Läbivate teemade kavad
1. Läbiv teema «Elukestev õpe ja karjääri planeerimine"

1.1. Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemisega taotletakse õpilase
kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-,
elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema
mõistlikke kutsevalikuid.
1.2. Õpilast suunatakse:
1) teadvustama oma huve, võimeid ja oskusi, mis aitavad kaasa
adekvaatse enesehinnangu kujunemisele ning kutseplaanide
konkreetsemaks muutumisele;
2) arendama
oma
õpioskusi,
suhtlemisoskusi,
koostööja
otsustamisoskusi ning teabega ümberkäimise oskusi;
3) arendama oskust seada endale eesmärke ning tegutseda neid ellu viies
süsteemselt;
4) kujundama valmisolekut elukestvalt õppida ja kutseotsuseid teha ning
tundma haridus- ja koolitusvõimalusi;
5) tutvuma erinevate ametite ja elukutsetega, nende arenguga minevikus
ja tulevikus, tundma õppima töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning
kodukoha majanduskeskkonda.
1.3. Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemine I kooliastmes
Läbiva teema käsitlemine I kooliastmes aitab õpilasel kujundada positiivset hoiakut õppimisse
ning toetab esmaste õpioskuste omandamist. Mänguliste tegevuste abil aidatakse õpilasel
kujundada ning õppida tundma ennast ja lähiümbruse töömaailma, tuginedes õpilase
kogemustele igapäevaelust. Õpilasele tutvustatakse erinevaid tegevusalasid ja ameteid, nende
olulisust ning omavahelisi seoseid.
1.4. Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemine II kooliastmes
Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes keskendub õpilase sotsiaalsetele ja
toimetulekuoskustele, oma huvide ja võimete tundmaõppimisele ning arendamisele. Eesmärk
on aidata õpilasel kujundada põhilisi õpioskusi, empaatiavõimet ning suhtlemis- ja
enesekontrollioskusi. Õpilasele tutvustatakse erinevaid elukutseid ja töid ning nende seost
inimeste individuaalsete eelduste ja huvidega.
1.5. Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemine III kooliastmes
Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes keskendub õpilase võimete, huvide, vajaduste ja
hoiakute teadvustamisele, õpioskuste arendamisele ning esmaste kutsevalikutega
seostamisele. Õpilasi juhitakse mõtlema oma võimalikele tulevastele tegevusvaldkondadele
ning arutlema, millised eeldused ja võimalused on neil olemas, et oma soove ellu viia. Tähtis
on käsitleda töö ja kutsega seotud stereotüüpseid suhtumisi kriitiliselt, et need ei muutuks
õpilase tulevikuväljavaadete piirajateks. Õpilasi teavitatakse erinevatest tööharjutamise
võimalustest ning julgustatakse neid kasutama. Õpilasele vahendatakse teavet
edasiõppimisvõimaluste kohta ning luuakse võimalus saada kutsenõustamist.

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng"

