Seksuaalkasvatuse teemalised interaktiivsed arutelud Põhja-Tallinna koolides 2017
Läbiviija: MTÜ Living for Tomorrow
Tellija: Põhja-Tallinna Valitsus
MTÜ Living for Tomorrow viis Põhja-Tallinna piirkonna koolides, ajavahemikul märts-aprill 2017, läbi seksuaalkasvatusalased arutelud 8-ndatele ja
osadele 6-ndatele klassidele nii eesti kui vene õppekeelega koolides. Kokku 5 venekeelset ja 10 eestikeelset grupitööd-arutelu, milles osales 273
õpilast - Ehte Humanitaargümnaasiumist, Karjamaa Põhikoolist, Kalamaja
Põhikoolist,

Kopli

Kunstigümnaasiumist,

Ristiku

Põhikoolist

ja

Pelgulinna

Gümnaasiumist. Kuna külastasime samu koole ja klasse teistkordselt vaid kolmeneljakuuse vahega siis oli tunduvalt lihtsam noortega koheselt kontakti saada, sest
mõlemad lektorid olid noortele teada. Kõik noored mäletasid esimesel kohtumisel
läbiviidud harjutuse „Situatsioonipuu“ lahendamist ning tehtud kokkuvõtet ja
järeldusi.
Vene – ja eesti õppekeelega koolid on väga erinevad, esimesed on palju
autoritaarsemad ning isegi teatud materjalide (nagu voldik, mis sisaldas infot,
kuidas õigesti kasutada kondoomi tekitas õpetajates ärevat hoiakut). Samas
õpilaste hulgas on seksuaalsuhete ja rasestumise teema aktuaalne. Vene
õppekeelega koolides viis lektor Olena Valdenmaiier läbi põhiliselt suhetele suunatud grupitöid. Esimene neist oli „Ootused poistele ja tüdrukutele“,
kus poiste ülesanne oli kirjeldada oma ootusi tüdrukutele ja vastupidi. Hiljem töid arutledes esitas lektor noortele küsimusi nagu: missugused oleksid
reaalsed suhted nimetatud ootustele ja kuidas mõjutavad stereotüübid nende omavahelisi suhteid? Klasside aktiivsus eneseväljenduse osas oli erinev
kuna noorte küpsusaste oli individuaalne. Noortel, kellel olid seksuaalkogemused paelusid teemad rohkem kuna nad oskasid samastuda, teised aga
lähtusid aruteludes teoorias. Esile kerkis vägivalla teema, mida kohati isegi normaliseeriti, ilmselt siin tuleb aluseks võtta ka kultuuritausta.

Teine harjutus oli individuaalsem: „Suhtumine seksuaalsusega seotud
sõnadesse“, mille eesmärk oli võimaldada noorel väljendada oma
arvamust, suhtumist ja seda põhjendada.
Eesti õppekeelega koolides viis lektor Sirle Blumberg läbi kaks
grupitööd, üks nendest oli: „Abigale lugu“ ning teine oli õpilastele
antud ülesanne moodustada väljaprinditud A4 lehtedest „Kondoomi
õige kasutamise“ rivi. Viimane harjutus tekitas suurt elevust ja
aktiviseeris noori tegutsema ühe suure meeskonnana.
„Abigale lugu“ oli grupiharjutus, kus eraldi poisid ja tüdrukud pidid etteantud loos
jaotama tegelased käitumise/otsuste/valikute põhjal pingeritta. Selline meetod
andis noortel võimaluse teineteist kuulata ning kordamööda rääkida ja põhjendama
grupi hoiakuid. Kerkisid üle
küsimused:

kas

armastuse

nimel võib teha kõike? Kas
sõprus

on

tugevam

kui

armastus, kas nende vahel
saab

valida?

Kas

aus

ülestunnistus või petmine? Kas
vägivallale

on

õigustust?

Arutelu oli väga aktiivne ning teema intrigeeriv, sest antud lugu sai kohandada ka reaalse elu

situatsioonidega.
Veel oli meil erakordne võimalus kaasata loengutesse praktikanti Itaaliast, Bologna Ülikoolist, kes viibis meie organisatsioonis 2 kuud. Enne
grupitööde läbiviimist klassides, õpetasime noortele 7 itaaliakeelset seksuaalsusega seonduvat sõna, mida püüdsime koos ära arvata ning ka
itaaliapäraselt hääldada. Noorte hulgas tekitas see suurt elevust ning võimaldas tutvuda kultuuriliste/traditsiooniliste eripäradega.
Meie hinnangul möödusid õpilastega kohtumised väga heas õhkkonnas, kus oli ruumi rohketele aruteludele, eneseväljendusele, interaktiivsusele ja
teadmiste jagamisele ning kinnitamisele. Taoline metoodika õigustab end igati ja on ilmselt mitte väga tavapärane tunni läbiviimise vorm.
Loomulikult ei tähenda see veel seda, et noorte riskikäitumine võiks nii lühikese ajaga muutuda, kuid kui taolisi programme viidaks läbi järjepidevalt
planeerides, siis oleks sel pikemas perspektiivis kasutegur ja muutused nähtavad.
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kuupäev
16.03.2017
27.03.2017
28.03.2017
31.03.2017
03.04.2017
04.04.2017
06.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
07.04.2017
17.04.2017
19.04.2017
24.04.2017
24.04.2017
24.04.2017

Kell
11.35
08.00
08.55
08.55
11.40
13.35
11.00
13.10
08.15
12.25
14.05
11.00
09.00
10.00
11.10
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Kool
Kopli Kunstigümnaasium
Ehte Humanitaargümnaasium
Ehte Humanitaargümnaasium
Ehte Humanitaargümnaasium
Ristiku Põhikool
Ristiku Põhikool
Kalamaja Põhikool
Kalamaja Põhikool
Karjamaa Põhikool
Karjamaa Põhikool
Kalamaja Põhikool
Kalamaja Põhikool
Pelgulinna Gümnaasium
Pelgulinna Gümnaasium
Pelgulinna Gümnaasium
KOKKU

Klass
8b
8c
8a
8b
8vk
8
8b
8a
8b
8a
6b
6a
8ak
8b
8c

Õpilasi
20
19
21
26
4
11
13
17
18
13
21
26
20
23
21
273

