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ESFi keskkonnahariduse arendamise 
programmi tulemused Eestis
Euroopa sotsiaalfondi keskkonnahari-
duse arendamise programmi raames 
on Keskkonnaameti eestvõttel aastail 
2011–2015:
• Tehtud uuring õpetajate koolitusvaja-

duse, õppevahenditega varustatuse ja 
võrgustikukoostöö kohta (www.kesk-
konnaharidus.ee/keskkonnahariduse-
alased-uuringud/).

• Koolitatud 567 lasteaedade ja üld-
hariduskoolide õpetajat ning mit-
teformaalse keskkonnahariduse 
spetsialisti säästva arengu aktiivõp-
pemeetodite teemal (lk 11).

• Käinud koos keskkonnahariduse 
maakondlikud ümarlauad (www.
keskkonnaamet.ee/teenused/kesk-
konnaharidus-2/keskkonnahariduse-
umarlauad-3/).

• Peetud 24 piirkondlikku keskkonna-
hariduskonverentsi ja tänavu 22.–24. 
aprillil Tallinnas rahvusvaheline 
säästva arengu hariduse konverents 

(www.keskkonnaharidus.ee/foto-ja-
video-pank/).

• Loodud tele- ja raadiosaated „Ökos-
koop” Vikerraadios ning „Mõistlik ja 
mõttetu” ETV-s, teavitamaks üldsust 
säästvast arengust: (vikerraadio.err.
ee/l/okoskoop ning etv.err.ee/l/elu-
saated/moistlik_voi_mottetu).

• Koostatud kaheksa uuenduslikku 
õppevahendit, mida hakatakse kasu-
tama paljudes keskkonnaharidust 
pakkuvates keskustes (tutvustused 
www.keskkonnaharidus.ee).

• Ilmunud kümme numbrit Keskkon-
nahariduslehte, nii eesti kui ka vene 
keeles (www.keskkonnaamet.ee/tee-
nused/keskkonnaharidus-2/esf-prog-
ramm-keskkonnahariduse-arenda-
mine/keskkonnahariduse-teabeleht/).

• Peagi saab valmis poolsada filmi-
klippi säästva arengu teemadel; need 
tehakse huvilistele kättesaadavaks 
portaalis www.keskkonnaharidus.ee.

Keskkonnaameti poolt tellitud säästvat arengut toetava hariduse eesmärkidele ja 
põhimõtetele vastavad 50 kuni 5 minutilist õppeklippi on suunatud peamiselt põhi-
kooli ja gümnaasiumi õpilastele. Õppeklipid koos juhendmaterjaliga on alates 2015. 
aasta sügisest kõigile kasutatavad läbi keskkonnahariduse portaalis maario masing

Sel aastal on looduskaitsekuu  
teemaks „Eesti maastikud”

Kolm küsimust uuele keskkonna- 
ministrile Marko Pomerantsile

Mida on ühist lehmakoogil ja Lottel?

Viiskümmend rohelist varjundit  
ehk isemoodi keskkonnaõpe

Kuidas keskkonnaharidus Eestis  
areneb ja kuhu võiks liikuda?

Ida-Virumaa keskkonnahariduse  
töö käib värske arengukava järgi

Tagasivaade: säästvat arengut  
toetav täienduskoolitusprogramm

Keskkonnaharidusleht – 7 aastat  
häid kogemusi ja harivaid uudiseid

• Tiražeeritakse 3 õpetajate heaks-
kiidetud õppematerjali erinevatele 
kooliastmetele, mis saadetakse hari-
dusasutustele alates septembrist 
käesoleval aastal.

• Programmi tulemustest saab põhja-
liku ülevaate 18. juunil Tartus toimu-
val lõpuseminaril. Registreerumise 
avame kuu enne seminari, jälgige rek-
laami.

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) kaasra-
hastatava programmi „Keskkonna-
hariduse arendamine” eesmärgiks on 
anda arengutõuge keskkonnahariduse 
arendamisele nii üld- kui ka kooliväli-
ses hariduses. Programm algas 2011. 
aastal ning selle lõpp on planeeritud 
2015. aasta augustisse. Programmi 
elluviija on Keskkonnaamet ning raha-
line maht on 3,2 miljonit eurot, millest 
85% on saadud ESFi vahenditest.
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Sel aastal on looduskaitsekuu 
teemaks „Eesti maastikud”
Maastik on meie ühine avalik eluruum. 
Maastiku peale inimesed üldiselt iga-
päevaselt väga ei mõtle, kuid see ümb-
ritseb meid ometi kõikjal ja pidevalt. 
Maastikul on suur avalikkust ühendav 
roll – nii kultuurilises, ökoloogilises kui 
ka sotsiaalses mõttes.

Meil kõigil tekib sõnaga „maastik” oma 
visuaalne mõttepilt ning sageli on see 
seotud just ühe hingeomase ja kõige arm-
sama paiga või maastikutüübiga. Kellele 
on see künklik Lõuna-Eesti, kellele ranna- 
või puisniidud, kellele paksud laaned või 
kellele hoopis tuttav linnapanoraam ja 
tänavanurk. Sageli tunnetame koju jõud-
mist kui naasmist tuttavale „pildile”.

Maastiku oluline osa on inimene, 
kes seda kujundab. Iga paik maastikus 
on kujunenud tuhandete aastate jook-
sul looduse ja inimese ühistegevuse 

tulemusena. Meie pärandkooslused –  
ranna- ja puisniidud, loopealsed ja 
alvarid – on suurepärane näide sellest, 
kuidas inimtegevus on vorminud sellise 
maastiku, mis on nii looduslikult rikas 
kui ka samal ajal meile väga omane. 
Meie mosaiikne põllumaastik talude, 
külade ja linnadega ilmestab Eesti asus-
tuse tuhandete aastate pikkust arengut 
looduse ja inimese koosmõjus. Kõigel oli 
oma koht, mõte ja väärtus, miski polnud 
kasutu. Selle arengu tulemus on meie 
ainuomane ja kodune kultuurmaastik.

Olles temas elava ja tegutseva ini-
mese väljendusvahend, peegeldab  
kultuurmaastik inimese olemust. See-
tõttu pööramegi sel korral looduskait-
sekuul tähelepanu kõigile maastikele, 
mitte üksnes looduslikele või silma-
paistvatele, ning räägime inimese rollist 
nende kujundamisel.

