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Inimeseõpetus 

Kooliaste: III kooliaste 

 

1. Õppe- ja kasvatustöö  eesmärgid  
Põhikooli  inimeseõpetuses  taotletakse, et õpilane tunneb ja väärtustab isiksuse arenemisele 

ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste. Oskuste ja hoiakute kujunemist 

järgmistes valdkondades: 

1) enesekohased ja sotsiaalsed  oskused 

2) füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng 

3) tervis ja tervislik eluviis 

4) turvalisus ja riskikäitumise ennetamine 

5) üldinimlikud väärtused: ausus, hoolivus, vastutustunne ja õiglus 

 

2. Õppeaine kirjeldus 
Inimeseõpetuses käsitletakse inimest ja tema sotsiaalset keskkonda tervikuna, integreerides 

õppesisu kõigis kooliastmeis. 

Inimeseõpetuses käsitletakse eakohaselt õpilaste isiksuse kujunemisele ja sotsialiseerumisele kaasa 

aitavaid teadmisi, oskusi ja hoiakuid. Õpitavat käsitletakse võimalikult igapäevaeluga seonduvalt, 

kusjuures õppes on olulisel kohal aktiivõpimeetodid. 

Õpetus on inimeseõpetuses  isiksusekeskne, rõhk on väärtuskasvatusel. Õpetuses liigutakse 

tervikliku mina poole ning situatiivselt vahetu ümbruse tajumiselt ühiskonna sotsiaalsele 

tunnetusele. Väärtustatakse tõhusaid enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi, positiivse minapildi 

kujunemist ning üldinimlikke väärtusi. Inimeseõpetuse ainesisu toetab turvalise koolikeskkonna 

saavutamist eetiliste, vastutustundlike ja aktiivsete kodanikuühiskonna liikmete kujunemist. 

Väärtuskasvatus ja hoiakute kujundamine toimub vaimses õpikeskkonnas 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, võimaluste tagamisele vabaks arvamuseavalduseks, initsiatiiviks, 

osalemiseks ja tegutsemiseks ja nii üksi kui ka koos teistega. 
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Õppetegevused muutuvad põhikooli kolme kooliastme jooksul lihtsalt keerukamaks, ent peavad 

aine eesmärkidest lähtuvalt olema õpilasele mõistetavad ja tähenduslikud ning toetama arusaama 

õpitava vajalikkusest. 

3.Õpitulemused  

Põhikooli lõpetaja: 
1) teab ja oskab kasutada põhilisi enesekasvatuse viise ning analüüsib ennast, seostades seda 

oma valikutega elus  ja väärtustades ennast; 

2) teab ja oskab igapäevaelus planeerida tervislikke valikuid seoses oma füüsilise, vaimse 

emotsionaalse ja sotsiaalse tervisega  ning analüüsib valikuid mõjutavaid tegureid ja oma 

vastutuse osa selles; 

3)  teab tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse põhimõtteid ning mõistab nende 

rakendamise olulisust igapäevaelus; 

4) teab, millised arengumuutused toimuvad murdeeas, ja mõistab murdeea eripära teiste 

eluperioodide seas; mõistab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu individuaalsust ning 

teab turvalise seksuaalkäitumise põhimõtteid ja oma vastutust selles ning väärtustab 

seksuaalõigusi; 

5) analüüsib riskikäitumist mõjutavaid tegureid ja mõju inimese tervisele ning demonstreerib 

õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi 

riskikäitumisega seotud olukordades; 

6) teab ja oskab otsida olulisi infoallikaid terviseteabe ja –abi saamiseks, analüüsides nende 

kasutusvõimalusi, ning demonstreerib õpisituatsioonis esmaabi põhilisi võtteid ja kirjeldab 

tõhusat käitumist ohuolukordades; 

7) kirjeldab stressi ja kriisi olemust inimsuhetes ning teab, kuidas luua ja säilitada toetavaid 

ning lähedasi suhteid, väärtustab sõprust ja armastust vastastikuse toetuse allikana; 

8) kirjeldab rühma mõju inimese käitumisele  ja demonstreerib õpisituatsioonis oskust 

keelduda tegevusest, mis kahjustab teda ennast ja teisi; 

9) teab kooselu reegleid ja norme toetavates inimsuhetes, mõistab nende vajalikkus rühmas 

ning  väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet 

4. Õppetegevused 
Õppetegevust  kavandades ja korraldades: 
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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 õppeaasta ulatuses 

ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja huvitegevusega tegelda;  

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 ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi 

ning õppematerjale ja –vahendeid; 

6) laiendatakse õpikeskkonda: sotsiaal-kultuuriline keskkond, arvutiklass, asutused, muuseumid, 

näitused; 

7) kasutatakse mitmekülgset õppemeetodite valikut rõhuasetusega aktiivõppemeetoditele: arutelud, 
diskussioonid, juhtimisanalüüs, paaristööd, projektiõpe rollimängud, õpimapi ja uurimistöö 
koostamine, praktilised ja uurimistööd; 

8) arvestatakse õpilaste võimete ja suutlikkuse ja kohaliku eripäraga ning ühiskonnas toimuvate 
muutustega; 

9) arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid, sealjuures  põhirõhk hoiakute kujundamisel; 

10) võimaldatakse õpet siduda koolivälise eluga, et ainekäsitlus oleks  võimalikult elulähedane. 

5. Õppesisu ja õpitulemused  

7. KLASS 

1. Inimene 

Õppesisu 

Areng ja kasvamine. Arengut ja kasvamist mõjutavad tegurid. Inimese elukaar. 
Murde- ja noorukiea koht elukaares. 
Inimene ise oma elutee kujundajana. Enesekasvatuse alused ja võimalused. Vastutus  
seoses 
Valikutega. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) iseloomustab murde- ja noorukiea  arenguülesandeid üleminekul lapseeast täiskasvanuikka 
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2) kirjeldab, kuidas mõjutavad inimese kasvamist ja arengut pärilikud ning keskkonnategurid 

3) toob näiteid inimese võimaluste kohta ise oma eluteed kujundada ning  mõistab  enda 

4) vastutust oma elutee kujundamisel 

5) kirjeldab põhilisi enesekasvatusvõtteid: eneseveenmist, enesetreeningut, eneseergutust, 

6) enesekaristust  ja enesesisendust 

 

2. Inimese mina 

 Õppesisu 

Minapilt ja enesehinnang. Eneseanalüüs: oma iseloomujoonte, huvide, võimete ja väärtuste 

määramine. 

Konfliktide vältimine  ja lahendamine. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) selgitab, mis on minapilt ja enesehinnang 
2) kirjeldab positiivse endassesuhtumise kujundamise ja säilitamise  võimalusi 
3) kasutab eneseanalüüsi oma teatud iseloomujooni, huve, võimeid ja  väärtusi 

määrates 
4) väärtustab  võimalusi oma iseloomu, huve, võimeid ja väärtusi positiivses suunas 

kujundada  ning toob nende kohta näiteid 
5) kirjeldab inimeste erinevaid iseloomujooni, huve, võimeid ja väärtusi ning  mõistab 

toetavate  suhete  rikastavat iseloomu 
6) kirjeldab suhete  säilitamise ning  konfliktide  vältimise võimalusi 
7) demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid konfliktide lahendamise viise 

3. Inimene ja rühm 

Õppesisu 

Erinevad rühmad ja rollid. Rühmade suhtelisus ja kokkuleppelisus. Reeglid ja normid 

rühmas. Inimsuhteid toetavad reeglid ja normid. 

Rühma  kuulumine, selle positiivsed ja negatiivsed küljed. Hoolivus rühmas. Rühma 

surve ja toimetulek sellega. Sõltumatus, selle olemus. Autoriteet. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) iseloomustab erinevaid rühmi ning liigitab neid suuruse, liikmetevahelise läheduse ja 

ülesande järgi 

2) kirjeldab inimeste  erinevaid rolle rühmades ning nende mõju inimese käitumisele 
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3) mõistab normide ja reeglite vajalikkust ühiselu toimimisel ja korraldamisel 

4) võrdleb erinevate  rühmade norme ja reegleid ning kirjeldab nende erinevusi 

5) kirjeldab rühma kuulumise erinevaid positiivseid ja negatiivseid külgi 

6) demonstreerib õpisituatsioonis toimetulekut  rühma survega 

7) selgitab sõltumatuse ja autoriteedi olemust inimsuhetes 

8) väärtustab inimsuhteid toetavaid reegleid ja norme 

4. Turvalisus ja riskikäitumine 

 Õppesisu 

Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed oskused, et vältida riskikäitumist: emotsioonidega toimetulek, 

enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, suhtlusoskus. 

Hakkamasaamine kiusamise ja vägivallaga. Erinevad legaalsed ja illegaalsed uimastid. 

