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Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava 

 
Õppeaine: Inimeseõpetus 

 
Klass: 8 klass 

 

 

Eesmärgid: 

Põhikooli inimeseõpetusega 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. 

 

Õppesisu ja -tegevus: 

 
Inimese mina ja murdeea muutused 

Varane ja hiline küpsemine - igaühel oma tempo. Muutunud välimus. Nooruki põhimured 

küpsemisperioodil. Suguküpsus. Naiselikkus ja mehelikkus. Soorollid ja soostereotüübid. 

Lähedus suhetes. Sõprus. Armumine. Käimine. Lähedus ja seksuaalhuvi. Vastutus 

seksuaalsuhetes ja turvaline seksuaalkäitumine. 

Õnn 

Õnn. Toimetulek iseenda ja oma eluga õnne eeldusena. 

Tervis 

Tervis kui heaoluseisund. Terviseaspektid: füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne tervis. 

Terviseaspektide omavahelised seosed. Eesti rahvastiku tervisenäitajad. Tervislik eluviis ning 

sellega seonduvate valikute tegemine ja vastutus. Tegurid, mis mõjutavad tervisega seotud 

valikuid. 

Tervisealased infoallikad ja teenused. Tervise infoallikate usaldusväärsus. Kehaline aktiivsus 

tervise tugevdajana. Kehaline vormisolek ja sobiva kehalise aktiivsuse valik. Toitumise mõju 

tervisele. Toitumist mõjutavad tegurid. 

Vaimne heaolu. Vaimset heaolu säilitada aitavad tegevused ja mõttelaad. Stress. Stressorid. 

Stressi kujunemine. Stressiga toimetulek. Kriis, selle olemus. Käitumine kriisiolukorras. 

Abistamine, abi otsimine ja leidmine. 

Sotsiaalne tervis ja suhted. Suhete loomine, säilitamine ja katkemine. Suhete väärtustamine. 

Armastus. Seksuaalsuse olemus: lähisuhted, seksuaalidentiteet, seksuaalne nauding, 

soojätkamine, seksuaalne areng. 

Seksuaalne orientatsioon. Soorollide ja soostereotüüpide mõju inimese käitumisele ning tervisele. 

Seksuaalvahekord. Turvaline seksuaalkäitumine. Rasestumisvastased meetodid. Seksuaalõigused. 

Seksuaalsel teel levivate haiguste vältimine. HIV ja AIDS. Abi ja nõu saamise võimalused 

Turvalisus ja riskikäitumine 

Levinumad riskikäitumise liigid. Riskikäitumise mõju inimese tervisele ja toimetulekule. 

Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed oskused riskikäitumisega toimetulekul. 

Uimastid ja nende toime kesknärvisüsteemile. Uimastitega seonduvad vääruskumused. Uimastite 

tarvitamise isiklikud, sotsiaalsed, majanduslikud ja juriidilised riskid. Sõltuvuse kujunemine. 

Esmaabi põhimõtted ja käitumine ohuolukordades. 

Inimene ja valikud 
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Huvide ja võimete mitmekesisus ning valikud. Edukus, väärtushinnangud ja prioriteedid elus. 

Mina ja teised kui väärtus. 

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 õppeaasta 

ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja huvitegevustega 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, ettevõtted, muuseumid, 

näitused jne; 

7) kasutatakse mitmekülgset õppemeetodite valikut rõhuasetusega aktiivõppemeetoditele: 

arutelud, diskussioonid, juhtumianalüüs, paaristööd, projektõpe, rollimängud, rühmatööd, 

väitlused, õpimapi ja uurimistöö koostamine, praktilised ja uurimistööd (nt töölehtede täitmine, 

loovtöö kirjutamine, infootsing teabeallikatest) jne; 

8) arvestatakse õpilaste ja kohaliku eripäraga ning ühiskonnas toimuvate muutustega, millele loob 

aluse õppesisu esitus kohustuslike ning süvendavate ja laiendavate teemade kaudu; 

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

kujundamisel; 

10) võimaldatakse siduda õpet koolivälise eluga (kohtuda erinevate inimestega, kaasata vanemaid 

jne), et kogu ainekäsitlus oleks võimalikult elulähedane. 

 

Õppetulemused: 

 
Inimese mina ja murdeea muutused 

1) kirjeldab põhimuresid küpsemisperioodil ning nendega toimetuleku võimalusi; 

2) selgitab, milles seisneb suguküpsus; 

3) kirjeldab omadusi, mis teevad noormehe ja neiu meeldivateks suhtluskaaslasteks; 

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. 

Õnn 

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

Tervis 
Õpilane: 

1) kirjeldab füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse tervise vastastikust mõju ning seost; 

2) kirjeldab olulisi tervisenäitajaid rahvastiku tervise seisukohalt; 

3) analüüsib tegureid, mis võivad mõjutada otsuseid tervise kohta, ning demonstreerib 

õpisituatsioonis tõhusaid viise otsuste langetamisel tervisega seonduvate valikute puhul 

individuaalselt ja koostöös teistega; 

4) analüüsib ja hindab erinevate tervise infoallikate ning teenuste kasutamise võimalusi ja 

usaldusväärsust; 

5) analüüsib enda tervise seisundit ning teab, mis tegurid ja toimetulekumehhanismid aitavad 



Tallinna Õismäe Gümnaasiumi õppekava  2012 

säilitada inimese vaimset heaolu; 

6) analüüsib inimese kehalise aktiivsuse ja toitumise mõju tervisele; 

7) analüüsib oma igapäevatoidu vastavust tervisliku toidu põhimõtetele; 

8) selgitab kehalise aktiivsuse mõju inimese füüsilisele, vaimsele, emotsionaalsele ja sotsiaalsele 

tervisele; 

9) oskab planeerida eri tüüpi kehalist aktiivsust oma igapäevaellu ning väärtustab kehalist 

aktiivust eluviisi osana; 

10) selgitab stressi olemust, põhjuseid ja tunnuseid; 

11) kirjeldab stressiga toimetuleku viise ja eristab tõhusaid toimetulekuviise mittetõhusatest; 

12) kirjeldab kriisi olemust ja seda, kuidas käituda kriisiolukorras; teab abi ja toetuse võimalusi. 