Algatame arutelu Eesti rahvusmaas-
tike valimise üle, milleks on tehtud 
suur eeltöö maakonnaplaneeringutes. 
Tahame teadvustada, miks ja milli-
sed maastikud on olulised ning kuidas 
nende väärtust säilitada ja suurendada 
nii linnas kui maal. Kuna maastikud 
muutuvad pidevalt, siis just meie täna 
tehtavad otsused on need, mis kujun-
davad homseid maastikke.

Arutagem looduskaitsekuu jooksul 
üheskoos, milline on see pärand ja need 
maastikud, mida me ise kujundada ja 
endast maha jätta soovime.

Leelo Kukk
Keskkonnaamet,  

peadirektori asetäitja
Urve Sinijärv

Keskkonnaministeerium, looduskaitse 
osakonna peaspetsialist

mati kose

 anne-ly feršel merike palginõmm

 merike palginõmm

 allar liiv
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Kolm küsimust uuele keskkonna-
ministrile Marko Pomerantsile
Milline on teie isiklik kokkupuude kesk-
konnaharidusega?

Tuntud keskkonnahariduse ekspert 
Asta Tuusti väidab, et mul on olnud roll 
Sagadi Looduskooli saamisloos. Me käi-
sime ühte sellist kooli Taanimaal vaa-
tamas ja sealt see asi kuidagi arenema 
hakkas. Tegelikult on minu roll selle 
konkreetse kooli puhul väike.

Olen asutanud Porkuni Paemuu-
seumi, mõeldes, et lähen vanematele 
geoloogidest kolleegidele appi, aga 
läks nii, et nemad tulid mulle abiks. Nii 
on paemuuseum juba üle kahekümne 
aasta Porkunis asunud ja pakub täna ka 
loodusharidusprogramme.

Sealsamas Porkunis peetakse juba 
paarkümmend aastat laste folkloorifes-
tivali Porkuni Pillar, mille teine päev on 
olnud loodushariduslik. Nii on seesama 
Asta olnud Metsaemaks ja mina sõltu-
mata oma ametist Kivivanaks, õpetades 
lastele loodustarkusi. Lisaks on pundis 
veel Kalaema.

Olen õpetanud lasteaednikke teemal 
„Kuidas teha vahet ööbikul ja kasel?”.

Seega midagi nagu oleks ja loetelu 
pole täiuslik.

Mida peate uue keskkonnaministrina 
prioriteediks keskkonnahariduse vald-
konna arendamisel?

Ma annan endale aru, et mu vastus 
kisub küsitud vaost välja ronima, aga 
vastan ikkagi järgnevalt.

Minu meelest pole põhjust pabis-
tada noorte pärast, kes moel või teisel, 
kas kooliprogrammi või juba konkreet-
semalt mõtestatud keskkonnahariduse 
süsteemi kaudu nii täna kui edaspidi 
teadmisi saavad.

Vaeva tuleb näha tänaste täiskasva-
nud maaomanike, ettevõtjate ja muidu 
huvilistega – et planeeringuprotsessides, 
kaitse-eeskirjade aruteludel ja keskkon-
namõjude hindamiste aruteludel kesk-
konnakaitseliste argumentide tagamaid 
rohkem avataks. Selgitada näiteks, kust 
tuleb ja millel põhineb arusaam, et hoo-
neid metsamaale ei püstitata.

Ei piisa ka sellest, et teinekord 
öelda, et mõni direktiiv käsib üht- või 
teistviisi käituda. Miks selline direktiiv 
mõistlik on, see tuleks lahti rääkida. Kui 
ma saame üle „keelebarjäärist”, on ka 
ühist arusaama lihtsam saavutada.

Uues koalitsioonileppes on kirjas mitu 
olulist keskkonnaharidust puudutavat 
punkti. Üks esimesi neist on kaasajas-
tada keskkonnahariduse arengu- ja 
tegevuskava. Millise tempoga on plaa-
nis liikuda ja mis on Teie ootused sellele 
kavale – millistele küsimustele peaks 
see eelkõige vastama?

Keskkonnahariduslikke tegevusi on 
me haldusalas kümneid, ega nendega 
midagi juhtu, kui kohe arengu- ja teg-
vuskava ei teki.

Keskkonnaharidus on olnud vald-
kond, kus lisaks kodumaistele vahendi-
tele on ka Euroopa Liidu maksumaksja 
panustanud ja eks ta tee seda veel 
edaspidigi. Küsimus on selles, kuidas 
me olukorras, kus valdkonda on kenasti 
investeeritud, ka oma kahaneva mak-
sumaksjate hulgaga keskkonnahari-
duse tungalt suudame lõõmamas hoida. 
Küllap jõuab teema moel või teisel mu 
töölauale. Valitsuse 100 päeva plaani 
seda panema ei pea.

Marko Pomerants erakogu
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Mida on ühist lehmakoogil ja Lottel?

Õiglane kaubandus
Teostaja: loovagentuur Pult OÜ

Õppevahend selgitab õiglase kauban-
duse vajalikkust ja olemust. „Põhja” 
ja „lõuna” vahel toimuvad kauban-
dussuhted on suureks probleemiks 
arengumaadele – sage on inimõiguste 
eiramine, sotsiaalsete tagatiste puu-
dumine, ulatuslikud keskkonnakah-
jud. Käsitletakse õiglase kaubanduse 
teemasid banaani, puuvilla, kohvi ja 
kakao näitel. Iga teema sissejuha-
tuseks vastavad õpilased küsimus-

tele ning avastavad põnevaid fakte. 
Punktide kogumiseks on õppevahen-
dil abiks „arvelaua” nupud. Pärast 
küsimuste-vastuste vooru selgitab 
õpetaja banaani, kohvi, kakao või 
puuvilla kasvatamisega seondu-
vaid peamisi probleeme ning räägib, 
kuidas õiglane kaubandus püüab 
neid lahendada. Seejuures on abiks 
õppevahendi teisel küljel paiknevad 
tekstid.

Kus on elu säästlikum ja mõistlikum?
Teostaja: loovagentuur Pult OÜ

Õppevahend aitab õpilastele selgi-
tada, kuidas erinevad majapidamised 
ja perede elustiil mõjutavad kesk-
konda ja tarbimist. Õpilased saavad 
anda punkte neljale tüüpilisele Eesti 
leibkonnale, kelle elustiili ja käitumise 

kohta leiavad infot mängukaartidelt. 
Mäng on täitnud oma eesmärgi, kui 
õpilased mõistavad, millised on pea-
mised keskkonda ja ressursse koor-
mavad igapäevategevused ning taju-
vad detailide kõrval suurt pilti.

