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1. Ainevaldkond:
1.1 Valdkonna pädevus
Sotsiaalainete õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks õpilane:
1) mõistab inimühiskonna ajaloos toimunud ja tänapäeval toimuvate ühiskondlike muutuste protsesse ning olulisemate sündmuste põhjuseid ja
tagajärgi;
2) austab demokraatiat ning inimõigusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid ning on seaduskuulekas, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi ning
mõistab kodanikuvastutust;
3) tunneb mõningaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ning kasutab neist mõnda õppes, seostades õpitut igapäevaeluga;
4) tunneb erinevate rahvaste kultuure, nende eripära ning suhtub lugupidavalt individuaalsetesse, kultuurilistesse ja maailmavaatelistesse
erinevustesse, juhul kui need vaated pole inimväärikust alandavad;
5) on omandanud teadmisi ja oskusi sotsiaalselt aktseptitud käitumisest ning inimsuhetest, mis aitavad kaasa tõhusale toimimisele erinevates
sotsiaalsetes kontekstides, väärtustades neid;
6) on omandanud teadmisi ja oskusi, mis toetavad tervikliku ning autonoomse inimese kujunemist, väärtustades sotsiaalset õiglust ning positiivset
suhtumist endasse ja teistesse;
7) on omandanud teadmised, oskused ja hoiakud, mis toetavad tervikliku, iseseisva ja terviseteadliku inimese kujunemist;
8) väärtustab vabadust, inimväärikust, võrdõiguslikkust, ausust, hoolivust, sallivust, vastutustunnet, õiglust, isamaalisust ning peab lugu endast,
teistest ja keskkonnast.
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1.2 Ainevaldkonna õppeained
Ainevaldkonna õppeained on ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, geograafia (inimgeograafia) ja filosoofia. Õppeained jagunevad kohustuslikeks
ning valikkursusteks. Sotsiaalainete valdkonna ainekavades esitatud taotletavate õpitulemuste ja õppesisu koostamisel on aluseks võetud kohustuslike
kursuste arv kooliastmes.

1.3 Õppeaine nädalatundide jaotumine kooliastmeti:
Kohustuslikud kursused õppeaineti on järgmised:
inimeseõpetuses 1 kursus: „Perekonnaõpetus“;

1.4 Ainevaldkonna kirjeldus
Sotsiaalainetes käsitletakse inimese ja ühiskonna toimimist minevikus ning tänapäeval. Sotsiaalainete õppimine aitab siduda erinevates õppeainetes õpitav
at tervikuks ja arendada tervikpilti ühiskonnast ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste alusel toimuvat arengut. Sotsiaalainete vahendusel areneb
võime näha ühiskonna arengus erinevaid seoseid ningteha teadlikke valikuid, lähtudes ühiskondlikest väärtustest, normidest ja reeglitest; toimida kõlbelise
ja vastutustundliku isiksuse ning ühiskonnaliikmena. Sotsiaalainetes käsitletavate õppeteemade käsitlemise kaudu kujundatakse õpilastes valmisolek aidata
kaasa naiste ja meeste ebavõrdsuse kaotamisele ühiskonnas ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisele. Ainevaldkonnasisese lõiminguga taotletakse
valdkonna üldeesmärkide täitmist. Lõimingu aluseks on teemad, mõisted ja õpetamismeetodid.
Inimeseõpetuse üldeesmärk on arendada õpilaste sotsiaalseid toime tulekuoskusi ning aidata kaasa õpilaste isiksuslikule arengule, kujundada terviset
eadlikkust, teadmisi soolisest võrdsusest ja sotsiaalses elus vajalikke oskusi ning üldinimlikke väärtusi.

