Valga Põhikooli ainekavad

Kinnitatud 30.11.2018 dir kk nr 1-6/57

Inimeseõpetus 9.klass LÕK

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid :
Õppetegevuses rakendatakse ja täiendatakse eelnevatel aastatel omandatud suhtlemise ja käitumise etiketialaseid teadmisi/oskusi.
Tähelepanu pööratakse seejuures soolise küpsemise ja iseseisva elu alustamisega seotud rollikäitumisele. Harjutatakse vestluspartnerilt
täiendava teabe
küsimist, erinevate ja vastandlike arvamuste kuulamist ja eristamist ning kokkulepete saavutamist vaidlustes (oma seisukohtade selgitamine
ja kaitsmine, nõustumine, loobumine, eksimuste ja väärkäitumise tunnistamine). Kujundatakse oskust hinnata oma ning kaasinimeste
individuaalset ja rühmakäitumist (põhjus-tagajärg-seosed, otstarbekus, vastavus ühiskonnanormidele).
Teemade käsitlemisel tutvustatakse eri eluvaldkondadega seotud õigusakte, ühiskonnaliikmete õigusi ja kohustusi (sh selgitatakse igaühe
õiguste, vabaduste ja kohustuste ühetaolisuse printsiipi), kujundatakse oskusi teha otstarbekaid ja vastutustundlikke valikuid/otsuseid.
Õpilastele tutvustatakse ja õpetatakse kasutama teabeallikaid, nõustamis- ja kriisiabivõimalusi, kujundades seeläbi harjumusi ning oskusi
otsida, küsida, kasutada elus vajaminevat teavet ja abi.
2. Õppeaine kirjeldus:
Perekonnaõpetuse ühe osana pööratakse tähelepanu vanema rollile oma lapse kasvatamisel: tutvustatakse lapse arengutingimusi, eakohaseid
arendavaid tegevusi ja vahendeid (kehalised tegevused, mängud ja mänguasjad, raamatud jms); õpetatakse lapsega koos mängima ja
tegutsema. Väiksematele mängude õpetamist ja koosmängimist saavad õpilased harjutada vahetundidel, kooli üritustel. Tundides
kasutatavatest aktiivõppemeetoditest on eelistatud praktilised õppused (sh rollimängud), ühised arutelud ja diskussioonid, milles otsitakse
lahendusi/vastuseid probleemsituatsioonidele ja kõlbelistele dilemmadele. (Lisa)õppematerjalina kasutatakse trüki- ja elektroonilisi
teabeallikaid, nõuandekirjandust (ajakirjandus, käsiraamatud) jms. Harjutatakse tekstidest teabe hankimist ning selle suulist ja kirjalikku
edastamist (sh märkmete tegemist, konspekteerimist).
3. Õppeaine sisu:
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Lähisuhted, suhete alustamine ja hoidmine, vastutus ja austus. Kooselu, abiellumine ja pere loomine. Raseduse planeerimine; loote areng;
loote ja ema tervist hoidev käitumine. Lapse sündimine: ettevalmistused imiku hooldamiseks; sünnijärgsed kohustused (nimepanek,
tervisekindlustus, meditsiiniline kontroll jms); kohaliku omavalitsuse ja riiklikud toetused. Lapse saamisega seotud (lisa)kulutused
(peamised kuluartiklid lapseeas), lapse hooldamisele kuluv aeg. Puudega laps. Imiku- ja lapseiga (peamised arengutingimused, suhtlemine
lapsega, lapse õigused (alus)haridusele). Lapse arendamine-õpetamine (eakohased mänguasjad, raamatud jms); mängude õpetamine
noorematele õpilastele. Peretülid ja –vägivald (tagajärjed, lahendused, valehäbi, nõustamis- ja kriisiabi). Uimastite tarbija perekonnas: mõju
majanduslikule olukorrale, suhetele. Kohalikud ja üldriiklikud nõustamis- ja ravivõimalused. Lahutus, lahuselava vanema kohustused lapse
kasvatamisel. Pere sissetulekud (palk, toetused). Igapäevaste kulutuste planeerimine (eluase, toit, riietus, transport, vaba aeg); kulutuste
kasv perekonna suurenemisel (sh lemmiklooma võtmisel). Suurte väljaminekute planeerimine (soovid, võimalused, riskid: raha säästmine
ja hoiustamine, järelmaks, krediit, laen, liising). Kaupade-teenuste garantii (müüjalt teabe hankimine, garantii võimaluste-tingimuste kohta).
Eluaseme liigid, eluaseme otsimine, arvestades pere vajadusi ja võimalusi (müügikuulutused, kinnisvarafirmad). Üürileping, selle
tingimused (üürniku õigused ja kohustused, „halva” lepingu ohud). Eluaseme sisustuse planeerimine: hädavajalik sisustus, sisustuse
hankimise (ostude) järjekord, ratsionaalne paigutus, kujundusdetailid. Eluaseme, olmetehnika soetamine, hooldus ja remont: teabe
hankimine võimaluste, tingimuste ja abiteenuste kohta (müüja, telefoniraamat, kasutusjuhend jne). Jätkuõppevõimalused, valikute
tegemine, arvestades huvisid, võimeid ja majanduslikke võimalusi (transport, elamiskulud jms); kutsenõustamine. Kohalik tööhõiveamet,
tööturuteenused tööotsijale, töötus. Töötaja põhilised õigused ja kohustused, lepinguta töötamisega kaasnevad riskid ja tagajärjed,
ümbrikupalk. Abi leidmine tööõigusega seotud küsimustes. Inimkaubandus: tööorjus ja prostitutsioon, ohvriks sattumise põhjused,
inimkaubandusele viitavad märgid (kuulutuses, tööpakkuja käitumises), ohtude teadvustamine, käitumine ohvriks sattumise korral,
ohvriabi.
4. Hindamine:
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste
(esituste) ning kirjalike tööde alusel, arvestades teadmiste ja oskuste vastavust taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse
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sõnaliste hinnangute või numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses
õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise
kriteeriumid.
Õpilasi hinnatakse Valga Põhikooli hindamisjuhendi järgi. Hindamise vormidena kasutatakse väljundipõhist ning numbrilist hindamist.

