
LÕIMING: 
Põhikooli õppeained: ühiskonnaõpetus, arvutiõpetus, inglise keel, loodusõpetus, bioloogia
Gümnaasiumi õppeained: ühiskonnaõpetus, arvuti kasutamine uurimistöös, inglise keel, 
bioloogia

Tööjuhis 7.-12. klassi õpilastele: „Sooline võrdõiguslikkus.“
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RÜHMATÖÖ

Sooline 
võrdõiguslikkus

Sooline 
võrdõiguslikkus

Kestus: 1-3 tundi 

Sissejuhatus. Ülevaate koostamine, milline on naiste olukord maailmas.

Valige rühmaga UN Women veebilehelt 
http://www.unwomen.org/en/what-we-do 
välja üks teemavaldkond:
(http://www.unwomen.org/en/what-we-do)http://www.unwomen.org/en/what-we-do(http://www.unwomen.org/en/what-we-do)http://www.unwomen.org/en/what-we-do

Leadership and political participation
Economic empowerment
Ending violence against women
Peace and security
Humanitarian action
Governance and national planning
HIV and AIDS

Koostage lühiülevaade valitud valdkonnast ja uuemast statistikast, mis 
sellega seotud (paremal menüüs Facts and Figures) oma rühmale sobival 
viisil - esitlus, graa�k, infograa�k.

Valige klassist õpilane/paar õpilast, kes loovad linoit või Padlet-keskkonnas 
tahvli, kuhu kõik rühmad saavad oma lühikokkuvõtted üles riputada.

Pange rühmaga oma valdkonna lühikokkuvõte vastavale tahvlile üles.

https://padlet.com/Padlethttps://padlet.com/Padlet-keskkonnas https://padlet.com/-keskkonnas https://en.linoit.com/Valige klassist õpilane/paar õpilast, kes loovad https://en.linoit.com/Valige klassist õpilane/paar õpilast, kes loovad linoithttps://en.linoit.com/linoit või https://en.linoit.com/ või 
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Kuidas mõistavad minu kooli õpilased, õpetajad, töötajad ning lapsevanemad 
soolise võrdõiguslikkusega seonduvat?
KORRALDAGE KÜSITLUS.

Küsitluse planeerimine ja läbiviimine. (Selle töö läbiviimisel on abi eelmises 
ülesandes koostatud veebitahvlist ning allpool välja toodud lisamaterjalidest).

Moodustage 3-4-liikmeline rühm.
Sõnastage rühmaga uurimisküsimus, mis on seotud soolise võrdõiguslik-
kuse teemaga.
Valige rühmaga uurimuse sihtrühm: nt õpetajad, 1.-3. klassi õpilased, 
gümnaasiumiõpilased vms
Koostage koos rühmaga küsimustik, milles on 5-10 küsimust või väidet 
soolise võrdõiguslikkuse teemadel. Kasutage veebipõhiseind küsitluse 
koostamise vahendeid (näiteks Google Forms, Survey Monkey).
Mõelge läbi, kuidas jagate küsimustikku, kuidas analüüsite andmeid.
Kui andmed on kogutud, tehke neist kokkuvõte ja esitlege seda koos 
rühmaga teistele.
Analüüsige, kuidas küsimustik töötas - mis läks hästi? Mida oleks pidanud 
teistmoodi tegema?

Kokkuvõte: 

Esitlege saadud andmeid projektipäeval või õpilaskonverentsil kogu koolile. 
Mõelge, kuidas erinevate tegevustega (teemapäev, plakatid, võistlused) 
parandada inimeste teadlikkust soostereotüüpidest. 
Iga rühm pakub välja oma ideekavandi. 

