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1. Sissejuhatus: inimeseõpetuse lõimingu lähtekohad ja eesmärgid 
 

Inimeseõpetus kui ainetsükkel ei ole õppekavasse tulnud tühjalt kohalt – temaatika on 

ajalooliselt Eesti õppekavas olnud juba 1919. aastast peale (vt Kärner, 1999), kuigi esmakordselt 

toodi vastava aine nimetusena õppekavasse kümmekond aastat tagasi. Praeguseks ajaks on tegu 

inimeseõpetuse ainetsükliga kõiki kooliastmeid läbivalt, moodustades terviku: inimeseõpetus 

esimeses kooliastmes (2. ja 3. klass), teises kooliastmes (5. ja 6. klass), kolmandas kooliastmes 

(7. ja 8. klass) ning gümnaasiumis (üks kohustuslik perekonnaõpetuse kursus ja üks 

psühholoogia valikkursus). Teisalt, tegemist pole mingi erandliku ainega ainult Eesti õppekavas. 

Olenevalt kultuuriruumist (kas USA või Euroopa) pööratakse õppekavaarenduses tänapäeval üha 

rohkem tähelepanu sellele valdkonnale - olgu see siis nn karakteri haridus (ingl character 

education) või nn personaalne ja sotsiaalne haridus (ingl personal and social education). 

 

Esimeseks üldiseks lõimingu lähtekohaks inimeseõpetuses on õppija aktiivsuse rõhutamine, 

mis realiseerub eelkõige kahes valdkonnas seoses õppe-metoodilise tööga, kusjuures 

arvestatakse õpilase vanuseastet: 

1) avar metoodiline repertuaar, sh aktiivõppemeetodid (nt arutelud, rollimängud, rühmatööd, 

paaristööd, juhtumianalüüsid, ajurünnakud jne) ning praktilised ülesanded (nt vaatlused, 

intervjuud jne) ning 

2) individuaalse ja kollektiivse õppe võimaldamine. 

 

Teiseks lähtekohaks seonduvalt lõiminguga inimeseõpetuses on õpitava seostamine elulise 

kontekstiga. Seega seisneb lähtekoht õppimise ja elu lõimimises - õpitavat käsitletakse 

inimeseõpetuses võimalikult igapäevaeluga seonduvalt. Aluse sellele annavad eelkõige 

praktilised õppeülesanded: 

1) õpilane rakendab teoreetilisi teadmisi praktiliselt õpisituatsioonis; 

2) õpilane demonstreerib õpitulemustes määratletud oskusi õpisituatsioonis;  

3) õpilane kirjeldab õpitulemustes määratletud teadmiste ja oskuste rakendamist 

igapäevaelus. 
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Eelnimetatud lähtekohtadest tulenevad lõimingu eesmärgid inimeseõpetuses. 

 

Esimene eesmärk: integratsioon kui püüe teadmiste terviklikkusele - oluline on tihedalt 

seostada mõisteid, oskusi ja hoiakuid, et nad üksteist vastastikku toetaksid. 

 

Teadmiste terviklikkuse all inimeseõpetuses peetakse silmas nii teadmiste, oskuste kui ka 

hoiakute kolmekomponendilist integratsiooni, kusjuures põhirõhk on hoiakutel. Sellest tulenevalt 

on inimeseõpetuse keskmeks väärtuskasvatus, mille käigus kujundatakse sihiteadlikult õpilaste 

väärtushoiakuid. 

 

Teine eesmärk: integratsioon kui püüe ühendada teadmised ja kogemused. Inimeseõpetuses on 

tähtis aidata õpilastel tähendust omaval viisil ühendada erinevaid kogemusi, millega nad 

puutuvad kokku koolis ja väljaspool kooli, et siduda formaal- ja mitteformaalharidus läbi 

erinevate tasandite, milleks on aineõpetus, klassiväline töö ja kooliväline kogemus. 

 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et lõimingu lähtekohaks inimeseõpetuses on õppija aktiivsuse 

rõhutamine ja õpitava seostamine elulise kontekstiga, millest tulenevad lõimingu eesmärgid 

inimeseõpetuses – püüe teadmiste terviklikkusele ning teadmiste ja kogemuste ühendamisele. 
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2. Ainesisene lõiming inimeseõpetuses 
 

2.1. Vertikaalne lõiming 

 

Esiteks, vertikaalse lõiminguga inimeseõpetuses taotletakse, et üks teema kasvab teisest välja ja 

täiendab eelmist, tuginedes aine sisemisele loogikale, kusjuures lähtutakse kahest õppimise 

printsiibist: 

- lihtsast keerulisema õppimise poole – ainekava sisu inimeseõpetuses on kooliastmeid 

läbivalt organiseeritud järjestikku nii, et lihtsad komponendid muutuvad keerulisemaks 

nende omavahelistes seostes – konkreetsed sisuelemendid muutuvad abstraktseks; 

- eelteadmistest lähtuvalt – teatud liiki teadmised eeldavad teatud teist laadi teadmiste 

olemasolu, lähtudes õpilase tunnetusprotsesside (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemine) arengu 

iseärasustest erinevas vanuseastmes. 

