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Aktiivtöö. Mis mind kaitseb?

Teema: uimastite tarvitamise põhjused ja mõjud.
Alateema: uimastitarvitamise riski- ja kaitsefaktorid. 

Õpitulemused. Õpilane:
 • teadvustab levinumate riskikäitumiste ennetamise võimalusi ühiskonna tasandil*;
 • teab, mis on uimastitarbimist soodustavad ehk riskifaktorid ning mis kaitsefaktorid;
 • teab, et inimesed erinevad üksteisest nii isiksuse omaduste kui ka selle poolest, kuidas mõjuvad 

nende organismile uimastid.

Vajalikud materjalid. Töölehed.

Taust. Aastakümnete jooksul on püütud uuringute abil välja selgitada, miks ja kuidas 
uimastitarbimine alguse saab ning kuidas edasi areneb. Faktoreid, mis suurendavad 
uimastitarbimise tõenäosust, nimetatakse riskifaktoriteks. Faktoreid, mis uimastitarbimise 
tõenäosust vähendavad, nimetatakse kaitsefaktoriteks. Teoreetiliselt jagunevad nii riski- 
kui ka kaitsefaktorid dünaamilisteks (nt kodune olukord) ja staatilisteks (nt pärilikud tegurid). 
Igapäevaelus toimivad erinevate riskifaktorite kombinatsioonid. Mida rohkem riskifaktoreid 
omavahel haakub, seda haavatavam on inimene ja seda tõenäolisemaks muutub uimastite 
tarvitamine.

Tunni sissejuhatus. Selgitage õpilastele, et inimesed on väga erinevad. Me erineme üksteisest nii 
füüsiliste omaduste kui isiksusejoonte poolest; erinev on seegi, milline on uimastite mõju meie organismile. 
Mõned inimesed on uimastite toime suhtes väga vastuvõtlikud. Lisaks sellele mõjutab inimest keskkond. 
Mõnel õnnestub üles kasvada kodus ja käia koolis, mis toetavad nende arengut, kuid teisi ümbritsev 
keskkond võib soodustada uimastite tarvitamist ja kuritarvitamist.

Põhitegevused

1. Paluge õpilastel nimetada põhjuseid, miks mõned õpilased proovivad uimasteid, nii legaalseid 
(alkohol ja tubakas) kui ka keelatuid (narkootikume). Seejärel otsige koos põhjuseid, miks osa 
õpilasi otsustavad uimasteid mitte proovida.

2. Paluge õpilastel loetleda põhjuseid, miks mõned õpilased hakkavad uimasteid regulaarselt 
tarvitama. Kirjutage tahvlile järgmiste riskifaktorite valdkonnad ja paluge lastel põhjused 
(riskifaktorid) nende järgi rühmitada. 

Riskifaktorid
Individuaalsed Perega seotud Kooliga seotud Sõpradega 

seotud
Kultuurilis-

ühiskondlikud

Riskifaktoreid võib tahvlil kujundada ka ideekaardina.

3. Täiendage omalt poolt õpilaste öeldut (vt põhjalikku ülevaadet riski- ja kaitsefaktoritest peatükis 
III „Uimastitarvitamise põhjused“).

4. Selgitage, et on olemas ka kaitsefaktorid, mis aitavad uimastikasutamist ära hoida või edasi lükata. 
Tooge mõni näide, näiteks otsuste langetamise ja konfliktide lahendamise oskus, suhtlemisoskus, 
kõrge (adekvaatne) enesehinnang, tugevad peretraditsioonid jne.
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5. Jagage õpilastele töölehed ja paluge neid täita paaris. Pärast töö lõppu paluge õpilastel oma 
valikuid põhjendada. Eraldi võiks lasta välja tuua need kaitsefaktorid, mis on nende arvates kõige 
olulisemad.

6. Kui jätkub aega, siis vaadake õpilastega õppefilmi „Mõtteaine“ (soovitavalt osade kaupa, iga 
osa viis minutit). Viige läbi arutelu, võttes abiks filmiga kaasas oleva juhendmaterjali. Filmi võib 
vaadata ka järgmises tunnis. Filmi teemaks on uimastite toime organismile ja see on kättesaadav 
Tervise Arengu Instituudi kodulehel www.terviseinfo.ee. 

Põhisõnum. Rõhutage õpilastele, et riskifaktorid võivad teatud olukordades uimastikasutamist 
soodustada, kuid ei pane iseenesest uimasteid tarvitama. Samas vähendavad kaitsefaktorid 
uimastitarbimise tõenäosust ning ühtlasi leevendavad inimese haavatavust uimastite suhtes. Me 
ise saame kaasa aidata sellele, et oleksime kaitstud tervist kahjustava käitumise eest.

Lõiminguvõimalused. Töö pakub võimalusi lõiminguks ühiskonnaõpetuse (uimastitega seotud 
seadusandlus), ajaloo (kultuuritraditsioonid) ja bioloogiaga (pärilikkus).
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Tööleht 

Leia üles uimastitarvitamise kaitsefaktorid ning tee nende ette plussmärk (+). Lisa ka enda 
poolt neid kaitsefaktoreid, mis sinu arvates aitavad uimastite tarvitamist ära hoida.

+ Riski- ja kaitsefaktorid
head sportimisvõimalused kodukohas
head huvitegevuse võimalused kodukohas
pinged ja tülid perekonnas
pärilik eelsoodumus uimastite kuritarvitamiseks, mille põhjuseks on organismi 
ajukeemia ja ainevahetusprotsesside omapära
uimastitarvitamist lubavad seadused
hea edasijõudmine koolis
sõbrad, kes uimasteid ei tarvita
impulsiivne (järelemõtlematu ) käitumine
elukoha ja kooli vahetus
tõese informatsiooni teadmine uimastite kohta
rasked sündmused isiklikus elus
pere hea majanduslik toimetulek
head suhted ja mõistmine pereliikmete vahel
ülemäärane uudishimu, liigne soov riskeerida
väljakujunenud peretraditsioonid
kõrge enesehinnang
uimastite proovimine varases eas
uimastitarvitamist rangelt piiravad või keelustavad seadused
pereliikmed ei kasuta uimasteid
organism on uimastite suhtes väga tundlik
sõprade puudumine
iseenda austamine
oskus stressi ja negatiivsete tunnetega toime tulla
head suhtlemisoskused
uimastite kerge kättesaadavus 
uimasteid tarvitavad pereliikmed
suhtlemine uimasteid tarvitavate eakaaslastega
head probleemi- ja konfliktilahendusoskused
halvad õpitulemused koolis või koolist väljalangemine
head suhted kaaslastega
raske majanduslik olukord peres
oma tervise väärtustamine 
uimasteid soosiv hoiak meedias
huvitavad inimeseõpetuse tunnid
iseendale kindlaks jäämine, vajadusel kaaslaste ettepanekutest keeldumine
Minu arvates on olulised kaitsefaktorid veel:
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