Lotte loodusmäng
Teostaja: Digital Learning Systems OÜ

Suur kohver, 864 loodusteemalist 
küsimust ja vastust – see on Lotte 
loodusmäng. Eesmärk on leida digi-
taalse (rääkiva) mängupliiatsi abiga 
mängukaardilt õiged vastused Lotte 
esitatud küsimustele. Õigeid vas-
tuseid teab elukogenenud ja maa-
ilmas paljunäinud onu Klaus. Küsi-
musi ja vastuseid on nii kergemaid 
kui raskemaid ning nende vahel 
valimine käib hetkega.

Sel kevadel valmisid Keskkonnaameti 
koordineeritava Euroopa Sotsiaalfondi 
programmi „Keskkonnahariduse aren-
damine” toel säästva arengu haridust 
toetavad õppevahendid. 

Aasta tagasi valiti ideekonkursile laeku-
nud 28 töö hulgast välja 8 uudse õppe-
vahendi ideed, mis on nüüdseks võtnud 
maisema vormi. Savimaja komplekt, 
rannaniidukohver, keskkonnakompass, 
avastusrada, NatureGate eLoodus ja 
kolm lauamängu on ideekonkursi tule-
mus, mida saab edaspidi kasutada üle 
Eesti asuvates keskkonnaharidust pak-
kuvates keskustes. Sel talvel toimusid 
ka õppevahendite kasutamise koolitu-
sed keskuste spetsialistidele.

Igal õppevahendil on oma kindel 
sihtrühm, kellele ta on loodud. See ei 
välista aga õppevahendi laiemat kasu-
tust, võimalusi on lõpmatult palju, kõik 
oleneb kasutaja loomingulisusest ja 
huvist. Usume, et õppevahendid leiavad 
aktiivset kasutust keskkonnaharidus-
keskustes ja aitavad seal pakutavaid 
õppeprogramme põnevamaks muuta.

Rannaniidukohvri, savimaja komp-
lekti ning mängude jaotuse keskkkonna-
hariduskeskuste vahel leiab www.kesk-
konnaharidus.ee.
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Rannaniidukohver
Teostaja: OÜ Sooprojekt

Ekspositsioonina ja kaasas kantavana 
võimaldab õppevahend tutvustada 
Eesti rannaniite ja niite üldiselt ning 
niitude elustiku komponentide olu-
lisust ökosüsteemi toimimisel, seal-
hulgas inimese tegevuse olulisust ja 
vajalikkust. Õppevahend keskendub 
loomasõnnikule ja selle rollile nii-
duelustikus, komplektis on viie eri-
neva kodulooma sõnnikunäidised. 
Eelmisel suvel ületas uudis Keskkon-
naameti suurest lehmakookide ostust 
meediakünnise, nüüd siis saab neid 
„kooke” juba oma silmaga vaadata. 

Lisaks leiab kohvrist kolm temaa-
tilist videofilmi: „Lehmakoogi elu-
ring”, „Koduloomad rannaniidul” ning 
„Väike ülevaade rannaniidu majan-
damisest”. Kohvris on ka 62 tavali-
semast rannaniidu taimest koosnev 
kiletatud herbaarium, kümne sõnni-
kul elava ja toituva putuka kogu, kaks 
vakstustendi rannaniidu profiili läbi-
lõikega ning toiduvõrgustikuga, mida 
saab kasutada nii niidul kui siseruu-
mides, iseseisvaid ülesandeid lahen-
dada võimaldavad töölehed, ristsõnad 
ja pildiviktoriinid.

NatureGate eLoodus
Teostaja: 5D Vision OÜ

Veebipõhine õppevahend elusloo-
duse objektide tundmaõppimiseks, 
määramiseks, vaatlemiseks. Kasu-
tajad saavad osaleda sisuloomes nii 
individuaalselt kui ühisõppeliselt. 
Õppevahend on avatud metoodika 
laiendamiseks ja mugandamiseks 
vastavalt vajadustele. Sihtrühmaks 
on põhikooli- ja gümnaasiumiõpila-
sed ning kõik loodusehuvilised.
e.loodus.ee

Keskkonnakompass
Teostaja: SA Roheline Maakond

Veebipõhine õppevahend, mille abil 
valmistavad õpilased koolis õpetaja 
juhendamisel ette külaskäigu kesk-
konnahariduskeskusesse. Keskkon-
nakompass lõimib erinevaid õppe-
aineid ning sobib ka koosluste ja 
liikide tundmaõppimiseks. Peamine 
sihtrühm on põhikool, kuid sobib ka 
gümnaasiumiõpilastele uurimusliku 
õppe läbiviimiseks.
keskkonnakompass.ee

Avastusrada
Teostaja: Tallinna Ülikooli Ökoloogia 
Instituut

Veebipõhine õppevahend, mille abil 
saab luua mänguliste tegevustega 
avastusradu ehk interaktiivseid 
juhitud jalutuskäike läbi kindlaks 
määratud punktide ja tegevuste. 
Rakendus võimaldab uurimusliku 
õppe ja praktilise tegevuse kaudu 
lõimida nii loodusteadusi kui huma-
nitaaraineid.
avastusrada.ee

Savimaja komplekt
Teostaja: MTÜ Equilibre

Õppevahendi kasutamine võimal-
dab tutvustada nii Eestis kui Euroo-
pas laiemalt kasutatud traditsiooni-
list halupuude/savi- (cordwood) ja 
savi-liiva-põhu (cob) ehitustehni-
kat. Eesmärgiks on tutvustada ka 
taastuvaid energiaallikaid. Vahendi 
juurde on pakutud lihtsad elektri-
ühendused, et panna põlema val-
gusti ja teha elektrimõõtmisi, mis 
võimaldavad luua ning ise läbi teha 
lihtsaid ja väikese keskkonnakoor-
musega lahendusi elektri saami-
seks.
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Viiskümmend rohelist varjundit  
ehk isemoodi keskkonnaõpe
Raamatus „Kust tulevad head ideed?” 
tõdeb teaduse populariseerija ja mee-
diateoreetik Steven Johnson: „Selleks, 
et tuleks hea idee, ei ole vaja istuda 
uhkes üksinduses ja mõelda suuri mõt-
teid. Hea idee sünniks on vaja lauale 
tõsta võimalikult palju eri vaatenurki.”

