
26. oktoober 2022

Õpetaja paremad teadmised = 

paremad võimalused toetada 
õpilaste avaramaid valikuid



Päevakava

12.00-13.30 Saame tuttavaks. Räägime naistest ja meestest, tüdrukutest ja poistest, 
vajadusest avardada laste elukutse- ja ainevalikud kiiresti muutuvas maailmas.
Rühmatööd, reflekteerimisülesanded.

13.30-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Lühiloeng: Miks on vaja eristada bioloogilist ja sotsiaalset sugu? 
Mis on soonormid? Teemakohane viktoriin. 
Kooli ja õpetaja roll laste soolises sotsialiseerimises. 
Videoklipid

15.30-15.40 Puuviljapaus

15.40-17.10 Mis on ja mida sisaldab varjatud õppekava koolis ja kuidas see mõjutab 
õpilasi? 
Kuidas teha nähtamatut nähtavaks – videofilmimine ja analüüs.  
Iseiseisva töö tutvustus: uuri koolielu uue nurga alt.



Saame tuttavaks

1. Minu naaber on ....

2. Kas ja kuidas on minu naaber tänase koolituse teemadega varem 

kokku puutunud, nt

- arutanud kolleegidega soolise võrdõiguslikkuse alast olukorda

(naiste-meeste palgalõhe, meesõpetajate väike arv koolides, 

poiste suurem koolist väljalangevus, naiste suur osakaal 

kõrgkoolide õppurite ja lõpetajate, naiste väiksem osakaal 

ettevõtluses jne jne)

- lugenud soolise võrdõiguslikkuse teemalisi artikleid meedias

- osalenud soolise võrdõiguslikkuse teemadega seotud kohalikes või 

välisrahastusega projektides

- osalenud varem soolise võrdõiguslikkuse teemalistel koolitustel 



Nimeta omadusi, mis iseloomustavad 
naisi ja mehi

Naised on                    Mehed on



Nimeta ameteid ja kutseid, kus 
töötavad naised ja mehed

Naiste ametid             Meeste ametid



https://www.youtube.com/watch?v=T31jLpHe1oY
https://www.youtube.com/watch?v=J3jm7zZpDag (venekeelne)



Küsimusi arutamiseks

1. Mis sündmusega on tegu?

2. Kelleks tahtis noormees saada?

3. Kuidas suhtusid sellesse perekond ja külalised?

4. Milliseid ameteid pakkus poisile isa?

5. Kelle omad olid pojad?

6. Kes tundis ennast süüdi?

7. Milliseid reaktsioone kutsusid esile noormehe valikud: 

õpetaja – emakeele  õpetaja – algklassidele – hooldusõde?

8.    Kes noormeest tema valikutes toetas?

9. Kas noormees läheb õpetajaks?

10. Kui ei, siis miks ei lähe?

11. Kas see on ühiskonna jaoks probleem?



Variõppekava

https://kurtnakool.ee/uncategorized/4316/

Pildid: Õpetajate päev Kurtna koolis



Miks on nii, et kõikjal arenenud riikides tüdrukud 

õpivad paremini, aga mehed saavad rohkem palka 

ja on ülekaalus juhtivatel kohtadel?

Kas me ikka kohtleme koolis tüdrukuid ja poisse 

võrdselt ja loome neile võrdseid võimalusi? 

https://tk.edu.ee/meie-kool/galerii/#iLightbox[gallery_image_1]/40

Mida lapsed peale ametlikus    

õppekavas ettenähtu koolis veel 

õpivad?



Variõppekava

= mida õpilased koolis õpivad, ilma et seda neile teadlikult või 

tahtlikult õpetatakse

❑ Variõppekava on ’varjatud’, sest ta jääb sageli märkamatuks nii õpilastele,

õpetajatele kui koolijuhtidele ning seetõttu on teda raske nähtavaks teha

❑ Variõppekava kui „kaasnev õppimine“, mis võib püsivatele hoiakutele 

avaldada kestvamat mõju kui kavatsetult omandatud oskused ja info (Schubert 

1982)

❑ Variõppekava tegeleb peamiselt hoiakute, väärtuste, uskumuste ja 

käitumisega

❑ Variõppekaval on oluline osa  soorollide sotsialiseerimisel

https://www.yumpu.com/xx/document/read/35933592/varioppekava-moiste-ja-selle-kujunemine-haridus



Variõppekava nähtavaks tegemine

❑ Haridusvaldkonna soouuringud alates 1960ndatest

❑ 1970ndad, 1980ndad USA ja Põhjamaade soouuringud    

- õppematerjalid ja õpikud
- kooli ruumikasutus
- koolikultuur
- kehtivad normid
- koolivälised tegevused

❑ 1990ndate algusest õppetegevuse filmimine lasteaias ja klassis   

(Island, Rootsi)



Variõppekava – Millest koosneb?