 

Seega, inimeseõpetuse aine käsitluses minnakse tundmatu juurde tuttava kaudu ning konkreetselt 

abstraktsele, lähtudes õpilaste ealistest iseärasustest seoses põhiliste tunnetusprotsessidega: taju, 

tähelepanu, mälu ja mõtlemine. 

 

Teiseks, vertikaalse lõiminguga inimeseõpetuses taotletakse, et säiliks ainesisu loogiline käsitlus 

ja järjestus vastavalt õpilaste ealistele iseärasustele. Inimeseõpetuse ainetsükkel on üle ehitatud 

kontsentrilisuse põhimõttel, kus aasta-aastalt suurenevad aine sisu, maht ja raskusaste, kuid 

samas tegeldakse iga õppeaasta jooksul võimalikult laia probleemistikuga vastavalt õpilaste 

ealistele iseärasustele.  

 

Inimeseõpetuse aine sisukeskmeks kogu kooliastmeid läbivalt on järgmised õpetuse valdkonnad. 

1. Õpilase isiksuse ja sotsiaalne areng (ingl personal and social education) seoses enesekohaste 

ja sotsiaalsete oskustega, kus õppimine ja õpetamine lähtub sellest, et õpilased on võimelised 

tegutsema kui indiviidid toetavates ja hoolivates suhetes, et hakkama saada täiskasvanule 

esitatud nõudmistega ühiskonnas. Õpilastel kujuneb välja väärtushinnangute süsteem, kusjuures 

olulised on järgmised valdkonnad: 

- isiksuse areng: teadmised, oskused ja hoiakud seoses mina ja enesehinnanguga, oma mina 

tunnetamise ja positiivse suhtumisega oma minasse; 

- emotsionaalne areng: teadmised, oskused ja hoiakud seoses oma tunnete ja tundeseisunditega 

ning toimetulek oma tunnetega; 
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- sotsiaalne areng: teadmised, oskused ja hoiakud seoses interpersonaalsete suhetega erinevates 

sotsiaalsetes kontekstides ning teadmised, oskused ja hoiakud seoses sotsiaalse kompetentsuse ja 

sotsiaalsete oskustega (k.a prosotsiaalsed oskused, toimetulekuoskused); 

- moraalne areng: teadmised, oskused ja hoiakud seoses eetiliste küsimustega, sealhulgas 

prosotsiaalsed väärtused, mis sisaldavad positiivset ja aktiivset hoolitsust teiste heaolu eest. 

2. Tervisekasvatus (ingl health education) – õppimise ja õpetamise käigus pööratakse tähelepanu 

õpilase tervisele ja tervislikule eluviisile. 

3. Seksuaalkasvatus (ingl sex education) – õppimise ja õpetamise käigus on fookuses õpilaste 

seksuaalteadvuse ja -käitumise kujundamine ja kõlbeline suunamine: omaenda seksuaalse rolli 

teadvustamine, seksuaalsuse jaatamine, seksuaalsuse arendamine, armastuse ja teiste positiivsete 

tunnete arendamine, vastutustunde kasvatamine seksuaalsuhetes jne. 

4. Uimastiharidus (ingl drug education) – õppimise ja õpetamise käigus on keskpunktiks 

õpilaste sotsiaalsete toimetulekuoskuste ja üldiste sotsiaalsete oskuste õpetamine: uimastialaste 

teadmiste arendamine, tõhusate oskuste arendamine uimastitega seotud situatsioonides 

toimetulekuks ning vastavate hoiakute selgitamine ja kujundamine, mis toetavad tõhusat 

toimetulekut. 

 

Kolmandaks, vertikaalse lõiminguga inimeseõpetuses taotletakse, et õpiaja jooksul luuakse 

klasse ja kooliastmeid läbivalt seoseid õppeaine ühe metateema riskikäitumise ennetus ja 

sekkumine vahel, mis aitab õpilasel saada tervikliku ettekujutuse nii teoreetiliste teadmiste kui 

ka rakenduslike oskuste ning vastava teemaga seotud hoiakute ja väärtuste osas. 

 

Laialdased sotsiaalsed probleemid laste ja noorte seas, nagu koolist väljalangevus, uimastite 

kasutamine, HIV ja AIDS, teismeliste rasedus, vägivald, kiusamine, kuritegelik ja antisotsiaalne 

käitumine jne, mõjutavad noorte inimeste valikuid tänapäeva ühiskonnas. Keskseks saavad mitte 

ainult küsimused seoses erinevate probleemide tagajärgedega võitlemisega, vaid ka nende 

probleemide ennetamine. Globaliseeruv maailm pakub noortele ühelt poolt üha uusi võimalusi, 

millega kaasneb vastutus, kuid teiselt poolt ka väljakutseid, mis võivad avalduda 

tagasilöökidena. 

 

Laste ja noorukite riskikäitumise käsitlemisel inimeseõpetuses on sekkumise kõrval esmatähtis 

ennetustöö. 

