
 

 

Lisa 1. Koolituskava1.-5. klassi õpetajate koolitamiseks 
 

Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus (1.-5. klass) 

 

Koolituse eesmärk on anda õpetajatele vajalikud eelteadmised, kuidas arendada õpilaste 
eluoskuseid ning viia läbi ennetustööd õppekava raames. 

Sihtrühm: klassiõpetajad, inimeseõpetuse õpetajad, tugispetsialistid. 

Osalejate arv koolitusgrupis: kuni 24 

Materjalid: igale osalejale paberkandjal ”Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.  

 

Osalejate õpiväljundid: 

• rakendab kriitilise mõtlemise ja otsuste langetamise oskuste, suhtlemisoskuste ning 
enesejuhtimisoskuste arendamise metoodikat; 

• mõistab ja rakendab efektiivsete koolipõhiste ennetusprogrammide põhimõtteid; 

• analüüsib Eesti noorte uimastitarvitamise hetkeolukorda ja suundumusi; 

• omab ülevaadet Eestis enamlevinud uimastitest ja kirjeldab uimastisõltuvuse kujunemise 
protsessi; 

• oskab ainetundides kasutada riikliku õppekava rakendamisel uimastiennetuse 
õpetajaraamatut. 

 

Koolitusel osalejate kodune ülesanne ja jätkutugi: 

Iga osaleja valib oma kooliastmest kaks aktiivtööd, mida rakendab järgneva 30 päeva jooksul 
ainetunnis, täidab tagasisideküsimustiku ning edastab selle koolitaja meiliaadressile. 
Koolituspäeval täismahus osalenutele ning aktiivtöö sooritanutele väljastatakse tõend. 

 

Koolitusel käsitletavad põhiteemad:  

• sissejuhatus teemasse ja õpetajaraamatu tutvustus; 

• ülevaade noorte uimastitarvitamise hetkeolukorrast, normatiivsete ootuste olulisus; 

• efektiivsete koolipõhiste uimastiennetusprogrammide põhimõtted; 

• õpetajaraamatu kontseptuaalsed alused; 

• otsuste langetamise metoodika; 

• ülevaade enamlevinud uimastitest ja uimastiseotuse astmed; 

• enesejuhtimise metoodika; 

• suhtlemisoskuste arendamise metoodika; 

• kokkuvõte koolitusest, koduse ülesande ja jätkutoe tutvustus.  
 



 

 

Lisa 2. Koolituskava 6.-9. klassi õpetajate koolitamiseks 
 

Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile (6.-9. klass) 
 

Koolituse eesmärk on anda õpetajatele vajalikud eelteadmised, kuidas arendada õpilaste 
eluoskuseid ning viia läbi ennetustööd õppekava raames.  

Sihtrühm: põhikooli inimeseõpetuse õpetajad, klassijuhatajad, koolis töötavad tugispetsialistid, 
aineõpetajad. 

Osalejate arv koolitusgrupis: kuni 24 

Materjalid: igale osalejale paberkandjal ”Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”. 

 

Osalejate õpiväljundid: 

• rakendab kriitilise mõtlemise ja otsuste langetamise oskuste, suhtlemisoskuste ning 
enesejuhtimisoskuste arendamise metoodikat; 

• mõistab ja rakendab efektiivsete koolipõhiste ennetusprogrammide põhimõtteid; 

• analüüsib Eesti noorte uimastitarvitamise hetkeolukorda ja suundumusi; 

• omab ülevaadet Eestis enamlevinud uimastitest ja kirjeldab uimastisõltuvuse 
kujunemise protsessi; 

• oskab ainetundides kasutada riikliku õppekava rakendamisel uimastiennetuse 
õpetajaraamatut. 

 

Koolitusel osalejate kodune ülesanne ja jätkutugi: 

Iga osaleja valib oma kooliastmest kaks aktiivtööd, mida rakendab järgneva 30 päeva jooksul 
ainetunnis, täidab tagasisideküsimustiku ning edastab selle koolitaja meiliaadressile. 
Koolituspäeval täismahus osalenutele ning aktiivtöö sooritanutele väljastatakse tõend. 

 

Koolitusel käsitletavad põhiteemad:  

• sissejuhatus teemasse ja õpetajaraamatu tutvustus; 

• ülevaade noorte uimastitarvitamise hetkeolukorrast, normatiivsete ootuste olulisus; 

• efektiivsete koolipõhiste uimastiennetusprogrammide põhimõtted; 

• õpetajaraamatu kontseptuaalsed alused; 

• otsuste langetamise metoodika; 

• ülevaade enamlevinud uimastitest ja uimastiseotuse astmed; 

• kanepi poolt ja vastu (väitlus); 

• enesejuhtimise metoodika; 

• suhtlemisoskuste arendamise metoodika; 

• kokkuvõte koolitusest, koduse ülesande ja jätkutoe tutvustus.  
  