Variõppekava – Mis on selgunud filmimisest? 
Poisid (1)

❑ poisid on tormakad ja ei allu kergesti distsipliinile

❑ poisid domineerivad ja võtavad endale juhtrollid

❑ poisid nõuavad rohkem ja sagedamini õpetaja tähelepanu ja saavad seda   
kiiremini 

❑ kui räägitakse poistega, siis on õpetajal poistega 100% silmside, kui tüdrukutega,   

siis silmside katkeb, kuna vahepeal jälgitakse poisse

❑ poistega räägitakse jämedama häälega, tüdrukutega õrnema häälega

❑ poisse kiidetakse nutikuse, tüdrukuid korralikkuse ja abivalmiduse  eest

https://elu.ohtuleht.ee/180109/algav-kooliaasta-nupp-nokib-taiega-ja-moistus-ruulib



Variõppekava – Mis on selgunud filmimisest? 
Poisid (2)

❑ poisid saavad sagedamini negatiivse tähelepanu osaliseks, neid 

kritiseeritakse rohkem kui tüdrukuid ja neile määratakse rohkem 

distsiplinaarkaristusi

❑ kui poiss midagi teeb, siis tunnevad tema vastu huvi nii õpetajad kui 

tüdrukud; kui tüdruk midagi teeb, siis poisid teevad muid asju

❑ poisid käituvad tüdrukute suhtes agressiivsemalt, nad kasutavad 

verbaalseid solvanguid ja teevad haiget

❑ personal astub väga harva tüdrukute kaitseks välja, pigem leitakse 

poiste käitumisele vabandavaid põhjusi



Variõppekava – Mis on selgunud filmimisest? 
Tüdrukud (1)

❑ tüdrukud jäävad ootaja rolli

❑ tüdrukute rääkimist katkestatakse rohkem

❑ tüdrukud lepivad vähemtähtsate rollidega

❑ tüdrukud aitavad kõiki: aitavad ülesannete täitmisel mitte ainult 

kaaslasi, vaid aitavad ka õpetajal tööd teha

❑ tüdrukud aitavad üksteist, poisid võistlevad üksteisega



Variõppekava – Mis on selgunud filmimisest? 
Tüdrukud (2)

❑ tüdrukuid kasutatakse distsiplineeriva elemendina, pannes neid korrale 

mittealluvate / halvasti õppivate poiste kõrvale istuma

❑ tüdrukud eelistavad olla tüdrukutega ja poisid poistega nii klassiruumis kui 

klassist väljas

❑ tüdrukute puhul taunitakse kooli personali suhtes väljaastumisi rohkem 

kui poiste  puhul

❑ soole ettenähtud käitumist julgustatakse rohkem kui mittesoostereotüüpseid   

valikuid

https://online.le.ee/2015/09/07/kui-oled-rumal-siis-tood-ei-saa/



Variõppekava - Mida õpilased koolis näevad?

https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/haridus/uldharidus

https://img6.okidoki.st/c/5/2/8/428994/8838530/19277926_2.jpg



Variõppekava - Õppematerjalid

❑ Kui palju on piltidel / illustratsioonidel nais- ja meestegelasi? 

❑ Kes on esiplaanil, kes on tagaplaanil?

❑ Kes on aktiivsed, kes passiivsed – tüdrukud/naised või 

poisid/mehed? 

❑ Milliseid omadused on nais- ja meestegelastel?

❑ Missugustes ametites / rollides naisi ja mehi kujutatakse?

❑ Kus nais- ja meestegelased tegutsevad – koduseinte vahel 

või väljaspool kodu?