 

Näiteks, uimastihariduses keskendutakse inimeseõpetuse ainetsüklit läbivalt sotsiaalsete 

toimetulekuoskuste õpetamisele (ingl life skills), mis on maailmas laialdaselt kasutatud vägivalla 



Inimeseõpetus 
 

ennetamis- ja sekkumisprogrammide koostisosa (Botvin, 1999; Kull jt, 2001): otsuste 

langetamine ja probleemide lahendamine, loova ja kriitilise mõtlemise oskus, suhtlemisoskus, 

enesetunnetamisoskus, emotsioonide ja stressiga toimetuleku oskus. 

 

Õpilaste erinevat liiki riskikäitumise ennetamisel ja sekkumisel on inimeseõpetuses kogu 

ainetsüklit läbivalt tähtis antisotsiaalsele käitumisele vastupidise prosotsiaalse käitumise 

õpetamine.  

 

Õpilaste abistava käitumise arendamine, mille alla kuulub ka prosotsiaalne käitumine, on keskne 

erinevat liiki riskikäitumise ennetamisel ja sekkumisel. Siinkohal mõni sõna teemaga 

seonduvatest põhimõistetest. 

 

Psühholoogilisest vaatenurgast on prosotsiaalne käitumine üks osa abistavast käitumisest, mille 

alla kuulub ka altruistlik käitumine. Abistav käitumine on lai termin, mis haarab enda alla kõik 

interpersonaalse abi andmise ja pakkumise võimalused. Prosotsiaalne käitumine on üks osa 

abistavast käitumisest, mis tähistab tahtlikku tegevust, et teise inimese seisundit/tegevust 

parandada või teisele inimesele kasu tuua ja tema heaolu parandada. Altruistlik käitumine on 

kitsam mõiste kui prosotsiaalne käitumine, sest haarab enda alla vaid selle osa prosotsiaalset 

käitumisest, mille puhul on abistaja empaatiliselt (mitte egoistlikult) motiveeritud, et teiste 

vajadusi rahulda ja teiste heaolu eest hoolitseda (Bierhoff, 2002).  

 

Rõhuasetusest inimeseõpetuses seoses laste ja noorukite riskikäitumise ennetuse ja sekkumisega 

kasvabki välja vajadus, et õpetajal peab olema võimalus ja vabadus arvestada õpilaste ja klassi 

eripära ning kogukonnas ja/või ühiskonnas üleskerkinud probleemidega. Inimeseõpetuses on 

eesmärgiks õppetöö diferentseerimine, et arvestada õpilaste ja kohaliku eripära ning 

ühiskonnas toimuvate muutustega ning selleks on võimalus õppetegevuses teatud teemasid 

käsitleda ülevaate korras ja teatud teemasid süvitsi. Samuti võib teemasid käsitleda nii üksteisele 

järgnevatena kui ka integreerituna. Võimaluse selleks pakub õppekava, kus teemad on esitatud 

kohustuslike ja läbivate/süvendavatena. 

 

Alljärgnevalt (joonis 2) on toodud inimeseõpetuse kooliastmeid läbivate metateemade ja ainesisu 

skeem, mida rakendatakse õppeprotsessis nii, et arvestatakse õpilaste ja kohaliku eripäraga ning 

ühiskonnas toimuvate muutustega. 
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Õpilaste isiksuse kujunemisele ja sotsialiseerumisele kaasa aitavad 

teadmised, oskused ja hoiakud 
Väärtuskasvatus 

R
IS

K
IK

Ä
IT

U
M

IS
E 

EN
N

ET
U

S 
JA

 S
EK

K
U

M
IN

E 

Inimese 
erinevad 
arenguvald-
konnad 

 
Füüsiline 
areng  

 
Emotsio-
naalne areng 

 
Sotsiaalne 
areng 

 
Moraalne 
areng 

 
Intellek-
tuaalne 
areng 

Tervise-
kasvatus  

 
Õpilaste tervise ja tervisliku eluviisi kujundamine  

PR
O

SO
TS

IA
A

LN
E 

K
Ä

IT
U

M
IN

E:
 

ja
ga

m
in

e,
 a

bi
st

am
in

e,
 h

oo
lit

se
m

in
e,

 
ka

as
am

in
e 

Seksuaal-
kasvatus 

 
Õpilaste seksuaalteadvuse ja -käitumise kujundamine 

 
Uimasti-
haridus 

Õ
pi

la
st

e 
ui

m
as

ti-
al

as
ed

 
te

ad
m

is
ed

, o
sk

us
ed

 ja
 

ho
ia

ku
d 

 
Sotsiaalsete kompetentsuste arendamine 

O
ts

us
te

 la
ng

et
am

in
e 

ja
 

pr
ob

le
em

id
e 

la
he

nd
am

in
e 

E
ne

se
tu

nn
et

us
os

ku
s 

Lo
ov

a 
ja

 k
rii

til
is

e 
m

õt
le

m
is

e 
os

ku
s 

E
m

ot
si

oo
ni

de
 ja

  
st

re
ss

ig
a 

to
im

et
ul

ek
u 

os
ku

s 

S
uh

tle
m

is
os

ku
s 

 

Joonis 2. Metateemad ja ainesisu inimeseõpetuses  
 

 

2.2. Horisontaalne lõiming 
 

Esiteks, horisontaalne lõiming kolme sotsiaalaine vahel, kus tervikuna on tähtsad kõik õppeained 

omavahelistes seostes, on tähtis eelkõige seoses õpilaste väärtuste kujundamisega, mis puudutab 

selliseid üldinimlikke väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus (k.a sooline 

võrdõiguslikkus), ausus, hoolivus, sallivus, vastutus, õiglus, lugupidamine enda ja teiste vastu. 