Inimeseõpetus, 9.klass, 1 tund nädalas, kokku 35 tundi
Kohustuslik teema/maht

Õpitulemused

(kohustuslike Metoodilised soovitused

teemade kohta)
Õpipädevused (õpioskused)

Soovitused lõimingu Soovitused

kolmeks osas (jaotus kolmeks: osas
(ka õpilaste
õppemeetodite rühmaks: üldpädevused
(jaotus

frontaalne töö – F;
koosõppimine – K;
iseõppimine – I)

hindamise
(hinnatakse

teadmisi

ja

valdkonnapädevus) – oskusi, kuid ei hinnata
ÜV; läbivad teemad– hoiakuid ja väärtusi)
L; teised ained– T,
kusjuures

sulgudes

tuuakse teema)
Lähisuhted ja perekond (15

Õppetöö

tundi)

aluseks

korraldamise Antud õppeteemaga Õpilase
sobib kujundatakse:

arengut

võrreldakse õppekavas

väärtus-, sotsiaalset-, toodud
oodatavate
Lähisuhted, suhete alustamine suhtleb
tavasituatsioonides üldõpetuslik tööviis.
tulemustega, kasutades
ja hoidmine, vastutus ja austus. adekvaatselt
(kuulab Kuulamine, kõnelemine, suhtlus-,
Kooselu, abiellumine ja pere vestluspartnerit,
võrdlemine, enesemääratluspädev numbrilist või sõnalist
esitab arutelu,
Raseduse küsimusi,
selgitab
oma rühmitamine, paaristöö, ust.
planeerimine; loote areng; loote seisukohti, otsib lahendust õppemäng,
praktilised
loomine.

hinnangut.
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ja ema tervist hoidev käitumine. erimeelsustele, tunnistab oma tegevused,
Lapse

sündimine: eksimusi ja väärkäitumist);

ettevalmistused

kohustused
tervisekindlustus,

oskab

teavet IKT vahendeid.

küsida

meditsiiniline kontroll jms); kaasinimestelt,
kohaliku
omavalitsuse
ja teabetekste ja

kasutada
teatmikke;

toetused.

