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SISSEJUHATUS
Me kõik oleme erinevad. Me kõik oleme erilised. Oleme osa maailma mitmekesisusest. Kõigil on
õigus olla tema ise ehk eriline. Nagu maailmas ei ole olemas kahte täpselt ühesugust puud või
lille, ei ole olemas ka kahte täpselt ühesugust inimest. Me näeme erinevad välja, meil on erinev
iseloom, erinevad huvid ja tugevused. Iga inimene on milleski väga hea ning iga inimene on
väärtuslik! Üks elu mõtteid on inimesena inimeste seas avastada enda erilisust ja rakendada
seda parimal moel nii, et me ise oleksime õnnelikud ja ühiskond oleks meiega rahul.
Kuigi me kõik oleme erinevad, oleme kõik ühtemoodi tähtsad ja võrdsed. Võrdsuse põhimõtte
olemasolu ja võrdsete võimaluste loomine on väga oluline inimeseks olemise ja ka ühiskonna
kvaliteedi kriteerium. Võrdsus ei tähenda kõigi ühesuguseks muutmist või ressursside võrdset
ümberpaigutamist, vaid põhimõtet, et üks inimene pole rohkem või vähem inimene, kui teine. Ka
üks sugu pole olulisem või vähem olulisem kui teine. Kuigi selle põhimõttega on lihtne nõustuda,
siis keerulisem on märgata ja vaidlustada iseenda hoiakuid, mis erinevates elulistes olukordades
ei pruugi jälgida võrdsuse põhimõtet. Võrdsus, vabadus ja inimväärikuse austamine on meie kõigi
õigused, samuti elamine ühiskonnas, kus valitsevad sallivus, üksteise väärtustamine, hoolivus ja
austus. Sallivus on võimelisus taluda ja tunnustada harjumuspärasest erinevat.
Maailma paremaks muutmine saab alguse iseendast. Selleks, et aktsepteerida teisi, tuleb
aktsepteerida ja tunda iseennast. Just eneseteadlikkus on esmatähtis, et teadvustada endale
oma suhtumist erinevustesse ja stereotüüpset mõtlemist. Suhtumine mõjutab meie käitumist,
mõtlemist ja emotsioone. Hoiakute tekkimine ja muutmine on pikaajaline protsess. Noored
veedavad suure osa oma ajast koolis ja seetõttu on just koolis head võimalused kujundada noortes
võrdsuse ja sallivuse väärtustel põhinevaid suhtumisi. Suur roll noorte suhtumiste mõjutamisel on
ka karjäärispetsialistidel, kes karjääriteenuste osutamisel tegelevad noorte hoiakute ja väärtustega.
Käesolev juhend on valminud projekti „BREAK – ületades soolisi stereotüüpe Euroopas
ristmeedia abil” (2017−2019) osana ning selle eesmärk on teadvustada võrdse kohtlemise ja
võrdsete võimaluste olemust. Ristmeedia projekti osana on toodetud muuhulgas miniseriaal
„Miks mitte?”, mida saab kasutada karjääriteenuste osutamisel, et tutvustada soolise võrdsuse ja
soostereotüüpide temaatikat.
Juhend on koostatud karjäärispetsialistidele eesmärgiga toetada soostereotüüpide ja
võrdõiguslikkuse teema käsitlemist nii koolis kui ka karjäärikeskuses erinevate karjääriteenuste
osutamisel. Juhendmaterjal annab teoreetilise ülevaate soostereotüüpide olemusest, muutunud
töömaailmast ja isiksusest lähtuvatest karjääri kujundamise teooriatest. Samuti pakub näiteid,
kuidas soolise võrdsuse teemat erinevate teemavaldkondade osana (nt diskrimineerimine
tööturul, palgalõhe, soorollid perekonnas jne) käsitleda lõimituna erinevatesse ainetundidesse ja
karjääriõppe tegevustesse. Väljapakutud ülesannetes on rakendatud erinevaid õppemeetodeid ja
vahendeid (nt väitlus, tekstianalüüsid, videod, rühmatööd jmt), mis võiks inspireerida spetsialiste ka
ise erinevate teemade ja sihtrühmade puhul soolisuse ja soolise ebavõrdsuse teemat mitmekesiste
meetodite abil käsitlema.
Juhendmaterjal on ehitatud üles käsitletavate teemade kaupa. 1) Välja on toodud peamised
teemaga seonduvad stereotüübid, mida käsitleda. 2) Lingid seriaali „Miks mitte…” klippidele koos
kommentaaridega, kuidas neid kasutada. 3) Näited eraldiseisvatest ülesannetest, kuidas soolisuse,
soolise ebavõrdsuse ja erialavalikute teemat ühiskonnaõpetuse-, matemaatika-, (võõr)keele-,
muusika- ja kunsti- ning ajalootunnis käsitleda lõimituna karjääriõppega.
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1. SOOSTEREOTÜÜBID – MIS NEED
ON JA KUIDAS KARJÄÄRISPETSIALIST
SAAB AIDATA NEID MURDA?
Soostereotüübid on lihtsustavad ning liigselt üldistavad, kuid ühiskonnas sügavalt juurdunud
uskumused ja hoiakud naiste ja meeste erinevuste, iseloomude, omaduste, neile sobivate
rollide, ametite, käitumise, välimuse jms suhtes (Eesti naisteühenduste…, 2012). „Soostereotüüpide
abil taandatakse sugupoolte kõikvõimalikud omadused üksikuteks tunnusjoonteks ja selliseid
olemuslikuks peetavaid tunnusjooni hakatakse omistama kõigile sugupoolte esindajatele. Kehtivad
soostereotüübid juhivad naisi ja mehi valima vastavaid elustrateegiaid, käitumisstiile ja suhteid
teistega” (enu.ee/soostereotyybid).
Soostereotüüpsed arusaamad juhivad meid oma igapäevastes valikutes, sh selles, millised huvialad,
hoiakud, käitumismustrid või tegevusalad sobivad meestele ja naistele. Sageli on need arusaamad
meie kultuuris niivõrd sügavuti juurdunud, et teatud arusaamad on müütidena meie jaoks
iseenesest mõistetavusteks saanud. Taastoodame oma igapäevase suhtluse ja tegevuspraktikaga
väärarusaamu, müüte, millel teaduslik alus puudub või mis on teadusuuringute tulemustega
tegelikkuses vastuolus. Samuti on soostereotüübid olemuselt lihtsustavad ja üldistavad.
Eeldatakse, et teatud omadused või huvid iseloomustavad soopõhiseid gruppe tervikuna,
nägemata erisusi gruppide sees.
Tööde ja tegevuste jäik jagunemine naiste ja meeste vahel, mis võib tunduda normaalsena
ja looduse poolt etteantuna, piirab haridus-, kutse- ning tegevusalade valikuid, taastoodab
naiste madalamat staatust ühiskonnas, sh nende nõrgemaid positsioone tööturul, madalamaid
sissetulekuid, väiksemaid võimalusi kaasa rääkida ühiskonna jaoks oluliste otsuste langetamisel.
Stereotüüpsed soorolliootused piiravad isiksuslikku arengut ja vabu valikuid. Soostereotüübid mitte
ainult ei määratle, millised naised ja mehed on, vaid kirjutavad ka ette, millised need peavad olema
– mehed professionaalselt edukad, naised orienteeritud suhetele. Stereotüüpsed ootused naiste ja
meeste käitumisele võivad suruda neid rollidesse, kus nad justkui loomupäraselt vastavadki neile
ootustele (Papp, 2012).
NÄITEID SOOSTEREOTÜÜPIDEST JA MÜÜTIDEST:
•
•
•
•
•

naised ja mehed on erinevad oma huvide ja võimete poolest;
poisid ja tüdrukud õpivad erinevalt;
naistele ja meestele sobivad erinevad tegevusalad;
poistel ja tüdrukutel on erinevad kaasasündinud tugevused;
naised on loodud hoolitsema laste ja pere eest, mehed on „leivateenijad”.

Teaduslikud uuringud kinnitavad, et mehed ja naised ei erine oma kognitiivsete võimete poolest,
pigem on sotsialiseerumise käigus õpitud oma aju erinevalt kasutama. Gruppide sees on
erinevused suuremad kui poiste ja tüdrukute vahelised erinevused. (Papp, 2012)
See, et teatud valdkonnad ja elualad huvitavad enam poisse või tüdrukuid, on suuresti mõjutatud
keskkonnast (kodu, kool, sõbrad) ja kasvatamisest. Nii kodus kui ka lasteaias ja koolis, aga ka meedia
vahendusel, suunatakse meid teatud valdkondade ja käitumismustrite suunas. Poiste ja tüdrukute
puhul panustatakse peres, lasteaias ja koolis erinevate omaduste ja pädevuste arendamisele.
Kui ühiskonnas peetakse mehelikuks aktiivsust, seikluslikkust, domineerivust, ratsionaalsust,
iseseisvust, individualismi ja karmust, arendavadki poisid endas individualistlikku teadvust,
mehelikku ekstravertsust, egoismi, oskust suhelda avalikkusega. Kui naiselikuks peetakse
alalhoidlikkust, allaheitlikkust, emotsionaalsust, koostöövalmidust, nõrkust ja abivalmidust, siis
tüdrukud arendavadki endas passiivsust, pehmust, tagasihoidlikkust, emotsionaalsust, sotsiaalset
teadvust, introvertsust, meie-keskset mõtlemist (Papp, 2012).
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Ka koolikeskkonnas taastoodetakse mitmeid stereotüüpe. Siin on oluline roll õpetajatel ja
karjäärispetsialistidel soostereotüüpsete arusaamade ning praktikate teadvustamisel,
probleemide tõstatamisel ja mõtestamisel. Noortega töötajad peavad jälgima, et nad enda
tegevuspraktika kaudu ei taastoodaks stereotüüpseid arusaamu ega kohtleks poisse ja
tüdrukuid ebavõrdselt. Karjäärispetsialistil on võimalus ja kohustus suunata noori märkama ja
mõtestama soostereotüüpe, soolist ebavõrdsust igapäevaelus, samuti kaaluma oma tulevasi
karjäärivõimalusi, olemata kammitsetud soostereotüüpsetest piirangutest.
Täna kooli astuvad õpilased hakkavad tööle valdkondades ja töökohtadel, mida me ei oska
ette ennustada; kasutama tehnoloogiaid ja vahendeid, mida ei ole veel leiutatud; lahendama
probleeme, mida täna veel ei nähta ega sõnastata. Kiired muutused poliitilistes, majanduslikes
ja sotsiaalsetes süsteemides, töö- ja pereelus ning tehnoloogias on kõikide riikide ette seadnud
jätkusuutlikkuse ülesande. Seda ülesannet peavad aitama täita ka koolid. Kooli õppima asuvad
lapsed ei hakka õppima seal ainult lugemis- ja kirjutamisoskust, matemaatikat, keemiat,
füüsikat ja kirjandust, vaid ka seda, mida tähendab olla naine ja olla mees – olla inimene. Kiired
sotsiaal-majanduslikud muutused tingivad vajaduse muuta ka aegunud soorolle paindlikumaks, nii
et järgmise põlvkonna naised ja mehed saaksid uutes situatsioonides tööturul uusi rolle võrdsetel
alustel omaks võtta. See sõltub nii kogemuslikult omandatud sotsiaalsetest käitumismudelitest,
koolist saadavatest eeskujudest kui ka seal viljeldavatest ideoloogiatest ja väärtustest (Papp, 2012).

2. SOOSTEREOTÜÜPSED
ERIALAVALIKUD, SOOLINE
SEGREGATSIOON JA EBAVÕRDSUS
TÖÖTURUL NING ÜHISKONNAS
Vaatamata sellele, et soolise võrdsuse problemaatika on viimastel aastakümnetel tähelepanu
keskmes olnud, on enamikes riikides jäänud soostereotüüpsed erialavalikud oluliseks probleemiks
ning tööturualase ebavõrdsuse võtmedimensiooniks. See haarab nii horisontaalset segregatsiooni,
kus mehed ja naised koonduvad erinevatele erialavaldkondadesse, kui ka vertikaalset segregatsiooni,
mis peegeldub meeste ja naiste ebavõrdsel paigutumisel karjääriredelil. Sooline segregatsioon
toimub erinevatel haridusastmetel, sh nii kutse- ja kõrghariduse kui tööturu kontekstis. Eesti
kutseõppeasutustes võib nais- ja meessoost õppurite erialavalikutes näha ulatuslikku segregatsiooni.
Näiteks 2017/2018. õppeaastal oli info- ja kommunikatsiooni tehnoloogia valdkonna õppurite hulgas
vaid 17,6% naisi ja tervishoiu valdkonnas vaid 9,6% meessoost õppureid (Haridussilm, 2018).

MIKS SOOLINE SEGREGATSIOON HARIDUS- JA
TÖÖTURUVALIKUTES HALB ON?
Sageli võib kohata arvamust, et tegelikult on erialavalikud ühtviisi kättesaadavad nii naistele kui
ka meestele ning seetõttu „probleemi” ei eksisteeri. Tegelikkuses võib näha, et soostereotüüpsed
valikud toovad kaasa mitmetahulist ebavõrdsust. Esiteks võib näha, et traditsiooniliselt
„meeste erialad” ja ametid prognoosivad suuremaid sissetulekuid tööturul, samas kui
mitmeid traditsiooniliselt „naiste ametiteks” peetud ametikohti (õpetaja, hooldaja, mitmed
teenindusvaldkonna ametid) iseloomustab madalam sissetulek. Seega kaasnevad traditsiooniliste
erialavalikutega naissoost õppijate jaoks väiksemad majanduslikud võimalused. Soostereotüüpseid
eriala- ja ametivalikuid on peetud muuhulgas peamiseks palgalõhe seletajaks. Seejuures on Eesti
jätkuvalt selles osas Euroopas esirinnas. Eestis saavad mehed keskmiselt 25,3% rohkem palka
kui naised (Eurostat, 2018). Teiseks, ametivalikutega seotud soostereotüübid on ühtviisi piiravad
nii naiste kui ka meeste jaoks. Ebatraditsiooniliste erialavalikutega võib kaasneda kiusamine
kaaslaste poolt või ühiskondlik halvakspanu, eelkõige just meeste puhul feminiseerunud erialadel
(nt lasteaiaõpetajad, hooldustöötajad jne) (Fuller, et al., 2005). Kartus sattuda marginaalsesse
ühiskondlikku positsiooni piirab potentsiaalselt paljude noorte valikuid ning oma võimete ja
huvide rakendamist. Kolmandaks, praeguses tööturusituatsioonis, kus mitmetel STEM- (ingl k
science, technology, engineering, mathematics) ja infotehnoloogia erialadel on tööjõu nappus,
on soostereotüüpsete hoiakute ja realiseerimata ebatraditsiooniliste eriala- ja ametivalikute tõttu
kasutamata oluline tööturu ja ühiskondlik potentsiaal.

MIKS JÄTKUVALT „MEESTE ERIALAD” JA „NAISTE ERIALAD”?
Soopõhised erialavalikud peegeldavad erinevaid mehhanisme. Ühelt poolt määratlevad
ametialased positsioonid indiviidide isiklikke valikuid, samas on need personaalsed valikud
seotud ja suunatud oluliste lähedaste (vanemate ja sõprade) mõjutustest ja institutsionaalsetest
piirangutest (haridus- ja tööturusüsteem) (Smyth & Steinmetz, 2015). On uuritud, kuidas erinevad
haridus- ja tööturusüsteemid seonduvad soolise segregatsiooniga ametivalikutes ja tööturul,
seejuures nähakse haridussüsteemi rolli selekteerimas õppijaid erinevatesse valdkondadesse ja
mõjutamas tööturuüleminekuid (Hillmert, 2015; Smyth & Steinmetz, 2015). „Samuti on uuritud
õppurite ametialaseid ootusi ning leitud, et sooline segregatsioon ootustes on suhteliselt madalam
võrreldes segregatsiooniga tööturul, mis viitab sellele, et sageli kohandatakse algsed ametialased
ootused tööandjate ootustele vastavalt“ (Hillmerk, 2015: 142−143). Seega, soopõhine segregatsioon
ning selle tekke- ja taastootmismehhanismid on komplekssed. Kuigi haridussüsteemi võib
vaadelda kui „selekteerivat masinat” (Kerckhoff, 1995), tuleb teadvustada, et kui osa selekteerimisest
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toimub nii, et õpilased ja vanemad valivad erinevaid õppeprogramme, ning teine selekteerimine
on institutsionaalne, kus õpetajate või organisatsiooniliste rutiinide kaudu suunatakse õppijaid
akadeemilisele ja kutseõppe rajale (Reisel, Hegna & Imdorf, 2015), siis mõlemal puhul mängivad rolli
valitsevad normid, arusaamad, sealhulgas stereotüüpsed hoiakud.

3. SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE
ÕIGUSLIK REGULATSIOON EESTIS

Haridussüsteemi käsitletakse kui soolistatud institutsiooni. Kuigi igaüks meist konstrueerib
aktiivselt ja igapäevaselt oma enesepilti, mõjutavad meid ühiskonnas valitsevad ja
igapäevapraktikate kaudu taastoodetud normid. Siin on oluline roll haridusinstitutsioonidel.
Haridussüsteem on oluline ühiskondlik ja kultuuriline kontekst, kus luuakse ja taastoodetakse
identiteete ja võimusuhteid (Renold, 2006). Kuigi esmane sotsialiseerumine toimub koduseinte
vahel, siis haridussüsteem on teiseks oluliseks institutsiooniks, mis kujundab perekonnas ja
ühiskonnas valitsevaid soorolle, ameti ja karjäärialaseid väljavaateid. Uuringud on viidanud
õpetajatele kui olulistele toimijatele ning varjatud õppekavale, mis otseselt või kaudselt kujundab
soopõhiseid erisusi ja soolist ebavõrdsust. Juba alates lasteaias nähakse poisse ja tüdrukuid sageli
kui eristuvate võimete ja huvidega gruppe ning seetõttu ka suhtutakse neisse erinevalt. See
omakorda mõjutab poiste ja tüdrukute otsuseid ja karjäärivalikuid terve elutsükli jooksul.

Põhiseadus (2015) sätestab, et kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida
rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude
veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Eestis on sooline
võrdõiguslikkus täpsemalt reguleeritud Soolise võrdõiguslikkuse seaduse (2015) alusel, mille
eesmärk on tagada sooliselt võrdne kohtlemine ning edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust
kui üht põhilist inimõigust. Vastavalt seadusele mõistetakse soolist võrdõiguslikkust kui naiste
ja meeste võrdseid õigusi, kohustusi, võimalusi ja vastutust tööelus, hariduse omandamisel ning
ühiskonnaelu teistes valdkondades osalemisel.

Karjääri- ja ametialaseid soostereotüüpe võib pidada keskseks teguriks, mille kaudu
soolise segregatsiooni mustreid taastoodetakse. On leitud, et üheks seletuseks, miks sooline
segregatsioon karjäärivalikutes on säilinud ja taastootmist leiab, on see, et seda ei nähta
hariduses, tööturul ja ühiskonnas laiemalt probleemina ega teadvustata selle laiemat mõju
tööturu ebavõrdsuse käivitajana (Fuller, et al., 2005). Soostereotüüpsed valikud mõjutavad oluliselt
õppurite edasist karjääri ja õpiteid. Õppijad peavad tegema esimesed karjäärivalikud peale 9.
klassi, otsustades gümnaasiumi või kutseõppe kasuks. Seega on oluline juba sel hetkel olla
teadlik erinevatest võimalustest. Eesti õppurite valikud on üldiselt pigem soostereotüüpsed või
traditsioonilised. Haridussüsteemi erinevatel astmetel (hariduspoliitika planeerimine, kool ja klass)
tegutsevatel huvipooltel on oluline roll mõjutada soostereotüüpe õppekava, karjäärinõustamise
ja õppemeetodite abil. Soolised stereotüübid võivad ilmneda õppekirjanduses ja õpetaja-õpilase
suhtluse kaudu. Samas see, kuidas õpilased ja õpetajad klassiruumis soolisusega seonduvat
käsitlevad, peegeldab ühiskonnas valitsevaid norme ja mõjutab omakorda õpikeskkonda
(European Institute for Gender Equality, 2016).
Eesti elukestva õppe strateegias 2020 seatakse eesmärgiks kõigile Eesti inimestele nende
vajadustele ja võimetele vastavate õpivõimaluste loomine kogu elu jooksul, et tagada
neile isiksusena võimalused väärikaks eneseteostuseks ühiskonnas ning töö- ja pereelus
(Eesti elukestva…, 2014). Kuna just alus- ja põhihariduses kujunevad tüdrukutel ja poistel välja
õpioskused, motivatsioon, arusaamad oma võimetest ja võimalustest, on sel perioodil võimalik
vältida sugude vastandamist ja toetada aegunud soorollidest ja -stereotüüpidest vabamat
arengut. Võrdsed võimalused haridusprotsessis tähendavad, et alus-, alg- ja põhiharidusasutustes
õpivad tüdrukud ja poisid sama õppekava alusel ning samu aineid, saavad sarnaseid kogemusi
ja oskusi ning lastele esitatakse ühesuguseid nõudmisi ja soostereotüüpidest vabu ootusi.
Samuti kasutatakse haridusasutustes õppemeetodeid ja -materjale, mis on vabad soolistest
stereotüüpidest ega soosi aegunud soorolle. Võrdsete võimaluste loomisel arvestatakse õpilaste
õpistiilide individuaalsete erinevustega ning püütakse vältida poiste ja tüdrukute vastandamist
ja erinevat väärtustamist. Sellise õppeprotsessi tulemusena tajuvad tüdrukud ja poisid õiglast
kohtlemist, vaimset ja füüsilist turvalisust, häid suhteid soogruppide sees ja vahel, võrdseid nõudeid,
ootusi, tähelepanu, juhendamist ning sarnaseid kriteeriume hindamisel (Sugu ja soolisus..., 2015).
Nii õpetajatest kui ka karjäärispetsialistidest võivad saada kas traditsiooniliste soorollide ja
soolise ebavõrdsuse mehhanismide säilitajad või vastupidi, muudatuste taganttõukajad.
Võtmeküsimuseks on seega noortega töötajate eelnevad teadmised, vastavasisuline haridus, aga
sageli ka isiklikud uskumused, hoiakud ja käitumine. Karjääriteenuste osutamisel peab olema
tagatud võrdsus ja õiglus iga lapse suhtes. Lähtuda saab konkreetsest olukorrast, et järgida
printsiipe soolise ebavõrdsuse vähendamisel. Oluline on kokku leppida selgetes põhimõtetes ja
eesmärkides, mida saavutada tahetakse (Papp, 2000).
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Naiste ja meeste võrdne kohtlemine tähendab, et puudub otsene ja kaudne sooline
diskrimineerimine. Otsene sooline diskrimineerimine toimub, kui ühte isikut koheldakse
tema soo tõttu halvemini, kui koheldakse teist isikut samalaadses olukorras. Otsene sooline
diskrimineerimine on ka isiku ebasoodsam kohtlemine seoses raseduse ja sünnitamisega,
lapsevanemaks olemise, perekondlike kohustuste täitmise või muude soolise kuuluvusega
seotud asjaoludega, samuti sooline ja seksuaalne ahistamine. Kaudne sooline diskrimineerimine
leiab aset, kui väliselt neutraalne säte, tava või tegevus seab ühest soost isikud võrreldes teisest
soost isikutega ebasoodsamasse olukorda. Seaduses on eristatud ka seksuaalse ja soolise
ahistamise tähendust. Seksuaalne ahistamine leiab aset, kui esineb mis tahes soovimatu sõnaline,
mittesõnaline või füüsiline seksuaalse olemusega käitumine või tegevus, mille eesmärk või tegelik
toime on isiku väärikuse alandamine, luues häiriva, ähvardava, alandava või solvava õhkkonna.
Sooline ahistamine on tegevus, mis on seotud kannatanu sooga ning mille eesmärk või tegelik
toime on isiku väärikuse alandamine ja häiriva, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava
õhkkonna loomine (Sepper, 2010).
Vastavalt seadusele on keelatud otsene ja kaudne sooline diskrimineerimine, kaasa arvatud
selleks korralduse andmine. Tööelus võib pidada diskrimineerivaks juhtumeid, kui tööandja valib
ametikohale, võtab tööle või tööpraktikale, edutab, valib väljaõppele või ülesande täitmiseks või
saadab koolitusele ühest soost isiku, jättes kõrvale kõrgema kvalifikatsiooniga vastassoost isiku,
välja arvatud juhul, kui tema tegevusel on kaalukad põhjused. Samuti peetakse diskrimineerivaks
seda, kui tööandja jätab isiku kõrvale või kohtleb teda muul moel halvemini raseduse, sünnitamise,
lapsevanemaks olemise, perekondlike kohustuste täitmise või mõne muu soolise kuuluvusega
seotud asjaolu tõttu, kehtestab tööle võtmisel, töö korraldamisel või tasustamisel tingimused,
mis seavad ühest soost isikud võrreldes teisest soost isikutega ebasoodsamasse olukorda või kui
tööandja ahistab isikut tema soo tõttu või seksuaalselt (Rebas, 2014).
Lähtuvalt soolise võrdõiguslikkuse seadusest (2015) on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused
on kohustatud soolist võrdõiguslikkust eesmärgistatult edendama ning nende ülesanne on
muuta tingimusi ja asjaolusid, mis takistavad soolise võrdõiguslikkuse saavutamist. Haridus- ja
teadusasutused ning koolituse korraldamisega tegelevad asutused peavad tagama naiste ja
meeste võrdse kohtlemise karjäärinõustamisel, hariduse omandamisel, täiendus- ja ümberõppel.
Haridusasutuste õppekavad, kasutatavad õppematerjalid ja läbiviidavad uuringud peavad aitama
kaasa naiste ja meeste ebavõrdsuse kaotamisele ja võrdõiguslikkuse edendamisele. Tööandjad
peavad naiste ja meeste võrdõiguslikkust edendades tegutsema nii, et oleks võimalik nii meeste
kui ka naiste kandideerimine vabadele töökohtadele, kujundama töötingimused sobivaks nii
naistele kui ka meestele, tõhustama töö- ja pereelu ühitamist ning hoolitsema, et töötaja on
töökeskkonnas kaitstud soolise ja seksuaalse ahistamise eest.
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4..MUUTUNUD TÖÖTURG JA KARJÄÄR
– MILLINE SEE ON JA KUIDAS SELLES
ISIKSUSENA EDUKALT TOIMIDA?
Maailm on pidevas ja kiires muutumises. Aset on leidnud demograafilised muutused ja
suurenenud on ebakindlus tööturul. Tööturg on muutunud globaalseks, muutunud on töösuhted,
elukutsete olemus, töö nõudmised, organisatsioonide ülesehitus ja toimimine, infoühiskond
dikteerib kiiret elutempot ja toob kaasa kommunikatsioonivahendite pideva arengu, edenevad
teadus ja tehnoloogia, erinevad elurollid on põimunud ja muutunud. Järjest rohkem tehakse tööd
osa-ajaga, tähtajaliste töölepingute alusel, ollakse vabakutseline, töötatakse projektipõhiselt jms.
Inimesed töötavad elu jooksul mitmes ametis. See kõik on muutnud ka karjääri mõistet, karjääri
planeerimise ja -juhtimise olemust. Uut kontseptsiooni karjäärist iseloomustatakse kui piirideta
(Arthur & Rosseau, 1996), pidevalt muutuvat (Hall, 1996), konstrueeritud (Benko & Weisberg, 2007),
disainitud (Savickas, 2005), meisterdatud (Poehnell & Amundson, 2002), kaleidoskoopilist ja kui
portfooliot erinevatest tegevustest (Handy, 1998).
Ka Eesti tööturg muutub pidevalt ning see paneb eriti just noored suure küsimuse ette – kuidas
muutustes planeerida ja juhtida oma õpinguid ja tööelu nii, et inimvara oleks töömaailmas
rakendatud parimal moel ning see pakuks endale ka rahulolu. Eesti ühiskonna jätkusuutlikuks
arenguks on tähtis, et inimesed leiaksid enda eelduste- ja võimetekohase rakenduse ning
suudaksid vajaduse korral reageerida tööturu muutustele (Riigikantselei, 2014). Teadmistepõhine
ja kõrgema lisandväärtusega majandus tekitab keskkonda, mis motiveerib inimest võtma
vastutust ja initsiatiivi oma potentsiaali parimaks rakendamiseks. Kõrgema lisandväärtusega
majanduse hoogustudes suureneb ka inimeste motivatsioon oma oskusi ja teadmisi rakendada,
mis omakorda on mootor majanduse arenguks.
Tänapäeval eeldatakse, et iga inimene juhib ise enda karjääri ehk võtab vastutuse oma elukäigu
eest. Karjääri all mõistetakse inimese elukestvat haridus- ja tööalast arengut tema elu kõigi
rollide omavahelises kooskõlas (SA Innove, 2012). Seega juhtides, planeerides ja kujundades oma
karjääri, juhivad ja planeerivad inimesed samaaegselt ka enda elu isiklikke valdkondi. Tänapäeval
ei ole karjäärivalik enam ühekordne otsus. Inimene teeb elus korduvalt ja mitmeid karjäärivalikuid,
peab olema paindlik ning omama valmidust elukestvaks õppeks ning korduvateks teadlikeks
karjääriotsusteks.
Karjäär kujuneb erinevate valikute tulemusel, mida inimesed elu jooksul teevad – see on isiklik
teekond, mida mõjutavad küll keskkondlikud tegurid, kuid peamiselt on siiski inimese enda
loodud. Enese elu loomisel mängivad suurt rolli inimese isiklikud huvid, väärtused, oskused,
teadmised, ressursid, võimed, soovid, aga kindlasti ka hoiakud. Üks olulisi hoiakuid siinjuures
on stereotüüpidest vaba mõtlemine. Soostereotüübid varjavad individuaalsuse ja piiravad
valikuvõimalusi. Stereotüüpne valikute tegemine võib mõjutada oluliselt nii inimese enda
valikuid ja rahulolu töömaailmas kui ka pärssida inimvara efektiivset rakendamist laiemalt.
Kuna maailm meie ümber muutub kiiresti ja keerulisemaks, siis järjest enam on enese karjääri
teadlik planeerimine, juhtimine ja kujundamine aktuaalsed. Enese karjääri kujundamise oskus on
esmatähtis muutuval tööturul hakkamasaamiseks. (King, 2004)
Karjääri kujundamine on isiklik õppimise ja arenemise protsess, mis kulgeb läbi kogu elu.
Selles protsessis inimesed ise loovad oma elu ja ka iseennast, seejuures keskendutakse pigem
enda identiteedile kui isiksuseomadustele, pigem kohanemisvõimele kui valmisolekule, pigem
kavatsuslikkusele kui otsustavusele, enese lugude ja kogemuste loomisele kui tulemustele.
Seejuures tähendab meisterlikkus karjääri kujundamises oskuste ühendamist loovusega ning
kontekstilise ja kultuurilise sobivuse loomist. Olulised on nii inimene-töö vaheline sobivus, kui ka
töö tähenduse leidmine, arvestades inimese isiklikku kogemust holistilises perspektiivis (Savickas,
1993). Uus tööturg on kaasa toonud ka sellised muutused nagu enesemääratlemine pigem oskuste
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ja saavutuste kui töö kaudu, tööturul konkurentsis enese turundama õppimine ja globaalne
mõtlemine (Herr, 1997).
Inimese karjäärivalikuid mõjutab väga suur hulk muutujaid: majandus, tööturg, sõbrad,
vanemad, meedia, kultuur, õpetajad, karjäärispetsialistid, tervis, huvid, ressursid, poliitika jm ning
juhuslikel sündmustel on suur mõju. Karjääriga seotud probleemidki on tihti komplekssed ja
mitmefaktorilised, seetõttu on ka üks karjääriotsus mitmeid teemasid hõlmav ja seda mõjutavad
väga suur hulk erinevaid tegureid. Seega analüüsida tuleb kogu süsteemi, mitte keskenduda
üksikutele osadele. Tänapäeva maailm on ennustamatu, muutused toimuvad kiiresti ja pidevalt,
väga keeruline on ka tööturul ja majanduses toimuma hakkavat ennustada. Eile õige tundunud
otsus ei pruugi olla parim homme. Läbikukkumised ja ebaõnnestumised on normaalsed. Nendes
dünaamilistes muutustes peituvad võimalused ja loovad lahendused. Olulised on aktiivsus,
proaktiivsus, avatus ja uudishimu, kohanemisoskused ja paindlikkus (Bright & Pryor, 2011).
Kuna kiiresti muutuvas maailmas on keeruline plaane järgida, siis järjest rohkem räägitakse
karjääri juhtimisest, disainimisest ja kujundamisest kui planeerimisest. Enese elu disainimine ja
kujundamine (life design) keskendub kontekstilistele võimalustele, dünaamilistele protsessidele,
mittelineaarsele progressioonile ja personaalsele teekonnale ning arengusuunale, kus on
olulised tähendust loov tegutsemine, enese identiteedi loomine, inimese paindlikkus, tööalane
konkurentsivõime, emotsionaalne intelligentsus, loovus, vastutuse võtmine ja elukestev õpe.
Tulevikku luuakse mineviku saavutustest lähtuvalt, arvestades isiklikke prioriteete ja arengusoove.
Elu disainimise teoorias identiteedi hõlmab mõiste seda, kuidas inimesed mõtlevad endast seoses
erinevate sotsiaalsete rollidega. Identiteet on muutuvam kui isiksus ja selle areng on elukestev
protsess (Savickas, 2005).
Kiiresti muutuvas töömaailmas on oluline suurendada enda konkurentsivõimet, sh arendada enda
ülekantavaid oskusi (näiteks organiseerimis-, probleemilahendus-, analüüsioskus), mida saab
rakendada erinevates valdkondades ja erinevate ülesannete täitmiseks (Fugate, et al., 2004).
Tööalane konkurentsivõime koosneb kolmest omavahel sünergilise kombinatsiooni moodustavast
dimensioonist, milleks on karjääriteadlikkus ehk karjäärialane identiteet, kohanemisvõime
ning sotsiaalne- ja inimkapital. Seejuures karjääriteadlikkus hõlmab teadlik olemist tööga
seotud aspektidest (tööturust, valdkondadest, organisatsioonidest, ametitest, töömeetoditest),
individuaalsetest erinevustest (hoiakud, teadmised, oskused, võimed, huvid) ning lisaks veel ka
tugevatest külgedest, väärtustest, eesmärkidest, hirmudest ja uskumustest. Just karjääriteadlikkus
on „võti”, millega enese karjäärijuhtimise protsessis saab tuua endale rohkem selgust
konkurentsivõime loomisel (Ibid.). Enese karjääriteadlikkuse tõstmiseks tuleks endale esitada
küsimus: „Kes ma olen?” Vastus küsimusele võiks sisaldada nii tugevusi, kogemusi, teadmisi,
oskusi (sh nii spetsiifilisi kutseoskusi, ülekantavaid oskusi, sotsiaalseid kui ka kohanemisoskusi),
võimeid, aga ka soove, unistusi, eesmärke, väärtusi, uskumusi, isiksuseomadusi ja huvisid,
samuti erinevaid elurolle, sugu, vanust ning kõigi nendega kaasnevaid hoiakuid ja hirme
(Schein, 1996).
Kohanemisvõime ehk toimetulek välis- ja sisekeskkonna nõudmistega hõlmab omakorda võimet
analüüsida ümbritsevat keskkonda (sh oskus leida, analüüsida ja kasutada relevantset infot) ning
näha olukordades võimalusi, muuta ja juhtida iseennast ning oma käitumist, mõtlemist, tahet ja
emotsioone. Optimism, algatusvõime, õppimisvalmidus, avatus, enesekontroll ja -tõhusus on need
kuus isiksuseomadust, mille arendamisele tasub suurt tähelepanu pöörata, et saavutada suuremat
kohanemisvõimet (Ibid.). Atribuudid efektiivseks kohanemiseks on siiski inimestel erinevad ja
siin mängivad suurt rolli eelkõige inimese hoiakud, uskumused ja taju, millest sõltub inimese
käitumine (Dam, 2004). Stereotüüpidest kallutatud mõtlemine võib oluliselt pärssida inimese
konkurentsi- ja kohanemisvõimet.
Karjäärijuhtimisel on suur roll ka inimese seesmisel tajutud kontrollisoovil (King, 2004). Tunnetatud
kontrollkeskme kontseptsiooni järgi sisemise kontrollkeskmega inimene tunnetab oma
enesekindlust ja jõudu väliseid sündmusi muuta ning ta on veendunud, et edu oleneb eelkõige
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tema pingutustest. Seevastu välise kontrollkeskmega inimene tunnetab, et eelkõige mõjutavad
teda välised tingimused. Kontrollkese kujuneb inimesel sotsiaalse kogemuse põhjal, kuid seda
saab mõjutada enesekindluse ja -hinnangu tõusu abil sisemise kontrollkeskme suunas (Rotter,
1966). Sisemise kontrollkeskmega inimesed tajuvad nii tööga kui ka eluga rahulolu enam kui välise
kontrollkeskmega inimesed (Spector, 1986).
Inimese psühholoogiline kapital (psychological capital): kõrge optimism, lootuse tunne,
tunnetatud võimekus ja paindlikkus on olulised, et mõjutada nii karjäärivalikuid, tööalast edu kui
ka üldist eluga rahulolu (Luthans, et al., 2007). Lootuse tunne aitab enesetõhususe viia tegudesse,
hoiab püsivust ja järjekindlust ning aitab kaasa kohanemisprotsessidele (Niles, et al., 2010).
Karjääri kujundamise ja arendamise protsessi käsitletakse tihti loogilise, juhitud, planeeritud
ja järjestikuliste tegevuste jadana, kus inimene liigub selgelt sõnastatud eesmärkide poole.
Selline käsitlus on kindlasti relevantne, kuid tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas on üha
keerulisem selgeid eesmärke seada ja plaane teha. Sellest lähtuvalt ongi esile kerkinud uued
paradigmad, mis keskenduvad uuenduslikkusele, paindlikkusele, loovusele, proaktiivsusele ja
kohanemisele. Paindlikkuse vajadus tähendab, et on vajadus kohaneda muutuva tööturu ja
sotsiaalse keskkonnaga, valmisolekuga ka näiteks enda ülekantavaid oskusi rakendada uutmoodi.
Uute paradigmade teoreetikud aga siiski tõdevad, et eesmärkide seadmine ja nende poole
püüdlemine on oluline ka muutuvas maailmas, kuid eesmärke ei vaadelda kindla ühe sihina,
vaid et inimestel on karjääris mitmeid eesmärke – nii lineaarselt kui ka paralleelselt. Seejuures
on inimeste kogemused konstruktsioonid, milles peegelduvad nende endi antud tähendused.
Inimese arusaamine endast on sotsiaalselt konstrueeritud ning tähendused luuakse inimese enda
ja keskkonna vahelise suhestumisega tekkivatest kognitsioonidest. Inimesed on ise oma reaalsuse
loojad, nad suhtlevalt pidevalt keskkonnaga ja otsivad muutuste kaudu stabiilsust. Inimese elu
on tervik, kus ei ole üksnes töine elu, vaid ka hobid, pere, ning kus täidetakse erinevaid rolle. Hea
töösoorituse kõrval on tähtsad ka rahulolu nii tööga kui kogu eluga üldiselt. Oluline on isikliku
tähendusliku eesmärgi olemasolu, mis aitab suunda leida ja hoida. Inimene on kui iseennast loov,
iseuuenev ja iseorganiseeruv süsteem (Põld, 2017).
Isiklikud väärtused on olulised karjäärivalikute mõjutajad, kuid üks roll ei võimalda sageli kõiki
väärtuseid saavutada. Väärtused on kognitiivselt, afektiivselt ja käitumuslikult konstrueeritud ja
põhinevad suuresti enesehinnangul ning sellel, kuidas nähakse teisi; mõjutavad eesmärgistamist ja
tegutsemist. Karjäärivalikute tegemisel on väärtused (sh kultuurilised, tööga seotud ja kogu eluga
seotud väärtused) ning väärtustel põhinevad prioriteedid kesksel kohal (Brown, 2002). Karjääri
loomisel on oluline isiklik väärtustest lähtuv ja tähenduslik eesmärk. Selleks võib olla väärtustest
juhitud palgatöö, aga ka tasustamata töötamine kodus, sh oma lähedaste eest hoolitsemine; nii
naiste kui ka meeste poolt. Kui tihti on ühiskonnas hoiak, et väikeste lastega jääb koju ja kodu eest
hoolitseb naine, siis ühiskonnas on muutunud järjest tavapärasemaks, et n-ö koduseks jäävad ka
mehed. Kuna igal inimesel on elus mitmeid rolle, siis oluline on leida nende rollide vahel endale
sobiv tasakaal. Lisaks tasakaalu olulisusele rollide vahel on oluline teadmine, et erinevad rollid on
erinevatele inimestele erineva tähtsuse ja tähendusega (Hansen, 1997).

5. SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKKUS
TÖÖTURUL
Suur tööhõive ja väike tööpuudus on iga riigi üks makromajanduslikke eesmärke.
Konkurentsivõime ja tööhõive kasvu tagab kogu inimvara, nii meeste kui ka naiste aktiivne
osalus. Kogu inimvara efektiivne kaasatus on oluline ka ühiskonna jätkusuutlikkuse ja inimarengu
seisukohalt (Võrdõigusvoliniku kantselei, 2014).
Meeste ja naiste võrdne osalemine tööturul võib märkimisväärselt suurendada Euroopa Liidu
majanduslikku potentsiaali. OECD prognooside kohaselt annaks meeste ja naiste osalemise
määra täielik ühtsus tulemuseks SKP 12,4%-lise suurenemise elaniku kohta 2030. aastaks (Euroopa
Parlament, 2013).
Indiviidi tasandil on majanduslik iseseisvus ja elatise teenimine peamine eeltingimus, mis
võimaldab nii meestel kui ka naistel hoida kontrolli enda elu üle ja teha valikutel põhinevaid
otsuseid. Majanduslik iseseisvus on üks soolise võrdõiguslikkuse eesmärke EL-is.
Tööturul ilmnev sooline ebavõrdsus on majandusliku ebavõrdsuse üks osa, mis on seotud naiste
ja meeste haridusliku, tervise ja sotsiaalse ebavõrdsusega. Soolise võrdõiguslikkuse edendamine
tööturul toetab võrdsuse ja tasakaalu saavutamist muudes sfäärides ja vastupidi – soolise
ebavõrdsuse vähendamine hariduses, avalikus elus, otsustustasandil jms toetab suuremat võrdsust
tööturul.
SOOLIST EBAVÕRDSUST TÖÖTURUL MÕJUTAVAD ÜHISKONNAS LEVINUD MÜÜDID,
STEREOTÜÜBID, HOIAKUD, SOTSIAALSED NORMID JA TAVAD, AGA KA:
• majanduslikud tegurid (ühiskonna arengutase, globaliseerumine, tehnoloogilised 			
uuendused, tootmisharude struktuur, tööturu segregatsioon jms);
• institutsionaalsed tegurid (diskrimineerimisvastased seadused, maksusüsteem, 			
miinimumpalkade süsteem, tootmissuhted, ametiühingud, haridussüsteem jms);
• töötajate ja tööandjate personaalsed võimed, oskused ja võimalused.
Inimeste põhiõiguste kaitsmise aspektist on oluline järgida põhimõtet, et tööturul koheldakse
inimesi õiglaselt ja luuakse võrdsed võimalused nii juurdepääsuks tööle kui ka tööelus oma
kompetentsuse ja potentsiaali arendamiseks. Otsene või kaudne diskrimineerimine soo alusel on
keelatud eelkõige tööelu valdkonnas (Võrdõigusvoliniku kantselei, 2014).
Naiste ja meeste võrdsuse, võrdse kohtlemise ja võrdsete võimaluste põhimõte on inimõiguste
nurgakivi.
Mõistega sooline võrdõiguslikkus tähistatakse sellist ühiskonna arengutaset, kus naistel ja meestel
on võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus kõigis ühiskonnaelu valdkondades.
See tähendab naiste ja meeste ühesuguseid võimalusi teha valikuid, olla majanduslikult
iseseisev, ennast arendada ning olla koheldud õiglaselt ja võrdselt. Tööturul tähendab sooline
võrdõiguslikkus naiste ja meeste võrdset juurdepääsu kõikidele töökohtadele, võrdväärse töö
eest võrdset tasu, võrdseid karjääri- ja enesearendamise võimalusi, võrdseid võimalusi töö ja
pereelu ühitamiseks, võrdselt ohutuid töötingimusi ja soolisest või seksuaalsest ahistamisest vaba
töökeskkonda. Tegevusvaldkondi ja ameteid ei saa sildistada nn naiste- või meestetöödeks.
Sooline võrdõiguslikkus tähendab naiste-meeste samu õiguseid ja kohustusi igapäevaelus,
s.h võimalusi saada tööd, mis tagaks neile majandusliku sõltumatuse; võimalusi end lastele
ja kodule pühendada, osaleda poliitilises, tööalases ja muus ühiskondlikus tegevuses.
Võrdõiguslikkus ei ole samasus: võrdsed võimalused ja kohustused ei tähenda naiste ja meeste
identsust, vaid seda, et naiste ja meeste erinevused ei asetaks neid ühiskonnas ebavõrdsesse
seisundisse ega tingiks ebavõrdset kohtlemist (Papp, 2000).
Ettevõtete-organisatsioonide tasandil avaldub sooline võrdõiguslikkus töökeskkonnas selles,
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et naiste ja meeste tehtavat tööd ettevõttes väärtustatakse võrdselt, sh on tagatud võrdväärse
töö eest võrdse palga maksmine. Töökohtadel on tagatud töötaja õigused ja sotsiaalne kaitse,
toimib sotsiaaldialoog ning kedagi ei diskrimineerita. See tähendab, et indiviidi koht ja staatus nii
organisatsioonis kui ka tööturul sõltub tema talendist, võimekusest ja omandatud oskustest, mitte
tema soost, rahvusest vm tunnusest (Võrdõigusvoliniku kantselei, 2014).
Palgalõhe on üks indikaatoreid, mille alusel saab otsustada, kas ja kui suured on soolise
ebavõrdsuse probleemid ühiskonnas.
NÄITEID EBAVÕRDSEST KOHTLEMISEST TÖÖTURUL VÕIB TUUA VÄGA ERINEVAID. NÄITEKS:
• õpetaja ametikohale eelistatakse konkursi läbinute puhul meest;
• meesõppejõud saab suuremat palka kui naisõppejõud;
• töökuulutuses on kirjas, et tööle otsitakse vaid teatud vanuses inimesi;
• lasteaed vallandab kasvataja, sest ta on Jehoova tunnistaja;
• tööandja ei võta kasutusele abinõusid, mis võimaldaksid puudega töötajal osaleda töös
või saada koolitust;
• lisatasusid määratakse neile, kellega juht paremini läbi saab, mitte lähtuvalt töösooritusest;
• töötasu makstakse lähtuvalt töötaja isikust ja soost, aga mitte lähtuvalt oskustest;
• pigem edutatakse mehi, kuna arvatakse nad olevat ambitsioonikamad
ja pingele vastupidavamad;
• isa ei lubata lapsehoolduspuhkusele;
• töökiusamine, liigne kontrollimine ja võimu kehtestamine seksuaalsuse ja soolisuse tõttu;
• eeldatakse, et naistele sobivad paremini hoolitsemise ja kasvatamise, teiste teenindamise
ja abistamisega seotud valdkonnad, nagu haridus, meditsiin, sotsiaaltöö, kultuur.
Meestele sobivad paremini valitsemise, juhtimise, tootmise, tehnoloogiaga seotud valdkonnad,
nagu riigikaitse, tootmine ja ehitus;
• suhtumine, et naised vastutavad kodu ja pere eest, mehed on pere ülalpidajad;
• arusaam, et naised ja mehed erinevad põhimõtteliselt oma omaduste ja võimete poolest.

6. KARJÄÄRI KUJUNDAMISE
PÄDEVUSED – TÄHTSUS JA
ARENDAMINE
Karjääri kujundamine on endale tähendusliku ja rahuldust pakkuva elu loomine, tegutsedes
paindlikult oma arenguvajadustest ja võimalustest lähtuvalt.
Käesolevas juhendis käsitletakse karjääri juhtimise ja kujundamise mõisteid paralleelselt ja kohati
ka sünonüümidena. Maailma teaduskirjanduses kasutatakse pigem mõisteid career management
ja career design, Eestis on karjäärivaldkonnas kokkuleppeliselt kasutusel mõiste „karjääri
kujundamine”, mis haarab nii karjääri juhtimise kui ka disaini mõistet. Eestis on laialt rakendatav
Savickase karjääri disainimise teooriast (Career Design Theory) tulenev karjääri kujundamise
teooria, kus mõisteid „disain” ja „kujundamine” käsitletakse sünonüümidena. Seetõttu kasutatakse
juhendis ka mõistet „karjääri kujundamise pädevused”. Sisuliselt on see mõiste üldjoontes samane
ingliskeelsest teaduskirjandusest pärineva mõistega career management skills – CMS.
Enese karjääri teadlik kujundamine eeldab teatud pädevusi, mis on olulised, et noorest
kujuneks töömaailmas ennast ise juhtiv inimene (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006).
Karjääri kujundamise pädevused on kogum mitmesuguseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid,
mis aitavad indiviididel ja rühmadel struktureeritud viisil koguda, analüüsida, sünteesida ja
organiseerida enesekohast ning haridus- ja tööalast teavet, samuti oskusi teha otsuseid ning
korraldada üleminekuid (ELGPN, 2012). Karjääri kujundamise pädevused on olulised ja vajalikud
selleks, et toime tulla üleminekutega, mis iseloomustavad tänapäevast haridussfääri ja tööturgu.
Lähtudes konstruktivistlikust paradigmast ei ole karjäär tänapäeval enam niivõrd valik kui pigem
konstrueerimise ja kujundamise pidev ja elukestev protsess muutuvas keskkonnas, mis eeldab
pidevaid üleminekuid ning karjääri juhtimise oskuste olemasolu (Savickas, 2012).