Inimeseõpetuse seisukohalt on esmatähtsad viis viimasena nimetatud väärtust.  
 

Teiseks, horisontaalne lõiming, kus üks õppeaine toetab teist, seondub eelkõige inimese- ja 

ühiskonnaõpetuse omavahelise integratsiooniga kolmes valdkonnas: 

- ühine arenguvaldkond – inimese sotsiaalne areng, mille uures mõlemad õppeained 

keskenduvad mõlemale sotsiaalse arengu funktsioonile (vt pt sotsiaalvaldkonna ainete 

lõiming) individualiseerumisele ja sotsialiseerumisele, arendades õpilase enesekohast ja 

sotsiaalset pädevust; 

- ajaline dimensioon – mõlemas aines käsitletakse inimese arengut eelkõige olevikus, 

pöörates tähelepanu ka minevikule ja tulevikule; 

- kontekstid – inimeseõpetuses ja ühiskonnaõpetuses on vaatluse all eelkõige kogukondlik ja 

ühiskondlik kontekst. 
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3. Ainetevaheline lõiming 
 

Inimeseõpetus kui üks kolmest sotsiaalainest ei oma vaid valdkonnasiseseid seoseid. Lõiming 

laieneb ka õppeainetele, mis kuuluvad teistesse ainevaldkondadesse. 

 

Alljärgnevalt (tabel 1) esitatakse inimeseõpetuse õpisisul põhinev lõiming teistesse 

ainevaldkondadesse kuuluvate ainetega ning illustreeritakse seda mõningate näidetega. 

 

Tabel 1. Näited inimeseõpetuse seostest teiste õppeainete õppesisuga kooliastmeti  
I kooliaste  
 
Matemaatika: aeg (näide 1), aja planeerimine, oma tegevuse kavandamine, oma kulutuste 
planeerimine. 
Loodusõpetus: ümbruskond, kodukoht, Eesti ja oma kodukoha leidmine kaardilt. 
Eesti keel: suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus. 
Kehaline kasvatus: tervis ja selle eest hoolitsemine, tervis, tervislik eluviis (näide 2). 
II kooliaste 
 
Kehaline kasvatus: kehaline aktiivsus ja selle vormid, tervistava kehalise aktiivsuse põhimõtted. 
Eesti keel: suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus, verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine. 
Loodusõpetus: tervislik elukeskkond. 
III kooliaste 
 
Bioloogia: inimese arengut ja kasvamist mõjutavad tegurid, varane ja hiline küpsemine, suguküpsus, 
soojätkamine, uimastid. 
Eesti keel: suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus. 
Kehaline kasvatus: kehaline aktiivsus, tervislik eluviis, kehaline vormisolek, sobiva kehalise aktiivsuse 
valik. 
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4. Lõiming aineüleste õppekava osadega 
 

4.1. Lõiming seoses õppekava läbivate ideedega 

 

Inimeseõpetuse õppekavas on läbivaks aineteüleseks ideeks ühelt poolt aluspõhimõte inimese 

käsitlemisest tervikuna ning teiselt poolt õppekava alusväärtused. 

 

Inimese käsitlemine tervikuna 

Õppekava aluspõhimõtteks on, et inimese vaimne, füüsiline, moraalne, sotsiaalne ja 

emotsionaalne areng on võrdselt olulised. Seda aluspõhimõtet järgitakse süstemaatiliselt 

inimeseõpetuses nii aine siseselt kui ka kõiki kooliastmeid läbivalt. 

 

Aluspõhimõtte realiseerimine algab inimeseõpetuses eesmärgipüstitusest. Inimeseõpetusega 

taotletakse, et õpilane tunneb ja väärtustab isiksuse arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa 

aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist seoses inimese füüsilise, vaimse, 

emotsionaalse ja sotsiaalse arenguga. 

 

Näiteks kõiki kooliastmeid läbivalt käsitletakse Tervise teemat nii, et põhikooli lõpuks kujuneb 

õpilasel tervikarusaam tervisest - õpilane kirjeldab füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse 

tervise vastastikust mõju ning seost (näide 3). 

 

Õppekava alusväärtused 

Alusväärtustest toetatakse inimeseõpetusega elu ja inimväärikuse austamist, südametunnistust, 

lugupidamist enda ja teiste vastu, sallivust ja hoolivust, ausust, õiglust, vägivallatuse ja 

perekonna väärtustamist, kusjuures väärtuskasvatuses on põhirõhk õpilastes hoolivuse, aususe, 

õigluse ja vastutustunde arendamisel põhiväärtustena (näide 4). 

