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Miks üldse kool seksuaal- ja 
uimastiharidusega tegelema peab?

• Ühiskond pakub seksuaalsuse ja • Ühiskond pakub seksuaalsuse ja 
uimastitega seoses vastuolulist teavet. 
o Meedia
o Sõbrad
o Vanemad

• Kool annab võimaluse tegeleda kõigi 
lastega

• Terviseuuringutest saadud tulemused • Terviseuuringutest saadud tulemused 
noorte seksuaal- ja uimastikäitumisest ei 
anna põhjust rahuloluks.



Eesti rahvastikutervise arengukava 
(2009-2020)

Olulisteks probleemide laste ja noorte Olulisteks probleemide laste ja noorte 
tervisekäitumises:
• riskeeriv seksuaalkäitumine, mis väljendub 

noorte kõrges HIV-sse nakatumises ning 
teismeliste raseduste ja abortide selge 
langustrendi puudumises

• uimastite, sealhulgas alkoholi ja sigarettide • uimastite, sealhulgas alkoholi ja sigarettide 
tarvitamise suurenemine noorte hulgas. 



Uuring „HIV-temaatikaga seotud teadmised, 
hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas” I

Seksuaalvahekorra kogemust omavad noored vanuserühmades (%) 
(Lõhmus, L., Trummal, A., 2007)



Uuring „HIV-temaatikaga seotud teadmised, 
hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas” II

• 10-13-aastaste vanusegrupis on vähemalt ühe • 10-13-aastaste vanusegrupis on vähemalt ühe 
sigareti suitsetanud ligi kolmandik ning 
vähemalt ühe korral alkoholi tarvitanud üle 
poolte küsitletutest

• Illegaalseid narkootikume proovinuid oli 2%, 
14-15-aastaste seas on narkootikume 
vähemalt ühel korral tarvitanud juba ligi viiendik vähemalt ühel korral tarvitanud juba ligi viiendik 
küsitletud noortest

(Lõhmus, L., Trummal, A., 2007)



Uuring „Koolinoored ja uimastid” (Allaste (toim) 
jt, 2008)

• Nii legaalsete kui illegaalsete uimastite • Nii legaalsete kui illegaalsete uimastite 
tarvitamine Eesti koolinoorte seas näitab 
aastate lõikes kasvutendentsi. 

• 15-16a õpilastest ei ole kunagi alkoholi 
proovinud 6%. Nikotiinisigarette ei olnud kunagi 
tarvitanud 25% küsitletutest. 

• Nii alkoholi kui tubakatarvitamist alustatakse • Nii alkoholi kui tubakatarvitamist alustatakse 
keskmiselt 14-aastaselt 

„Koolinoored ja uimastid – 15-16-aastaste õpilaste legaalsete ja 
illegaalsete uimastite tarvitamine Eestis” 

(Allaste (toim) jt, 2008)



Mida ühiskond koolilt ootab?

• Tõhustada seksuaalkasvatust ja • Tõhustada seksuaalkasvatust ja 
uimastiharidust ning sotsiaalsete 
toimetulekuoskuste õpetust 
üldhariduskoolides

• Nimetatud teemad integreeritud 
õppekavasseõppekavasse



Inimeseõpetuse mõju I

• Ligi 40% 15-16-aastastest noortest peab • Ligi 40% 15-16-aastastest noortest peab 
terviseõpetust uimastitealase teabe 
allikaks 

Uuring „Koolinoored ja uimastid” (Allaste (toim) jt, 2008)



Inimeseõpetuse mõju II

N=2672

Koolis seksuaalteemadest rääkimine (%) (Part, Laanpere, Rahu jt., 2007) Uuring 
“Eesti naiste tervis” 

%



Teemad, mille kohta vajatakse rohkem teavet (%, 10-
13-aastased)

Lõhmus L, Trummal A. HIV-i temaatikaga seotud teadmised, 
hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas, 2007.



Seksuaalkasvatus ja uimastiharidus II 
kooliastmes uuendatud õppekavas I

Seksuaalkasvatus ja uimastiharidus II Seksuaalkasvatus ja uimastiharidus II 
kooliastmes:
• toetub I kooliastme õpitulemustele (nt. 

tervisliku eluviisi väärtustamine, ennast ja teisi kahjustavatest 
tegevustest keeldumine, sotsiaalsete toimetulekuoskuste 
kujundamine)

• on aluseks tööle III ja IV kooliastmes (8. • on aluseks tööle III ja IV kooliastmes (8. 
klassi terviseõpetus, psühholoogia ja perekonnaõpetuse 
kursused gümnaasiumis)



Seksuaalkasvatus ja uimastiharidus II 
kooliastmes uuendatud õppekavas II

5. klass "Terviseõpetus" - keskendumine 5. klass "Terviseõpetus" - keskendumine 
üldisele tervisekasvatusele ning 
riskikäitumise ennetamisele 
6. klass "Suhtlemine" - keskendumine 
sotsiaalsete toimetulekuoskuste 
kujundamiselekujundamisele



II kooliastme oodatavad õpitulemused 
inimeseõpetuses I

• kirjeldab enesehinnangu, enesekontrolli ning • kirjeldab enesehinnangu, enesekontrolli ning 
eneseanalüüsi võimalusi ja olulisust 
igapäevasuhetes, väärtustab inimeste 
erinevusi ning oskab teisi arvestada, 
demonstreerides seda õpisituatsioonis;