2.1. Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ käsitlemisega taotletakse õpilase
kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes
hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi
keskkonna- ja inimarengu küsimustele.
2.2. Õpilast suunatakse:
1) aru saama loodusest kui terviksüsteemist, inimese ja teda ümbritseva keskkonna
vastastikustest seostest ning inimese sõltuvusest loodusressurssidest;
2) aru saama inimkonna kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja
inimarengu erinevate tunnuste vastastikusest seotusest ning inimtegevusega
kaasnevatest mõjudest;
3) väärtustama bioloogilist (sealhulgas maastikulist) ja kultuurilist mitmekesisust
ning ökoloogilist jätkusuutlikkust;
4) arutlema keskkonnaprobleemide üle nii kodukoha, ühiskonna kui ka üleilmsel
tasandil, kujundama isiklikke keskkonnaalaseid seisukohti ning pakkuma
lahendusi keskkonnaprobleemidele;
5) võtma vastutust jätkusuutiku arengu eest, kasutama loodussäästlikke ja
jätkusuutlikku arengut toetavaid tegutsemisviise; hindama ning vajaduse korral
muutma oma tarbimisvalikuid ja eluviisi.
2.3. Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ käsitlemine I kooliastmes
Läbiva teema käsitlemine I kooliastmes tugineb õpilase kogemustele, igapäevaelu nähtustele
ning looduse vahetule kogemisele. Õppe ja kasvatuse kaudu taotletakse õpilase keskkonnataju
kujunemist, pööratakse tähelepanu kodu- ja kooliümbruse keskkonnaküsimustele ning
tegutsemisviisidele, mille abil on keskkonnaprobleeme võimalik praktiliselt ära hoida ja
lahendada.
2.4. Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ käsitlemine II kooliastmes
Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes keskendub peamiselt koduümbruse ja Eesti
keskkonnaprobleemide käsitlemisele. Arendatakse tahet osaleda keskkonnaprobleemide
ärahoidmises ja lahendamises ning kujundatakse keskkonnaalast otsustamisoskust.
Arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse ja elukeskkonna väärtustamist, õpitakse
teadvustama end tarbijana ning toimima keskkonda hoidvalt.
2.5. Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ käsitlemine III kooliastmes
Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes keskendub kohalike ning globaalsete keskkonna- ja
inimarenguprobleemide käsitlemisele. Eesmärk on kujundada arusaama loodusest kui
terviksüsteemist, looduskeskkonna haprusest ning inimese sõltuvusest loodusvaradest ja ressurssidest. Õppemeetoditest on kesksel kohal aktiivõppemeetodid, rühmatööd,
juhtumiuuringud, arutelud ning rollimängud. Õpitavad teadmised, oskused ja hoiakud loovad
eeldused vastutustundliku ning säästva suhtumise kujunemiseks oma elukeskkonnasse ning
eetiliste, moraalsete ja esteetiliste aspektide arvestamiseks igapäevaelu probleemide
lahendamisel.

3. Läbiv teema «Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus"

3.1. Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ käsitlemisega taotletakse õpilase
kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab
ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end
ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja
arengusuundadele.
3.2. Õpilast suunatakse:
1) väärtustama ühiselu demokraatlikku korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja
vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist ning konfliktide rahumeelset ja vägivallatut
lahendamist;
2) olema algatusvõimeline ja ettevõtlik, kujundama isiklikke seisukohti ning neid
väljendama;
3) tundma õppima ja kaitsma enda ja teiste õigusi ning mõistma nendega kaasnevat
vastutust ja kohustusi;
4) mõistma avaliku, ettevõtlus- ja mittetulundussektori seoseid ning toimimist;
5) mõistma enda kui üksikisiku rolli ühiskonnas ning omandama oskusi osaleda
otsustamisprotsessides;
6) mõistma ettevõtluse rolli ühiskonnas ning suhtuma positiivselt ettevõtlusesse ja
selles osalemisesse.
3.3. Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ käsitlemine I kooliastmes
Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on keskne saada koostöö ja ühiste otsuste tegemise
kogemusi. Selle viisid on õpilaste vabatahtlik tegevus, nt talgutöö, ühisürituste korraldamine
vms. Lähtudes paikkonna võimalustest, tutvustatakse õpilasele kodukandi ettevõtteid,
noorteühinguid ja teisi vabatahtlikke organisatsioone või huvirühmi, kes korraldavad
kogukonnas üldkasulikke tegevusi, milles õpilased saavad osaleda.
3.4. Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ käsitlemine II kooliastmes
Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes on oluline toetada õpilase initsiatiivi ning pakkuda
talle võimalusi ja abi ühisalgatusteks. Õpilasi innustatakse iseseisvalt tegutsema ühise
eesmärgi nimel ning võtma sellega kaasnevat vastutust ja kohustusi. Oluline on suunata
õpilasi leidma jõukohastele probleemidele loomingulisi lahendusi ning aidata neil kogeda
koos tegutsemise kasulikkust ja vajalikkust.
3.5. Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ käsitlemine III kooliastmes
Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes keskendub ühiskonna eri sektorite (avaliku,
tulundus- ja mittetulundussektori) toimimisele ning nende seostele. Tähtsal kohal on riigi
demokraatliku valitsemise korraldus ning üksikisiku või huvirühma osalemis- ja
mõjutamisvõimalused kohaliku ja ühiskonna tasandi otsuste tegemisel. Kodanikualgatuse
ning vabatahtlikuna tegutsemise mõistmiseks ja motiveerimiseks ning ettevõtlikkuse
arendamiseks tutvustatakse õpilasele võimalusi osaleda tegevustes paikkonna hüvanguks ning
teda julgustatakse neis tegevustes osalema.