Just seda tegid Kukehelbed – rühm loo-
valt mõtlevaid ning keskkonnaharidust 
südameasjana võtvaid filmitegijaid, 
kirjastajaid, õpetajaid –, kes said 2013. 
aasta hilissügisel kokku ja käisid lauda 
ideed, milline võiks välja näha üks täna-
päevane keskkonnahariduslik video-
õppe materjal. Esimese, „teeme siis 
teistmoodi keskkonnaharidust” mõtet 
kandva stsenaariumi valmimiseni kulus 
paar kuud arutelusid ja analüüsi; vahe-
peal tunduski, et asjast ei saa asja ja kui 
saakski, siis kuidas kogu seda tegevust 
rahastada... Aga talve hakul oli stsenaa-
rium valmis ja Kukehelbed asusid entu-
siastlikult filmivõtteid ette valmistama –  
paberil võib kõik ju tunduda kena, aga 
seda, mismoodi asi tegelikult on, näeb 
alles siis, kui materjal on „purgis” ja 
monteeritud.

Samal ajal kui Kukehelbed kaa-
meratega suristasid ja montaažilaual 
värve kruttisid, kuulutas Keskkon-
naamet välja 50 keskkonnateemalise 
õppeklipi hanke. Asjaolude kokkulan-
gemine? Küllap jah, sest ühtäkki oli 
loovmeeskonnal võimalus oma ideed 
laiemalt jagada ja testida ning leida 
võimalusel oma pöörasele projektile 
ka rahastust.

Ju pudenes teistmoodi mõtlemise 
seeme viljakasse pinnasesse, sest 2014. 
aasta kevadel anti režissöör Rasmus 
Merivoo juhitud Kukehelveste loov-
meeskonnale roheline tuli poolesaja 
õppeklipi valmistamiseks.

Julge tellija on iga looja unistus
Aasta hiljem, aprillis 2015, on klipid 
valmis, tööle on leitud vaimukas üld-
pealkiri „50 rohelist varjundit” ning 
valitud vaatajate ees on saadud ka 
esimesed tuleristsed. Filmide testvaa-
tajate seas on nii õpetajaid, teleinimesi 
kui peamiselt siiski eri vanuses noori – 
neid, kellele filmid tegelikult suunatud 
on. Üks on kindel, „rohelised varjundid” 
ei jäta külmaks ühtegi vaatajat!

Keskkonnahariduslikud õppeklipid 
jagunevad üheksa peateema alla:
1) „Ökoloogilised õpiprotsessid”,
2) „Ilm ja kliima”,
3) „Eesti looduse arengulugu”,
4) „Elurikkus ja looduskaitse Eestis”,
5) „Eesti loodusvarad ja nende kasuta-

mine”,
6) „Tarbimine”,
7) „Keskkonnaprobleemid”,
8) „Säästev areng ühiskonnas”,
9) „Universumi ja elu evolutsioon”.

2–5minutiliste lavastuslike lühifilmide 
ülesehitus on kõikides teemades ühesu-
gune: esimeses osas saab (ka üle võlli) 
nalja, lõpuosas esitab näitleja teemako-
hase teadusliku definitsiooni ning toob 
mõne näite. Selline lahendus peaks 
kõnetama põhikooli vanema astme õpi-
lasi, aga laiemalt ka kõiki neid, kel oma 
elus keskkonnateemadega kokkupuudet 
on. Ehk siis meid kõiki.

„Head ideed ei taha vabalt rännata, 
need tahavad ühenduda, seguneda, are-
neda. Ideed peavad kontseptuaalsete 
piiride kompamisega end uuesti leiu-
tama. Ideed tahavad üksteist täiendada 

Millilne roheline varjund on Eesti maastike tekkel, saab näha juba mõne kuu pärast maario masing
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samamoodi, nagu tahavad nad ükstei-
sega võistelda,” ütleb Steven Johnson.

Õpetaja saab valida, kas mängib 
teemakohase klipi tunni alguses „isu-
tekitajana” ette, näidates ära terviku 
(lugu+definitsioon) või näidates vaid 
lugu, katkestades klipi definitsooni 
kohal, algatades diskussiooni ning tunni 
lõpus jõudes teadusliku selgituseni.

Lühifilme toetavad töölehed, mis 
annavad inspiratsiooni teemaarendus-
teks ning sisaldavad paari teemakohast 
küsimust, millele kas üksi või rühma-
tööna vastata. Taustamaterjal, mille 
projekti teadustoimetaja Ivo Krustok 
koostas küll peamiselt meeskonnale 
inspiratsiooniks ja ideede arendami-
seks, jääb samuti õpetajatele kättesaa-
davaks – et julgustada, anda ideid, ins-
pireerida. „50 rohelist varjundit” võiks 
anda tõuke, et jutustada oma lugusid; 
lavastada lühifilme; minna mäkke, 
jõele, keskkonnajaama ning saada 
elamus otseallikast.

Kukehelveste varjundirohke roheline 
ei ole jätnud külmaks ka ergu närviga 
täiskasvanuid. ETV meelelahutustoime-
tuse juht Mart Normet teatas peale klip-
pide nägemist, et tegu on kahtlemata 
ühe õnnestunuma hankega tema tele-
töö-ajaloos: „Minu sügav kummardus 
tellija ees, kellel on julgust alla kirju-
tada sellisele lähenemisele! Julge tellija 
on iga looja unistus! On siiras rõõm, et 
see just selle projektiga on juhtunud.” 
Eesti Rahvusringhäälinguga kokkuleppel 
toimub klippide tele-esilinastus tänavu 
sügisel ETV-s.

Lapsesuu ei valeta
Loovmeeskonna lähtekohaks oli pidev 
koostöö tulevase vaatajaga ehk laste 
ja noortega, kes järgnevad… võib-olla 
kah viiskümmend aastat… neid klippe 
koolitunnis ja netis kasutama hakkavad 
ning loodetavasti annavad tehtule oma 
hinnangu lühifilme sotsiaalmeedias 
sõpradega jagades. Režissöör Rasmus 
Merivoo ning projekti produtsendid 
on hoidnud tihedat sidet nii omade 
(Rasmus on Kuusalu keskkoolis õpe-
taja) kui tuttavate õpilastega, küsinud 
tagasisidet filmistsenaariumitele ning 
valmis klippidele. Rääkimata sellest, 
et koos professionaalsete näitlejatega 
osales filmivõtetel kümneid kooliõpi-
lasi, rahvateatri näitlejaid ja kohalikke 
„ekstraid” Kuusalu vallast. Sestap võib 
julgelt öelda, et kõik stsenaariumimuu-
tused, ootamatud pöörded ning täiesti 
uute ideede realiseerumine võtteplatsil 
on niinimetatud esmase sihtrühmaga 
läbi arutatud ja kooskõlastatud. Ideed 
tahavad ühenduda, seguneda, areneda!