2. Aine: „Perekonnaõpetus“
2.1 Õppe- ja kasvatuseesmärgid
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Gümnaasiumi perekonnaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) austab enda ning teiste inimväärikust, suhtub eelarvamusteta ja lugupidavalt kõigisse inimestesse, arvestab nende erivajadusi ja individuaalsust ning
väärtustab individuaalseid ja kultuurilisi erinevusi;
2) mõistab ning austab erinevaid maailmavaatelisi tõekspidamisi;
3) on aktiivne ja kompetentne demokraatliku ühiskonna kodanik, kellel on valmisolek kohaneda muutustega töö- ja ühiskonnaelus ning kes vastutab oma
elu eest ja tuleb toime enda probleemide lahendamisega;
4) väärtustab perekonda, mõistab vastastikust rahuldust ja toetust pakkuvate suhete loomise ja hoidmise põhimõtteid ning pereliikmete vastutuse osa
perekonna väärtuste hoidmisel ja laste arengu toetamisel;
5) mõistab erinevate elurollide osa karjääri kujunemises ning pere- ja tööelu tasakaalus hoidmise tähtsust.

2.2 Õppeaine kirjeldus
Inimeseõpetuse perekonnaõpetuse kursuses keskendutakse perekonnaelu psühholoogiale, sotsioloogiale, eetikale, perekonnaõigusele, majandamisele ja
perekonna rollile ühiskonnas, et omandada vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud tulevase perekonnaelu alusena. Kursus toetab õpilase isiksuse
arenemist, aitab mõtestada ja analüüsida oma rolli perekonnas, arendada vastutustunnet nii isiklikus kui ka ühiskonnaelus. Perekonnaõpetuse kursus
kujundab eelkõige õpilaste enesemääratlus-, sotsiaalset ja väärtuspädevust. Teistest õppeainetest on kursus tihedalt seotud loodusainete, kirjanduse ning
teiste sotsiaalvaldkonna ainetega. Õpilane õpib tundma ühiskonnas toimivaid demograafilisi, sotsiaalseid, majanduslikke ja ajaloolisi protsesse ning
nähtusi, mis mõjutavad pereelu struktuure ja protsesse. Perekonnaõpetus lõimib sotsiaalainete õppes saadud teadmised ja oskused. Õpe valitakse
rõhuasetusega elulähedasele ainekäsitlusele, toetades õpilase arusaama õpitava vajalikkusest.

2.3 Õppetegevus
Õpet kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut nii
ainesiseselt kui ka teiste õppeainetega ja läbivate teemade abil;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas ning jätab piisavalt aega nii huvitegevuseks kui ka puhkuseks;
3) võimaldatakse õppida üksi ja koos teistega (iseseisvad, paaris- ning rühmatööd, õppekäigud, praktilised tööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks
ja iseseisvateks õppijateks ning loovateks ja kriitiliselt mõtlevateks isiksusteks;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;
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5) rakendatakse nüüdisaegseid IKT-l põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;
6) laiendatakse õpikeskkonda: muuseum, arhiiv, näitus, raamatukogu, ajaloolis-kultuuriline keskkond, sh muistised, ehitised, omavalitsus- ja riigiasutused,
ettevõtted, mittetulundusühingud, kohtud, laborid, erinevate religioonide pühapaigad, lahingupaigad, sõjaväeosad ja teised riigikaitseinstitutsioonid, sh
kaitseväe õppeasutused, jne;
7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh:
a) aktiivõpet: paaris- ja rühmatöö, vestlus, diskussioon, väitlus, seminar, ajurünnak; projektõpe, loovülesande lahendamine (kirja ja kõne koostamine,
teemantluuletus, ajaleht jne), juhtumianalüüs, rollimängud ja simulatsioonid, projektides osalemine, õppekäigud ja muu taoline;
b) skeemi, plaani, võrdleva tabeli ning õpimapi koostamine, töölehe ja kontuurkaardi täitmine, arutluse ning temaatilise kava koostamine, arutluse
kirjutamine;
c) uurimuslikud tegevused, sh praktiliste ja uurimistööde koostamine, loodusobjektide ja protsesside vaatlemine, infootsing teabeallikatest ning
infoanalüüs, referaadi ja ettekande koostamine, retsenseerimine ning esitlemine IKT vahendeid kasutades;
d) allikaanalüüs (dokument, tekst, statistika, pilt, karikatuur jms) ning allika usaldusväärsuse hindamine;
e) tegevuspõhine õpe (nt dramatiseering, esitluse ja temaatilise ekspositsiooni koostamine, õppekäigu ettevalmistamine ning korraldamine), vabatahtlik
töö;
f) mõistete seletamine ja kasutamine kontekstis, plankide ning ankeetide täitmine;
g) kohtumised õigusorganite esindajatega ja teiste spetsialistide esindajatega koolis ja nende töö jälgimine töökohal jmt;
8) arvestatakse õpilaste võimeid ja suutlikkust ning kohalikku eripära ja 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.