Diskrimineerimist põhjustavad kõige sagedamini eelarvamused ja hoiakud, mis takistavad
nägemast konkreetset inimest – tema väärtust, oskusi, võimeid jms. Diskrimineerimine,
traditsioonilised vaated soorollidele ning eelarvamused võivad takistada inimesel õppida eriala või
tegeleda tööga, mis on talle kõige südamelähedasem. Samuti võivad need mõjutada tööandjat/
tööle valijat otsustama värbamisel, edutamisel vms situatsioonis kandidaadi kasuks tema soo,
rahvuse, vanuse vms isikutunnuse alusel.

Rahvusvahelise poliitika dokumendid (nt Euroopa Liidu Nõukogu resolutsioon) ja teadusuuringud
viitavad vajadusele õpetada isikutele karjääri kujundamise pädevusi, et aidata neil orienteeruda
21. sajandi keerukatel haridusmaastikel ja tööturgudel. See kontseptsioon peab oluliseks
karjääriteenuste õpiväljundeid, st isiku võimet määratleda enda huvid ja tugevused, suhestuda
hariduslike teeradade ja töömaailmaga, koguda asjaomast informatsiooni, langetada
struktureeritud hariduslikke ja tööalaseid otsuseid ning neid ellu viia (Euroopa Parlament, 2017).

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtete järgimisest tõuseb kindlasti kasu:
suureneb personalitöö efektiivsus ning töötajate rahulolu oma töö ja töökeskkonnaga. Suureneb
ka pühendumine organisatsioonile, väheneb kaadri voolavus, esineb vähem konflikte, tööstressi
ja töövaidlusi. Mitmesugustest inimestest koosnev tööjõud võib rikastada äri erinevate oskuste,
kogemuste, ideede ja vaatenurkadega ning võib aidata ettevõttel uutele turgudele ja uute
klientideni jõuda. Mitmekesisuse strateegia rakendamine annab tööandjale juurdepääsu
suuremale valikule annetele ja aitab leida kvalifitseeritud töötajaid.

Uurimistulemused kinnitavad, et süstemaatiline karjääri kujundamise oskuste arendamine
mõjutab hariduslikke, majanduslikke, tööhõivealaseid ja sotsiaalseid tulemusi (Akkermans, 2013).
Uuringute tulemusena on tõdetud, et karjääri kujundamise kompetentside arendamine
aitab kaasa noorte õpimotivatsiooni tõusule ning tehakse läbimõeldumaid karjäärivalikuid,
sh haridustee jätkamisel (Meijers, et al.,, 2011). Head karjääri kujundamise oskused toetavad
indiviidi tööalaseid üleminekuid, tõstavad indiviidi paindlikkust tööturul ja ka tööturu
paindlikkust, aitavad kindlustada inimkapitali efektiivsema rakendamise ning toetavad indiviidi
muutustega kohanemisel (Akkermans, 2013). Uuringute tulemused on ka kinnitanud, et karjääri
kujundamise oskused on tihedalt seotud enesetõhususe, tunnetatud töösoorituse ja tunnetatud
konkurentsivõimega, aidates seeläbi kaasa tööalase tajutud edukuse kasvule. Neis uuringutes
tõdeti ka, et karjäärialased sekkumised, nagu karjääriõpe ja nõustamine, aitavad kaasa karjääri
kujundamise kompetentside ja enesetõhususe kasvule (Akkermans, Brenninkmeijer, Huibers &
Blonk, 2012). Heade karjääri kujundamise oskuste olemasolul tunnetatakse ka suuremat karjääriga
rahulolu ning antakse suurem panus organisatsiooni (Fleisher, et al.,2014).
Karjääri kujundamise pädevuste kujundamisel ja arendamisel on oluline ning ka võimalik
inimest toetada. Eriti oluline on arendada karjääri kujundamise oskusi just noortel, kes on
tööturule sisenemas. 21. sajandi keerulises ja muutuvas maailmas nõuab töömaailma
sisenemine rohkem pingutust, sügavamat enesetundmist ja suuremat enesekindlust kui
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kunagi varem. Karjääri kujundamise pädevuste arendamisel on karjäärinõustamine, -info ja
karjääriõpe võtmetähtsusega – karjääriteenuste eesmärk on integreeritult kaasa aidata inimeste
oskuste ja teadmiste kasvule, et nad suudaksid efektiivselt oma karjääri juhtida (McMahon &
Tatham, 2008). Karjääri arengusse sekkumised (career development interventions) on erinevad
meetmed ja tegevused, mis jõustavad inimest tema karjääri arengus edukaks hakkamasaamiseks
ning need kirjeldavad ja selgitavad üldistavalt, millise põhjus-tagajärg loogika alusel eesmärgi
suunas liigutakse (Spokane,1991). Peamised noortele suunatud sekkumise meetmed Eestis on
karjääriteenuste osutamine (karjäärinõustamine, -info ja -õpe) ning erinevad programmilised
tegevused, millega edendatakse inimese karjääri kujundamise oskuseid.
SA Innoves on loodud karjääri kujundamise pädevuste mudel, mis on tööriistana kesksel kohal
selles sekkumise raamistikus noorte toetamisel.
Karjääri kujundamise pädevused on üldpädevused, mida iga inimene, sh õppija kasutab
karjääri kujundamisel kogu elu jooksul. Need oskused aitavad koguda, analüüsida, sünteesida ja
organiseerida enesekohast ning haridus- ja kutsealast infot, teha valikuid, otsustada ja korraldada
üleminekuid, oma karjääri teadlikult kavandada. Karjääri kujundamise pädevuste sihipärane
arendamine loob isikule eeldused valmisolekuks juhtida oma elu, tehes eneseteadlikke ja
vastutustundlike valikuid (SA Innove, 2016a).
Need pädevused (teadmised, oskused, väärtused, hoiakud) ei keskendu ainult valikutele ja
otsustamisprotsessile üleminekutel (nt ühelt haridusastmelt teisele, eriala või ametikoha valikule
jne), vaid aitavad inimesel mõtestada ka enda rolle laiemas kontekstis: ühiskonna, perekonna,
erinevate kultuuriliste gruppide jmt liikmena ning võtta vastutust oma arengu ja käekäigu eest.
Teadlikkus iseenda tugevustest, positiivne enesehinnang, teadmised valikuid mõjutavatest
teguritest (sh stereotüübid) ja asjakohane info õppimis- ja töövõimalustest on mõned karjääri
kujundamise pädevused, mis oluliselt aitavad inimesel oma valikuvõimalusi avardada ning elada
enda jaoks tähendusrikast elu.
Pädevusi saab endas arendada iga inimene ise. See on kestev protsess, mida on võimalik
asjakohase sekkumisega suunata ja toetada. Sekkumise viisiks võib olla nt selliste tegevuste
pakkumine, mille käigus luuakse tingimused mingite oskuste rakendamiseks või arendamiseks (nt
osalemine huviringides või õpilasomavalitsuse töös, viiakse läbi ettevõttekülastusi jne). Õppekava
raames toetatakse karjääri kujundamise oskuste arengut eelkõige karjääriteenuste: karjääriõppe,
-nõustamise ja -info vahendamise kaudu.
Karjääri kujundamise pädevuste areng saab alguse varases lapseeas last ümbritsevate inimeste
mõjutuste kaudu. Näiteks suhtumine teistesse inimestesse, õppimisse, töösse ja töötegijasse
saavad just kodust alguse. Huvi- ja vabatahtliku tegevusega kujunevad mitmed praktilised
oskused, sõpradega koos olles arenevad suhtlemis- ja koostööoskused. Kooli õppekavades
toodud teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub
kogu kooli õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning õpilase vahetu elukeskkonna
ühistoime tulemusena. Karjääri kujundamise pädevuste arendamiseks on võimalusi erinevates
ainetundides ja tunnivälistes tegevustes, karjääriõpetuse valikaine tundides või kombineeritult
erinevaid võimalusi kasutades. Karjääriõppe integreerimine erinevate õppeainetega pakub
eeliseid terviklikust ja holistilisest vaatenurgast lähtudes. Karjääri kujundamiseks vajalike
teadmiste, oskuste ja väärtuste arendamise intensiivistamine vastava õppeaine osana võib
aga olla lihtsamini korraldatav õpetajate koolitamise seisukohalt või koostöös kooliväliste
karjäärinõustajatega. Karjääriõpetuse ainetunnid ei asenda süsteemset ja kõiki kooliastmeid
hõlmavat karjääriõpet.
Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades on karjääri kujundamise temaatika
ja vastavate pädevuste arendamine väga olulisel kohal. Võiks isegi öelda, et kooli kui
haridusasutuse eesmärk kattub suures osas karjääriõppe eesmärkidega: mõlemas rõhutatakse
valmisoleku kujundamist oma elu erinevate rollidega toimetulekuks, õpingute jätkamiseks
järgneval haridustasemel ning oma karjääri teadlikuks juhtimiseks.
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Põhikooli riiklikus õppekava sihiseades nimetatakse kooli ülesannete seas loovate ja
mitmekülgsete isiksuste kasvamise toetamist, kellel on suutlikkus ennast teostada nii perekonnas,
tööl kui ka avalikus elus (Põhikooli riiklik õppekava, 2011).
Gümnaasiumi riikliku õppekava sihiseades seatakse kooli üheks ülesandeks oma eesmärke
teadvustava ja saavutada oskava isiksuse kasvatamist, kellel on suutlikkus tulla toime erinevates
eluvaldkondades, sh isiklikus elus, tööturul ning vastutustundliku ja sotsiaalselt küpse kodanikuna
(Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2011).
Karjääriõpe on teoreetiline ja praktiline õpe, mis keskendub õpilase karjääri kujundamise
pädevuste arendamisele. Need pädevused on teadlikkus iseendast, oma võimetest ja
võimalustest, teadmised elukutsetest, õppimisvõimalustest ja töömaailmast, ning hoiakud, mis
soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, iseseisvalt teadlike karjääriotsuste tegemist
ja valmisolekut elukestvaks õppeks (SA Innove, 2016a).
Karjääriõppes saadud info, omandatud teadmised ja oskused ning kujunenud väärtused aitavad
õpilasel vastata kolmele olulisele enda karjääri kujundamise küsimusele: Kes ma olen?, Kuhu ma
lähen (kuhu tahan minna?), Kuidas ma sinna saan? (planeerimine ja tegutsemine – mida ma
selleks juba teen ja mida veel pean tegema).
Karjääri kujundamine on protsess, mille käigus õpilane otsib vastuseid tema jaoks olulistele
küsimustele. Nendele küsimustele vastuste leidmisel või saamisel ning neist lähtuvalt tegutsemisel
kasutab ta teatud oskusi ning tugineb oma väärtustele. Sellisteks küsimusteks võivad olla nt Mis
on minu tugevused?, Mis on mulle elus tähtis?, Milline on töömaailm täna ja homme?, Millised
on minu õpi- ja töötamisvõimalused?, Millest ma unistan?, Mis minu valikuid mõjutab?, Mida
pean tegema, et oma eesmärgid saavutada? Nendele küsimustele vastuste leidmisel saab
karjäärispetsialist noort toetada.
Karjääriõpe aitab õpilasel siduda tervikuks ning mõtestada oma kogemusi, erinevates ainetes
õpitut ning luua seeläbi uusi isiklikke tähendusi. See suurendab õpimotivatsiooni ja valmidust
vastutuse võtmiseks oma elukäigu teadliku kujundamise eest.
„Õpilane kujundab adekvaatset minapilti kogu õppeprotsessi vältel. Karjääriõppe toel kujundab ta
aga arusaama, kuidas eneseanalüüsi kasutada karjääriotsuste langetamisel. Kui õpilane teadvustab
oma huvid, kalduvused, väärtushinnangud jne, räägib see tema üldisest küpsusest. Karjääriõppe
ülesanne on suunata õpilast kasutama neid enesekohaseid oskusi ja teadmisi just oma tulevase
karjääri kavandamisel.” (SA Innove, 2014, lk 6).
Karjääriõpe üldhariduskooli õppekavades on sõnastatud läbiva teemana „Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine”, mida täiendavad individuaalne ja grupiviisiline karjäärinõustamine ja -info
vahendamine. Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” õpetamisega 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 karjäärivalikuid (Põhikooli riiklik õppekava, 2011). Konkreetsed rõhuasetused kooliastmeti
on kirjeldatud riiklikes õppekavades.
Karjääri kujundamise pädevusi kutseõppes arendatakse läbivalt, sh on kõigil tasemetel kohustuslik
üldoskuste mooduli osana.
Läbiv teema on kõigile koolidele riiklike õppekavade kohaselt kohustuslik. Koolidel on võimalik ise
valida, kuidas õppekavas esitatud õpitulemused saavutada: lõimida karjääri kujundamisega seotud
teemad ja tegevused ainetundidesse, seostada õpilaste loov- ja uurimistöödega, koolis toimuvate
üritustega jne. Lisaks kogu õppeprotsessi hõlmavale karjääriõppele võivad koolid pakkuda ka
karjääriõpetuse valikainet.
Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” on lõimitud kõigisse ainekavadesse nii
õpitulemustes kui ka õppesisus.
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Kõigis ainetes arendatakse õpi-, koostöö- ja analüüsioskusi, tutvustatakse ainevaldkonnaga seotud
ameteid ja edasiõppimisvõimalusi ning õppeaine spetsiifikast lähtudes lõimitakse karjääri- ja
aineõpetus teemade või õpitegevuste kaudu (nt infootsingud, dokumentide koostamine ja
vormistamine, arutelud jne).

7. KARJÄÄRI KUJUNDAMISE
PÄDEVUSTE MUDEL

NII KARJÄÄRIÕPE TERVIKUNA KUI KA KARJÄÄRIÕPETUSE VALIKAINE ON SUUNATUD ÕPILASE
KARJÄÄRI KUJUNDAMISE PÄDEVUSTE ARENGULE. MÕLEMAD SAAVAD EDUKALT AIDATA
KAASA, ET

SA Innoves on välja töötatud Eesti karjääri kujundamise pädevuste mudel ja kirjeldatud raamistik,
milles see mudel rakendub.

• õpilane seostaks erinevates ainetes õpitut oma tulevikuplaanide ja nende elluviimisega;
• õpetajad lõimiksid õppeaineid eesmärgistatult ja õpilase jaoks tulemuslikult.
Näiteks sotsiaalainetes õpib põhikooli õpilane mõistma ühiskonnas toimuvate muutuste põhjuseid
ja tagajärgi, sh mõistma, kuidas need mõjutavad tema karjäärivõimalusi ja -valikuid.
Matemaatikatundides kujundatakse võimet abstraktselt ja loogiliselt mõelda. Oma võimete
realistlik hindamine on üks olulisemaid edasise karjääri planeerimise tingimusi.
Kehalises kasvatuses innustatakse õpilasi olema terve ning kandma muutuvas õpi-, elu- ja
töökeskkonnas hoolt oma töövõime suurendamise eest. Kujundatakse arusaama, kuidas mõjutab
inimese füüsiline tervis tema edasist tööelu.

Mudel on struktureeritud kogum pädevusvaldkondadest, pädevustest, hoiakutest ja väärtustest
ning õpitulemustest, mis võimaldab nii isikul endal, karjäärispetsialistidel kui ka erinevatel
seotud osapooltel karjääri kujundamiseks vajalike pädevuste arengut jälgida ja seeläbi nende
arendamisega teadlikult ja sihipäraselt tegeleda. (SA Innove, 2016b).
MUDELI 4 PÄDEVUSVALDKONDA ON JÄRGMISED (JOONIS 1):
1. Eneseteadlikkuse arendamine
Õppija analüüsib oma väärtusi, huvisid, teadmisi ja oskusi, isiksuseomadusi, kogemusi, tugevaid
külgi jm, et seostada neid realistlike õppimise ja töötamise võimalustega, ning on vastutustundlik
ja motiveeritud ennast arendama.
2. Võimaluste analüüs
Õppija mõistab hariduse ja tööturu vahelisi seoseid ning leiab, analüüsib ja oskab sihipäraselt
kasutada haridustee ning töö- ja eraeluliste valikutega seotud asjakohast informatsiooni.
3. Planeerimine
Õppija mõistab, milliste erinevate teguritega on tal vaja arvestada oma karjääri planeerides,
määratleb enesekohased alternatiivsed võimalused, sõnastab eesmärgid ning langetab teadlikud
otsused.
4. Tegutsemine
Õppija käivitab ja viib ellu tegevusi erinevate elurollidega seotud eesmärkide saavutamiseks,
positiivsete ja toimivate suhete loomiseks ja hoidmiseks ning haridusteele või tööle asumiseks ja
seal püsimiseks.