Tallinna 12–15aastaste koolinoorte 

testgrupile näidati viit lühifilmi, seal-
hulgas vastakaid arvamusi tekitanud 
klippe „Rohepesu” ja „Võõrliigid”. Pro-
dutsentide huvi oli kuulda otsereakt-
siooni, sestap jälgiti esitlusruumis toi-
muvat tähelepanelikult. Algul valitses 
ruumis tähelepanelik vaikus, siis kostu-
sid esimesed naeruturtsatused. Definit-
siooni kohal vaikis rühm taas.

Ja kommentaarid ruumist väljudes: 
„Jumala geniaalsed on need, tabavad, 
mitmekihilised. Tahad mitu korda vaa-
data, detailide pärast. Ainult rohepesu 
klipis need, kes varateismelisi noori 
mängisid, olid kahekümneaastased ja 
see oli piinlik,” rääkis 14-aastane Erik. 
„See oli ju taotluslik, selle filmi mõte 
oligi, et oleks väga halb ja saaks aru, 
kui kahepalgeline öko võib olla,” räägib 
15-aastane Mattias. „Väga hästi on 
tehtud kõik need filmid, tabavad. See 
definitsiooni osa on väga hea, õpiks küll 
nende järgi.”

Noored kinnitavad kui ühest suust, 
et viie filmi põhjal on asi šeeri (jaga-
mist) väärt ning uurivadki, millal saak-
sid hakata sõpradele klippe näitama.

Noorukid tõdesid üsna üksmeel-
selt, et mõnigi õpetaja on võib-olla liiga 
vana või kinni aegunud arusaamades, 
et üldse aru saada, mis toimub. Ka võib 
takistuseks saada valmisolek tehnikat 
kasutada, oskus seda teha või vajaliku 
tehnika olemasolu koolis. Seega prob-
leeme on. Aga kui on tahtmist, siis leiab 
lahenduse ka keerulises olukorras. „Kui 
õpetaja ütleb, et ei saa neid filme tunnis 
vaadata, sest pole tehnikat, siis saab 
YouTube’ist ju igaüks ise vaadata. Päris 
kindlasti hakkavad need filmid igal pool 
keskkondades levima, sest need on 
geniaalsed,” lisas 15-aastane Mattias.

Keskkonnateadlane ja „ökoloogik”, 
PhD Kristjan Piirimäe on aastaid koolis 
teismelistele bioloogiat õpetanud. 
Olles klipid ära vaadanud, jääb Piiri-

mäe mõneks ajaks mõtlikuks: „Meil on 
õppematerjalide defitsiit, ma olen tunde 
valmistades hullult raamatukogudest ja 
andmebaasidest otsinud, mida lastele 
näidata. Planet Earthi ja dokumentaal-
filme, kõike, mida kätte olen saanud. 
Minu jaoks jäävad need klipid tunnis 
näitamiseks liiga lühikeseks, ehkki defi-
nitsiooni osa on adekvaatne. Mina näi-
taksin videoid, mis ei ole alla 10 minuti. 
Selle aja peale, kui saad heli timmitud ja 
lapsed vakka, on see lühiklipp juba läbi. 
Üldse oleksin teinud tummfilmiklipid või 
pooletunnised – klassis on raske saa-
vutada vaikust. Keegi hakkab naerma, 
siis läheb lärmiks, keegi ei saa enam 
aru, mis toimub. Pooletunnises võiksid 
olla kordamisküsimused seal sees. Aga 
kindlasti meeldib see projekt noortele 
hullult ja üldhuvi tekitajaks on sobilik.”

Edu sõltub õpetajaist
Piirimäe jutust koorubki välja see, mil-
lest tellija, tootja ja rida eksperte on 
korduvalt rääkinud – „50 rohelise var-
jundi” edukuse võti on õpetaja käes. Kui 
juhtub olema halb päev lisatöö tegemi-
seks või videoprojektor ei häälestu, on 
lihtsam lühifilme üldse mitte näidata. 
See, et filmide tegelikud adressaadid – 
põhikooli vanema astme koolinoored –  
kiidavad ja ei karda moraalinormide 
murdumist või kapikolle, ei pruugi õpe-
taja jaoks olla piisav argument, et klassi 
ees seistes anda vastuseid ka ebamuga-
vatele küsimustele.

ETV meelelahutustoimetuse juht 
Mart Normet ütleb, et seekord tuleb 
meil ebamugavustsoonist välja tulla: 
„Need klipid hakkavad oma elu elama – 
mida rohkem, seda parem.” Sügisel, mil 
ETV eetrisse jõuavad erisaated, saame 
teada. Õpetajatele tuleb soovida julgust, 
karismat ja inspiratsiooni noorte hoia-
kute kujundamisel.

Ylle Rajasaar

Jim Ashilevi kehastatud hipi on peategelane säästlikku transporti kajastavas 
videoklipis maario masing
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Kuidas keskkonnaharidus Eestis 
areneb ja kuhu võiks liikuda?

Koolide headeks partneriteks on suurepärased looduskeskused

Asta Tuusti 
RMK Sagadi 
metsakeskuse 
arendusjuht

Mitte kunagi varem pole keskkonna-
hariduse olukord olnud Eestis nii hea 
kui praegu.

Iga õpetaja nii koolis kui ka las-
teaias lähtub riiklikest õppekavadest, 
mis on olemuselt säästvat arengut 
toetava hariduse õppekavad.

Koolide headeks partneriteks on 
suurepärased keskkonnaharidus- ja 

looduskeskused, mis on viimastel 
aastatel läbi teinud nii sisulise kui ka 
vormilise uuenemise. Siin on põnevad 
ekspositsioonid ja innustunud juhen-
dajad.

Me vajame koostööd ja läbimõel-
dud rahastamist, et kõiki loodud või-
malusi mõistlikult ja kestlikult kasu-
tada.

Kahe ministeeriumi 
ühine panus

Ülle Kikas
Haridus- ja 
Teadus- 
ministeeriumi 
nõunik

Eesti on hea näide kahe ministee-
riumi ühisest panusest keskkonna-
haridusse: Haridus- ja Teadusminis-
teerium toetab riiklike õppekavade 
täitmise ja Keskkonnaministeerium 
looduses toimuva õppe kaudu. 