LISAMATERJALID:
Naiste õigused maailmas (uuring 2017):

Nii Eestis, kui ka mujal maailmas on kõlanud arvamusi teemal, kas soo 
jaotamine bioloogiliseks ja sotsiaalseks on ikkagi õigustatud? Inglise keeles 
tähistavad neid mõisteid erinevad sõnad: sex ja gender, Eestis on pikalt 
olnud kasutusel vaid sõna “sugu”, mis võib olla selle segaduse tekkimise 
põhjuseks. 
Artiklit selle kohta, mis on bioloogiline ja sotsiaalne sugu saad lugeda siit 
(eesti keeles, 2016 ):
http://www.haridusjasugu.ee/moisted/soostereotuubid/

https://www.ipsos.com/sites/default/�les/2017-07/global-
advisor-feminism-charts-2017.pdf

https://www.surveymonkey.com/Survey Monkeyhttps://www.surveymonkey.com/Survey Monkey).https://www.surveymonkey.com/).https://www.google.com/forms/about/koostamise vahendeid (näiteks https://www.google.com/forms/about/koostamise vahendeid (näiteks Google Formshttps://www.google.com/forms/about/Google Forms, https://www.google.com/forms/about/, 



https://koolielu.ee/tools/reahttps://koolielu.ee/tools/rea

Artikkel bioloogilisest soost (sex) ja sotsiaalsest soost (gender) 
loomariigis (inglise keeles, 2018): 
https://psmag.com/environment/do-animals-have-gender-roles 

eGirls Project (õppematerjalid): 

https://egirlsproject.ca/outreach/mediasmarts/media-and-gender/ 

Näide õppematerjalist -  Stereotüüpidest reklaamides:

 Aruteluks:

Vaadake videot: 

Õpetaja loob veebitahvli linoit või Padlet-keskkonnas ja jagab tahvli kaheks: 
1. reklaam ja 2. reklaam.
Kirjuta veebitahvlile omadussõnad, mis neid kahte reklaami iseloomustavad.
Milline/millised on esimese ja teise reklaami värv, muusika, teksti lugeja hääl, 
soovitatavad tegevused, vahendid jms?
Kellele on need reklaamid suunatud? Mille järgi otsustad?
Vali rühmaga välja üks toode, mida reklaamitakse ainult tüdrukutele/naistele 
või poistele/meestele ja mõelge, kuidas seda reklaamida vastassugupoolele.
Tehke loodud reklaamist visand (markerid ja plakat) ja esitlege seda teistele.
Arutlege: Kui paljud ja millised tooted on mõeldud ainult meestele või 
naistele? Kas reklaamid võivad olla seotud soostereotüüpide tekkimisega? 
Missugused reklaamid võiksid meeldida nii naistele kui ka meestele (võib 
otsida ja välja tuua konkreetseid näiteid)?

https://www.youtube.com/watch?v=Zgdj5FXOOp8

Soostereotüübid - mis need on? Videot katsest, mille viis läbi BBC
https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI 

Kirjelda või sõnasta lühidalt, milline oli läbi viidud katse sisu? 
Mis oli sinu arvates katse peamine eesmärk? 
Kuidas see katse oli Sinu arvates läbi viidud? Millised olid katse positi-
ivsed ja negatiivsed küljed nii sisuliselt kui vormiliselt? 
Mis olid katse tulemused? Mida arvad tulemustest?
Mida teeksid teisiti?
Kas ja kuidas mõjutavad soostereotüübid mõistlikku tarbimist?

Sotsiaalministeeriumi koostatud videod, milles on juhitud tähelepanu 
soostereotüüpidele: http://www.stereotyyp.ee/klipid.1.html 

Testi oma stereotüüpe:
http://www.stereotyyp.ee/testi-oma-strereotyype.html

Osale World’s Largest Lesson uurimuses : 
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/FromWhereIStand/index.html

https://en.linoit.com/Õpetaja loob veebitahvli https://en.linoit.com/Õpetaja loob veebitahvli linoithttps://en.linoit.com/linoit või https://en.linoit.com/ või https://padlet.com/Padlethttps://padlet.com/Padlet-keskkonnas ja jagab tahvli kaheks: https://padlet.com/-keskkonnas ja jagab tahvli kaheks: 


