpetuses hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi, kuid ei hinnata 
hoiakuid ega väärtusi. Hoiakute ja väärtuste kohta antakse õpilasele tagasisidet. 
Õpitulemuste hindamise vormid on mitmekesised, sisaldades nii suulisi, kirjalikke kui ka 
praktilisi ülesandeid. 
 
Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane: 
1) selgitab ja kirjeldab mõistete sisu ning omavahelisi seoseid; 
2) selgitab oma arvamusi, hinnanguid, seisukohti ja suhtumisi, seostades neid omandatud 
teadmistega ja igapäevaeluga; 
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. 
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. 
 


