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Värska Gümnaasiumi ainekava põhikooli 2. kooliastmele 

Ainevaldkond:  Sotsiaalained 

Õppeaine: INIMESEÕPETUS 

Klass:   6. klass 

Tundide arv õppeaastas: 35 tundi 

Rakendumine: 1.09.2012, täiendatud 1.09.2020 

Koostamise alus: põhikooli riiklik õppekava; Värska Gümnaasiumi põhikooli 
õppekava 

1. Õppeaine kirjeldus  

Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilase sotsiaalses elus vajalike 
toimetulekuoskuste arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilases terviklikku isiksust, 
sotsiaalset kompetentsust, terviseteadlikkust ja ausust, hoolivust, vastutustunnet ning 
õiglust. Inimeseõpetus lõimib õppesisu kõigis kooliastmeis, toetades õpilase toimetulekut 
eakaaslaste hulgas, peres, kogukonnas ja ühiskonnas ning aitab õpilasel kujuneda sotsiaalselt 
küpseks ja teovõimeliseks isiksuseks. Inimeseõpetuse kaudu kujundatakse esmased 
teadmised ja hoiakud soolise võrdsuse osas. 

2. Õppe- ja kasvatuse eesmärgid 

6. klassi inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane  
1) õpib suhtlema teiste inimestega ja viisakalt käituma;  
2) õpib väärtustama üldinimlikke kõlblusnorme;  
3) õpib käituma konfliktolukorras;  
4) õpib tundma erinevates suhtlusolukordades toimivaid sotsiaalpsühholoogilisi ja 

psühholoogilisi mehhanisme. 

3. Õpitulemused ja õppesisu 

1. MINA JA SUHTLEMINE  

Õpitulemused: 
Õpilane: 
1) analüüsib enda iseloomujooni ja -omadusi, väärtustades endas positiivset; 
2) mõistab enesehinnangut mõjutavaid tegureid ja enesehinnangu kujunemist; 
3) mõistab enesekontrolli olemust ning demonstreerib õpisituatsioonis oma käitumise 
kontrolli.  
Õppesisu: 
Enesesse uskumine. Enesehinnang. Eneseanalüüs. Enesekontroll. Oma väärtuste selgitamine. 

2. SUHTLEMINE TEISTEGA  
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Õpitulemused: 
Õpilane: 
1) teab suhtlemise olemust ning väärtustab tõhusate suhtlusoskuste vajalikkust; 
2) kirjeldab erinevaid mitteverbaalseid suhtlusvahendeid ning nende mõju verbaalsele 
suhtlemisele;  
3) demonstreerib õpisituatsioonis aktiivse kuulamise jt tõhusa suhtlemise võtteid; 
4) mõistab eneseavamise mõju suhtlemisele ning demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas oma 
tundeid empaatiliselt ja suhteid tugevdavalt väljendada; 
5) teadvustab eelarvamuste mõju suhtlemisele ja toob näiteid eelarvamuste mõju kohta 
igapäevasuhtluses; 
6) eristab ning kirjeldab kehtestavat, agressiivset ja alistuvat käitumist ning mõistab nende 
käitumiste mõju suhetele; 
7) teab, et „ei” ütlemine on oma õiguste eest seismine, ning demonstreerib õpisituatsioonis 
kehtestava käitumise võtteid. 
Õppesisu: 
Suhtlemise komponendid. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine. Aktiivne kuulamine. 
Tunnete väljendamine. Eneseavamine. Eelarvamused. Kehtestav, agressiivne ja alistuv 
käitumine. „Ei” ütlemine ennast ja teisi kahjustava käitumise puhul. 

3. SUHTED TEISTEGA  

Õpitulemused: 
Õpilane: 
1) kirjeldab tõhusate sotsiaalsete oskuste (üksteise aitamise, jagamise, koostöö ja 
hoolitsemise) toimimist igapäevaelus; 
2) oskab abi pakkuda ning teistelt abi vastu võtta; 
3) väärtustab hoolivust, sallivust, koostööd ja üksteise abistamist; 
4) demonstreerib õpisituatsioonis oskust näha olukorda teise isiku vaatenurgast ning 
väärtustab empaatilist suhtlemist; 
5) väärtustab sõprust kui vastastikuse usalduse ja toetuse allikat; 
6) kirjeldab kaaslaste mõju ja survet otsustele, mõistab otsuste tagajärgi; 
7) mõistab isikuiseärasusi ning teadvustab soolisi erinevusi ja inimeste erivajadusi; 
8) nimetab ning väärtustab enda ja teiste positiivseid omadusi. 
Õppesisu: 
Tõhusad sotsiaalsed oskused: üksteise aitamine, jagamine, koostöö ja hoolitsemine. Sallivus 
enda ja teiste vastu. Hoolivus. Sõprussuhted. Usaldus suhtes. Empaatia. Vastutus suhetes. 
Kaaslaste mõju ja surve. 
Erinevuste ja mitmekesisuse väärtustamine. Isikute iseärasused. Soolised erinevused. 
Erivajadustega inimesed. 
Positiivsed jooned ja omadused endas ning teistes, nende märkamine.  