• kirjeldab, millised kehalised ja emotsionaalsed 
muutused toimuvad murdeeas, aktsepteerides muutused toimuvad murdeeas, aktsepteerides 
nende individuaalsust



II kooliastme oodatavad õpitulemused 
inimeseõpetuses II

• kirjeldab uimastite tarbimisega kaasnevaid • kirjeldab uimastite tarbimisega kaasnevaid 
riske ja väärtustab tervislikku elu uimastiteta; 
demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas 
keelduda ennast ja teisi kahjustavast 
tegevusest

• teab ja oskab õpisituatsioonis leida erinevaid 
lahendusviise otsuste langetamisellahendusviise otsuste langetamisel



5. klass: 3. Murdeiga ja kehalised muutused

• teab ja kirjeldab murdeeas toimuvaid keha ning • teab ja kirjeldab murdeeas toimuvaid keha ning 
tunnete muutusi; 

• aktsepteerib oma kehalisi muutusi ja teab, kuidas 
oma keha eest hoolitseda; 

• teab, et murdeiga on varieeruv ning igaühel oma 
arengutempo;

• teab suguküpsuse tunnuseid ja esmaste 
sugutunnuste seost soojätkamisega.sugutunnuste seost soojätkamisega.



5. klass: 4. Turvalisus ja riskikäitumine

• väärtustab turvalisust ja ohutut käitumist;• väärtustab turvalisust ja ohutut käitumist;
• demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada 

tõhusaid enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi 
tubaka, alkoholi ja teiste uimastitega seotud 
olukordades: emotsioonidega toimetulek, 
enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide 
lahendamine ja suhtlusoskus;

• kirjeldab tubaka ja alkoholi tarbimise kahjulikku mõju • kirjeldab tubaka ja alkoholi tarbimise kahjulikku mõju 
inimese organismile;

• väärtustab mitmekesist positiivset ja tervislikku elu 
uimastiteta.



5. klass: 5. Haigused ja esmaabi

• teab, mis on HIV ja AIDS ning kuidas ennast kaitsta • teab, mis on HIV ja AIDS ning kuidas ennast kaitsta 
HIViga nakatumise eest; 

• väärtustab enda ja teiste inimeste elu.



6. klass: Keskendumine sotsiaalsete 
toimetulekuoskuste kujundamisele I

1.Mina ja suhtlemine (nt. enesehinnang, 1.Mina ja suhtlemine (nt. enesehinnang, 
eneseanalüüs ja enesekontroll)

2.Suhtlemine teistega (nt. tunnete 
väljendamine, aktiivne kuulamine, kehtestav 
käitumine, “Ei” ütlemine)



6. klass: Keskendumine sotsiaalsete 
toimetulekuoskuste kujundamisele II

1.Suhted teistega (nt. kaaslaste mõju ja surve, 1.Suhted teistega (nt. kaaslaste mõju ja surve, 
soolised erinevused)

2.Konfliktid (nt. tõhusad ja mittetõhusad 
konfliktide lahendamise teed)

3.Otsustamine ja probleemidelahendus (nt. 
erinevate käitumisviiside leidmine, 
tagajärgedest mõtlemine)tagajärgedest mõtlemine)



Muudatused uuendatud õppekavas

• Oodatavate õpitulemuste konkreetne • Oodatavate õpitulemuste konkreetne 
sõnastus (eelkõige õppeprotsessi 
kirjelduses)

• Teemade esitamine kohustuslike ning 
laiendavate/süvendavatena

• Oluliste teemavaldkondade käsitlemine • Oluliste teemavaldkondade käsitlemine 
kõikides kooliastmetes lähtuvalt 
arengulistest vajadustest ning tervikut 
moodustades



Mida peaks siis õpilane 6. klassi lõpus 
teadma? I

Seda mida tal on vaja konkreetselt tema Seda mida tal on vaja konkreetselt tema 
vanuses.
Õpilane teab:
• millised muutused toimuvad murdeeas 

ja aktsepteerib nende individuaalsust
• mis on seksuaalsus ja • mis on seksuaalsus ja 

seksuaalvahekord, 
• mis on HIV, kuidas see viirus levib ning 

kuidas HIV-st hoidutakse



Mida peaks siis õpilane 6. klassi lõpus 
teadma? II

Õpilane teab:Õpilane teab:
• mis on uimastid (eelkõige alkohol ja 

nikotiin), milliseid terviseriske nende 
tarvitamine endaga kaasa võib tuua, 

• miks oleks kasulik teha valik uimastite 
mittetarvitamise kasuks ning kuidas mittetarvitamise kasuks ning kuidas 
uimastite tarvitamisest hoiduda. 

Õpilane oskab tulla toime otsustamisega 
seotud olukordades.



Kokkuvõtteks

• Oodatavate õpitulemuste saavutamine • Oodatavate õpitulemuste saavutamine 
on vajalik kõigi õpilaste jaoks

• Selleks, et õpilane oskaks edasipidi teha 
õigeid valikuid, peavad tal olema 
alusteadmised ja oskused

• Inimeseõpetuse õpetajate töö on • Inimeseõpetuse õpetajate töö on 
seksuaalkasvatuse ja uimastihariduse 
vallas pea hindamatu



Jõudu selleks meile kõigile!

Tänan tähelepanu eest!