Euroopa Liidu tõukefondide toel 
paranes 2007–2014 keskkonnahari-
duskeskuste taristu, uuendati õppe-
materjale ning koolitati õpetajaid ja 
spetsialiste. Loodi valmisolek kesk-
konnahariduse fookuse nihkeks: 
ainult loodusele keskendumise 
asemel pööratakse rohkem tähe-
lepanu looduse ja inimühiskonna 
kestlikule kooseksisteerimisele.

Keskkonnaharidus on täna heas 
seisus. Selle säilitamiseks on oluline 
jätkata kahe ministeeriumi koos-
tööd kõigi teiste osapooltega ning 
rahastada ka edaspidi tegevusi, mis 
aitavad lastel kasvada looduskesk-
konda hoidvateks ja jätkusuutlikku 
elu väärtustavateks inimesteks.

Eri eas lapsed vajavad erinevat metoodikat

Lehte Tuuling
Tallinna Ülikooli 
Rakvere Kolledži 
eelkoolipeda-
googika lektor

Oleme mõne aasta eest välja tööta-
nud vastava koolituskava ja koostöös 
Keskkonnaministeeriumi ning teiste 
partneritega sõnastanud ka keskkon-
napedagoogi pädevusnõuded.

Tulevikus ehk peakski suuremat 
tähelepanu pöörama sellele, et toe-
tada keskkonnahariduse spetsialiste 
pedagoogiliste teadmiste omandami-
sel.

Erinevas eas lapsed vajavad eri-
nevat metoodikat teadmiste vahen-
damisel, mida väiksem on laps, 
seda rohkem vajab ta võimalust ise 
aktiivne olla ja avastada, uurida, kat-
setada õppimisprotsessis.

Mida suuremaks ta saab, seda 
olulisemaks muutub loogiline mõt-
lemise, analüüsi- ja sünteesioskuse 
arendamine.

Väga oluline on kahe ministeeriumi koostöö 
Kaja Peterson
Säästva Eesti 
Instituut
Stockholmi 
keskkonnains-
tituudi Tallinna 
Keskus
Programmijuht, 
vanemekspert

Hetkel on Eestis head võimalused 
anda kooli õppekavaga seotud ja 
säästvat arengut toetavat haridust. 
Kuidas seda võimalust kasutatakse, 
sõltub aga paljudest asjaoludest.

Kuivõrd keskkonnahariduskesku-
sed ei ole formaalsed haridusasutu-
sed, vaid nende koostööpartnerid, siis 
sõltub kooli ja keskuse koostöö kahe 
valdkonnaministeeriumi, hariduse- ja 
keskkonnaministeeriumi omavaheli-
sest heast koostööst nii visiooni kui 
tegevuskava väljatöötamisel ja juhti-
misel, aga ka rahastamise tagamisel. 
Ikka selleks, et tänastel koolilastel 
ja nende vanematel oleks võimalik 
paremini hoida oma elukeskkonda ja 
seeläbi tervist. Kõike seda õpitakse ja 
kogetakse keskkonnahariduskeskus-
tes koolitatud spetsialistide käe all.
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Looduskeskustele soodsad töötingimused

Karin Poola
Palade loodus-
hariduskeskuse 
juhataja

Proovin vaadata keskkonnaharidust 
Eestis tervikuna, aga mõned mõtted 
ja ettepanekud lähtuvad kindlasti 
tegemistest Palade Looduskeskuses.

Keskkonnaharidusele on vast pii-
savalt tähelepanu osutatud ja osa 
saada sellest on võimaldatud pea kõi-
kidele inimestele. Parim on seis koo-
liõpilastele suunatud õppega. Pean 
väga oluliseks ka täiskasvanute kesk-
konnaõpet, alustades nn rohelisest 
loodusest ja lõpetades tõsiste kesk-
konnaprobleemidega. Inimesed taha-
vad kaasa rääkida kogukonda puudu-
tavates küsimustes. Kui koolid välja 
arvata, on arutelud looduskaitse- ja 
keskkonnateemadel meie ühiskonnas 
üsna tagaplaanile jäänud (mõelgem 
kas või poliitilistele debattidele).

Eestis on välja ehitatud vajalik 
hulk looduskeskusi ja nüüd tuleks 
tagada neile soodsad töötingimused 
nii rahastuse kui hingestatud töötaja-

tega. Kulutatud raha ja energia hulk 
väärib head tulemust.

Looduskeskused võiksid spetsia-
liseeruda konkreetsele valdkonnale 
(magevee-elustik, meri, botaanika, 
linnud, kivimid jt), mis ei välistaks 
nende teemade käsitlemist ka teistes 
looduskeskustes. Nii saaks vahetada 
gruppe ja anda mõnda teemat süven-
datult. Selline spetsialiseerumine 
eeldab korralikku looduskeskuste töö-
võrgustikku, kus vahetatakse infot, 
tutvutakse juba valmis programmi-
dega, osatakse soovitada ja suunata. 
RMK looduskeskuste peamine eelistus 
võiks olla mets kogu oma uhkuses ja 
mitmekesisuses.

Näeksin looduskeskuste juures 
enam uurimuslikku laadi tegevusi, 
mis oleksid seotud vaatlustega loodu-
ses mitme aasta vältel, tekiksid aeg-
read, mis pakuvad põnevust ka uutele 
tulijatele selle tegevuse edasiviimisel 
(fenoloogia, botaanika, linnud jne). 
See looks õppijale uue, sügavama 
tasandi looduse tunnetamisel. Nii 
tekiks ka kindel vundament tuleva-
seks eluks, mis seotud loodushoiuga.

Minu ootuseks keskkonnahari-
duse edasises arengus on süsteemse 
koostööalti võrgustiku edasine kuju-
nemine, mis töötaks võrdsetel alustel 
ja ei oleks liialt projektipõhine.

Tulevikupildis on keskkonnateemad lõimitud igapäevasesse õppesse

Erik  
Kosenkranius
Keskkonnaameti 
peadirektori 
asetäitja

Eesti on juba mõnda aega toimetanud 
ilma selge strateegilise vaateta kesk-
konnaharidusele. Valdkond pole küll 
„triivi läinud”, kohati tänu struktuu-
rifondidest ja KIKist rahastatavatele 
programmidele, mis on eeldanud prio-
riteetide seadmist. Küsimused eda-
sistest valikutest on aina tihedamalt 
esile tõusmas. Selle vastukajaks võib 
omamoodi pidada ka uue valitsuse 
kokkulepet tegeleda keskkonnahari-

duse strateegiaga. Strateegia eeldab 
visiooni loomist. Allpool pakun mõned 
„ehitusklotsid”, millest võib abi olla.

