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Õppe-ja kasvatuseesmärgid 

12. klassi  eesti keele teise keelena õpetusega taotletakse, et õpilane: 

 omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab Eesti ühiskonnas ja eestikeelses 

keskkonnas iseseisvalt toimida; 

 on võimeline jätkama õpinguid eesti keeles ning kasutama eesti keelt töökeskkonnas ja 

ametkondlikus suhtluses; 

 mõistab ja väärtustab oma ning eesti kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning arvestab 

suhtluses eesti kultuurinorme ja tavasid; 

 analüüsib oma teadmisi ja oskusi ning tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks 

motivatsiooni ja vajalikud oskused. 

  

12. klassi õpitulemused 

12. klassi õpilane: 

 mõistab konkreetsete  või abstraktsete  teemakohaste  keerukate tekstide ning 

mõttevahetuse tuuma; 

 suhtleb eesti keelt emakeelena kõnelejaga spontaanselt ja ladusalt teemadel, mis 

puudutavad perekonda ja selle loomise erinevaid aspekte; 

 loob teemakohaseid  sidusaid  ja loogilisi tekste; 

 selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi 

rääkides valkust perekonna ja karjääri vahel, pereplaanimise võtetest ja võimalustest, 

laste kasvatamise põhimõtetest; 

 suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid perekonnasiseste ja põlvkondadevaheliste 

konfliktide põhjustest ning nende ennetamise või lahendamise meetmetest; 

 kasutab eestikeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, internet) vajaliku info otsimiseks 

erinevates valdkondades; 

 omandab keeleoskuse, mis võimaldab arutleda teemade üle, mis puudutavad 

perekonnaloomise ja lähedasi suhteid (s.o vanemate ja laste ning elupartnerite vahel); 

 seostab omandatud teadmisi teiste eluvaldkondade teadmistega. 



 Õppesisu 

12.kursus "Pere ja kasvatus" 

 Armastus ja armumine 

 Partneri loomuomadused ja partneri valik 

 perekond; perekonna plaanimine ja loomine 

 rollisuhted perekonnas, rollijaotus 

 peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest hoolimine; 

 kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv 

eluhoiak, laste kasvatamise põhimõtted 

 karjäär või abielu? 

Tundide arv – 35 

Mõisted -  teemavaldkonna sõnavara;pereplaanimine, väärtushinnangud ja nende kujundamine, 

eluhoiak, rollisuhted 

 

Läbivad teemad:   

Väärtuste  ja kõlbluse teemaga puutub õpilane kogu kursuse jooksul  rääkides suhetest inimeste 

vahel, perekonna- ja põlvkondadevahelistest suhetest, käitumisnormide ja väärtushinnangute 

kujundamisest, elupartneri valikust, perekonna loomise vajadusest ja põhiaspektidest, arutades 

valikut karjääri ja perekonna vahel.  

Tervise ja ohutuse teemat käsitletakse samuti seoses perekonna loomise aspektidega rääkides 

pere teadlikust plaanimisest, soovimatu raseduse vältimisest, samuti psühholoogilisest tervisest 

seoses suhetega perekonnas.  

 

Lõiming teiste ainevaldkondadega:  

Vene keel – kõik teemad ja teemakohane sõnavara 

Inimeseõpetus, psühholoogia – rollisuhted, sotsiaalsed rollid, suhete kujundamine, 

väärtushinnangud ja nende kujundamine 

Bioloogia – perekonnaplaanimise võtted 

 

Kooli-ja klassiväline tegevus: 

 Osalemine linna ja riigi tasemel korraldatavates olümpiaadides 

 Osalemine erinevate õppe-ja haridusasutuste ja –institutsioonide poolt pakutavates 

esseede või muude kirjalike tööde konkurssides 
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