Lapse hindab oma ja kaaslaste
seotud
käitumise
otstarbekust
(peamised tavasituatsioonides
ning

saamisega
(lisa)kulutused
kuluartiklid

lapseeas),

hooldamisele

kuluv

lapse vastavust
aeg. ühiskonnanormidele,

käitub
ja vastavalt;
lapseiga
(peamised
teab kooselu reegleid ja norme
arengutingimused, suhtlemine
toetavates inimsuhetes ning
lapsega,
lapse
õigused
väärtustab hoolivust, ausust,
(alus)haridusele).
Lapse
õiglust ja vastutustunnet;
arendamine-õpetamine
Puudega

laps.

(eakohased
raamatud

eetilise

Keskkond

ja Õpilased

sõnumiga jätkusuutlik areng

imiku reageerib
adekvaatselt lühipalade lugemine ja Väärtused ja kõlblus
sünnijärgsed kohatule käitumisele enda ja analüüsimine.
Kultuuriline
(nimepanek, teiste suhtes;
Kasutatakse
erinevaid identiteet

hooldamiseks;

riiklikud

õppekäigud, L

Imiku-

mänguasjad,
jms);

mängude

saavad

avaldada oma mõtteid,
ideid,

tundeid

ja

küsimusi.
Enese- ja kaaslaste

Tervis ja ohutus

hindamine

Teabekeskkond

hindamis-mudeli järgi.

T

Teemat

saab

lõimida eesti keele,
ajaloo,
loodusõpetusega.

vastava
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noorematele kirjeldab imiku ja väikelapse

õpilastele.

Peretülid

vägivald

ja

– arendamise tingimusi ning

(tagajärjed, hooldamise võtteid;

lahendused,
nõustamis-

valehäbi, nimetab pereeluga seotud
kriisiabi). nõustamise ja abi võimalusi

ja

Uimastite tarbija perekonnas: kodukohas;
mõju
majanduslikule
olukorrale, suhetele. Kohalikud
ja üldriiklikud nõustamis- ja
ravivõimalused.

Lahutus,

lahuselava vanema kohustused
lapse kasvatamisel.
Eelarve

planeerimine

Kuulamine, kõnelemine, Antud õppeteemaga Õpilase

(8

arutelu,

tundi)
Pere

sissetulekud

(palk, mõistab
Igapäevaste peamiste

inimtegevuse

võrdlemine, kujundatakse:

rühmitamine,

võrreldakse õppekavas

paaristöö, väärtus-, sotsiaalset-, toodud

praktilised suhtlus-,
(aeg, õppemäng,
kulutuste planeerimine (eluase, teadmised/oskused, töö, raha) tegevused, õppekäigud, enesemääratlus-,
eetilise
sõnumiga ettevõtlikkus- ning
toit, riietus, transport, vaba tähtsust oma elus;
lühipalade lugemine ja õpipädevust.
aeg); kulutuste kasv perekonna
toetused).

suurenemisel (sh lemmiklooma
võtmisel).

Suurte

ressursside

analüüsimine.

L

Keskkond

jätkusuutlik areng

arengut

oodatavate

tulemustega, kasutades
numbrilist või sõnalist
hinnangut.
Õpilased

saavad

ja avaldada oma mõtteid,
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planeerimine oskab planeerida ressursside Kasutatakse

(soovid, võimalused,

tundeid

ja

küsimusi.

raha säästmine ja hoiustamine, seotud tegevusi;

Kultuuriline

Enese- ja kaaslaste

järelmaks, krediit, laen, liising).

identiteet

hindamine

Teabekeskkond

hindamis-mudeli järgi.

(müüjalt

garantii

teabe

IKT vahendeid.

ideid,

Tervis ja ohutus

Kaupade-teenuste

riskid: täiendamise/kulutamisega

erinevaid Väärtused ja kõlblus

vastava

hankimine,

garantii võimaluste-tingimuste

T

Teemat

saab

lõimida eesti keele,

kohta).

ajaloo,
matemaatikaga.