Joonis 1. Karjääri kujundamise pädevuste mudel (Innove, 2016a).
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Karjäärikujundamise pädevuste mudel avab õppijatele nimetatud teadmiste ja oskuste sisu
ning nende kujundamise tähenduse ja tähtsuse. Karjäärispetsialistile ja õpetajale on mudel
töövahendiks noorte karjääri planeerimise oskuste kujunemist toetavate tegevuste kavandamisel.
Karjääri kujundamise pädevuste mudel sobib kasutamiseks nii täiskasvanutele kui ka noortele, see
saab olla enesehindamise ja arengukohtade määratlemise tööriistaks karjääri kujundajale endale,
arengu jälgimise abiliseks toetajale/suunajale ning vajaduse korral täiendava karjääriteenuse
osutamisel karjäärispetsialistile.

8. KARJÄÄRI KUJUNDAMISE
PÄDEVUSTE ÕPITULEMUSED
Õpetajale ja õpilastega töötavale karjäärispetsialistile on töövahendiks mudeli juures toodud
õpitulemuste kirjeldused (SA Innove, 2016b). Õpitulemused aitavad sisult ja sõnastuselt vähendada
stereotüüpset mõtlemist nii täiskasvanute (õpetajad ja karjäärispetsialistid) kui ka õpilaste seas.
Karjääri kujundamisega otseselt või kaudsemalt seotud pädevusi sisaldub teistes õppekavades
esitatud üld-, valdkonna- ja ainepädevustes. Õpitulemuste tabelis on need koondatud ühte
tervikusse eelpool nimetatud 4 tegevuspädevuse lõikes, lahti kirjutatud osaoskustena ja esitatud
kooliastmeti: mida peaks õpilased oskama, teadma, millest aru saama kooliastme lõpuks. Sel moel
esitatu aitab jälgida osaoskuste kujunemist ja süvenemist. Näiteks töömaailma tundmaõppimisel
arenevad teadmised oma pereliikmete töö sisu ja väärtuse tundmiselt arusaama kujunemisele
kõigi tööde vajalikkusest ja töötegijate tähtsusest põhikooli lõpuks endale huvipakkuvate töö- või
kutseala valdkonna ametite ning nendes töötavatele inimestele esitatavate nõuete tundmiseni, töö
ja töötajatega seotud müütide ja stereotüüpsete suhtumiste ära tundmiseni ning töö ja töötegija
väärtustamiseni.
ÕPITULEMUSTE ESITAMINE KOOLIASTMETI VÕIMALDAB:
• õpetajal jälgida konkreetsete oskuste kujunemist kogu kooliaja vältel
(õpilase, klassi või kooli tasandil);
• anda õppijale edasiviivat tagasisidet tema arengu kohta (nt arenguvestlusel);
• õppijal endal oma arengut jälgida, analüüsida ja suunata;
• nii õpetajal kui ka karjäärispetsialistil kavandada ja valida asjakohaseid sekkumisviise
(nt õppemeetodid, individuaalne nõustamine);
• hinnata täiendava individuaalse toe (nt karjäärinõustamine) vajadust;
• hinnata koostööpartnerite kaasamise vajadust (nt külalisesinejad, ettevõttekülastus jne);
• süsteemselt planeerida ja läbi viia karjääriõpet õppeprotsessi osana koolisiseses koostöös,
sh kavandada ainetevahelist lõimingut.

VÕRDÕIGUSLIKKUSE ERINEVATE ASPEKTIDEGA SEOTUD KARJÄÄRI
KUJUNDAMISE PÄDEVUSTE ÕPITULEMUSED
Karjääri kujundamise pädevused võimaldavad inimesel kujundada ja juhtida oma elukäiku, sh teha
endast lähtuvaid informeeritud ja kaalutletud valikuid, arvestades erinevate tegurite mõjuga. Mil
määral keegi vajab ja kasutab konkreetset teadmist või oskust, on ühelt poolt väga individuaalne,
teisalt mõjutatud kultuuriruumist, sotsiaalsetest suhetest, erinevatest regulatsioonidest jms.
Kõik karjääri kujundamise pädevuste mudeli juures kirjeldatud õpitulemused on seostatavad
ka võrdõiguslikkuse teemaga – teadlikkus iseendast ja informeeritus võimalustest, positiivne
enesehinnang ning teadmised valikute mõjutajatest ning võimalikest piirajatest loovad eelduse
selleks, et isik mõistaks paremini enda võimalusi ja vastutust oma elu kujundamisel ning suudaks
vastu seista manipuleerimisele, stereotüüpidest tulenevatele piirangutele.
Alljärgnevalt on välja toodud otseselt võrdõiguslikkuse teemaga, sh soorollidega seotud
õpitulemused karjääri kujundamise pädevuste mudelist lähtuvalt.
1. Eneseteadlikkuse arendamine.
Õpitulemus: õppija analüüsib oma väärtusi, võimeid, huvisid, teadmisi, oskusi, kogemusi ja
isiksuseomadusi, selgitab välja oma tugevad küljed, et seostada neid realistlike õppimise ja
töötamise võimalustega ning on vastutustundlik ja motiveeritud ennast arendama.
I kooliaste
Märkab ja räägib sellest, mis temal ja kaaslastel hästi välja tuleb. Saab aru, miks on vaja õppida
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ja tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest. Järgib koostegutsemise ja -õppimise reegleid ja
mõistab, miks need on elus vajalikud.
II kooliaste
Mõistab, miks ja millistes olukordades on oluline ennast analüüsida. Märkab ja oskab esile tuua
enda ja kaaslaste tugevusi. Oskab selgitada, miks on oluline hoida kaaslastega häid suhteid.
Mõistab õppimise vajalikkust ja arendab oma õpioskusi.
III kooliaste
Mõistab, kuidas oma tugevuste teadvustamine toetab positiivset enesehinnangut ja eluga
toimetulekut. On teadlik enda enesehinnangut mõjutavatest teguritest. Mõistab, kuidas ainealased
oskused ja teadmised ning õpioskused ja ettevõtlikkust toetavad omadused mõjutavad tema
haridustee jätkamise võimalusi nii praegu kui ka tulevikus.
Gümnaasium ja kutseõppeasutus
Mõistab, mida ja miks on ennast analüüsides oluline tähele panna seoses haridustee ja tööelu
valikutega. Analüüsib oma emotsioone ja käitumist ning õpi-, suhtlemis- ja koostööoskusi ja
mõistab, kuidas need mõjutavad tema erinevate elurollide täitmist, sh õppimist ja töötamist.
Mõistab omavastutuse osa elu ja karjääri kujundamisel ning seostab oma isiksuseomadusi,
arenguvajadusi ja püüdlusi tulevikuvõimalustega haridus- ja tööelus.
Kujundab teadlikult positiivset enesehinnangut, mis tugineb nii oma tugevatele külgedele kui
ka ebaõnnestumistest õppimise kogemusele. Mõistab, kuidas üldoskused, sh õpi-, suhtlemis- ja
koostööoskused suurendavad konkurentsivõimet tööturul ja toimetulekut erinevate elurollidega.

kuidas töömaailma üldised suundumused ning muutused maailmas ja Eesti majanduskeskkonnas
mõjutavad tema karjääri. Mõtestab tööga seotud väärtuste ja hoiakute, sh soorollidesse suhtumise
muutusi ühiskonnas ning seostab neid iseenda väärtuste ja valikutega. Kasutab asjakohaseid
hariduse ja tööturu infoallikaid, analüüsib saadud infot iseendast ning ühiskonna vajadustest
ja võimalustest lähtuvalt. Analüüsib asjakohase info põhjal alternatiivseid võimalusi õppimise ja
töötamisega seotud valikute langetamiseks.
3. Plaani tegemine
Õpitulemus: õppija mõistab, milliste erinevate teguritega on tal vaja arvestada oma karjääri
planeerides, määratleb enesekohased alternatiivsed võimalused, sõnastab eesmärgid ning
langetab teadlikud otsused.
I kooliaste
Saab aru, et muutused erinevates eluvaldkondades on pidevad ja märkab, kuidas need mõjutavad
tema enda ja lähedaste elu. Saab aru, et inimesed valivad kogu elu jooksul erinevate võimaluste
vahel. Näeb seoseid oma igapäevaste tegevuste kavandamise, tegutsemise ja tulemuste vahel.
II kooliaste
Saab aru, et inimeste valikuid mõjutavad erinevad tegurid ja alati on võimalus valida erinevate
alternatiivide vahel. Saab aru, mida tähendavad inimese sisemised muutused ja erinevatest
teguritest tingitud välised muutused ning kuidas need mõjutavad elustiili. Mõistab erinevate
elurollide vahelist seost. Saab aru, et ka temale ebasoodsate muutuste korral saab inimene ise
midagi ette võtta oma olukorra parandamiseks.
III kooliaste

2. Võimaluste analüüs

Teab oma pereliikmete töö sisu ja väärtust. Saab aru, miks on vaja õppida ning kuidas oskused ja
teadmised on seotud tööga kodus ja töö tegemisega ametis. Otsib informatsiooni erinevate tööde
kohta ja toob esile endale huvi pakkuvad.

Saab aru, et oma karjääri kui elukestva arengu kujundamine omab erinevate inimeste jaoks
erinevat tähendust. Mõistab, millised tegurid mõjutavad tema valikuid ja millega on vaja
arvestada otsuste langetamisel lühemas ja pikemas perspektiivis. Mõistab, et karjääri planeerides
ja kujundades kannab inimene vastutust nii iseenda kui ka ühiskonna ees. Mõistab, kuidas
isikuomadused, ainealased ja muud teadmised, oskused ja hoiakud on seotud oma haridustee
jätkamise konkreetsete võimalustega. Valib individuaalsetele eeldustele sobiva haridustee.
Koostab esmase ülemineku- ja karjääriplaani, arvestades erinevate tegurite mõju oma
tulevikustsenaariumile ja karjääriotsustele. Teab, miks võib olla kasulik arutada oma tulevikuplaane
kaaslastega ja pöörduda abi saamiseks karjäärispetsialisti poole.

II kooliaste

Gümnaasium ja kutseõppeasutus

Saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töötegija on tähtis.

Mõistab oma isikliku karjääri tähendust ja mõtestab karjääri kujundamist kui jätkuvat otsuste
tegemise protsessi. On teadlik oma isiklikest vajadustest, väärtustest, motiveerivatest teguritest,
eesmärkidest ning erinevate tegurite koosmõjust karjääriotsustele. Mõistab, millised tegurid
mõjutavad tema valikuid ja millega on vaja arvestada otsuste langetamisel lühemas ja pikemas
perspektiivis. Kirjeldab edasise haridustee ja tulevase töö alternatiivseid võimalusi. Mõistab tööja pereelu tasakaalus hoidmise olulisust ja võimalusi selle saavutamiseks. Mõistab, et karjääri
planeerides ja kujundades kannab inimene vastutust nii iseenda kui ka ühiskonna ees. Koostab
isikliku lühi- ja pikaajalise karjääriplaani ja püüdleb teadlikult seatud eesmärkide poole.

Õpitulemus: õppija mõistab hariduse ja tööturu vahelisi seoseid ning leiab, analüüsib ja
oskab sihipäraselt kasutada haridustee ning töö- ja eraeluliste valikutega seotud asjakohast
informatsiooni.
I kooliaste

Mõistab, kuidas lisaks koolis õpitule ka huvitegevuse kaudu arendatud võimed, teadmised ja
oskused toetavad igapäevaseid õpinguid ja on tööelus vajalikud. Otsib ja analüüsib infot erinevate
huvitegevuse võimaluste kohta ja leiab endale sobiva huvitegevuse. Otsib erinevatest allikatest
infot endale huvi pakkuvate tööde ja ametite kohta.
III kooliaste
Mõistab ühiskonna, hariduse ja tööturu vahelisi seoseid. Teab endale huvipakkuva töö- või kutseala
valdkonna ameteid, nende tööde iseloomu, töötingimusi, nõudeid isiksuseomadustele, tervisele ja
erialasele ettevalmistusele. Saab aru, kuidas õppimine, huvid ja meelistegevused on seotud üldiste
sihtide saavutamisega. Põhjendab oma eelistusi haridustee jätkamisel ning kutseõppe eriala või
gümnaasiumi õppesuuna valikul. Tunneb ära tööde ja töötajatega seotud müüte ja stereotüüpseid
suhtumisi, väärtustab tööd ja töötegijat.

4. Tegutsemine
Õpitulemus: õppija algatab ja viib ellu tegevusi erinevate elurollidega seotud eesmärkide
saavutamiseks, positiivsete ja toimivate suhete loomiseks ja hoidmiseks ning haridusteele või
tööle asumiseks ja seal püsimiseks.
I kooliaste

Gümnaasium ja kutseõppeasutus
Mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused mõjutavad hariduse ja tööturu seoseid. Mõistab,
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Teab, et töötamisel on töötajal õigused, kohustused ja piirangud. Oskab esitleda oma tugevusi.
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II kooliaste
Teab, et seadused reguleerivad töötajate kohustusi, õigusi ja piiranguid, sh alaealistele lubatud
töötamist. Mõistab, et seadused kaitsevad alaealise huve, lubades tal teha ea- ja jõukohast tööd
tervist säästvates tingimustes. Oskab erinevates olukordades välja tuua oma need tugevused, mis
näitavad tema vastavust kandideerimise tingimustes esitatud nõuetele.
III kooliaste
Mõistab töösuhteid reguleerivate õigusaktide ja töölepingu tähtsust ning tunneb alaealiste
töötamisega seotud nõudeid. On teadlik erinevate töödega seotud tervisenõuetest ja -riskidest
ning oma vastutusest hoida töötades nii enda kui ka teiste tervist. Koostab kandideerimiseks
vajalikud dokumendid, tuues esile enda eeldused ja sobivuse tõendajad. Oskab kandideerimisel
ennast esitleda ja käituda hea tava kohaselt. Analüüsib isiklikku õppimise ja/või töötamise
kogemust, pidades silmas eduelamusi, tööväärtusi, emotsioone, käitumist ning koostööoskusi.
Gümnaasium ja kutseõppeasutus
On teadlik töötamise ja ettevõtlusega seotud seadusandlusest, sh oma õigustest ja kohustustest
nii töötaja kui ka tööandjana. Tunneb erinevate töödega seotud tervisenõudeid ja -riske ning
on teadlik oma vastutusest hoida töötades nii enda kui ka teiste tervist. Oskab kasutada
asjakohaseid infoallikaid töö leidmiseks ja kasutab vajadusel karjäärispetsialisti abi. Koostab
kandideerimiseks vajalikud dokumendid, tuues esile enda eeldused ja sobivuse tõendajad. Oskab
ennast argumenteeritult esitleda ja käitub kandideerimisel heade tavade kohaselt. Analüüsib
isikliku õppimise ja töötamise kogemuse eduelamusi ja ebaõnnestumisi ning sellele tuginevalt
loob seoseid oma alternatiivsete karjäärivõimalustega. Analüüsib oma õppimise, töötamise,
kandideerimise kogemusi karjääri kujundamise oskuste aspektist lähtuvalt ning teadvustab oma
arengu või eesmärkide täpsustamise vajadust.

