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AINEKAART 

Ainevaldkond: Sotsiaalained 

Õppeaine: Perekonnaõpetus 

Klass: 12 

Õpetaja: Airi Toiger 

Ainetüüp: Valikaine gümnaasiumis (35 tundi) 

Õpetamise aeg: 2022/2023 õppeaasta 

 

1. Õppe-eesmärgid 

Perekonnaõpetuse õpetamisega taotletakse, et õpilane:  

•väärtustab perekonda, tunnetab lähedastest inimsuhetest tulenevat vastutust; 

•tunnetab sõpruse, armastuse ja koostöö osa inimsuhetes, suudab analüüsida, aktsepteerida ja 

valitseda oma tundeid; 

•on võimeline planeerima ja teostama pikemaajalisi ühistegevusi, tegutsema vastavalt 

vajadusele erinevates rollides, juhtima või alluma; 

•elab tervislikult, hoidub teadlikult ennast ja kaasinimesi kahjustavast käitumisest; 

•oskab väärtustada vanemlust, tunneb vanemlusest tulenevat individuaalset ja ühiskondlikku 

vastutust; 

•tunneb lapse arengu põhilisi seaduspärasusi, on valmis omandama kasvatamiseks vajalikke 

teadmisi ja oskusi; 

•tunnetab iseennast ja oma rolli nii kasvuperekonna kui ka tulevase perekonna liikmena. 

2. Õppetegevus 

2.1. Perekonnaõpetuses keskendutakse inimsuhete ja perekonnaelu psühholoogiale ning 

eetikale. Noored vajavad teadmisi ka perekonnaõigusest ja perekonna rollist ühiskonnas. 

Perekonnaõpetuse õpetamisel on kasulik toetuda õpilase psühholoogiateadmistele, seega on 
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juhul, kui kool valib nii psüholoogia kui ka perekonnaõpetuse kursuse, soovitatav läbida 

esimesena psühholoogiakursus. 

2.2. Perekonnaõpetuse õpetamisel on eriti olulised aktiivõppe meetodid: rühmatööd, 

rollimängud, diskussioonid, arutlused, samuti praktilised õppused ja õppekäigud ning 

ulatuslikumad uurimistööd. Noorukiealistele on eakohased mitmesugused testid ja 

küsimustikud, kus õpetaja roll tulemuste interpreteerijana on eriti oluline. Diskussioonide ja 

arutluste aluseks tuleks võtta tänapäeva aktuaalsed probleemid, sotsiaalsed konfliktid ja 

vastuolud, samuti demograafilised andmed, mille alusel õpilased saaksid lahendada 

probleemülesandeid ja dilemmasid. Kasutatavad on mitmesugused mängulised võtted. Eriti 

hästi sobivad perekonnaõpetuse tundidesse rollimängud, sest rollimängus läbielatu jõuab 

paremini õpilaseni. Soovitatav on kasutada ka ulatuslikumaid referaate ja uurimistöid, 

õpilased võivad teha küsitlusi, analüüsida ja võrrelda saadud vastuseid. 

2.3. Perekonnaõpetuses hinnatakse õpilase teadmisi ja nende rakendamise oskust, mitte 

seisukohti ega hoiakuid – tuleb aktsepteerida õpilase isiklikku arvamust. Üldsuse seisukohalt 

mitteaktsepteeritavate seisukohtade üle võib vaielda, kuid nad ei tohi mõjutada hinnet. 

 

3. Õppesisu 

Ainetunde nädalas 1,  aastas 35 tundi 

Käsitletavad teemad: 

3.1. PEREKOND. Perekonna olemus ja ajalugu. Kaasaegne perekond ja perevormide 

paljusus. Familistlik ja individualistlik perekäsitus. Perekonna funktsioonid indiviidi ja 

ühiskonna seisukohalt. Perekonna tähtsus inimese jaoks erinevatel eluperioodidel. Perekond 

kui kõige pikemaaegsete, elu läbivate inimsuhete looja ja anoomia eest kaitsev institutsioon. 

3.2. NOORTE SUHTED. Kiindumussuhete teke ja areng. Armastus, armastuse liigid ja 

komponendid. Enese sidumine ja vastutus lähedastes inimsuhetes. Püsisuhete kujunemine ja 

promiskuiteet. Sotsiaalne küpsus ja abieluküpsus. 