 

 

4.2. Lõiming pädevuste kaudu 

 

Esiteks, inimeseõpetuses arendatakse eelkõige kahte õpilaste üldpädevust: sotsiaalne pädevus ja 

enesekohane pädevus, kusjuures rõhk on ka kolmanda üldpädevuse suhtluspädevuse 

arendamisel. 
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Sotsiaalne pädevus hõlmab inimeseõpetuses mitte ainult toimetulekut kodanikuna ühiskonna 

tasandilt võttes, vaid ka teadmisi, oskusi ja hoiakuid sotsiaalselt aktsepteeritud käitumisest ning 

inimestevahelistest suhetest, mis aitavad kaasa tõhusale kohanemisele ja toimetulekule 

perekonnas, eakaaslaste hulgas ja teistes gruppides (tabel 2). 

 

Sotsiaalne ja enesekohane pädevus on oluline lõimingutsenter nii inimeseõpetuse seisukohalt kui 

ka tervet sotsiaalainete valdkonda ühendav pädevus. 

 

Tabel 2. Põhilised sotsiaalse ja enesekohase pädevuse arendamisega seonduvad aspektid 

inimeseõpetuses õpiväljunditena kooliastmeti 
I kooliaste II kooliaste III kooliaste Gümnaasium 
Tunneb oma mina 
erinevaid aspekte 

Väärtustab terviklikku 
mina-pilti ja rakendab 
võtteid eneseusalduse 
ja positiivse mina-pildi 
arendamisel 

Oma käitumise 
analüüsimisel väärtustab 
eneseusaldust ja 
eneseväärtuslikkust, omab 
adekvaatset 
enesehinnangut 

Aktsepteerib ennast 
sellisena nagu ta on, omab 
adekvaatset 
enesehinnangut ning teeb 
samme tervikliku 
kutsealase identiteedi 
loomiseks 

Mõistab, et 
inimesed, nende 
arvamused, 
arusaamad, 
hinnangud, 
väärtused on 
erinevad 

Tunnustab inimeste 
vaadete ja olukordade 
erinevusi, arvestab 
seda oma käitumise 
efektiivsuse huvides 

Hindab probleeme ja 
olukordi teiste inimeste 
seisukohalt, aktsepteerib 
inimeste erinevusi 

On tolerantne erinevuste 
suhtes, on võimeline 
ennast kahjustamata oma 
seisukohti revideerima 

Teadvustab ja 
tunnustab 
koostöövõimet ja 
selle arendamise 
võimalusi 

On võimeline koostööd 
tegema ja täitma 
erinevaid rolle grupis 

Enesekasvatuse 
rakendamine seoses 
koostöövõime 
arendamisega ja 
rollioskuste täiendamisega 

Koostöövõimelise 
sihipärase tegutsemise, 
rollitäitmis- ja 
juhtimisoskuste 
omandamine 

Käitub teisi 
arvestavalt, püüab 
konflikte rahulikult 
lahendada 

Hoidub vägivallast, 
aitab kaaslast, 
empaatiavõime areng 

Teadvustab konfliktide 
lahendamise efektiivsed 
teed, arendades tahtlikult 
oskusi selles vallas, 
empaatiavõime arendamine

Oskab konflikte efektiivselt 
lahendada, arenenud 
empaatiavõime 

 

Teiseks, õppeainete lõimingu seisukohalt võib pädevusi vaadelda kui lõimingutsentreid, mis 

koondavad enda ümber teised sotsiaalainete õppeained (tabel 3). 
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Tabel 3. Enesekohase ja sotsiaalse pädevuse komponendid kolmes sotsiaalaines õpitulemuste 

või õpisisuna 
Enese-
kohane 
pädevus 

 
Inimeseõpetus 

 
Ühiskonnaõpetus 

 
Ajalugu 

II 
kooliaste 
(õpitule-
muste 
näitel) 

Mõistab individuaalseid erinevusi 
ning teadvustab soolisi erinevusi ja 
inimeste erivajadusi. 
Analüüsib enda iseloomujooni ja 
omadusi, väärtustades positiivseid 
jooni ja omadusi. 
Mõistab, mis mõjutab 
enesehinnangut ning kuidas see 
kujuneb. 
Mõistab enesekontrolli olemust ning 
demonstreerib õpisituatsioonis oma 
käitumise kontrolli, saades hakkama 
viha ja teiste emotsioonidega. 
Oskab suheldes enda kohta 
tagasisidet anda ja teistelt seda vastu 
võtta. 
Oskab selgitada ja põhjendada oma 
väärtusi seoses eneseanalüüsiga. 
Oskab eristada tervislikke ja 
mittetervislikke otsuseid 
igapäevaelus. 
Tunneb ära enda ja teiste inimeste 
põhilised vajadused ning teadvustab 
neid. 
Oskab hinnata oma päevakava, 
lähtudes tervisliku eluviisi 
komponentidest. 
Hindab ja oskab planeerida kehalise 
aktiivsuse piisavust oma 
igapäevategevuses. 

