Toetused Sotsiaalministeeriumi ja Avatud Eesti Fondi ühiskonkursil „Lasteaiast ülikoolini –
sootundlikkus hariduses”

Ekspertkomisjoni liikmed: Liina Järviste (SM), Heda Kala (HM) , Tiiu Kuurme (TLÜ), Barbi Pilvre
(TÜ), Raili Põldsaar(TÜ), Ülar Vaadumäe (SM)
Konkursile laekus taotlusi 22, neist leidis ekspertide toetuse 7, kogusummas 726 516 krooni.
Projektide lühikirjeldused:
1. Eesti Seksuaaltervise Liit “Sootundlik seksuaalharidus koolis”
Projekt tegeleb väga aktuaalse seksuaalkasvatuse küsimusega, koolitatakse inimeseõpetuse
õpetajaid, kellele tutvustatakse soome keelest nii eesti kui vene keelde tõlgitud interaktiivset
CD-d poiste seksuaalsusest, projekti käigus valmistatakse ette sootundlik õppematerjal
õpetajatele. Projekti toetab varasem eeltöö, osalejate pädevus, läbimõeldud teostus ja
jätkuplaanid. Edu korral võib koolitusest välja kujuneda õpetajate täiendkoolituse kursus.
Toetus: 224316 krooni
2. ENÜ Sihtasutus “Kuidas kasvatada 21.sajandi poisse ja tüdrukuid”
Projekt tegeleb lasteaednike koolitamisega Rootsi partnerlasteaia kaasabil, pädevad läbiviijad,
hästi valitud välispartner, lasteaednikeni jõuda ja projekti tulemusi levitada aitab üleriigiline
ühendus Lasteaednike Liit. Eesti alushariduse korraldus on lähedane skandinaavia omale, seega
Rootsi lasteaednike kogemused on kahtlemata väärtuslikud. Koolitusreisile Rootsi eelnevad ja
järgnevad koolitused kohapeal, mis suurendab projekti mõju, sõlmitud on kontaktid
lasteaedadega, mõeldud ka jätkutegevustele, tulemusena valmib õppematerjal lasteaednikele.
Toetus: 50000 krooni
3. Eesti Keemiaõpetajate Liit “Sooline võrdõiguslikkus loodusteaduste õppimisel ja
õpetamisel”
Projekti raames valmib sootundlik alusuuring õpilaste ja õpetajate hoiakutest
loodusteadustesse, kus soolised käärid on eriti suured, uuring on läbimõeldud ja seotud
vastavate rahvusvaheliste uuringutega, uuringutulemusi tutvustatakse kahel seminaril
loodusteaduste õpetajatele. Projektil on olemas pikema perspektiivi mõju ja see aitab
koordineerida loodusteaduste õpetajate koolitamist edaspidi. Aineõpetajate liiduna on taotlejal
olemas vajalikud kontaktid ja võimalused projekti tulemuste levitamiseks.
Toetus: 81000 krooni

4. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus “Lasteaed kaasaegseks: sootundlikkuse suurendamine
Eesti lasteaedades “
Projekt sisaldab vaatlusmeetodil uuringut lasteaedades, kus soostereotüüpide põlistamine
alguse saab, ning vaatlustulemuste tõlgendamisest rahvusvaheliste uuringute ja kogutud
teoreetilise baasi taustal. Uurimuse sisu ja läbimõeldus näitab läbiviijate teadlikkust
sooproblemaatikast strukturaalsemal tasemel. Pilootprojekti uurimustulemuste levitamine on
läbimõeldud, metoodiline materjal õpetajatele saab olema elektrooniliselt kättesaadav.
Toetus: 76500 krooni
5. Lastekeskus Tähetorn “Probleemsed poisid ja "vale" temperament”
Projekt tegeleb põhikooliealiste õpilaste uurimisega soo ja temperamendi vaatenurgast.
Õpilaste intervjuude analüüsi põhjal valmib kokkuvõte: kas probleemseks peetud õpilaste seas
on rohkem poisse või tüdrukuid ja kas nad kalduvad temperamendi-skaalal teatud rühma.
Läbiviijate näol on tegemist soo- ja haridusküsimustes väga kompetentsete uurijatega, kes
kavandatud uurimuse kindlasti läbi suudavad viia. Uurimustulemuste põhjal valmivad
soovitused õpetajatele, kuidas korrigeerida oma soolisi eelarvamusi ning pedagoogilisi
meetodeid.
Toetus: 131600 krooni
6. Läänemaa Laste ja Noorte Nõustamiskeskus “Sinine maailm”
Projekt on ainsana suunatud õpetajakoolitusele, kavandatavatel sissejuhatavatel loengutel
sooproblemaatikast hariduses ja praktilistel tegevustel on väga hea teoreetiline baas, positiivne
on nii mees- kui naissoost loengupidajate leidmine. Projekti tulemusena valmib loengutsükkel ja
metoodiliste soovituste kogum õpetajatele, mida loodetavasti saab edaspidi liita
õpetajakoolitusse.
Toetus: 78000 krooni
7. Avaliku Hariduse Arengukeskus “Harjumaa õpetajate/koolidirektorite koolitus ja koostöö
sooaspekti integreerimiseks ja uute õppemeetodite rakendamiseks”
Projekt tegeleb õpetajate ja koolijuhtide koolitamisega Rootsi partnerite kaasabil, projektil on
kompaktne teemapüstitus, on näha läbiviijate teadlikkust strukturaalsetest soolistest
ebavõrdsustest ja soovi õpetada sootundlikkust. Valmivad abimaterjalid õpetajatele, positiivne
on õpetajate endi kaasamine edasiseks teavituseks ja koolituseks. Projektist võib välja kasvada
koolituspakkujate koolitusprogamm, kus saaks alustatud tööd jätkata.
Toetus: 85100 krooni