4. OTSUSTAMINE JA KONFLIKTID NING PROBLEEMILAHENDUS  

 Õpitulemused: 
Õpilane: 
1) teab probleemide erinevaid lahendusviise ja oskab neid õpisituatsioonis kasutada;  
2) kirjeldab erinevate lahendusviiside puudusi ja eeliseid ning mõistab nende tagajärgi;  
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3) selgitab ja kirjeldab eri situatsioonidesse sobiva parima käitumisviisi valikut;  
4) selgitab konflikti häid ja halbu külgi ning aktseptib konflikte kui osa elust;  
5) teab konfliktide lahendamise tõhusaid viise ja demonstreerib neid õpisituatsioonis.  
Õppesisu: 
Otsustamine ja probleemide lahendamine. Erinevate käitumisviiside leidmine probleeme 
lahendades. Tagajärgede arvestamine probleemilahenduses. Vastutus otsustamisel. 
Konfliktide olemus ja põhjused. Tõhusad ja mittetõhusad konfliktide lahendamise teed.  

6. POSITIIVNE MÕTLEMINE  

Õpitulemused: 
Õpilane: 
1) nimetab ja väärtustab enda ning teiste positiivseid omadusi; 
2) väärtustab positiivset mõtlemist. 
Õppesisu: 
Positiivne mõtlemine. Positiivsed jooned ja omadused endas ning teistes, nende märkamine. 

4. Õppetegevus 

6.klassis on keskmes õpilase sotsiaalne pädevus ja sotsiaalsete probleemide ennetamine ning 
õpilase tervist tugevdav ja väärtustav eluviis. 

Õppetegevuses taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas ja 
jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt. Võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos 
teistega, selleks kasutatakse ülesandeid, mida õpilane saab täita kas iseseisvalt, paaris- või 
rühmatööna. Selline tegevuse organiseerimine toetab õpilaste kujunemist aktiivseteks ning 
iseseisvateks õppijateks. Teemast lähtuvalt rakendatakse nüüdisaegseid info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiaid info otsimiseks-leidmiseks. 

Arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid, sealjuures on põhirõhk hoiakute 
kujundamisel. 

6. Hindamise põhimõtted 

Õpitulemuse saavutatust hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega.  

Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sh esitluste ning kirjalike tööde alusel, 
arvestades teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele ning 
õpilase individuaalseid iseärasusi ja mõtlemise arengut. Aineteadmiste ja -oskuste kõrval 
antakse kujundavat tagasisidet ka väärtuste ning hoiakute kohta.  

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest ja Värska 
Gümnaasiumi hindamisjuhendist. 

7. Füüsiline õppekeskkond, õppekäigud   

Õpikeskkond valitakse vastavast teemast lähtudes ja selleks võib olla õppeklass, arvutiklass, 
õppekäik. 

8. Õppematerjal 
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1) 5.kl. inimeseõpetuse õpik; 
2) õpetaja poolt koostatud töölehed; 
3) internetiallikad, digitaalsed õpikeskkonnad (opiq.ee) 

9. Üldpädevuste 
kujundamine 

1) kultuuri- ja 
väärtuspädevus  

2) sotsiaalne ja 
kodanikupädevus 

3) enesemääratluspädevus  
4) õpipädevus  
5) suhtluspädevus 
6) matemaatikapädevus 
7) ettevõtlikkuspädevus  
8) digipädevus 

10. Lõiming ainevaldkondadega 

1) keel ja kirjandus 
2) võõrkeeled 
3) matemaatika 
4) loodusained  
5) sotsiaalained 
6) kunstiained 
7) kehaline kasvatus 
8) valikained: pärimusõpetus 

11. Läbivad teemad 

1) elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine 

2) keskkond ja jätkusuutlik areng 
3) kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus 
4) kultuuriline identiteet 
5) teabekeskkond 
6) tehnoloogia ja innovatsioon 
7) tervis ja ohutus 
8) väärtused ja kõlblus 

 