Uimastite tarvitamise lühi- ja pikaajaline mõju. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid sotsiaalseid oskusi 

uimastitega seotud olukordades: emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, 

kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine ja suhtlemisoskus 

2) demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid  käitumisviise kiusamise ja vägivalla korral 

koolis 

3) eristab legaalseid ja illegaalseid  uimasteid 

4) kirjeldab  uimastite tarvitamise lühi- ja pikaajalist mõju inimese  füüsilisele tervisele 

 

5. Inimese mina ja murdeea muutused 

Õppesisu 

Varane ja hiline  küpsemine – igaühel oma tempo. Muutunud  välimus. Nooruki 

põhimured küpsemisperioodil. Suguküpsus. Naiselikkus ja mehelikkus. Soorollid ja 

soostereotüübid. Lähedus suhetes. Sõprus. Armumine. Lähedus ja seksuaalhuvi. 

Vastutus seksuaalsuhetes ja turvaline seksuaalkäitumine. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
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1) kirjeldab põhimuresid küpsemisperioodil ning nendega toimetuleku võimalusi 

2) selgitab, milles seisneb suguküpsus 

3) kirjeldab omadusi, mis teevad neiu ja  noormehe meeldivaks suhtluskaaslaseks 

4) selgitab soorolli olemust ning kirjeldab soostereotüüpset suhtumist 

5) kirjeldab inimliku läheduse erinevaid avaldumisviise: vastastikust seotust ja 

meeldimist, 

sõprust ja armumist 

6) kirjeldab, milles seisneb inimese vastutus  seksuaalsuhetes 

7) selgitab turvalise seksuaalkäitumise põhimõtteid 

6. Õnn  

Õppesisu 

Õnn. Toimetulek iseendaga ja oma eluga  õnne eeldusena. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

Õpilane mõistab, et toimetulek iseenda ja oma eluga tagab õnne  ning rahulolu. 

6. Ettevõtlikkusõpe 
Õppetundides õpitu omandamine ja kinnistamine, läbi tegevuste õpilaste motiveerimine ja 

kaasamine omapoolset initsiatiivi üles näidates. Ettevõtlikkusõppe planeerimisel arvestatakse 

õpilaste ettepanekutega. Õpetaja töökavas kirjeldatakse ettevõtlikkus õppe tegevused. Osaletakse 

nii koolisiseste kui ka kooliväliste erinevate projektide teostamisel. 

7. Lõiming 
Inimeseõpetus lõimib õppesisu kõigis  kooliastmeis, toetades õpilase toimetulekut eakaaslaste 

hulgas, peres, kogukonnas ja ühiskonnas ning aitab õpilasel kujuneda sotsiaalselt küpseks ja 

teovõimeliseks isiksuseks. Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilase sotsiaalses elus 

vajalike toimetulekuoskuste arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilases terviklikku 

isiksust, sotsiaalsest kompetentsust, terviseteadlikkust ja üldinimlikke väärtusi, nagu ausus, 

hoolivus, vastutustunne ja õiglus. 

Lõiming teiste valdkonnapädevuste  ja ainevaldkondadega 

Sotsiaalained on teiste  ainevaldkondadega seotud valdkonnapädevuste kujundamise kaudu. 



7 

 

Emakeelepädevus – suutlikkus väljendada ennast selgelt ja ajakohaselt nii suuliselt kui ka 

kirjalikult; lugeda ja mõista erinevaid tekste; kasutada kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili 

ning ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgida õigekeelsusnõudeid. Lisaks 

tähtsustuvad teksti kriitilise  analüüsi oskus, meediakirjaoskus, info hankimine ja selle  kriitiline 

hindamine, tööde vormistamine  ning autoriõiguse kaitse. 

Võõrkeelepädevus – teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma ja teiste kultuuride  

erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu 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 tulemuste tõesust kontrollida; oskus loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada 

ning väärtustada matemaatilist käsitlust, mõista selle sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset 

tähendust. 

Looduslik pädevus – looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju  inimkeskkonna arengule, 

inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna jätkusuutlikkus, säästlik 

tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh keskkonnaprobleemide märkamine ja 

mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku eluviisi väärtustamine. 