9. KARJÄÄRI KUJUNDAMISE
PÄDEVUSTE HINDAMISEST
Kujundava hindamise tunnustatud praktik, õpetaja ja koolitaja Mari Mall Feldschmidt on
kirjutanud 2017 a Õpetajate Lehes, et õpetaja ei saa võtta vastutust igaühe õppimise eest, küll
aga saab ta suunata õppeprotsessi nii, et õppija oleks teadlik õpieesmärkidest ja iseendast, oma
tugevustest ja arengukohtadest..
Õppeprotsessi, sh karjääriõppeprotsessi oluline komponent on hindamine.
Hindamine võimaldab analüüsida, saada ja anda tagasisidet, kas ja millisel määral on konkreetsed
teadmised, oskused, hoiakud jne juba olemas. Karjääri kujundamise pädevused on oma olemuselt
üldpädevused, milles on kesksel kohal õppijate isiksusega seonduvad aspektid, väärtused ja
hoiakud. Seetõttu on oluline hoolikalt läbi mõelda, mida on vaja ja võimalik hinnata (nt teadmised
ja oskused) ja millele anda tagasisidet kujundava hindamise põhimõtetest lähtuvalt (nt väärtused).
Valitseb üksmeel, et süstemaatiline hindamine peaks hõlmama kujundavat hindamist, st
õppeprotsessi ajal läbiviidud hindamismenetlusi, mis kaasavad õpilasi (nt karjääriõppe portfooliod,
praktiliste ülesannete sooritamine ja nendele tagasiside andmine jne) (Euroopa Parlament, 2017).
Karjääri kujundamise pädevuste hindamisel on oluline lisaks hetkeolukorra määratlemisele
õppija teadlikkuse suurendamine sellest, kuidas arengus tõhusamalt edasi liikuda. Õppimist ja
ennastjuhtivaks õppijaks kujunemist toetava kujundava hindamise rakendamine pakub selleks
arvukalt võimalusi. KUJUNDAVA HINDAMISE PÕHIKÜSIMUSED ÕPPIJAST LÄHTUVALT ON VÄGA
SARNASED JUBA EESPOOL VAATLUSE ALL OLNUD KARJÄÄRIÕPPE OMADEGA:
• Kuhu ma tahan jõuda? (Lähemate ja kaugemate eesmärkide seadmine lähtuvalt
õpitulemustest ja individuaalsest tagasisidest.)
• Kus ma praegu olen? (Informatsioon tagasisidest ja eneseanalüüsist)
• Mida pean tegema, et „kohale” jõuda? (Kuidas ja mida õppida, et ületada vahemik eesmärgi
ja praeguse olukorra vahel? Mida veel on vaja teha?)
Eneseteadlikkuse ja vastutustunde kasvuks on vajalik õppija enesehindamine, mida edukalt
toetab teiste meetodite ja võtete kõrval hindamismudelite järjepidev kasutama õpetamine ja
harjutamine juba I kooliastmest alates erinevates ainetundides ja eri tegevuste puhul. Õpetaja või
karjäärispetsialisti, aga ka kaasõppija võimalikult hinnanguvaba ja informatiivne tagasiside ehk
edasiside aitab kaasa eneseanalüüsioskuste arengule, oskusele seada erineva ajalise ulatusega
eesmärke ning nende saavutamise nimel tegutseda.
Pädevuse või selle komponendi olemasolu või puudumise aitab välja selgitada hindamismeetod.
MEETODI VALIKUL ON HINDAJALE ON KESKSETEKS KÜSIMUSTEKS:
• Milline meetod võimaldab konkreetse õpitulemuse saavutatust mõõta või hinnata?
• Milline meetod sobib konkreetses olukorras konkreetse(te) õppija(te) puhul?
• Milliste meetodite ja/või vahendite abil saaks säästa aega ja energiat ning hinnata
mitut õpitulemust samal ajal?
• Kuidas hinnata nii karjääri kujundamise pädevusi kui ka ainealaseid teadmisi/oskusi samal ajal?
Näiteks karjääri kujundamise pädevuse Kandideerimine õpingutele ja/või tööle, sh vabatahtlikuna
töötamisega, vahetusõpilaseks olemisega, huvialaga seonduvalt olemasolu võib hinnata nii
üksikute osaoskuste lõikes (nt enda tutvustamine, CV või motivatsioonikirja koostamine, ametikirja
saatmine elektrooniliselt) kui ka mitut osaoskust korraga (nt endale sobiva õppeasutuse või
töökoha otsimine, kandideerimisdokumentide koostamine ja saatmine, kandideerimisvestluse
simulatsioonis osalemine ja kogu läbitud kandideerimisprotsessi analüüsimine). Kandideerimise
näite puhul on võimalik lõimida ka ainealaste õpitulemuste hindamine (nt info otsing mõnes
võõrkeeles, dokumentide vormistamine IT-tundides ja /või erinevates keeltes, simulatsiooni
läbiviimine võõrkeeles, ühiskonna- või perekonnaõpetuses võrdõiguslikkuse teema käsitlemine
enda tugevuste ja eelistuste argumenteerimisel jne).
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NÄIDE LÕIMITUD HINDAMISÜLESANDEST
Töö ja töötajatega seotud stereotüübid ja stereotüüpsed suhtumised meediakajastustes
Õpitulemus: tunneb ära tööde ja töötajatega seotud müüte ja stereotüüpseid, sh negatiivseid
suhtumisi (8.−9. kl).
Hindamisülesanne: meediakajastuste analüüs
Ülesande kirjeldus: õpilane jälgib ja analüüsib töö ja töötajatega seotud erinevaid stereotüüpsete
suhtumiste kajastust enda valitud või klassis kokku lepitud meediakanalites 1 nädala jooksul,
kannab oma tähelepanekud tabelisse ning esitab tabeli põhjal tehtud kokkuvõtted ja järeldused
esitlusena (kuni 5 slaidi).
Lõiming: ühiskonnaõpetus, meediaõpetus, IT, elukestev õpe ja karjääri planeerimine
Hindamismeetod: esitlus

HINDAMISKRITEERIUM

HINDEKRITEERIUMID
Lävend „3”

„4”

„5”

Leitud ja nimetatud
on vähemalt 3
näidet stereotüüpset
suhtumist. Need on
selgelt väljendunud
meediakajastuse pealkirjas
või teemapüstituses.

Leitud vähemalt 2
erineva tunnuse alusel
töö ja töötajaga seotud
stereotüüpset suhtumist.
On selgitatud, milles
avaldub ja miks on
stereotüüp.

Leitud vähemalt 2
erineva tunnuse alusel
töö ja töötajaga seotud
stereotüüpset suhtumist.
Neid on märgatud
ka illustratsioonides,
paigutuses, sõnakasutuses,
rõhuasetustes jne. Kirjeldus
selgitab, miks on tegemist
stereotüübiga.

JÄRELDUSED

Järeldused on üldsõnalised
või ei lähtu tabelis esitatust.

Järeldused tuginevad
analüüsile.

Järeldused tuginevad
analüüsile. Arvamus eristub
järeldusest. Arvamused on
põhjendatud.

ESITLUSE SISU

Slaidid on koostatud. Sisu
üldjoontes arusaadav,
vormistuses esineb vigu.

Esitluses on välja toodud
olulisim (mida tegin?
mida tähele panin? mida
järeldasin?)

Sisu on esitatud loogilises
järjekorras, keskendatud
olulisele. Sõnastus või
muu väljendusvahend
(pilt, joonised vms) on
arusaadavad ja edastavad
sisu.

Tekst struktureeritud, sisult
oluline eristatud ja esile
tõstetud. Kirjavigadeta.

Tekst struktureeritud, sisult
oluline eristatud ja esile
tõstetud. Kirjavigadeta.
Kujundus toetab sisust aru
saamist.

STEREOTÜÜPIDE
MÄRKAMINE JA
KIRJELDAMINE

ESITLUSE VORMISTUS

Slaidide arv vastab nõutule.
Sisu on raskesti mõistetav
(liiga palju või liiga vähe
teksti; pildid või joonised
segavad).

TABEL
STEREOTÜÜP
(LIIK, MILLES AVALDUS)

Allikas (meediakanal, aeg,
võimalusel link)

Minu tähelepanekud, emotsioonid
ja kommentaarid

10. KUIDAS KÄSITLEDA SOOLISUSE,
SOOLISE EBAVÕRDSUSE JA
SOOSTEREOTÜÜPIDEGA SEONDUVAID
TEEMASID?
Soostereotüüpide taastootmine/murdmine keelekasutuses, õpikeskkonnas, õpikutes ja
õppeainete õpetamisel
Meie igapäevane keelekasutus peegeldab arusaamu ja mõttemalle soorollidest ning nende
erinevast ühiskondlikust väärtustamisest. Läbi keelekasutuse legitimeeritakse märkamatult
kindlakskujunenud seisukohti soorollidest, aktsepteeritud käitumismustritest ja seisukohtadest.
Näiteks kuuleme ja loeme igapäevaselt sellest, et „kool ei sobi poistele”, „„3” on koolipoisi hinne”,
mis mõjutab seda, milliseid ootusi me poistele õppimise suhtes paneme. Ka teatud elukutsed
seostuvad meie keelekasutuses meeste või naiste ametirollidega. Sageli peetakse oluliseks
mittetraditsiooniliste ametivalikute puhul lisada eesliide „mees” või „nais”. Näiteks räägitakse
„meesõpetajatest”, „naisehitajatest”, „meeskokkadest”, „naistraktoristidest”. Meediakeelekasutuses
võib kohata viidet „naisjuhtidele”, mis taas kord viitab sellele, et traditsiooniliselt nähakse
juhtimisrolli kui meessoole sobivat. See viitab ka reaalsusele – naiste osakaal suurettevõtete
juhtkondades on Eestis jätkuvalt väga madal.
Mida karjäärispetsialist saab teha? Karjäärispetsialist saab ja peaks jälgima, et ta oma
keelekasutuses, õpetamises ja õppematerjalides ei kultiveeriks soostereotüüpset keelekasutust
ja arusaamu. Teisalt, peaks ta suunama ka õpilasi kriitiliselt analüüsima meie igapäevakeeles,
meedias ja poliitikasfääris peegeldatavaid kuvandeid ja keelekasutust. Seda saab teha, lõimides
kriitilist analüüsi erinevate tegevuste osana läbiviidavatesse õpiülesannetesse.
On leitud (Mikk, 2002), et õppekirjandus, mida koolides kasutatakse, on üheks mehhanismiks,
mille kaudu stereotüüpseid soorolle taastoodetakse, andes edasi stereotüüpseid kuvandeid
meeste ja naiste rollidest, võimetest ning kogemustest. Keelekasutus ja arusaamad õpikutes
ja õppematerjalides on üks aspekt, mis vajaks kriitilist analüüsi ning mille analüüsimisse peaks
kaasama õppureid ning mida saab kasutada omaette õppeülesandena.
Õpikeskkond ja kasutatavad meetodid on samuti oluline kanal, mille kaudu soostereotüüpe
taastoodetakse ja võimalus nende vaidlustamiseks. Lapse kõige varasemas eas suunavad tema
soopõhist käitumist vanemad. Vastavalt soopõhistele ootustele lapse käitumisele hakatakse
jagama positiivset või negatiivset tagasisidet lapse käitumise eest. Samuti luuakse lastele nn
soostereotüüpsed keskkonnad sisustuse, mängude ja vahenditega (Papp, 2012).
Kodust alanud sotsialiseerumine jätkub kaaslaste ja koolikeskkonna mõjul. Eeldatakse, et poistel
ja tüdrukutel on erinevad huvid ja soodumused, teadvustamata varajase perekonna poolse
sotsialiseerimise mõju ning seda, et põhjuseks võib olla see, et poiste ja tüdrukute puhul on
arendatud juba varasest east alates erinevaid võimeid ja käitumismalle. Lasteaia ja koolikeskkonnas
pööratakse poistele enam tähelepanu, samas nõutakse tüdrukutelt suuremat korrektsust nii
käitumises kui ka õpiülesannete sooritamisel.
Mida karjäärispetsialist saab teha? Ta saab hinnata kriitiliselt enda läbiviidavat õppeprotsessi,
õpiülesandeid ja suhtlust õppijatega ning ootusi õppijate suhtes. Samuti on võimalik
erinevate tegevustega arendada õppijate kriitilist hoiakut ning juhtida tähelepanu piiravatele
soostereotüüpsetele hoiakutele erinevates eluetappides ja erinevates kontekstides (kodu, lasteaed,
kool, huviharidus, töökoht jne). Erinevate õpiülesannetega saab ärgitada õppijaid mõtlema,
mis on need piirangud, mis mõjutavad noore valikuid, ning millised oleksid traditsiooniliste ja
ebatraditsiooniliste valikute tagajärjed ja mõju.

JÄRELDUSED:
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Järgnevalt toodud õpiülesanded võiksid pakkuda karjäärispetsialistile inspiratsiooni, kuidas
soolise võrdsuse ja soostereotüüpide temaatikat erinevate ainetundide teemadega lõimitult
käsitleda. Näidisülesanded on esitatud teemavaldkondade kaupa ning toodud on näiteid erinevate
ainetundide ja meetodite kohta.

D) Video analüüs

1. TEEMA: PALGALÕHE

E) Rollimäng – videoanalüüsi alusel

Eestis oli 2017. aastal palgalõhe 20,9% ehk naispalgatöötajate palgatase jäi meestöötajate
palgatasemest 20,9% madalamaks.

Lähteülesanne õpilastele:

Eesti palgalõhe on Euroopa Liidu kõrgemaid. See peegeldab ühelt poolt soostereotüüpseid
eriala- ja ametivalikuid. Mehed on kontsentreerunud sageli sektoritesse, kus on kõrgem palgatase
(nt finantssektor), naised sageli madalamalt tasustatud valdkondadesse (haridus, teenindus).
Palgalõhet on võimalik vaadelda ka sektorite kaupa. Suurim palgalõhe oli 2017. aastal finantssektoris.
(Statistikaamet, 2018). Lisaks soolisele segregatsioonile peegeldab palgalõhe sektorite sees vertikaalset
segregatsiooni ehk meeste paigutumist karjääriredeli tippu ning samuti diskrimineerimist tööturul
ehk seda, et samal positsioonil töötavatele inimestele ei maksta võrdset tasu.

Lähteülesanne õpilastele:
1) Vaadake klippi soolisest palgalõhest www.youtube.com/watch?v=0UndQfRPWaE
2) Analüüsige mõlema poole argumente. Milliseid stereotüüpseid hoiakuid ja arusaamu leiate?

1) Vaadake klippi soolisest palgalõhest www.youtube.com/watch?v=0UndQfRPWaE
2) Õpilased jagunevad paaridesse. Paaridel tuleb mängida rollimänguna positiivne lahendus
situatsioonile. Kuidas käituksite, kui satuksite oma elus sellisesse olukorda?

MATEMAATIKA (LÕIMITUD ARVUTIÕPETUSEGA):
A) Statistika analüüs, võrdluste analüüs
Lähteülesanne õpilastele:
1) Otsige statistikat palgalõhe kohta Eestis ja teistes Euroopa riikides
2) Koostage võrdlusi riikide lõikes, kasutades Gapminder keskkonda www.gapminder.org/

Näited palgalõhe teema käsitlemisest ainetundides

3) Koostage kaaslastele tekstülesanded, kasutades erinevaid arvutustehteid, sh protsentarvutusi.

ŰHISKONNAÕPETUS, INIMESEÕPETUS:

VÕÕRKEELED:

A) Arutelu klassis

A) Video analüüs vene keeles

Lähteülesanne õpilastele:

Lähteülesanne õpilastele:

1. Otsige materjale palgalõhe statistika kohta Eestis ja Euroopa Liidus.

1) Vaadake venekeelset klippi soolisest palgalõhest www.youtube.com/watch?v=ZA3zc0D4eYo

2. Arutlege rühmas: a) Kuidas on olukord Eestis võrreldes teiste riikidega; b) Mis on palgalõhe
põhjused?; c) Mis on palgalõhe mõju Eesti perede ja laste toimetulekule?; d) Mis on palgalõhe
taastootmise mehhanismid?; Miks palgalõhe aastate jooksul märkimisväärselt vähenenud pole?

2) Analüüsige mõlema poole argumente. Milliseid stereotüüpseid hoiakuid ja arusaamu leiate?
B) Dialoog vene keeles
Lähteülesanne õpilastele:

B) Väitlus palgalõhe teemal

1) Vaadake vene keelset klippi soolisest palgalõhest - www.youtube.com/watch?v=ZA3zc0D4eYo

Lähteülesanne õpilastele:
1. Klass jaotatakse 2 grupiks ja publikuks. Üks õpilane on väitlusjuht rollis, kes annab teistele sõna.
Publik sõnastab küsimusi, millele peavad väitluses osalejad vastama. Grupid loosivad endale
seisukohad (palgalõhe on tõsine probleem vs. palgalõhe on pseudoprobleem), mida peavad
väitluses argumentidega kaitsma.
2. Eeltööna materjali kogumine palgalõhe kohta.
3. Publik otsustab, kumma grupi argumendid on veenvamad.
C) Meedia analüüs – palgalõhe käsitlemine meedias
Lähteülesanne õpilastele:
1) Lugege artiklit /www.aripaev.ee/juhtkiri/2018/04/11/palgalohe-kardab-palkade-avalikustamist või
mõnda teist palgalõhe teemalist kirjutist.
2) Arutage grupis ja vastata järgmistele küsimustele: a) Mis on artikli põhisõnum?; Mida on tahtnud
artikli autorid öelda?; b) Kas artikli autor on oma seisukohtades neutraalne?; Milliseid argumente
on autor palgalõhe teemal toonud?; Milline on sinu enda seisukoht sel teemal?
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2) Koostage ülemuse ja alluva dialoog. Kuidas argumenteeriksite Teie ülemuse ja alluva rollis?
C) Tõlkeülesanded – valida õppijatele tõlkimiseks tekstid, kus on juttu palgalõhest ja selle
põhjustest.