Toob näiteid naiste ja meeste 
võrdsete õiguste ja nende 
rikkumise kohta. 
Suhtub sallivalt erinevustesse, 
näiteks rahvus, religioon jms. 
Toob näiteid vabatahtliku töö 
kasulikkusest. 
Märkab probleeme ja pakub abi 
abivajajatele. 
Õpilasomavalitsus, õpilaste 
osalemine koolielu korraldamises 
ja õpilasesinduses. 
Kooli sisekorraeeskirjad 
(kodukord). 
Nimetab lapse õigusi, tunneb 
õiguste ja vastutuse tasakaalu, on 
viisakas, sõbralik, väärikas. 
Oskab otsida ja pakkuda abi 
probleemide lahendamisel. 
Teeb vahet vajadustel, soovidel ja 
võimalustel. 
Oskab kulutusi tähtsuse 
järjekorda seada, koostada 
eelarvet oma taskuraha piires, 
oskab oma aega planeerida. 
Iseloomustab, milliseid teadmisi ja 
oskusi eeldavad erinevad 
elukutsed. 

Kirjeldab 
mõnda 
mineviku-
sündmust, 
mineviku 
inimeste 
eluolu. 
 
Kirjeldab 
muinasaja 
inimese 
eluviisi ja 
tegevus-
alasid. 
 
Kirjeldab 
vanaaja 
elulaadi. 

Sotsi-
aalne 
pädevus 

 
Inimeseõpetus 

 
Ühiskonnaõpetus 

 
Ajalugu 

II 
kooliaste 
(õpisisu 
näitel) 

Tõhusad enesekohased ja 
sotsiaalsed oskused uimastitega 
seotud situatsioonides. 
Kehtestav, agressiivne ja alistuv 
käitumine. Ei-ütlemine seoses ennast 
ja teisi kahjustava käitumisega. 
Tõhusad sotsiaalsed oskused: 
üksteise aitamine, jagamine, koostöö 
ja hoolitsemine. 
Sallivus enda ja teiste vastu. 
Hoolivus. Sõprussuhted. Usaldus 
suhetes. Empaatia. Vastutus 
suhetes. Kaaslaste mõju ja surve.  

Pere ja suguvõsa. Naabruskond 
maal ja linnas. Sõpruskond. 
Koolipere. 
Eakohased kodanikualgatuse 
võimalused. 
Koostöö ja ühistegevus. 

Elu linnas ja 
maal, rahu ja 
sõja ajal. 
Inimese 
tegevusalad. 
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4.3. Õppekava lõiming seoses läbivate teemadega 

 

Inimeseõpetuses leiavad õppekava läbivatest teemadest käsitlemist mitmed teemad, kusjuures 

rõhuasetused on erinevates kooliastmetes erinevad, kuid keskseks kogu kooliastmeid läbivalt on 

läbiv teema „Väärtused ja kõlblus“ ning ka „Tervis ja ohutus“. 

 

Näiteks lõiming seoses läbivate teemadega I kooliastmes 

 

Lõiming inimeseõpetuses seoses õppekava läbivate teemadega II kooliastmes: 

„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“: inimeste erinevad tööd ja töökohad, koostöö ja tööjaotus. 

„Keskkond ja jätkusuutlik areng“: asjade väärtus ja hind, asjade väärtus teiste väärtuste seas, vastutus 
enda ja teiste asjade hoidmise ees, oma kulutuste planeerimine. 

„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“: vaba aja veetmine, Eesti rahvusliku ja riikliku sümboolika tundmine, 
lapse õigused ja kohustused, Eestimaa meie kodumaa, Eesti haldusüksused, meeskonnatöö ja 
tööjaotus. 

„Kultuuriline identiteet“: kodu traditsioonid, Eesti rahvusliku ja riikliku sümboolika tundmine, eesti 
rahvakommete tundmine, kodumaa väärtustamine, erinevate rahvaste tavad ja kombed. 

„Teabekeskkond“: teave ja teabeallikad, nende kasutamine, reklaamide mõju. 

„Tervis ja ohutus“: tervis ja tervise eest hoolitsemine, tervislik eluviis, esmaabi, abi kutsumine 
ohuolukordade puhul, ohud tervisele, ennastkahjustavast käitumisest hoidumine, liiklusreeglid. 

„Väärtused ja kõlblus“: iga inimese väärtus, viisakas käitumine, kodu ja perekond, abivalmidus ja 
kohusetunne, ausus, õiglus, kodumaa, erinevused, sallivus, toetavad inimsuhted ja vägivallatus, 
vastutustunne ja südametunnistus, käitumisreeglid ja nende vajalikkus. 

„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“: endasse uskumine, eneseanalüüs, enesekontroll, oma 
väärtuste selgitamine, enda ja teiste positiivsete joonte ja omaduste märkamine ja väärtustamine. 

„Keskkond ja jätkusuutlik areng“: tervislik elukeskkond, tervis heaolu tagajana. 

„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“: tõhusad sotsiaalsed oskused, otsustamine ja probleemide 
lahendamine, tagajärgede arvestamine, vastutus otsustamisel. 