Variõppekava -Õppematerjalid

https://www.skriibus.ee/views/oppevara.xhtml?form=3&id=42
https://kirjastusmaurus.ee/oppematerjalid/matemaatika-tooraamat-1-klassile-i-osa/



Variõppekava - Õpikud

https://www.avita.ee/35033

https://www.avita.ee/14096
https://kirjastusmaurus.ee/oppematerjalid/ajaloo-opik-5-klassile/



Variõppekava – Keelekasutus

Poisid on poisid

Tüdruku kohta 

päris hästi

Kolm on 

koolipoisi hinne

Tüdrukud on 

matemaatikas sama  

tugevad kui poisid

Kas ema teab, et sul 

kodutöö tegemata 
on?

Poisid / Mehed ei 

nuta!

Ole nüüd 

mees!



Variõppekava – Kuvandid kooliruumis
Kes õpivad hästi?

http://johvipk.edu.ee/img/files/autahvel/output_6aExvz.gif



Variõppekava – Kuvandid kooliruumis
Kes õpivad hästi?

http://johvipk.edu.ee/img/files/autahvel/output_6aExvz.gif



https://parnuvanalinnakool.ee/inimesed/opilasesindus-2/

Variõppekava – Kuvandid kooliruumis 
Õpilasesindus. Kes on esiplaanil?



https://www.maikool.parnu.ee/mai2/opilasesindus/

Variõppekava – Kuvandid kooliruumis 
Kes on esiplaanil?



Variõppekava – Kuvandid kooliruumis 
Õpilasesindus. Kes on esiplaanil?

https://rahumae.edu.ee/koolielu/opilasesindus/



https://www.viljandigymnaasium.edu.ee/et/opilasesindus#fancybox

Variõppekava – Kuvandid kooliruumis 
Sooline tasakaal?



Variõppekava – Kooliväline tegevus
Kelle jaoks on teadusring?

https://www.facebook.com/3kolmporsakest/photos/a.487438261321593/5751535704911796/



Teadushommik 8.-12. klassile
https://www.sindigymnaasium.ee/teadushommik-8-12-klassidele/



http://efo.fyysika.ee/ipho/



Variõppekava – Huvitegevus
Kelle jaoks on missugune huviring?

https://www.facebook.com/jakobsonikool/photos/a.455505641186838/8116026918467967/?type=3



Variõppekava - Huvitegevus

https://www.mangukool.ee/robootika/



Variõppekava - Huvitegevus

https://www.oru.edu.ee/est/koolielu/huviringid/?



https://jarvekyla.edu.ee/2021/01/27/virtuaalsed-huviringid/

Variõppekava – Kooliväline tegevus
Kes peab kõvasti harjutama, et midagi ära õppida?



Variõppekava - Huvitegevus

https://www.oru.edu.ee/est/koolielu/huviringid/?



Teadushommik 8.-12. klassile
https://www.sindigymnaasium.ee/teadushommik-8-12-klassidele/



http://efo.fyysika.ee/ipho/



Variõppekava - Huvitegevus

https://www.oru.edu.ee/est/koolielu/huviringid/?



Variõppekava – Õpilasüritused

https://lihulateataja.ee/haridus/tudrukute-paev-toi-lihulasse-ule-saja-kaheksanda-klassi-tudruku/



Variõppekava – Kes kellega istub ja koos 
tegutseb? 

https://www.digar.ee/arhiiv/et/download/238087
https://www.huvitavkool.ee/2018/04/



❑ naiste/tüdrukute poiste/meeste kajastamine õpikutes, töövihikutes jm    

õppematerjalides: tekst ja visuaalne materjal

❑ ressursside jaotus:  õpetaja aja ja tähelepanu hulk tüdrukutele ja poistele

❑ õpetaja kehakeel ja hääletoon

❑ tüdrukutele ja poistele antavad ülesanded 

❑ tüdrukute ja poiste kuvandid kooli veebilehel, teadetetahvlil, ajalehes

❑ tüdrukute ja poiste osalemine huviringides, kes missugustes ringides osaleb

Valige endale vaatlemiseks ja analüüsimiseks 1 või 2 teemat.

Pange kirja oma peamised tähelepanekud / andmed, mida järmisel koolitusel 

koos kolleegidega arutada.

Individuaalne töö. Mida koolis vaadata, et märgata 
tüdrukute ja poiste erinevat kohtlemist ja õpetaja erinevaid 
ootusi tüdrukute ja poiste suhtes? 



Jõudu tööle!

Järgmine koolitus:  16. november 2022