2.4 Füüsiline keskkond
Kool korraldab valdava osa õpet klassis, kus on:
1) võimalused rühmatööks ja ümarlauavestluseks mööblit ümber paigutada või liikuda erinevate õppekeskkonna osade vahel;
2) internetiühendus, arvuti kasutamise võimalus (vähemalt üks arvuti kahe õpilase kohta) ning audiovisuaalse materjali kasutamise võimalus.
Kool võimaldab kasutada ainekava eesmärke toetavaid õppematerjale ja –vahendeid.
Kool võimaldab õppe sidumiseks igapäevaeluga õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi vähemalt kaks korda õppeaasta jooksul.
Kool võimaldab sobivad hoiutingimused praktiliste tööde ning demonstratsioonide tegemiseks vajalike materjalide kogumiseks ja säilitamiseks ning
korraldab praktilisteks töödeks vajaduse korral õppe rühmades.
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2.5 Hindamise üldalused
Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamise täpsem korraldus määratakse kooli õppekavas. Hindamise põhiline
ülesanne on toetada õpilase arengut, kujundades positiivse minapildi ja adekvaatse enesehinnangu, kusjuures tähtis on õpilase enda roll hindamises, andes
võimalusi enesehindamiseks. Õpitulemuste kontrollimise ning hindamise vormid peavad olema mitmekesised. Õpitulemuste kontrolli ja hindamise
eesmärk on saada ülevaade õpitulemuste saavutatusest ja õpilase ainealasest arengust ning kasutada saadud teavet õppe tulemuslikumaks kavandamiseks.
Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.
Perekonnaõpetuses hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi; hoiakute ning väärtushinnangute kujunemise 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 ja 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.
Praktiliste tööde puhul ei hinnata mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi kulgu. Õpilase hoiakuid ja väärtusi saab mõõta vaatluse, õpilase antud hinnangute
ja otsustuste ning juhtumianalüüsi alusel. Lisaks hinnatakse õpilaste probleemide nägemise ja analüüsi oskust.
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2.6 Läbivad teemad
Läbivad teemad on üldpädevuste saavutamise teenistuses ning võimaldavad aineõppe kursuste ning muude õppetegevuste lõimimiseks leida sobilikke
teemasid, meetodeid ning õppekorralduse ülesehituse viise. Läbivad teemad aitavad kaasa sotsiaalvaldkondliku pädevuse järjepidevale kujundamisele,
pakkudes kokkupuutekohti ühiskonnas aktuaalsete teemade käsitlemiseks õppe raames.
Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemine
Perekonnaõpetust õppides käsitletakse inimeste erinevate tegevusalade arengut eri ajajärkudel, majanduslikke protsesse ühiskonnas ja nende mõju
inimtegevusele. Erinevate õppetegevuste kaudu suunatakse õpilasi mõistma ja väärtustama elukestvat õpet kui elustiili ning mõtestama karjääri
planeerimist kui jätkuvat otsuste tegemise protsessi. Õppetegevus võimaldab vahetult kokku puutuda töömaailmaga, nt ettevõtte külastusi, õpilastele
tutvustatakse ainevaldkonnaga seotud ameteid, erialasid ja edasiõppimisvõimalusi. Õppetegevus võimaldab õpilasel süvendada teadmisi hariduse ja
töömaailma vahelistest seostest, töösuhteid käsitlevatest õigusaktidest. Arendatakse iseseisva õppimise oskust ja vastutusvõimet ning oskust iseseisvalt
leida ja analüüsida oma arengu vajadustest tulenevat infot edasiõppimise võimaluste kohta ja koostada karjääriplaan. Erinevad õppetegevused, sh
õpilaste iseseisvad tööd, võimaldavad õpilasel seostada huvisid ja võimeid ainealaste teadmiste ja oskustega ning mõista, et hobid ja harrastused
hoiavad elu ja karjääri tasakaalus.
Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” käsitlemine
Õpitakse väärtustama keskkonda kui tervikut, mõistma peretegevuse mõju keskkonna arengule ja keskkonnaprobleemide lahendamisele; aru saama
inimkonna kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja inimarengu erinevate tunnuste vastastikusest seotusest. Õpitakse mõistma
inimtegevusega kaasnevaid riske ning vajadust kujundada isiklikke seisukohti keskkonnaküsimustes, olema sotsiaalselt aktiivne ja vastutustundlik.
Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitlemine
Õpitakse väärtustama demokraatliku ühiselu korraldamist, koostööoskust, toetama algatusvõimet ning hindama vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist.
Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemine
Õpitakse mõistma inimese rolli kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride vahendajana ning aru saama kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö
tähtsusest. Teadvustatakse osalemist kultuuridevahelises suhtluses; väärtustatakse sallivust ning oma kultuuri ja teiste kultuuride pärandit, taunitakse
diskrimineerimist ning tunnustatakse mineviku ja tänapäeva ühiskondade kultuurilist mitmekesisust.
Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemine
7