„Kultuuriline identiteet“: erinevuste ja mitmekesisuse väärtustamine. 

„Teabekeskkond“: vahendatud suhtlemine ja IKT.  

„Tervis ja ohutus“: tervis, tervisenäitajad, tervist mõjutavad tegurid, tervislik eluviis, turvalisus ja 
riskikäitumine, haigused ja esmaabi. 

„Väärtused ja kõlblus“: endasse uskumine, enesehinnang, eneseanalüüs, enesekontroll, oma 
väärtuste selgitamine, sallivus, hoolivus, usaldus, empaatia, erinevuste ja mitmekesisuse 
väärtustamine, vastutus otsustamisel, positiivne mõtlemine. 
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III kooliastme teemad inimeseõpetuses seoses õppekava läbivate teemadega: 

 

 

„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“: inimene oma elutee kujundajana, vastutus seoses valikutega, 
minapilt ja enesehinnang, eneseanalüüs, suhtlemisoskus, soorollid ja -stereotüübid ning nende mõju 
inimese käitumisele, huvide ja võimete mitmekesisus ja avaldumisvormid, väärtushinnangud ja 
prioriteedid elus. 

„Keskkond ja jätkusuutlik areng“: uimastite tarvitamisega seotud isiklikud, sotsiaalsed, majanduslikud 
ja juriidilised riskid. 

„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“: inimene oma elutee kujundajana, vastutus seoses valikutega, 
kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine. 

„Kultuuriline identiteet“: grupid, sallivus. 

„Teabekeskkond“: kriitiline mõtlemine, tervisealased infoallikad ja nende usaldusväärsus. 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“: infoallikate seos inimese valikutega elus. 

„Tervis ja ohutus“: tervis kui heaoluseisund, terviseaspektid ja nende omavahelised seosed, tervislik 
eluviis ja sellega seonduvate valikute tegemine, tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed oskused, 
vältimaks riskikäitumist, uimastite tarvitamise lühi- ja pikaajaline mõju, riskikäitumine, turvaline 
seksuaalkäitumine, seksuaalsel teel levivate haiguste vältimine, kriis ja käitumine kriisiolukorras, 
esmaabi põhimõtted ja käitumine ohuolukordades. 

„Väärtused ja kõlblus“: enese arendamine, inimsuhteid toetavad normid ja reeglid, tunded ja armastus 
suhetes, vastutustundlik käitumine seksuaalsuhetes. 
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5. Lõpetuseks: sisemine ja välimine lõiming 
 

Välise lõimingu (õppekava lõimingu) kõrval ei saa unustada ka sisemist lõimingut, kus lõiming 

toimub õpilase teadvuses, millele viitas Hilda Taba juba pool sajandit tagasi (Taba, 1962). Tähtis 

on, et õpilased seostaksid ise inimeseõpetuses omandatut varemõpitu ja väljaspool kooli saadud 

teadmiste ja kogemustega, mis puudutab inimest ja tema sotsialiseerumist. 

 

Lõpetuseks, vaade õppekavale – laiemalt võttes kõigile õppekava dimensioonidele (lõimingule, 

sidususele ja järgnevusele), ei saa olla staatiline, vaid see on pidev protsess, mille kohta ei saa 

öelda, et see on ühel hetkel lõppenud, näiteks siis, kui õppekava ametlikult kinnitatakse. Töö 

selles vallas on järjepidev, mille puhul saame vaadelda teatud vaheetappe koos vahetulemustega, 

mille osaks inimeseõpetuse vallas võib lugeda ka käesolevat kirjutist. 

 

Teisalt ei saa väita, et kõiki aspekte on võimalik õppekavas integreerida - selleks ei olegi 

vajadust. Selleks, et vaadelda, mis on oluline seoses lõiminguvõimalustega inimeseõpetuses, 

käsitleti käesolevas artiklis kõigepealt lõimingu lähtekohti ja eesmärke. Lõiminguvõimaluste 

vaatlemisel liikus mõte ükslikult üldisele: ainesisene lõiming (horiontaalne ja vertikaalne), 

ainetevaheline lõiming ning lõpuks lõiming seoses kolme aineteülese (läbivad ideed, pädevused 

ja läbivad teemad) õppekava osaga. 
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6. Lõimingu näited 
 

Näide 1. Matemaatika ja inimeseõpetuse lõimingu näide 

 

Näide 2. Kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse lõimingu näide 

Matemaatika õpisisuks I kooliastmel on näiteks ajaühikud sekund, minut, tund, ööpäev, nädal, kuu, 
aasta, sajand, ajaühikutevahelised seosed. 
Õpitulemusena nähakse ette, et õpilane tunneb kella ja kalendrit ja seostab seda oma elu tegevuste ja 
sündmustega. 
 
Inimeseõpetuse õpisisuks I kooliastmel on samuti aja teema, mille õpiväljundina nähakse ette, et 
õpilane eristab, mis on aja kulg ja seis. 
 