TEEMA 2: SUGU JA KARJÄÄRIVALIKUD. SOOSTEREOTÜÜPSED
AMETIVALIKUD
Eesti õppijate karjäärivalikud on pigem traditsioonilised ning taastoodavad soolise
segregatsiooni mustreid tööturul.
Haridussilma andmetel õppis 2017/1018. õppeaastal kutsehariduse tasemel informatsiooni ja
kommunikatsiooni tehnoloogia valdkonnas 1961 meest ja 418 naist, tervise ja heaolu valdkonnas
vastavalt 115 meest ja 1089 naist. Noorte ametivalikuid mõjutavad vanemad, eakaaslased, aga ka
meedias ja ühiskonnas valitsevad arusaamad naistele ja meestele sobivatest erialadest ja ametitest.
Karjäärispetsialist saab suunata noori oma karjäärivalikuid laiemalt mõtestama ning teadvustama
piiravaid soostereotüüpe ja valitsevaid müüte, mõtestama, miks stereotüübid karjäärivalikutes
indiviidi piiravad ja ühiskonna arengut laiemalt pärsivad.
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Näited karjäärivalikute ja soostereotüüpsete ametivalikute teema
käsitlemisest ainetundides

(VÕÕR)KEELED
A) Intervjuu kaasõpilasega poiste ja tüdrukute ametivalikute teemal
Lähteülesanne õpilastele:
1) Õpilased jagunevad paaridesse.

ÜHISKONNAÕPETUS, INIMESEÕPETUS

2) Koostage paarilisele intervjuuküsimused teemal ametivalikud. Käsitleda järgmiseid teemasid:

A) Arutelu video põhjal

• karjääriplaanid

Lähteülesanne õpilastele:
1) Vaadage videot „Soostereotüübid erialavalikutes” www.youtube.com/watch?v=5Y7_hkWZ8q4
2) Arutage paarilisega ja seejärel grupis:
• Kas teie jagate videos peegeldatud mõtteid naiselikest ja mehelikest ametitest?
• Mis või kes mõjutab Teie erialavalikuid?
• Kuidas mõjutab valikuid sugu?

• erialavalikuid mõjutavad tegurid ning olulised mõjutajad (näiteks sõbrad,
meedia, vanemad jne).
3) Viige läbi intervjuu.
4) Koostage kokkuvõte intervjuu tulemustest ja tutvustada neid klassis.
5) Arutelu klassis.

• Kuidas saaks suunata/tutvustada ebatraditsioonilisi karjäärivalikuid?
B) SOOSPETSIIFIKA KEELES
B) Plakatettekanne rühmatööna:

Lähteülesanne õpilastele:

Lähteülesanne õpilastele:

1) Arutelu, kuidas väljendub sugu eesti keeles ja keelekasutuses.

1) Jagunege rühmadesse

2) Otsige mees-lõpulisi sõnu.

2) Valige teema ja koostage rühmatööna plakatettekanne teemal: a) Naised ja mehed
riigivalitsemises või b) „Soostereotüüpsed ametivalikud ja nende ühiskondlik mõju”

3) Arutlege paarilisega ja rühmas: Kuidas tajute mees-lõpulisi sõnu?

• Otsige vastavat statistikat, allikaid
• Koostage rühmatööna plakat. Kasutada võib olemasolevaid plakatipõhju
(nt www.postermywall.com/index.php/posters/gallery)
• Esitlege oma ettekannet klassis

4) Kuidas teistes keeltes sugu keeles ja keelekasutuses väljendub?

MUUSIKA JA KUNST
A) Slaidiettekanne teemal „Mehed ja naised muusika- ja kunstiajaloos”
Lähteülesanne õpilastele:
1) Analüüsige tolle perioodi/riigi muusika- või kunstiajaloo raamatuid.

C) Avaliku ruumi analüüs

• Kui palju mehi ja naisi leiate heliloojate ja kunstnike hulgas?

Lähteülesanne õpilastele:

• Millisel perioodil on esitatud enam naisi/mehi?

1) Jagunege rühmadesse.
2) Arutage, mida tähendab soostereotüüp ametivalikutes.

• Kuidas peegeldab see tollel ajal kehtivaid arusaamu soorollidest?’

3) Otsida linnaruumis, koolikeskkonnas näiteid, mis peegeldavad või rõhutavad soostereotüüpset
lähenemist karjäärivalikutele. Pildistada või jäädvustada mõnel muul moel.

AJALUGU

4) Tutvustage oma rühmatöö tulemust teistele rühmadele.

A) Referaat

5) Klassis arutlege, kuidas saaks soostereotüüpe murda.

Lähteülesanne õpilastele:
1) Koostage referaat, mille ülesanne on analüüsida soodimensiooni erinevate ametite puhul (nt
õpetajaamet, riigiametnikud, kohtunikud, arstid jne).

MATEMAATIKA:

• Kuidas on muutunud erinevate ametite puhul sooline osakaal ametigrupis?

A) Statistika analüüs

• Kuidas on muutunud arusaamad meestele ja naistele sobivatest ametitest?

Lähteülesanne õpilastele:
1) Otsige soopõhist statistikat karjäärivalikute kohta, www.haridussilm.ee/
2) Analüüsige soopõhist jagunemist õppevaldkondade kaupa kutse- ja kõrghariduses (arvutada
välja protsentuaalne jaotumine)
3) Koostage Excelis graafikud

2) Otsige materjale ja statistikat oma väidete toetuseks.
3) Kasutage korrektset viitamist ja vormistamist.
B) Õpiku analüüs
Lähteülesanne õpilastele:
1) Analüüsige ajalooõpikut sooperspektiivist lähtuvalt:
• Kui palju leiate ajalooõpikust mehi ja naisi?
• Kuidas ning milliste tegevuste, rollide ja ametitega seoses on mehi ja naisi kujutatud?
• Milliste teemadega seoses on juttu meestest ja naistest?
2) Analüüsige nii teksti kui ka pildimaterjali!
3) Esitage oma analüüsi tulemused PowerPoint slaidil.
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TEEMA 3: SUGU, VANUS JA RAHVUS MÕJUTAMAS VÕIMALUSI
TÖÖTURUL

Näited sooline diskrimineerimine tööturul teema käsitlemisest
ainetundides

Kas töö leiab kiiremini noor eesti keelt kõnelev mees või vene rahvusest hilises keskeas naine?
A) Video analüüs ja arutelu
Sugu, vanus ja rahvus on olulised aspektid, mis mõjutavad meie võimalusi tööturul. Stereotüüpsed
hoiakud selles osas, et teatud tööd sobivad meestele, mitte naistele, või traditsioonilised pererollid,
kus naistel on suurem roll lastega seotud kohustuste, võivad muuta naised teatud eluetapis
tööandja jaoks vähem atraktiivseks. Statistika näitab ka seda, et töötute hulgas on võrreldes eesti
keelt kõnelevate tööealiste elanikega suurem osakaal mitte eesti keelt kõneleval elanikkonnal.

Lähteülesanne õpilastele:

Näiteid teema sugu, vanus ja rahvus mõjutamas võimalusi tööturul
käsitlemiseks ainetundides

Lähteülesanne õpilastele:

1) Vaadake videot „Juhatuse koosolek” www.youtube.com/watch?v=GzK9aYQIYu8
2) Arutlege paarides ja seejärel rühmas:
• Kas nähtud videos oli diskrimineerimist ja mille alusel?
• Millist diskrimineerimist olete ise või on Teie lähedased kogenud? Mida saab veel lisaks
sooliseks diskrimineerimiseks pidada?
1) Vaadake videot „Intervjuu emaga” www.youtube.com/watch?v=gdiw5sr0qK0
2) Arutlege klassis:

ÜHISKONNAÕPETUS, INIMESEÕPETUS
A) Uurimuslik rühmatöö teemal „Sugu, vanus ja rahvus tööturul, ebavõrdsuse põhjused”.
Lähteülesanne õpilastele:

• Kas meessoost kandidaadi puhul oleks samasugune dialoog toimunud?
Mis on sellise ebavõrdse käitumise põhjused?
• Kuidas peaks intervjueeritud ema toimima, et oma õigusi kaitsta?

1) Õpilased jagunevad rühmadesse.
2) Rühmad püstitavad kitsamad uurimisküsimused (lähtudes laiemast teemast: sugu, vanus ja
rahvus tööturul, ebavõrdsuse põhjused).

B) Meedia analüüs

3) Rühmad tutvuvad olemasoleva temaatilise kirjandusega.

1) Lugege meediaartikleid:

4) Rühmad valivad sobiva andmekogumismeetodi ja koguvad andmeid (nt analüüsivad juba
olemasolevat statistikat, viivad läbi küsitluse või intervjuud jne.

Artikkel: humanage.manpower.ee/uuring-vanuselist-diskrimineerimist-tunnetab-34-protsentitoootsijatest/

5) Tulemuste analüüs vormistatakse uurimistööna.
6) Uurimistööd esitatakse klassis või uurimispäeval. Arutelu spetsialisti juhtimisel.

Lähteülesanne õpilastele:

Artikkel: arileht.delfi.ee/news/uudised/ule-50-aastaste-inimeste-tooturul-kehvemini-kohtlemistpeetakse-loomulikuks-ja-paratamatuks?id=81506769
Otsige ise täiendavalt teemakohaseid artikleid

MATEMAATIKA

2) Analüüsige, artiklites esitatud argumente: milles väljendub diskrimineerimine tööturul ja mis on
võimalikud põhjused?

A) Statistika analüüsimine
Lähteülesanne õpilastele:
1) Analüüsige statistikat tööhõive ja töötuse määra kohta soo, vanuse ja koduse keele lõikes aastatel
2008−2017 (kasutage Statistikaameti andmebaasi (pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Sotsiaalelu/
databasetree.asp).

3) Tooge tekstist esile asjakohased fraasid või laused.
3) Arutelu klassis.

2) Koostage võrdlusandmete põhjal joonised.

(VÕÕR)KEELED

3) Koostage slaidiettekanne oma analüüsi tulemuste tutvustamiseks.

Ajurünnak ja mõistekaardi koostamine

TEEMA 4: SOOLINE DISKRIMINEERIMINE TÖÖTURUL
Võrdne kohtlemine on inimõiguste aluspõhimõte. Peamiseks inimõiguseks on õigus mitte olla
ebasoodsamalt koheldud mingil isikust endast mittesõltuval põhjusel.
Otsene sooline diskrimineerimine on isiku kohtlemine tema soo tõttu halvemini, kui koheldakse
vastassoost isikut samalaadses olukorras. Kaudseks sooliseks diskrimineerimiseks võib pidada seda,
kui teatud regulatiivne säte, kriteerium, tegevus või tava paigutab ühest soost isikud ebasoodsamasse
olukorda võrreldes teisest soost isikutega, välja arvatud juhul, kui kõnealusel sättel, kriteeriumil või
tegevusel on objektiivselt põhjendatav õigustatud eesmärk (Soolise võrdõiguslikkuse seadus, 2015).
Seega, kui teatud õigusnorm või rakendatud meede asetab ühe soo esindajad võrreldes teisega
halvemasse olukorda, võib see tähendada, et tegemist on kaudse soolise diskrimineerimisega. Seega
sooline diskrimineerimine ei ole tuvastatav analüüsides pelgalt üksikisiku võimalikku diskrimineerivat
tegevust, vaid oluline on analüüsida ka ühiskonna tasandil toimuvaid protsesse ja mehhanisme.
Oluline on koguda ja analüüsida soopõhiseid andmeid, et mõista, kuidas erinevad regulatsioonid,
meetmed, tegevuspraktikad vms erinevatele soorühmadele mõjuvad.
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Lähteülesanne õpilastele:
1) Jagunege rühmadesse ja tehke ajurünnak teemal „Mis on diskrimineerimine tööturul ja millistel
viisidel võib see väljenduda?”.
2) Kirjutage paberile kõik rühmakaaslaste öeldud mõtted.
3) Valige välja levinumad diskrimineerimisviisid ja koostage mõistekaart, kasutades keskkonda
Bubble (bubbl.us/)

TEEMA 4: SOOROLLID PEREKONNAS
Poiste ja tüdrukute kasvatamisel pööratakse tähelepanu erinevate oskuste arendamisele –
43% vastajatest pidas tüdrukute kasvatamisel oluliseks arendada söögitegemise oskust; poiste
söögitegemise oskust peab tähtsaks arendada vaid 9% vastanutest (Turu-uuringute AS, 2016).
Lapse esmaseks sotsialiseerijaks on kodu ja vanemad, seejärel lasteaed, kool, sõbrad ja meedia.
Kõik need olulised „teised” ning kanalid kujundavad arusaamu sellest, milline on ühiskondlikult
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vastuvõetud käitumisnorm. Juba alates varasest lapseeast kasvatatakse poisse ja tüdrukuid
erinevalt. Tüdrukute puhul peetakse oluliseks arendada söögitegemisoskust, õpetada enda
välimuse eest hoolitsema ning kodu koristama. Poiste puhul seevastu nende pädevuste
arendamisele tähtsust ei omistata. Poiste puhul pööratakse seevastu tähelepanu tehnikaga
ümberkäimisele, ettevõtlikkusele ja autojuhtimisoskusele (Turu-uuringute AS, 2016).
Juba varasest lapseeast arendatakse poiste ja tüdrukute puhul erinevaid võimeid ning huvisid.
Need peegeldavad ühiskonnas valitsevaid stereotüüpseid arusaamu sellest, millised ametid, aga
ka kodused rollid sobivad meestele ja naistele. Uuringud on näidanud, et Eesti perede rollid ja
kodutööde jaotus on üsna traditsiooniline, s.t peamised kodutööd ja laste eest hoolitsemine langeb
naiste õlule (Ibid., 2016).
Lasteaed ja kool on samuti olulised institutsioonid, kus toimub soorollide ja stereotüüpide
taastootmine (ja potentsiaalselt ka murdmine). Eelnevad uuringud (Aavik & Kajak, 2009) on
leidnud, et lasteaia keskkond ja praktika kujundab traditsioonilisi pere- ja ametirolle. Sama
tulemuseni on jõudnud õppekirjanduse analüüs (Mikk, 2002). Karjäärispetsialist saab antavate
õppeülesannete kaudu suunata õpilasi kriitiliselt analüüsima valitsevaid soolisi norme ja
mõtestama oma rolle.

(VÕÕR)KEELED
A) Dialoog paarilisega teemal „Soorollid perekonnas”
Lähteülesanne õpilastele:
1) Jagunege paaridesse.
2) Koostage paarilisega dialoog teemal „Soorollid perekonnas”.
3) Kirjutage välja uus sõnavara.
4) Dialoogi esitamine ja arutelu klassis.
B) Plakat teemal „Minu isa ja ema päev”
Lähteülesanne õpilastele:
1) Koostage plakat teemal „Minu isa ja ema päev”
• Millised kodused ülesanded on teie peres isal või emal, millised lastel, sh õdedel-vendadel?
• Kellel on peres rohkem kohustusi? Kellel on rohkem vaba aega?
• Milliseid asju otsustab ema, isa või otsustatakse koos?
• Milliste huvialadega tegeleb isa, millistega ema?

Näiteid teema soorollid perekonnas käsitlemiseks ainetundides

• Lisage enda jaoks olulisi aspekte!
2) Plakati loomiseks kasutage veebikeskkonda Padlet padlet.com/
3) Tutvustage plakatit klassis.

ÜHISKONNAÕPETUS, INIMESEÕPETUS

4) Ühine arutelu klassis.

A) Rühmatöö teemal „oorollid perekonnas”
Lähteülesanne õpilastele:
1) Jagunege rühmadesse.
2) Arutlege rühmas selle üle, mis mõjutab soorolle perekonnas (nt seadused, meedia, hoiakud jmt).
4) Põhjendage oma arvamust.

AJALUGU:
Intervjuu läbiviimine teemal „Soorollid perekonnas vanasti ja praegu”
Lähteülesanne õpilastele:

5) Arutelu klassis spetsialisti juhtimisel.
B) Rühmatöö: analüüsida isadele laienenud vanemahüvitise laiemat mõju
Lähteülesanne õpilastele:
1) Otsige materjale isadele laienenud vanemahüvitise ja selle mõju kohta.
2) Rühmatööna vastake küsimustele:
• Mis õigused laienevad isadele seoses vanemahüvitisega?
• Milline on teie hinnangul selle mõju?

1) Viige läbi intervjuu vanemate ja vanavanematega teemal „Soorollid perekonnas vanasti ja
praegu”.
2) Koostage intervjuuküsimused.
3) Viige läbi intervjuu (salvestada telefoniga või kirjutada vastused üles).
4) Koostage slaidi-show intervjuu põhitulemustest.
5) Tutvustage oma uurimistöö tulemusi klassi.
6) Arutelu klassis.

3) Esitage oma analüüsi tulemused plakatina. Kasutada võib olemasolevaid plakatipõhju (nt www.
postermywall.com/index.php/posters/gallery)

TEEMA 5: RIIETUS, MOOD JA STEREOTÜÜBID

4) Esitlege oma ettekannet klassis.