4. Läbiv teema «Kultuuriline identiteet"

4.1. Läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi
kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride
mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab
omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis.
4.2. Õpilast suunatakse:
1) mõistma ennast kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride vahendajana;
2) mõistma kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsust ühiskonna
jätkusuutlikkuse kujundajana;
3) olema salliv ja suhtuma lugupidavalt teiste kultuuride esindajatesse ning nende
tavadesse ja loomingusse, taunima diskrimineerimist;
4) tundma õppima ning väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripära,
toetudes ühelt poolt erinevates õppeainetes õpitule ning seda üldistades, teiselt
poolt ka omaalgatuslikult loetule, nähtule ja kogetule;
5) teadvustama ning tundma õppima mineviku ja nüüdisaja ühiskondade kultuurilist
mitmekesisust;
6) omandama teadmisi kultuuride (sealhulgas eesti rahvuskultuuri) kujunemise ja
vastastikku rikastavate mõjutuste kohta.
4.3. Läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ käsitlemine I kooliastmes
Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on oluline pakkuda õpilasele võimalust osaleda oma
kultuurikeskkonna tavades ja kogeda sellega seonduvaid emotsioone. Õpilasel aidatakse jõuda
mõistmiseni, et teatud tavad ja kombed on omased teatud kultuurile. Õppe ja kasvatusega
kujundatakse meie kultuuriruumis üldiselt tunnustatud käitumisharjumusi, toetatakse
uudishimu uue ja erineva suhtes ning positiivset suhtumist sellesse. Õpilaste erinevaid
kogemusi kokku viies saavutatakse üldpilt oma kultuurist ja selle kokkupuudetest teiste
kultuuridega.
4.4. Läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ käsitlemine II kooliastmes
Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes on tähtis kujundada positiivseid hoiakuid erinevate
kultuuride ja inimeste suhtes ning vältida eelarvamusliku suhtumise kujunemist. Õpitakse
respekteerima erisusi ja hindama neid kui kultuurilist mitmekesisust ning kultuuride
vastastikuse rikastamise vahendit. Õppes ja kasvatuses leitakse võimalusi, kus õppija saab
rakendada oma teadmisi ja oskusi omakultuuri tutvustamiseks näiteks koolide ja
rahvusvaheliste projektide kaudu.
4.5. Läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ käsitlemine III kooliastmes
Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes on keskne aidata õpilasel mõista, et omaenda tugev
kultuuriline identiteet toetab teda teistes kultuurides orienteerumisel. Õpilasele pakutakse
erinevaid võimalusi omandada kogemusi ning süvendada teadmisi teistest kultuuridest, saada
elamusi erinevatest kunsti- ja kultuurivaldkondadest, sealhulgas võimalust kaasa lüüa
kohalike kultuurisündmuste ettevalmistamises ja läbiviimises.