Tallinna Läänemere Gümnaasium
Perekonnaõpetuse ainekava gümnaasiumile
Õpitakse määrama oma teabevajadusi ja leidma sobivat teavet; arendatakse kriitilise teabeotsingu ja -analüüsi oskusi; teadvustatakse meedia toimimist
ja mõju, vajadust tunda avalikus ruumis (sh teabekeskkonnas) kehtivaid reegleid ning järgida autoriõiguste kaitset.
Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” käsitlemine
Õpitakse mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, elukvaliteedile ning keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus; aru
saama tehnoloogiliste, majanduslike, sotsiaalsete ning kultuuriliste uuenduste vastastikustest mõjudest; käsitletakse tehnoloogilise arengu positiivsete
ja negatiivsete mõjude ning tehnoloogia arengu ja selle kasutamise eetilisi küsimusi; kasutatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste
probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks.
Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemine
Õpitakse analüüsima erinevate valikute ja riskikäitumise (sh uimastite) mõju ning tegema tervisele ja turvalisusele (sh keskkonnale ja ühiskonnale)
ohutuid otsuseid.
Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus” käsitlemine
Õpitakse analüüsima väärtusi ja kõlbelisi norme ning tundma erinevate väärtussüsteemide seoseid ajaloolis-kultuurilises kontekstis, religiooni ja
maailmavaatega seoses; reflekteeritakse arutletakse isiklike väärtushoiakute ja kõlbeliste tõekspidamiste üle; õpitakse arvestama erinevaid vaateid ja
seisukohti oma tegevust plaanides, väärtustama mitmekesisust kui ühiskonna rikkuse ja arengu tingimust.
2.7 Lõiming teiste õppeainetega
Perekonnaõpetus on seotud teiste ainevaldkondadega valdkonnapädevuste kujundamise kaudu.
Keel ja kirjandus – suutlikkus väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, lugeda ning mõista erinevaid tekste; kasutada
kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili ning ainesõnavara ja väljendusrikast keelt, järgida õigekeelsusnõudeid. Lisaks tähtsustuvad teksti kriitilise
analüüsi oskus, meediakirjaoskus, info hankimine ja selle kriitiline hindamine, tööde vormistamine ning autoriõiguse kaitse.
Võõrkeeled – teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma kultuuri ja teiste kultuuride erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste
keelte ja kultuuride vastu; suhtlemine mitmekultuurilises ühiskonnas; võõrkeeleoskus.
Matemaatika – ajaarvamine; ressursside plaanimine (aeg, raha); matemaatiline kirjaoskus, arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid,
diagrammid); oskus probleeme esitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideid analüüsida ning tulemuse tõesust
kontrollida; oskus loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning väärtustada matemaatilist käsitlust kui analüüsimeetodit.
Loodusained – 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.
8