Haridussüsteemi keskmes on täna 
veel traditsioonilised „haridustemplid” 
ehk koolid ja lasteaiad. Nende roll on 
kõige kriitilisem ka keskkonnahari-
duse andmisel. Ilusas tulevikupildis on 
keskkonna ja säästva arengu teemad 
tõhusalt lõimitud igapäevasesse 
õppesse. Seda on näha nii õppekava-
des, õppematerjalides kui ka õpetajate 
(täiend)õppes. See on kõige olulisem.

Eestis on tugevad regionaalsed 
keskkonnahariduse keskused, mis 
pakuvad koolidele ja lasteaedadele 
kvaliteetset „tugiteenust” spetsiifiliste 
õppeprogrammide, õpetajate nõusta-
mise ja koostöö koordineerimise näol. 
Nad on ise aktiivsed koostöö tegijad 
ülikoolidega (uued õppemeetodid, 

parim rahvusvaheline praktika) ja vas-
tutustundlike ettevõtjatega piirkonnas.

Eelnimetatud õppeprogrammid 
keskenduvad eelkõige säästva arengu 
temaatikale. Suurem osakaal on avas-
tusõppel ja loovuse toetamisel. Sel-
listel teemadel, nagu rohemajandus, 
ökoinnovatsioon, biotehnoloogia, 
e-teenused keskkonnavaldkonnas jmt. 
Võimalik, et keskkonnahariduskes-
kuste tegevus toetab ka riiklikku liht-
samat keskkonnaseiret – nt veekogude 
ja randade seisund, ulukiloendus.

Tulevikus on kolmandal sektoril 
suurem roll õppeprogrammide pakku-
misel. Koolide kui põhiklientide posit-
sioon määrab eelkõige nende teenuste 
sisu ja pakkumise viisid. Suurenenud 
on teenuste valik gümnaasiumitase-
mele, õpetajate täiendõppeks ja vene 
keelt emakeelena rääkivatele lastele.

Probleemiks on 
keskkonnahariduse 
projektipõhisus

Anne  
Teigamägi
Saaremaa 
Ühis- 
gümaasiumi  
keskkonna- 
hariduskes-
kuse juhataja

Viimastel aastatel on keskkon-
nahariduse arendamisega Eestis 
palju tööd tehtud, parandatud 
on materiaalset baasi ja toetatud 
õpetajate täiendkoolitust. Seetõttu 
näen tulevikku pigem soojades 
toonides. 

Keeruliseks teeb olukorra aga 
keskkonnahariduse projektipõhi-
sus. Sooviksin, et kõigile väljaaren-
datud keskkonnahariduskeskustele 
oleks olemas üldine tegevustoetus 
keskuste jätkusuutlikkuse tagami-
seks.

Lisaks õpilaste teadlikkuse tõst-
misele pooldan ka loodusainete 
õpetajate keskkonna valdkonnas 
harimist, mis praegu KIKi prioritee-
diks ei ole.
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Ida-Viru maakonnas tegutsevat Kesk-
konnahariduse Koostöökoda ühendab 
soov edendada maakonna elanike seas 
looduse tundmist, puhta looduskesk-
konna väärtustamist ja säästva arengu 
põhimõtetele tuginevat keskkonnatead-
likku käitumist.

2007. aastal tegevust alustanud ühen-
dusse kuulub praegu 24 liiget, nende 
seas on riigiteenistujaid, omavalitsuste, 
kolmanda sektori ja haridusasutuste 
esindajaid.

Veel mõne aasta eest oli Ida-Viru 
maakonna arengukavas elanikkonna 
keskkonnateadlikkus ja keskkonnaha-
ridus kajastatud puudulikult ning seni 
tuge pakkunud „Riikliku Looduskaitse-
keskuse Ida-Viru regiooni loodushari-
duse ja loodusteadlikkuse edendamise 
kava 2007–2011” oli aegunud. Nii otsus-
tati koostada uus arvestuslik töödoku-
ment, kus keskkonnahariduse ja sääst-
vat arengut toetava hariduse ühised 
(maakondlikud) eesmärgid on püstita-
tud läbimõeldult ja kokkulepitult ning 
mis on toeks nii ühiste kui ka iga asjasse 
puutuva institutsiooni eesmärkide saa-
vutamisel. Eelmisel aastal õnnestuski 
koostada „Ida-Virumaa keskkonnahari-
duse arengukava 2015–2020”.

Arengukava koostamiseks loodi 

9-liikmeline töörühm, kuhu kuulu-
sid Keskkonnaameti, RMK, kolmanda 
sektori ja haridusasutuste esindajad. 
Arengukava peamised töövormid olid 
dokumentide analüüs, hetkeolukorra 
kaardistamine ja analüüs ning semina-
rid töögrupiga.

Arengukava koostamise ajal otsiti 
võimalust, kuidas kiiresti ja efektiiv-
selt jõuda maakonna maksimaalse 
hulga elanikeni. Jõuti arusaamisele, et 
mida tugevam ja laiahaardelisem on 
keskkonnahariduse koostöö (sh koos-
töö kohalike omavalitsustega) ja mida 
kättesaadavamad ja kvaliteetsemad on 

keskkonnahariduslikud õppeprogram-
mid ning teavitusüritused, seda efektiiv-
semalt jõutakse võimalikult paljude ini-
mesteni, lasteaialastest eakateni välja.

Ida-Virumaa keskkonnahariduse 
arengukava dokumendid leiate kesk-
konnahariduse portaalist www.kesk-
konnaharidus.ee/ida-virumaa-keskkon-
nahariduse-arengukava/

Ingrid Kuligina
MTÜ Alutaguse Matkaklubi,
arengukava töörühma juht

Anne-Ly Feršel
Keskkonnaameti keskkonnahariduse 

spetsialist, arengukava töörühma liige

Ida-Virumaa keskkonnahariduse töö 
käib värske arengukava järgi

MTÜ Rakendusökoloogia Keskuse juht Marina Janssen rääkis arengukava 
avalikustamisüritustel säästva arengu haridusest kristi palm

Ida-Virumaal on lisaks eeskujulikule keskkonnaharidusele palju muud põnevat, mida tasub avastama tulla anne-ly feršel
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2013–2015 toimusid ESF programmi 
„Keskkonnahariduse arendamine” toel 
täienduskoolitused formaalharidus-
süsteemi õpetajatele, õpetajakoolituse 
õppejõududele ja mitteformaalse kesk-
konnahariduse spetsialistidele.