Näide allikast: Kõiv, K. Adamson, R. ja Maaste, K. (2003). Inimeseõpetus. Tööraamat 2. klassile. 
Tallinn: Avita, 50. 
 
Sõna “aeg” kasutatakse tavaliselt kahes tähenduses. 
 
Kord tähendab „aeg“ aja seisu või mingit hetke. Näiteks küsime kellegi käest kella. Või tahame teada, 
millal mingi sündmus toimus. Näiteks küsime, mis kuupäeval ja mis kuul on kellegi sünnipäev. Sel 
juhul saame me teada aja seisu. 
 
Teine kord tähendab „aeg“ aja kulgu – ajavahemikku kahe sündmuse vahel või seda, kui kaua mingi 
sündmus kestis. Näiteks tahame teada, kui vana on mõni inimene. Sel juhul täpsustame ajavahemikku 
– seda, mitu aastat on möödunud inimese sünnist. Aja kulgu tähistab ka küsimus „Mitu aastat sa 
koolis oled käinud?“. 

Inimeseõpetuses seatakse eesmärgiks tervisliku eluviisi käsitlemine kolme erineva komponendina, 
mis kajastub õppeaine õpisisus: tervislik eluviis: mitmekesine toit, piisav uni ja puhkus ning liikumine ja 
sport. 
Vastavaks õpitulemuseks inimeseõpetuses I kooliastmes on: õpilane mõistab ja kirjeldab tervise 
hoidmise viise, nagu mitmekesine toit, uni ja puhkus ning liikumine ja sport. 
 
Kehaline kasvatuse õpitulemuseks I kooliastmes on, et õpilane kirjeldab regulaarse liikumise ja 
sportimise tähtsust tervisele. 
 
Tervisliku eluviisi käsitlus inimeseõpetuses kolme komponendilisena annab võimaluse ühelt poolt 
siduda teema kehalises kasvatuses käsitletud kehalise aktiivsuse teemaga laiemas kontekstis ning 
teiselt poolt võimaldab konkreetsete kehaliste tegevuste vormide käsitlust seoses mõjuga inimese 
toitumisele ning unele ja puhkusele. 
 
Näide allikast: Kõiv, K. ja Edovald, T. (2004). Inimeseõpetus. Õpik 3. klassile. Tallinn, AS Bit, 8. 
 
Selleks, et auto töötaks ja sõidaks, peab autol olema kindlasti bensiini. Auto eest hoolitseb autojuht 
tavaliselt veel mitmel erineval moel: ta vahetab õli, peseb autot ja asendab kulunud ja katkiläinud osi 
uutega. 
Samuti kui auto eest, peab inimene hoolitsema oma keha eest, et see töötaks. 
 
Oma keha eest hoolitseda võib inimene mitmel erineval viisil, kusjuures kõige tähtsad on: 
1. tervislik toit,  
2. liikumine ja sport,  
3. piisav puhkus ja uni. 
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Näide 3. Ainesise lõimingu näide inimeseõpetuses 

 

Näide 4. Alusväärtuste kujundamine inimeseõpetuses 

Tervise teema käsitlus inimeseõpetuses ainekavas kooliastmeti ja klassiti õpitulemustena: 
 
I kooliastmel teab õpilane, milline on tervislik eluviis ning kuidas hoida füüsilist ja vaimset tervist, 
väärtustades neid, kusjuures  
2. klassi õpilane kirjeldab, kuidas oma tervise eest hoolitseda ja  
3. klassi õpilane eristab vaimset ja füüsilist tervist. 
 
II kooliastmel õpilane kirjeldab, mis on füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis, kusjuures 
5. klassi õpilane kirjeldab füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist ning selgitab tervise olemust nendest 
mõistetest lähtuvalt. 
 
III kooliastmel õpilane 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, kusjuures 
8. klassi õpilane kirjeldab füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse tervise vastastikust mõju ning 
seost. 

Lugupidamine enda ja teiste vastu kui õppekava alusväärtuse arendamine inimeseõpetuses seoses 
väärtuskasvatusega I kooliastmes konkreetsete metoodiliste näidete varal. 
 
2. klass  
Arutelu: 1. Mida võiks mõelda ja tunda õpilane, kes tuleb uude klassi? 2. Mida võiks teha, et uuel 
õpilasel oleks kergem kõigiga tuttavaks saada? 3. Mida võiks mõelda ja tunda õpetaja, kes hakkab 
õpetama uues klassis? 4. Mida võiksime teha, et uuel õpetajal oleks kergem kõigiga tuttavaks saada? 
Allikas: Kõiv, K. Adamson, R. ja Maaste, K. (2003). Inimeseõpetus. Tööraamat 2. klassile. Tallinn: 
Avita, 6-7. 
 
3. klass 
Paaristöö: Mille poolest on sinu sõber eriline? Mida head võib sinu sõbralt õppida?  
Koduülesanne: Joonista plakat „Igaüks on eriline“. Tee plakatitest näitus. 
 
Allikas: Kõiv, K. ja Edovald, T. (2004). Inimeseõpetus. Õpik 3. klassile. Tallinn, AS Bit, 17. 
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