Tallinna Läänemere Gümnaasium
Perekonnaõpetuse ainekava gümnaasiumile
Kunstiained – Eesti, Euroopa ja erinevate maailma rahvaste kultuuri teemade käsitlemine ja kultuuriloomingu väärtustamine, iluhinnangute
muutumine ajas; esteetiline areng ja eneseteostus, rahvakultuur, loominguline eneseväljendusoskus.
Kehaline kasvatus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust tervisliku eluviisi osana eri ajastuil ning meditsiinisaavutuste rolli
ühiskonna arengus; arendada sallivat suhtumist kaaslastesse ja järgida ausa koostöö põhimõtteid.
3. Gümnaasiumi õpitulemused
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) mõistab ning oskab selgitada kooselu ja perekonna eri vormide osa üksikisiku ning ühiskonna elus;
2) väärtustab perekonda ja oskab analüüsida lähedaste inimsuhete rolli inimese elus ning põhjendab iseenda vastutust ja rolli peresuhetes;
3) analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna seisukohast ning on valmis korraldama argielu kodus, arvestades pereliikmete turvalisust,
vajadusi ja tervist;
4) mõistab abielu ja perekonna psühholoogilisi, õiguslikke ning majanduslikke aspekte ning oskab leida infot ja abi, et tulla toime probleemidega;
5) selgitab lapse arengu põhiküsimusi ja lapsevanema rolli lapse kasvatamises;
6) seostab püsisuhte olemust ning selle seost seksuaalsuse ja armastusega, väärtustades usaldust ning positiivseid tundeid;
7) tunnetab iseennast, oma rolli ja vastutust nii kasvuperekonna kui ka loodava perekonna liikmena;
8) on valmis seostama 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.

4. Klass: 12.klass
4.1 Õpitulemused antud klassile
1) mõistab ning oskab selgitada kooselu ja perekonna eri vormide osa üksikisiku ning ühiskonna elus;
2) väärtustab perekonda ja oskab analüüsida lähedaste inimsuhete rolli inimese elus ning põhjendab iseenda vastutust ja rolli peresuhetes;
3) analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna seisukohast ning on valmis korraldama argielu kodus, arvestades pereliikmete turvalisust,
vajadusi ja tervist;
4) mõistab abielu ja perekonna psühholoogilisi, õiguslikke ning majanduslikke aspekte ning oskab leida infot ja abi, et tulla toime probleemidega;
5) selgitab lapse arengu põhiküsimusi ja lapsevanema rolli lapse kasvatamises;
6) seostab püsisuhte olemust ning selle seost seksuaalsuse ja armastusega, väärtustades usaldust ning positiivseid tundeid;
9
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7) tunnetab iseennast, oma rolli ja vastutust nii kasvuperekonna kui ka loodava perekonna liikmena;
8) on valmis seostama 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.
4.2 Õppesisu (üldmaht 35 t):

Õppesisu

Õpitulemused

1. Perekond
Perekond. Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid.
Perekonna eri vormid. Perekonna
funktsioonid indiviidi ja ühiskonna seisukohast. Perekeskne ja
individualistlik perekäsitlus.

Õpilane:

2. Püsisuhe
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

Õpilane:

Õppega seotud
tegevuste
orienteeruv
maht
5t

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.
6t

1) kirjeldab püsisuhte loomist ja säilimist mõjutavaid tegureid ning
tähtsustab positiivseid
tundeid ja negatiivsete tunnetega toimetulekut turvalise püsisuhte
alusena;
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suhtumisele seksuaalsusesse.