Tehnoloogiline  pädevus – ametid ja elukutsed erinevates  ühiskondades, tehnika ja tootmise 

arengu seoses  muutustega ühiskonnas; tööturg, kutsesuunitlus ja karjääri planeerimine; oskus 

hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid  võimalusi ja ohte; rakendada nüüdisaegseid 

tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt õpi-, töö- ja  suhtluskeskkonna kujundamisel; kasutada 

tehnilisi vahendeid  eesmärgipäraselt ja säästlikult, järgides ohutuse  ning intellektuaalomandi 

kaitse nõudeid. 

Kunstipädevus – Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste   kultuuriteemade käsitlemine, 

iluhinnangute muutmine ajas; esteetiline  areng ja eneseteostus, rahvakultuur ning loominguline 

eneseväljendusoskus. 

Tervise- ja kultuuripädevus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise  aktiivsuse tähtsust 

tervisliku eluviisi osana  eri ajastuil; arendad sallivat suhtumist kaaslastesse ning 

koostööpõhimõtteid  tervislikku eluviisi järgides. 
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8. Läbivad teemad 
1) Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemisega aidatakse õpilasel 

kujuneda isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, 

elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elukäiku teadlike otsuste kaudu, et teha  

mõistlikke kutsevalikuid.  

2) Läbiva teemaga „Keskkond ja jätkusuutlik areng” toetatakse õpilase kujunemist  sotsiaalselt 

aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes püüab leida lahendusi 

keskkonna- ja inimarengu küsimustele, pidades silmas nende  jätkusuutlikkust. 

3) Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitlemisega toetatakse õpilase 

kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes 

mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähendust, 

on ühiskonda lõimitud, toetub oma tegevuses riigi kultuuritraditsioonidele ja 

arengusuundadele  ning osaleb poliitiliste ja majandusotsuste tegemises. 

4) Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist 
kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi 
kujundajana ja kultuuride muutumist ajaloo vältel ning kellel on ettekujutus kultuuride 

mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktika eripärast nii ühiskonna ja terviku 
tasandil (rahvuskultuur) kui ka ühiskonna sees (regionaalne, professionaalne, klassi-, 
noorte- jms kultuur; subkultuur ja vastukultuur) ning kes väärtustab omakultuuri ja 
kultuurilist mitmekesisust, on  kultuuriliselt salliv ning  koostööaldis. 

5) Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist infoteadlikuks 
inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat  infokeskkonda ning suudab seda kriitiliselt 
analüüsida ja selles toimida olenevalt oma eesmärkidest ning ühiskonnas omaks võetud 

kommunikatsioonieetikast. 

6) Läbiva teemaga „Tehnoloogia ja innovatsioon” toetatakse õpilase kujunemist uuendusaltiks 

ja tänapäevaseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb 
toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. 

7) Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemisega toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, 

emotsionaalselt ja füüsiliselt terveks  ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma 
turvaliselt  ning kujundama tervet keskkonda. 

8) Läbiva teemaga „Väärtused ja kõlblus”  taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt  arenenud 

inimeseks, kes tunneb nüüdisajal rahvusvaheliselt üldtunnustatud väärtusi ja 
kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid 
eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires. 
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9. Hindamine  
Hindamisel lähtutakse vastavalt põhikooli riikliku õppekava  üldosa sätetest. Hindamine 

inimeseõpetuses tähendab konkreetsete õpitulemuste saavutuste ja  õppija arengu toetamist, 

kusjuures põhirõhk on õpilase arengu toetamisel. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi 

suuliste vastuste, kirjalike ja praktiliste tööde alusel. Kirjalikke  ülesandeid hinnates 

arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse seejuures kirjavead, mida hindamisel ei 

arvestata. 

Hindamise põhiülesanne  on toetada õpilase arengut, et kujuneks positiivne minapilt ja 

adekvaatne enesehinnang, kusjuures oluline on õpilase enda  roll hindamisel, pakkudes  

võimalusi enesehindamiseks. 

10. Kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid 

Kasutatav õppekirjandus 

1) uus  INIMESEÕPETUSE  õpik 

2) Inge Kraav,  Kristi Kõiv  Inimeseõpetus      1999     Tallinn  AS Koolibri 

3) Stoppard, M. Seksi ABC            1999    Tallinn  AS Koolibri 

4) HIV/AIDSi temaatikaga seotud erinevad  materjalid 

Füüsiline õppekirjandus 

1. Kool korraldab valdava osa õppest klassis, kus on mööbli ümberpaigutamise võimalus 

rühmatööks ja ümberlauavestluseks ning toetavad demonstratsioonivahendid.  

2. Õppe sidumiseks igapäevaeluga võimaldab kool õpet väljaspool klassi. 


