
Soolise võrdõiguslikkuse lõimimine üld- ja kõrgharidusse 
Praxise projekt, kus töötati välja kolm sooteadlikkuse koolitust õpetajatele ja üliõpilastele

Poiste ja tüdrukute ebavõrdusus hariduses

Praxise väljatöötatud 
koolitused

•  Sooga seonduv problemaatika  

 Eesti haridussüsteemis. 
•  Sooaspekt üld-, kutse- ja kõrg-  
 hariduses, teadustöös ja elu-
 kestvas õppes.
•  Õpetajate roll stereotüüpide   
 edasikandja ja murdjana. 

Tutvu koolituste ja uuringutega soo ja hariduse teemal  www.praxis.ee/sool6ime-hariduses

Tudengite hoiakud ja kogemused Sooteadlikkust mõjutavad osapooled

ÕPETAJA
 Õpetaja roll on vähendada 
soostereotüüpset käitumist,  
nt õpilastele ootuste seadmisel 
õpilaste sooritusele. 

KOOLIJUHT

ÜLIKOOL JA ÕPPEJÕUD

LAPSE-
VANEM

AJAKIRJANIK

Koolijuht saab luua 
 läbipaistva värbamise 
  ja palgasüsteemi 
    ning soodustada 
      sooteadlikkuse 
    arvestamist 
    kooli õppe-
    kavas. 

POLIITIK
   Poliitikute üles-
  anne on teema 
   tähtsustamine luues 
   riiklikult ühtsed alused       
 soolõime juurutami-
seks hariduses. 

 Õppejõud saavad kujundada   
   õpetajakoolituse ainekava 
      vastavalt, et selles oleks 
           eraldi soolise võrd-
        õiguslikkuse 
               koolitus. 

Lapsevanema 
roll on lapse 
potentsiaali ja 
huvide igakülgne 
toetamine, sh tihe     
 koostöö selleks ka   
  õpetajatega. 

   Ajakirjanike töö on  
  esitada sooliselt tasa-
kaalustatud materjali, 
   nii kõneisikute  
    kui ka näiteks 
  fotode 
   osas.  

•  Soolise ebavõrdsuse olemus ja   

 tekkemehhanismid. 
•  Sooline võrdõiguslikkus stratee-  
 giates, regulatsioonides ja   
 seadusandluses.
•  Võrdõiguslikkuse mõõtmine ja   
 mõjuanalüüsi viisid. 

•  Sooteadlikkus koolikeskkonnas   

 – miks ja kuidas mängib sugu   

 koolis rolli. 
•  Õpetajate roll stereotüüpide   
 edasikandja ja murdjana.
•  Sooaspekt õppekavas ja õppe-  
 kirjanduses, praktilised soovitused. 

“Sooteadlikkus koolis”   
tegevõpetajatele   

   Üliõpilased on soolise võrdõiguslik-  
 kuse ja võrdsete võimaluste suhtes  
 soodsamalt  meelestatud kui   
 Eesti elanikud üldiselt.

   Nagu kõik elanikud nii tajuvad ka   
 üliõpilased, et Eesti ühiskonnas on   
 meestel parem positsioon kui naistel.   

   Üliõpilased on arvamusel, et laste   
 olemasolu piirab naiste karjääri-  
 võimalusi tunduvalt sagedamini kui  
 meeste omi. 

   Tüdrukud ja poisid kogevad üld-  
 hariduskoolis erinevat suhtumist ja  
 ootusi, nt hinnatakse tüdrukuid   
 sama soorituse eest paremini.

   Hoolimata soolist võrdõiguslikkust  
 soosivatest hoiakutest on üliõpilaste  
 teadlikkus oma õigustest tööturul   
 pigem vähene.

Kõrgharidusega inimeste osa-

kaal rahvastikus. Tööturul on 

Eesti naised kõrgemalt haritud. 

Koolist väljalangejate hulgas 

on Eestis poisse üle kahe korra 

rohkem, kui tüdrukuid.

Matemaatikas on poiste ja 

tüdrukute teadmised võrd-

väärsed. 

Olulisteks peetavad oskused on 

poiste ja tüdrukute puhul täiesti 

erinevad. 

Erinevad oskused poistele ja 

nende tähtsus tüdrukutele.
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“Ühiskonna sooline tasakaal(utus)”   
sotsiaal- ja majandusala üliõpilastele   

“Sugu ja hariduse”   
õpetajaks õppijale  
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*Allikas: Eurostat 2012, 2013; Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013

*Allikas: Üliõpilaste uuring, Praxis 2015

*Allikas:  Haridustöötajate seminar, Praxis 2014