Eluase (6 tundi)
Eluaseme
otsimine,
vajadusi

Kuulamine, kõnelemine, Antud õppeteemaga Õpilase

arengut

võrdlemine, kujundatakse:
võrreldakse õppekavas
eluaseme arutelu,
oodatavate
arvestades
pere omandamise, sisustamise ning rühmitamine, paaristöö, väärtus-, sotsiaalset-, toodud
praktilised suhtlus-,
tulemustega, kasutades
ja
võimalusi hooldamisega
seotud õppemäng,

liigid,

eluaseme kirjeldab

vajadusi, võimalusi, ohtusid ja tegevused, õppekäigud. enesemääratluspädev numbrilist või sõnalist
Kasutatakse
erinevaid ust.
hinnangut.
kinnisvarafirmad). Üürileping, kohustusi;
IKT vahendeid
selle tingimused (üürniku
L
Väärtused
ja Õpilased
saavad
(müügikuulutused,

õigused ja kohustused, „halva”

kõlblus

avaldada oma mõtteid,

lepingu

Eluaseme

Tervis ja ohutus

ideid,

planeerimine:

Teabekeskkond

küsimusi.

sisustuse

ohud).

tundeid

ja

Valga Põhikooli ainekavad

Kinnitatud 30.11.2018 dir kk nr 1-6/57

hädavajalik sisustus, sisustuse

T

hankimise (ostude) järjekord,

lõimida eesti keele, hindamine
vastava
ajaloo, matemaatika, hindamis-mudeli järgi.

ratsionaalne

paigutus,

Teemat

saab Enese- ja kaaslaste

kujundusdetailid.

Eluaseme,

kunstiõpetus, käsitöö

olmetehnika

soetamine,

ja

hooldus

ja

remont:

hankimine

teabe

tehnoloogiaõpetuse

võimaluste,

ning

tingimuste ja abiteenuste kohta
(müüja,

loodusõpetusega.

telefoniraamat,

kasutusjuhend jne).
Karjääri

planeerimine

(6

Kuulamine, kõnelemine, Antud õppeteemaga Õpilase
arutelu,

tundi)

võrdlemine, kujundatakse:

Jätkuõppevõimalused, valikute hindab nõustaja suunamisel rühmitamine, paaristöö,
praktilised
tegemine, arvestades huvisid, adekvaatselt oma võimeid, õppemäng,
tegevused, õppekäigud,.
võimeid ja majanduslikke teadmisi,
oskusi,
erinevaid
võimalusi
(transport, jätkuõppevõimalusi
ja
- Kasutatakse
elamiskulud
kutsenõustamine.

jms); tingimusi ning teeb enda jaoks IKT vahendeid
Kohalik sobivaima karjäärivaliku;

tööhõiveamet, tööturuteenused teab oma peamisi õigusi ja
tööotsijale, töötus. Töötaja kohustusi töötajana, nimetab
põhilised
õigused
ja info ja abi saamise võimalusi

arengut

võrreldakse õppekavas

väärtus-, sotsiaalset-, toodud

oodatavate

suhtlus-,

tulemustega, kasutades

enesemääratlus-,

numbrilist või sõnalist

ettevõtlikkus-

ning hinnangut.

õpipädevust.
L

Keskkond

Õpilased

saavad

ja avaldada oma mõtteid,

jätkusuutlik areng

ideid,

Väärtused ja kõlblus

küsimusi.

tundeid

Enese- ja kaaslaste

ja
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Kultuuriline

hindamine

töötamisega kaasnevad riskid ja küsimustes;

identiteet

hindamis-mudeli järgi.

tagajärjed, ümbrikupalk. Abi mõistab lepinguta töötamise ja
leidmine tööõigusega seotud ümbrikupalgaga seotud riske

Teabekeskkond

küsimustes.

lõimida eesti keele,

tööorjus

lepinguta tööõigusega

seotud

Inimkaubandus: ja negatiivseid tagajärgi;
ja prostitutsioon, tunneb
tööotsimisel

ära
põhjused, inimkaubandusele
viitavad
inimkaubandusele
viitavad märgid, teadvustab ohte ning
märgid (kuulutuses, tööpakkuja kirjeldab õiget käitumist
ohvriks

sattumise

käitumises),
teadvustamine,
ohvriks
ohvriabi.

ohtude

inimkaubanduse

käitumine sattumise korral.
sattumise
korral,

ohvriks

T

Teemat

matemaatika,
loodusõpetuse,
ajalooga.

saab

vastava