3. Abielu
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
Lapsevanemaks olemine ja selle komponendid: bioloogiline,
juriidiline, psühholoogiline,
sotsiaalne. Vanemate roll ja vastutus lapse kasvatajana. Vanemate
kasvatusstiilid.
Pereplaneerimine ja seda mõjutavad tegurid. Planeerimata rasedus.

Tallinna Läänemere Gümnaasium
Perekonnaõpetuse ainekava gümnaasiumile
tulenevat vastutust ning kirjeldab

2) mõistab püsisuhtest
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.

4t
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.
Õpilane:

5t

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;
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4) teab tegureid, mis mõjutavad inimese reproduktiivtervist, ja
tõhusaid meetodeid raseduse
plaanimiseks;
5) analüüsib plaanimata rasedusega kaasnevaid valikuid ning neid
mõjutavaid tegureid.
Õpilane:
3t

5. Laps
Lapse areng ja vanema osa selles. Kiindumussuhe lapsega ning
vanemate mõju selle kujunemisele.
1) selgitab laste arengulisi vajadusi varajases lapseeas ja vanemate
Kodukasvatuse olemus, eesmärgid ja osa lapse arengus.
osa nende rahuldamisel;
2) selgitab lapse ja vanema vahelise kiindumussuhte olemust ning
vanemate mõju selle
kujunemisele;
3) analüüsib kodukasvatuse olemust ja tähtusust lapse arengus.
6. Kodu ja argielu
Kodu ja selle loomine. Kodu kui elukeskkond. Pereliikmete Õpilane:
vajadused ja väärtused ning nende
arvestamine. Sallivus suhetes. Rollide jaotumine peres. Abistavad 1) teadvustab kodu kui turvalise elukeskkonna mõju inimese ja
suhted peres.
tema lähisuhete arengule;
Suhtlemine peres. Lahkhelid peres ning nende lahendamise 2) selgitab ning oskab näha võimalusi pereliikmete vajaduste ja
võimalused.
väärtustega arvestamiseks
Perekond, inimese tervis ja tervislik eluviis. Terviseriskid ning ning vastastikuseks toetuseks ja abiks;
nende ennetamine üksikisiku,
3) kirjeldab pereliikmete rollide ja rollinõuete kokkuleppelisust ja
perekonna ja kogukonna tasandil.
paindlikkust ning nende
Lahkuminek ja lahutus. Lein ja toimetulek sellega. Perekondlike
mõju peresuhetele;
suhete säilitamine.
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

7t
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selgitab kaassõltuvuse olemust;
7) teadvustab lahkumineku ja lahutuse põhjusi ning tagajärgi;
8) teadvustab leina olemust ning leinast ülesaamise võimalusi;
9) väärtustab perekondlike suhete säilimist ja perekonda.
Õpilane:

7. Perekonna majanduselu ja õigusaktid
Pere eelarve ja materiaalsed ressursid peres. Abielu ja laste elu
reguleerivad seadused.
1) mõistab perekonna eelarve planeerimise ja kulutuse
analüüsimise vajalikkust;
2) mõistab iga pereliikme õigust oma ajale, ruumile ja
materiaalsetele kulutustele, arvestades teisi;
3) teab põhilisi pereelu ja laste elu reguleerivad seadusi.

3t

Õpilane:
8. Perekond inimese elus
1) selgitab perekonna tähtsust inimese jaoks elu erinevatel
Perekonna tähtsus inimese elu erinevatel perioodidel. Side perioodidel;
põlvkondade vahel. Õnn ja
2) selgitab põlvkondi ühendavate sidemete tugevdavat ja toetavat
perekonnaelu.
mõju pereelule;
3) väärtustab perekonnaelu positiivset rikastavat mõju inimese
lähisuhete võrgustikus.

2t

5. Hindamine
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