Suhted ja seksuaalsus 

Õpilane: 

1) kirjeldab viise, kuidas luua ning säilitada mõistvaid, toetavaid ja lähedasi suhteid sotsiaalse 

tervise kontekstis; 

2) demonstreerib õpisituatsioonis oskusi, mis aitavad kaasa suhete loomisele ja säilitamisele: 

üksteise aitamine, jagamine, koostöö, teineteise eest hoolitsemine; 

3) väärtustab tundeid ja armastust suhetes; 

4) selgitab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu individuaalsust ning tunnete osa selles 

arengus; 

5) kirjeldab tunnete ja läheduse jagamise viise; 

6) selgitab, milles seisneb partnerite vastutus seksuaalsuhetes; 

7) selgitab soorollide ja soostereotüüpide mõju inimese käitumisele ning tervisele; 

8) kirjeldab, millised on tõhusad rasestumisvastased meetodid noortele ja millised käitumisviisid 

aitavad ära hoida nakatumist seksuaalsel teel levivatesse haigustesse; 

9) kirjeldab seksuaalsel teel levivate haiguste ärahoidmise võimalusi; 

10) teab, mis on HIV ja AIDS ning HIVi nakatumise teid ja võimalusi nakatumise vältimiseks; 

11) eristab HIVi ja AIDSi müüte tegelikkusest; 

12) väärtustab vastutustundlikku käitumist seksuaalsuhetes ja kirjeldab seksuaalõigusi kui 

seksuaalsusega seotud inimõigusi; 

13) nimetab, kuhu saab pöörduda abi ja nõu saamiseks seksuaaltervise küsimustes. 

Turvalisus ja riskikäitumine 
Õpilane: 

1) kirjeldab levinumate riskikäitumiste tagajärgi, mõju inimese tervisele ja toimetulekule; 

2) kirjeldab ja selgitab levinumate riskikäitumiste ärahoidmise ja neisse sekkumise võimalusi 

indiviidi ja rühma tasandilt, lähtudes igapäevaelust, ning teadvustab ennetamise ja sekkumise 

võimalusi ühiskonna tasandil; 

3) kirjeldab, mis on vaimne ja füüsiline uimastisõltuvus ning kuidas see kujuneb; 

4) kirjeldab ja demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas käituda uimastitega seotud olukordades; 

5) teab, kuidas käituda turvaliselt ohuolukorras ning kutsuda abi allergia, astma, diabeedi, 

elektrišoki, epilepsia, lämbumise, mürgituse, palaviku ja valu korral; 

6) demonstreerib õpisituatsioonis esmaabivõtteid kuumakahjustuse, teadvusekaotuse, 

südameseiskumise ja uppumise korral. 

Inimene ja valikud 

Õpilane analüüsib ennast oma huvide, võimete ja iseloomu põhjal ning seostab seda valikutega 

elus. 

 

Hindamine: 
Inimeseõpetuses lähtutakse õpitulemusi hinnates põhikooli riikliku õppekava üldosa ning teiste 

hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest (TÕG hindamisjuhend). Hindamine 

inimeseõpetuses tähendab konkreetsete õpitulemuste saavutatuse ja õppija arengu toetamist, 
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kusjuures põhirõhk on õpilase arengu toetamisel.  

Inimeseõpetuses hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi, kuid ei hinnata hoiakuid ega väärtusi. 

Hoiakute ja väärtuste kohta antakse õpilasele tagasisidet. 

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

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

enesehindamiseks. 

Õpitulemuste hindamise vormid on mitmekesised, sisaldades suulisi, kirjalikke ja praktilisi 

ülesandeid. 

 

 

 

Õppematerjalid (õpikud, töövihikud, ülesannete kogud, CD-d, DVD-d, 

õppeprogrammid jt): 

 

Katrin Kullasepp, Margit Kagadze Muutuste maailm. 7. klassi inimeseõpetuse õpik ja 

töövihik, Koolibri 2011 

Kristi Kõiv, Evelyn Kiive, Merike Kull, Kai Part Tervis. 8. klassi inimeseõpetuse õpik    

Kristi Kõiv, Evelyn Kiive, Merike Kull, Kai Part Tervis. 8. klassi inimeseõpetuse 

töövihik VIII Klass (Koolibri) 

DVD „Tegi pätti 6-9“ 

Merike Kull, Kai Part „Seksuaalkasvatus II ja III kooliastmes“ Tallinn 2005 

Merike Kull, Helve Saat „Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus 7.-9. klassile ja 

gümnaasiumile“ Tallinn 2004 

Siivi Hansen, Margit Koor, Kädi Lepp „Ole tubakavaba põhikooli 7-9 klassile“ Tallinn 

2004 

CD “Seksi ABC. Dr Zukovski salatoimikud” 

 

 