Tüdrukule sobib roosa ja nukkudega mängimine, poiss kannab sinist ja huvitub autodest?
Alates varasest lapseeast sotsialiseeritakse lapsi, surudes peale ühiskonnas aktsepteeritud
arusaamu tüdrukutele või poistele sobivast riietusest, mänguasjadest, huvialadest ja käitumisest.
Ka mood on läbi ajaloo peegeldanud ühiskonnas eksisteerinud norme.

MATEMAATIKA
Tekstülesannete koostamine (rühmatöö)
Lähteülesanne õpilastele:
1) Tutvuge soolise võrdõiguslikkuse monitooringu (Turu-uuringute AS, 2016) aruandega ja valida
end huvitav alateema (enut.ee/files/soolise_vordoiguslikkuse_monitooringu_raport_2016.pdf)
2) Toetudes soolise võrdõiguslikkuse monitooringu andmetele, koostage klassikaaslastele
tekstülesandeid.
3) Klassis: rühmad vahetavad ülesanded.
4) Spetsialisti juhendamisel: õigete vastuste kontrollimine ja arutelu.

Näiteid teema mood ja soostereotüübid käsitlemisest ainetundides
ÜHISKONNAÕPETUS, INIMESEÕPETUS
A) Väitlus teemal „Koolivorm ja soostereotüübid”
Lähteülesanne õpilastele:
1) Klass jagatakse (loositakse) kolmeks grupiks (kaks väitlevad gruppi ja publik), üks õpilane võtab
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vestlusjuhi rolli ning annab sõna kahele grupile ja publikule.

AJALUGU

2) 1. grupp peab kaitsma seisukohta: koolivorm aitab murda moega seotud stereotüüpe
ja ebavõrdsust. 2. grupp peab kaitsma seisukohta: koolivorm ei aita murda moega seotud
soostereotüüpe ja ebavõrdsust.

A) Fotoesitlus

3) Ettevalmistustöö: grupid otsivad ja koondavad argumendid oma seisukoha kaitseks.
4) Peale ettevalmistustööd väitlevad grupid vestlusjuhi juhtimisel. ‘
5) Publik otsustab kumma grupi argumendid on veenvamad.

Lähteülesanne õpilastele:
1) Valige perefotode hulgast erinevaid ajastuid peegeldavaid fotosid.
2) Analüüsige piltidel esitatud inimeste riietust.
3) Arutelu klassis: kuidas seostub riietus tolleaegse ühiskonna ja soorollidega?
B) Intervjuu

B) Meedia analüüs

Lähteülesanne õpilastele:

Lähteülesanne õpilastele:
1) Lugege artiklit „Kas kool võib nõuda, et tüdrukud kannaksid seelikut?” (artikkel: epl.delfi.ee/news/
arvamus/poolt-ja-vastu-kas-kool-voib-nouda-et-tudrukud-kannaksid-seelikut?id=77499504). Võib
valida ka mõne teise artikli samal teemal.
2) Paaristööna vastake küsimustele:

1) Viige läbi intervjuu vanemate ja vanavanematega teemal „Riietus ja soorollid”.
2) Koostage intervjuuküsimused.
3) Viige läbi intervjuu (salvestada telefoniga või kirjutada vastused üles).
4) Koostage slaidi-show intervjuu põhitulemustest.

• Milliseid argumente on erinevad osapooled artiklis esitanud?

5) Tutvustage oma uurimistöö tulemusi klassi.

• Millised argumendid tunduvad Teile veenvad, millised mitte?

6) Arutelu klassis.

• Põhjendage oma arvamust!
3) Arutelu klassis spetsialisti juhtimisel.
(VÕÕR)KEELED
A) Lühivideo (rühmatööna) teemal „Riietus, mood ja soostereotüübid”
Lähteülesanne õpilastele:
1) Koostage rühmatööna lühivideo pikkusega kuni 5 minutit teemal „Riietus, mood ja stereotüübid”.
2) Videos käsitlege teemat vabalt valitud perspektiivist: läbi tänapäeva või ajaloo, keskendudes
konkreetsele eagrupile (nt lastele) jne.
3) Kasutage ettekandes mitmekesist sõnavara erinevate riietusesemete kohta.
4) Valminud videoklippe vaadatakse klassiga koos tunnis.
5) Üheskoos kirjutatakse ja korratakse läbi uus sõnavara.
B) Tõlkeülesanne
Lähteülesanne õpilastele:
1) Otsige internetist meelepärane võõrkeelne artikkel teemal mood ja stereotüübid.
2) Tõlkige see (või osa sellest) eesti keelde.
3) Kirjutage välja tekstis esinenud uus sõnavara.
4) Klassis: spetsialisti juhtimisel arutelu teemal mood ja stereotüübid.
MUUSIKA JA KUNST
A) Naiste riietus kunstiajaloos
Lähteülesanne õpilastele:
1) Analüüsige riietust kunstiteoste abil.
2) Valige ajastu ja otsida materjale (raamatuid, veebiallikaid jne) tolle aja kunsti kohta.
3) Analüüsige valitud perioodi naisteriietust:
• Mida oskate riietuse kohta esile tuua?
• Kuidas võiks riietus peegeldada naiste ja meeste rolle tolleaegses ühiskonnas?
4) Klassis ühine pildimaterjali vaatamine ja arutelu.
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11. PRAKTILISED ÜLESANDED
SEOTUNA TELESARJA „MIKS
MITTE?!” STSENAARIUMIGA JA
ALTERNATIIVSETE LÕPPUDEGA
•

NÄIDISÜLESANNE SERIAALI „MIKS MITTE?” PÕHJAL – 1. OSA, LÕIK

Situatsioon: Kehalise kasvatuse õpetaja käsitleb vestluses õppijatega ameteid soopõhistena.

•

NÄIDISÜLESANNE SERIAALI „MIKS MITTE?” PÕHJAL – 2. OSA,
2. ALTERNATIIVNE LÕPP „STEREOTÜÜPNE KUTSEVALIK”

Situatsioon: Carmen, Birgit ja Stella arutavad edasiõppimisvõimalusi.
I lähteülesanne õpilastele (arutelu klassis):
1) Vaadake 2. osa ja 2. alternatiivset lõppu.
2) Arutelu klassis:
• Milliseid stereotüüpe leiad klipist?
• Kas oled oma sõpruskonnas, perekonnas, ühiskonnas sarnaseid seisukohti kohanud? Täpsusta!
3) Mida saaks teie koolis teha, et karjääri puudutavaid stereotüüpe murda? Mida saad sina ise või
sinu sõbrad ette võtta?

Lähteülesanne õpilastele:
1) Vaadake 1. osa.

II lähteülesanne õpilastele (meediaanalüüs):

2) Aruteluküsimused õpilastele:

1) Vaadake 2. osa 2. alternatiivset lõppu.

• Kuidas sina antud olukorras käituksid Anna asemel?
• Anna hinnang õpetaja Tärnini seisukohtadele Eestis kehtivatest õigusaktidest lähtuvalt.
• Paku välja lahendusi, kuidas õpetaja käitumist saaks muuta.
• Paku välja ideid, kuidas sina saaksid soostereotüüpseid hoiakuid ühiskonnas muuta.

•

NÄIDISÜLESANNE SERIAALI „MIKS MITTE?” PÕHJAL – 1. OSA,
I ALTERNATIIVNE LÕPP „TÖÖLEPING ALAEALISEGA”.

Situatsioon: Noorte õigused tööturul – dialoog Anna ja restorani juhataja vahel.
Lähteülesanne õpilastele:
1) Vaata seriaali 1. osa ja I alternatiivset lõppu.
2) Väitlus: klass jaguneb 3 grupiks. 1. grupp on Anna seisukohtade poolt; 2. grupp on Anna
seisukohtade vastu, 3. grupp on publik, kes peab hindama, kelle seisukohad on veenvamad.
3) Rühmatöö: Otsige veebist materjale, mis toetaksid Anna seisukohta, et tema õigusi on rikutud.
4) Kelle poole saaks pöörduda, kui sa arvad, et sinu õigusi on rikutud? Otsige rühmatööna üles
vastavad veebiallikad.

2) Jälgige nädala jooksul meediat (televisioon, ajalehed, ajakirjad). Valige üks kanal (nt konkreetne
ajaleht, teleprogramm, seriaal vms). Jälgige ja dokumenteerige (kirjuta üles, pildista vms), millistes
ametites esitatakse mehi ja naisi? Milliseid soostereotüüpe märkad?
3) Laadige oma töö tulemused üles veebikeskkonda (nt Padlet, Moodle, Google Classroom, klassi
blogisse vms.)
4) Klassis arutelu: Kas ja kuidas meedia mõjutab soostereotüüpsete ametivalikute kujunemist.
III lähteülesanne õpilastele (karjäärivalikud, individuaalselt või rühmas, kasutades IKT-vahendeid):
1) Mõtle, mida plaanid teha peale 9. klassi? Mida tahaksid 10 aasta pärast teha? Mille alusel oled
oma seisukohad kujundanud?
2) Tutvu ametite andmebaasiga.
3) Kus saad soovitud eriala õppida (otsi kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide kodulehtedelt infot)?
•

NÄIDISÜLESANNE SERIAALI „MIKS MITTE” PÕHJAL – 3. OSA,
ALTERNATIIVNE LÕPP „VANUS, SUGU JA ELUKUTSE”

Situatsioon: (Töö)vestlus vanaisa ja kaupluse juhataja vahel
•

NÄIDISÜLESANNE SERIAALI „MIKS MITTE?” PÕHJAL – 2. OSA,
I ALTERNATIIVNE LÕPP „KOOLIVORM VS. VABA VORM”

Situatsioon: koolivorm kui stereotüüpide kandja – dialoog Anna ja isa vahel,
kus Anna põhjendab koolivormi disainimise vajalikkust.
Lähteülesanne õpilastele:
1) Vaadake seriaali „Miks mitte” 2. osa I alternatiivset lõppu.
2) Väitlus teemal: koolivormi valikuvõimalus või mitte?
3) Klass jaguneb 3 grupiks. 1. grupp on Anna seisukohtade poolt; 2. grupp on Anna seisukohtade
vastu ning 3. grupp on publik, kes peab otsustama, kumma poole seisukohad on veenvamad.
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Lähteülesanne õpilastele:
1) Vaata seriaali 3. osa ja alternatiivset lõppu
2) Õpilaste rollimäng „Töövestlus” paarides
3) Õpetaja on eelnevalt valmistanud ette kaardid, mille hulgast saavad õpilased valida endale
vanuse, soo, rahvuse, koduse keele ja metikoha.
4) Õpilased võtavad paaridesse. Üks paariline on tööle kandideerija, teine tööandja (tööintervjuu läbiviija).
5) Õpilane, kes tööle kandideerib, valib töökoha, kuhu soovib kandideerida.
Mõlemad paarilised valivad endale „identiteedi” (vanus, sugu, rahvus, kodune keel).
6) Paaris mängitakse läbi töövestluse situatsioon. Tööle kandideerija ülesanne on põhjendada, miks
ta oma tausta ja kogemuste tõttu valitud ametikohale sobib.
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•

NÄIDISÜLESANNE SERIAALI „MIKS MITTE?” PÕHJAL – 4.OSA,
ALTERNATIIVNE LÕPP „KLAASLIFT”

Situatsioon: Naiste ja meeste valikuvõimalused tööturul. Dialoog isa ja torumees Aini vahel.
Lähteülesanne õpilastele:
1) Vaadake 4. osa ja alternatiivne lõpp.
2) Arutelu klassis: Milliste isa ja Aini väidete ja argumentidega oled nõus, millistega mitte? Põhjenda
oma seisukohti.
3) Rühmatööna kollaaž: Otsige pilte meediast, kus on mehi ja naisi erinevates ametirollides
esitatud, ja koostage kollaaž.
•

NÄIDISÜLESANNE SERIAALI „MIKS MITTE?” PÕHJAL – 5. OSA,
ALTERNATIIVNE LÕPP „MILITAARÕPE JA SUGU”

Situatsioon: Militaartund. Õpetaja Tärno ja õpilaste diskussioon teemal,
kas sõjaline õpe sobib naistele.
Lähteülesanne õpilastele:
1. Vaadake 5. osa alternatiivset lõppu.
2. Märkige üles stereotüüpseid arusaamu peegeldavad fraasid (õpetajale spikriks: „Kindlasti
unistavad paljud poisid sõjaväkke minemisest, võib olla isegi sõjaväelasekarjäärist”, „Naised
tegutsevad läbimõeldumalt ja ei torma pea ees püünisesse” jne).
3. Arutelu teemal, kuidas rühmaliikmete seisukohad sobituvad seriaali tegelaste seisukohtadega.
Milliseid soostereotüüpseid arusaamu oled ise kogenud?
•

NÄIDISÜLESANNE SERIAALI „MIKS MITTE?” PÕHJAL – 6. OSA,
ALTERNATIIVNE LÕPP „TOIT JA STEREOTÜÜP”

SOOVITUSED SOOTEADLIKUKS
KARJÄÄRINÕUSTAMISEKS:
• Karjäärispetsialistil on oluline teada, millised soostereotüübid ja eelarvamused on ühiskonnas levinud
ning mis tegurid aitavad kaasa naiste ja meeste võrdsuse saavutamisele. Samuti on vaja teadlikkust ka
iseenda stereotüüpsest mõtlemisest, et need ei muutuks noori nõustades piiravaks.
• Oluline on noori julgustada karjäärivalikul lähtuma eelkõige oma tugevustest, annetest ja
huvidest. Kuigi noored võivad paista eneseteadlikud, võivad nende valikuid mõjutada ühiskonnas
levinud soostereotüübid ja ootused ning ea- ja sookaaslaste valikud.
• Vältida tuleks kõnepruuki, mis üldistab mingeid omadusi ja käitumisviise ühele sugupoolele, nt
„naised eelistavad, meestele sobib” jms.
• Noortele saab tuua innustavaid näiteid ajaloolistest ja ka praegu tegutsevatest naistest ja
meestest, kes on valinud endale südamelähedase ala (ehkki seda on peetud vastassoo alaks) ja sel
alal edu saavutanud.
• Oluline on olla kursis soolise võrdõiguslikkuse infoga: statistika, sooline sotsialiseerimine
(kasvatuse mõju soorollide kujunemisele), töö- ja pereelu ühitamine, pere- ja paarisuhtevägivald
jms (Lamesoo, et al., 2014).
• Nõustamisprotsess peaks aitama inimestel oma identiteeti uut moodi mõtestada,
väärtustada seniseid kogemusi ning avada teid uute võimaluste loomiseks. Selle asemel,
et pidada end lõksuaetuks ning abituks, on võimalik luua uudne mõistmine iseendast kui
võimekast loomingulisest isikust, kel on rikkalik pagas väärtuslikke isiklikke ressursse. Nõustamise
keskpunktiks on isiklikud tähendused, tegevused ja hetkeolukordi mõjutavad tegurid isiklikus ja
sotsiaalses elus (Peavy, 2002).

Situatsioon: Kooli psühholoogi ja õpetaja Tärnini dialoog.
Lähteülesanne õpilastele (rühmatöö ja arvamusartikli kirjutamine):
1) Vaadake 6. osa alternatiivset lõppu „Toit ja stereotüüp” ja märkige üles kõik arvamused, mis sinu
jaoks stereotüüpsed tunduvad.
2) Rühmas: Võrrelge oma märkmeid. Milliseid stereotüüpe leiate klipist? Leidke argumente, miks
need stereotüüpsed arusaamad kahjulikud on.
3) Kirjutage arvamusartikkel kooli ajalehte, blogisse või oma klassi Facebooki-gruppi enda poolt
püstitatud teemal (nt „Stereotüübid meie ümber”; „Kuidas stereotüüpe murda vms”).
•

NÄIDISÜLESANNE SERIAALI „MIKS MITTE?” PÕHJAL – 8. OSA,
ALTERNATIIVNE LÕPP „PALGALÕHE”

Situatsioon: Monika ja Martin arutavad Monika võimalusi juhi ametikohta saada ja palgalõhe
probleeme organisatsioonis, kuhu Monika juhiks kandideerib.
I lähteülesanne õpilastele (rühmas, arutelu, lühiintervjuud ja plakatettekanne klassis):
1) Vaadake 8. osa ja alternatiivset lõppu „Palgalõhe”. Märka erinevaid seisukohti palgalõhe kohta!
2) Arutage grupis, milliseid seisukohti olete ise meedias või tuttavate-perekonna hulgas kohanud.
3) Viige läbi lühiintervjuud oma perekonna, tuttavate, sõprade hulgas, et mõista, kuidas nemad
palgalõhe teemat näevad.
4) Tutvustage oma intervjuude tulemusi klassikaaslastega plakatettekande vormis.
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