5. Läbiv teema „Teabekeskkond"

5.1. Läbiva teema „Teabekeskkond“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda
kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud
kommunikatsioonieetika järgi.
5.2. Õpilast suunatakse:
1) mõistma vahetu ja vahendatu sarnasusi ning erinevusi;
2) valima sobivat suhtlusregistrit ning sidekanalit olenevalt olukorrast ja vajadusest;
3) määrama oma teabevajadusi ja leidma sobivat teavet;
4) kujundama tõhusaid teabeotsingumeetodeid, mis hõlmavad erinevaid teavikuid ja
teabekeskkondi;
5) arendama kriitilise teabeanalüüsi oskust.
5.3. Läbiva teema „Teabekeskkond“ käsitlemine I kooliastmes
Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on keskmes õpilase igapäevane teabekeskkond.
Õpetaja abil ja kaaslaste toel harjutakse kirjeldama oma tegevust teabekeskkonnas. Õpilane
õpib mõistma temale suunatud teadete suhtluseesmärki ning eristama olulisi teateid
ebaolulistest. Samuti harjub õpilane mõistma, millised seaduspärasused kehtivad privaatses ja
millised avalikus ruumis, sealhulgas internetis. Läbiva teema rõhuasetused toetavad I
kooliastmes inimeseõpetuse, emakeele ning teiste õppeainete kaudu toimuvat
suhtlemisoskuste kujundamist. Õpilase eakohast meediakasutust arvestades pööratakse
rohkem tähelepanu visuaalsele meediale ning visuaalse teksti analüüsile.
5.4. Läbiva teema „Teabekeskkond“ käsitlemine II kooliastmes
Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes on käsitluse keskmes avalikus ja privaatses ruumis
toimimise seaduspärasused ning põhiliste kommunikatsiooniformaatide tundmaõppimine.
Õpilane harjub internetis liikudes eristama avalikku ja isiklikku sfääri ning valima selle põhjal
õiget suhtlusviisi. Teise kooliastme jooksul harjutakse lugema ja kuulama uudist kui üht
ajakirjanduse põhilist tekstiliiki, hindama selle kvaliteeti ning tuvastama uudises puuduvat
teavet.
5.5. Läbiva teema „Teabekeskkond“ käsitlemine III kooliastmes
Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes õpitakse mõistma ja analüüsima meedia rolle
ühiskonnas, sealhulgas majanduselus, ning kasutama meediat teabeallikana. Senisest
olulisemaks muutub teabe usaldusväärsuse kriitiline hindamine, kuna õpilane hakkab leitud
teavet järjest rohkem kasutama isiklike otsuste tegemiseks (nt õppimisvõimalusi valides).
Õpetus ja kasvatus töös aitavad õpilasel mõista internetis leiduvaid võimalusi ja ohte ning
ennast ja oma privaatsust kaitsta; iseseisev teabeotsing muutub õpilasele harjumuspäraseks.
Läbiva teema käsitlemine loob võimalused analüüsida meediaga seotud problemaatilisi
olukordi (eraellu sekkumine, väärteabe edastamine, huvide kahjustamine, kallutatud teabe
edastamine vms).

6. Läbiv teema «Tehnoloogia ja innovatsioon"

6.1. Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks,
kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.
6.2. Õpilast suunatakse:
1) omandama teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta erinevates
eluvaldkondades;
2) mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, elukvaliteedile
ning keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus;
3) aru saama tehnoloogiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste uuenduste
vastastikustest mõjudest ning omavahelisest seotusest;
4) mõistma ja kriitiliselt hindama tehnoloogilise arengu positiivseid ja negatiivseid
mõjusid ning kujundama kaalutletud seisukohti tehnoloogia arengu ja selle
kasutamisega seotud eetilistes küsimustes;
5) kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (edaspidi IKT) eluliste
probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks;
6) arendama loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet uuenduslike ideede
rakendamisel erinevates projektides.
6.3. Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ käsitlemine I kooliastmes
Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes õpitakse tundma infotehnoloogia kasutamise
põhivõtteid, vormistades arvutiga loovtöid. Soovitatav on kasutada eelkõige frontaalset
õpetamismeetodit ning mängulisi arvutiprogramme. Tehnoloogia rakendamise võimalusi
mitmekesistatakse foto või video tegemise ning mudelite ja makettide meisterdamise
integreerimise kaudu õppetegevusse.
6.4. Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ käsitlemine II kooliastmes
Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes põhineb eelkõige kooli ja õppetööga seonduvatel
praktilistel ülesannetel, mis eeldavad tehnoloogia rakendamist erinevates ainetundides või
huvitegevuses. Arvutipõhises õppes on soovitatav kasutada rühmatööd ja
aktiivõppemeetodeid.
6.5. Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ käsitlemine III kooliastmes
Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes kujundab IKT rakendamise pädevusi igapäevaelus
ja õpingutes. Nende pädevuste kujundamiseks tuleb erinevate õppeainete õpetajatel lõimida
oma ainetundidesse IKT rakendamisel põhinevaid meetodeid ja töövõtteid. Lisaks
arvutiklassis peetud ainetundidele on III kooliastmes soovitatav kasutada nüüdisaegseid IKT
vahendeid ka kodutööde ja õuesõppe puhul.
7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus"

7.1. Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist vaimselt,
emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline
järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise
keskkonna kujundamisele.