3.3. ABIELU. Abielu/vabaabielu, muud kooselu vormid. Abielu eesmärgid ja abieluga seotud 

lootused. Abielust tulenevad õigused ja kohustused. Abielu müüdid ja abieluline kohanemine. 

Traditsiooniline ja egalitaarne abielu. Abielulise rahulolu muutumine elu jooksul. Mehe ja 
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naise tarbed, erinevused ja rollid abielus. Abikaasade suhted. Seksuaalelu ja seda mõjutavad 

tegurid. Ekstramaritaalne seks. 

3.4. PEREKONNAELU. Perekonna arenguperioodid. Armastus abielus. Lahkhelid, nende 

põhjused ja lahendused. Pereliikmete vaheline kommunikatsioon. Tülitsemine. Armukadedus. 

Avatud ja suletud perekond. Kodu kui elukeskkond. Perekonna majanduselu. 

Rahaprobleemid, laenud ja võlad. Uimastite kahjulik mõju peresuhetele. Kaassõltuvus. 

Uimastisõltuvuse ravi. Perekonnaseadus. 

3.5. VANEMLUS. Perekonna planeerimine. Rasedus ja sellega seonduvad probleemid 

abielus. Lapse sünd. Vanemaks kasvamine. Bioloogiline, sotsiaalne, juriidiline ja 

psühholoogiline vanemlus. Emadus, isadus. Lastetus. Adopteerimine. 

3.6. LAPSED JA LASTE KASVAMINE PEREKONNAS. Lapse arengu tegurid ja 

arenguperioodid. Lapsevanema (eestkostja, hooldaja) osa lapse arengu erinevatel perioodidel. 

Kiindumussuhte kujunemine ja tähtsus lapse normaalseks arenguks. Lapse põhitarvete 

täitmine ja perekonna osa selles. Lapsevanemate (eestkostjate, hooldajate) hoiakute ja 

uskumuste mõju lapse arengule. Vanemate funktsioonid. Üksikema(-isa) lapse kasvatajana. 

Kaugisa(-ema) roll ja võimalused. 

3.7. PEREKONNA OSA INIMESE ELUS. Ebaõnnestunud abielu. Lahutuse-eelse perioodi ja 

lahutuse mõju perekonnaliikmetele. Elu lahutuse eel, ajal ja järel, perekonnaliikmete 

võimalused sel ajal abi saada. Uuspere, laste probleemid seoses vanemate elumuutustega. 

Generatsioonide vahelised sidemed. Abielu hoidmine. Õnnestunud perekonnaelu. 

 

4. Õpitulemused: 

Gümnaasiumi lõpetaja:  

• teab abielu ja perekonna eri vormide osa üksikisiku ja ühiskonna elus; 

• oskab näha perekonnaelu psühholoogilisi, eetilisi ja praktilisi probleeme, ennustada ja 

lahendada konflikte perekonnaelus; 

• oskab planeerida perekonna majanduselu; 

• teab lapse arengu põhilisi seaduspärasusi; 
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• tunneb lapse arengu põhiküsimusi ja lapsevanema (eestkostja, hooldaja) rolli lapse 

kasvatamisel; 

• teadvustab soostereotüübid ning meeste ja naiste vahelised erinevused; 

• mõistab oma vastustust iseenda, partneri ja tulevaste laste ees. 

 

5. Hindamine: 

Õpilase kursusehinne kujuneb läbi erinevate probleemülesannete lahendamise, erinevate 

grupitööde ja individuaalsete analüüside tulemina.  

Hindamise põhiline ülesanne on toetada õpilase arengut, kujundades positiivset minapilti ja 

adekvaatset enesehinnangut, kusjuures oluline on õpilase enda roll hindamises, pakkudes 

võimalusi enesehindamiseks. Hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi, kuid ei hinnata hoiakuid 

ega väärtusi. Hoiakute ja väärtuste kohta antakse õpilasele tagasisidet.  

Hindamisel lähtutakse põhimõttest, et hindamine peab toetama ja motiveerima õpilasi leidma 

igapäevaelulistele probleemidele tõhusaid lahendusi; suunama neid iseseivale uurimisele ja 

enesetäiendamisele. Hindamisel toetutakse perekonnaõpetuse riikliku ainekava 

üldeesmärkidele ja Vinni-Pajusti Gümnaasiumi hindamisjuhendile. 

Koondhinne pannakse kursuse lõpus ja see kantakse gümnaasiumi lõputunnistusele 