1) Tervisekasvatus põhineb õpilaste tervisega seonduvate teadmiste ja hoiakute ning
sotsiaalsete toimetulekuoskuste arendamisel. Seda toetab tervist edendava kooli
põhimõtete rakendamine koolis.
2) Ohutuse valdkonnas õpetatakse käituma ohutult liiklus-, tule-, veeohu ja teiste
keskkonnast tulenevate ohtude puhul ning otsima vajaduse korral abi.
7.2. Õpilast suunatakse:
a) tervise valdkonnas:
1) terviseteadlikkuse arenemisele, sealhulgas oma tervise ja turvalise käitumise
väärtustamisele;
2) kasutama oma teadmisi, enesega toimetuleku oskusi ning üldiseid sotsiaalseid
oskusi enda ja teiste turvalisuse, sealhulgas turvalise koolikeskkonna
kujundamiseks;
3) teadvustama oma otsuste ja käitumise ning selle tagajärgede seost tervise ja
turvalisusega;
4) leidma ning kasutama usaldusväärset terviseteavet ja abiteenuseid;
5) teadvustama keskkonna mõju oma tervisele.
b) ohutuse valdkonnas:
1) tundma eri liiki ohuallikate ja ohtlike olukordade olemust ning nende võimalikku
tekkemehhanismi;
2) vältima ohuolukordadesse sattumist;
3) kujundama turvalisele kooli- ja kodukeskkonnale ning liiklusohutusele suunatud
hoiakuid ja käitumist;
4) omandama teadmisi ning oskusi ohu- ja kriisiolukordades tõhusalt käituda;
5) kujundama õiget liikluskäitumist, harjuma järgima liikluses kehtivaid norme ning
arvestama kaasliiklejaid;
6) tundma õppima ja väärtustama liikluse ning ohutuse reeglitest tulenevaid õigusi,
kohustusi ja vastutust.
7.3. Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemine I kooliastmes
Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes pannakse rõhk tervislike ja ohutute käitumisviiside
kujundamisele. Õppija omandab eakohased teadmised ja oskused seonduvalt tervise füüsilise,
vaimse, emotsionaalse kui sotsiaalse tervise aspektiga ning kujuneb tervist väärtustav hoiak.
Selles vanuses on tähtis, et õpilane mõistaks ohu olemust ja selle tekkepõhjuseid oma
igapäevases keskkonnas ning omandaks oskused käituda ohutult ja turvaliselt.
Õppemeetoditest on rõhk jutustustel, aruteludel, rühmatöödel, demonstratsioonidel,
rollimängudel ja käitumise modelleerimisel.
7.4. Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemine II kooliastmes
Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemisel II kooliastmes pööratakse teadmiste ja oskuste
kujundamise kõrval tähelepanu eelkõige vastavasisuliste väärtushinnangute kujundamisele,
õpetuse elulähedusele ja levinuma riskikäitumise ärahoidmisele (käitumine, millega
kaasnevad nt vigastused, ohu tekkimine, alkoholi jt uimastite kuritarvitamine, suitsetamine,
seksuaalne riskikäitumine, ebatervislik toitumine, vähene kehaline aktiivsus ja kehaline
ülekoormus). Õppemeetoditest sobivad aktiivõppemeetodid, arutelu, rühmatöö, rollimängud
ja demonstratsioonid. Õppetööd ainetundides saavad täiendada noortelt noortele metoodikal
põhinevad tunnivälised projektid.

7.5. Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemine III kooliastmes
Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes pööratakse tähelepanu tervist ja ohutust
väärtustavate hoiakute kujundamisele ning tervisliku ja ohutu käitumise oskuste arendamisele.
Õppemeetoditest on kesksel kohal aktiivõppemeetodid, diskussioon, juhtumianalüüsid,
rühmatöö, uurimisprojektid ja rollimängud. Tähtsal kohal on ka õpilastega korraldatavad
klassivälised ennetusprogrammid ning õpilaste maksimaalne kaasamine tervist edendavatesse
ja ümbritseva turvalisust suurendavatesse tegevustesse.
8. Läbiv teema «Väärtused ja kõlblus"

8.1. Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja
kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid
eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires.
8.2. Õpilast suunatakse:
1) tunnustama väärtusi, kõlbelisi norme ja viisakusreegleid;
2) analüüsima süstemaatiliselt kõlbelisi norme ja väärtusi;
3) arutlema üldtunnustatud eetiliste printsiipide üle ja neid omaks võtma;
4) juhinduma oma käitumises neist põhimõtetest ning hindama iseenda ja
kaasinimeste käitumist nende alusel;
5) osalema kollektiivi (klassi, kooli, huviringi jm) eetikakoodeksi ja käitumisreeglite
väljatöötamises ning neid järgima;
6) reflekteerima nii iseenda kui ka kaasinimeste käitumispõhimõtete üle, kasutades
kõlbeliste konfliktide lahendamise ning vastutustundlike valikute tegemise oskusi.
8.3. Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus“ käsitlemine I kooliastmes
Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on rõhk iseenda tundmaõppimisel, heade kommete
omandamisel ja sellise klassikollektiivi kujundamisel, kus peetakse oluliseks õiglust, ausust,
hoolivust, sallivust, inimväärikust, lugupidamist enda ja teiste vastu, lubaduste pidamist ning
demokraatlikku osalemist ja rahvuslikkust. Õppemeetoditest on esikohal töö jutustustega,
rollimängud, arutelud ja õpetaja selgitused, mille vältel õpitakse oma kogemusi teadvustama
ning oma tegutsemist jälgima ja reflekteerima.
8.4. Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus“ käsitlemine II kooliastmes
Läbiva teema käsitlemisega II kooliastmes teadvustatakse ja mõtestatakse kõlbelisi norme
ning kujundatakse sallivust ja lugupidamist erinevate inimeste vastu. Erinevaid vaatenurki
pakkuva käsitluse kaudu taotletakse õpilase isiklike seisukohtade kujunemist humanistlike
kõlbeliste normide taustal. Õpilase mõttearendustesse tuleks suhtuda paindlikult, jättes
õpilasele võimaluse säilitada oma arvamus. Õppemeetoditest on kesksel kohal lugude
analüüs, aktiivõppemeetodid, rühmatöö, konfliktsete juhtumite arutelu ning rollimängud.
Õppevara kaudu tutvustatakse õpilasele positiivseid kõlbelisi eeskujusid ja ideaale.
Igapäevases koolielus pakutakse võimalusi rakendada omandatud teadmisi.
8.5. Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus“ käsitlemine III kooliastmes
Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes toob selgemalt esile väärtushinnangute ja kõlbeliste
normide ühiskondliku ning ajaloolis-kultuurilise mõõtme. Erinevate maailmavaadete ja
religioonide tutvustamisega (ajaloos ning tänapäeval) toetatakse sallivuse ja lugupidava

suhtumise ning maailmavaatelistes küsimustes orienteerumise oskuste kujunemist. Eri
allikatest teabe kogumisega, erinevates õppeainetes käsitletu ning kogemuste põhjal juhitakse
õpilasi arutlema väärtuste ja kõlbelisuse teemade üle, võrdlema erinevaid seisukohti ja
põhjendama oma seisukohti, pidades silmas eelarvamusteta, taktitundelist, avatud ja
lugupidavat suhtumist erinevatesse arusaamadesse. Sobilik on teha uurimisprojekte, mis
võimaldavad käsitleda küsimusi sügavamalt ja mitmekülgsemalt.