Paljud käesoleva lehe lugejadki on neil 
koolitustel osalenud. Mai lõpus valmivad 
kogumikud, mis sisaldavad koolitusel 
läbitud teemasid (loengumaterjalid, ise-
seisvate tööde juhendid, töölehed jne) ja 
valikut osalejate iseseisvatest töödest.

Õppekavad koostasid ja koolitus-
programmid viisid ellu Tallinna ja Tartu 
ülikool, need keskendusid säästva 
arengu ja keskkonna teema lõimimisele 
õppetegevustesse ning kaasavate õppe-
meetodite rakendamisele õppetöös.

Koolitusprogrammid koostati küm-
nete valdkonna parimate koolitajate ja 
ekspertide koostööna. Sõltuvalt siht-
rühmast oli koolituse maht 3–6 EAP. 
Koolitused toimusid erinevates Eesti 
piirkondades, võimaldades osalejatel 
saada ülevaade mitmesuguste keskkon-
nahariduskeskuste ning loodusharidust 
pakkuvate organisatsioonide tegevusest 
ning korraldatavatest programmidest.

Mitteformaalse keskkonnahariduse 
spetsialistid käisid ka õppereisil Läti 
Vabariigis, kus tutvuti Läti keskkonna-
haridust pakkuvate organisatsioonidega 
ning prooviti kätt erinevate õppemater-
jalide ja -vahendite kasutamises.

Osalejad tõid väärtuslikuna esile 
mitmekülgset lähenemist säästva 
arengu temaatikale, oluliste globaal-
sete ja kogukondlike küsimuste arutelu, 
aktiivõppemeetodite praktiseerimist 
ning palju muud.

Tagasiside koolitusele osalejate sõna-
dega: 
• säästva arengu mõiste sai selgemaks;
• uusi teadmisi SAHist ning eelkõige 

meetodeid, mida oma töös kasutada;
• eelkõige laiendasin enda maailma-

pilti ja teadmisi; 
• päevad olid väga erinevad, kõige 

rohkem ehk seoste loomist, see oli 
see, millele keskendusin ja mida 
otsisin;

• kõige olulisemad olid isiklikud koge-
mused ja nägemused, mida koolita-
jad jagasid; 

• õppisin kasutama nutiseadmeid ja 
looma neisse rakenduslikke üles-
andeid – see oli minu jaoks väga 
uudne;

• väärtuslikuks pean enda kui noore 
õpetaja jaoks uute õppematerjalide 
ja -vahendite leidmist;

• koolitus avardas teadmisi loodus-
kasvatusest ja sellest, et kõik on 
kõigega seotud;

• super! – sellist koolitust ootasingi, 
palju praktilisi aktiivõppe meetodeid 
ja grupitöid;

• koolituse suurim väärtus oli see, 
et väga paljud teemad käsitleti ja 
avati praktilise tegevuse kaudu, mis 
andis kohe võimaluse see üle kanda 
igapäevasesse lastega tehtavasse 
töösse. Tore, praktiline ja meelde-
jääv koolitus!

Rea Raus
projektijuht, Tallinna ülikooli  

ökoloogia instituut

Anne Raam
projektijuht, Tartu ülikool

Tagasivaade: säästvat arengut toetav 
täienduskoolitusprogramm

Spiraalpeenra tegemine maris sepp

Palju praktilisi töid anne-ly feršel

Lastele mõeldud õppevahendid pakuvad 
huvi ka täiskasvanutele helen kivisild

Vahel on huvitav maailma ka peegel-
pildis uurida maarika männil
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SAAJA AADRESS:

Keskkonnaharidusleht – 
7 aastat häid kogemusi 
ja harivaid uudiseid
Viimase seitsme aastaga on paljudele 
keskkonnahariduse huvilistele juba 
harjumuseks saanud kaks korda aastas 
lugeda keskkonnahariduslehte. Käes-
olev leht on järjekorras neljateistküm-
nes ja sellisel kujul viimane.

Esimese keskkonnahariduslehe andis 
Keskkonnaamet välja nii eesti- kui vene-
keelsena juba 2009. aasta sügisel Kesk-
konnainvesteeringute Keskuse toetusel. 
Alates 2011. aastast ilmub leht Euroopa 
Sotsiaalfondi programmi „Keskkonnaha-
riduse arendamine” toel. Leht on 7 aasta 
jooksul jõudnud otsepostitusega kõi-
gisse üldhariduskoolidesse, lasteaeda-
desse, kutsehariduskeskustesse ja ame-
tikoolidesse, kõrgkoolidesse, loodus- ja 
keskkonnahariduskeskustesse, samuti 
noortekeskustesse ja valdkonnaga 
seotud vabaühendustele. Pabervälja-
ande tiraaž on 3600, lisaks saab lehega 
tutvuda veebis: keskkonnaamet.ee/tee-
nused/keskkonnaharidus-2/esf-prog-
ramm-keskkonnahariduse-arendamine/
keskkonnahariduse-teabeleht/ 

Lehe teemade valik on olnud päris 
lai, alates põhjalikest keskkonnatee-
made käsitlustest kuni metoodiliste 
näpunäideteni. Igas lehes on olnud 

ruumi tulevaste ja juba möödunud 
sündmuste kajastamisele ning mõne 
keskkonnahariduskeskuse tutvustami-
sele. Oleme püüdnud Eesti lugejateni 
tuua ka huvitavaid kogemusi välismaalt.

Aasta tagasi viisime lugejate hulgas 
läbi küsitluse, et saada tagasisidet lehe 
sisu kohta ja ettepanekuid teemadeks. 
Listide kaudu välja saadetud küsitlusele 
vastas 249 inimest. Küsitlusest selgus, 
et 50% vastajatest loeb keskkonnaha-
riduslehte regulaarselt, 32% loeb lehe 
paberväljaannet, 34% internetis ja 33% 
nii paberil kui internetis. Valdav enamus 
ehk 94% vastajatest peab lehte sisukaks 
ja informatiivseks allikaks, kust saab 
praktilisi näpunäiteid.

Lugejate tagasiside näitab, et sellist 
häälekandjat on vaja, sest valdkonnaga 
seotud inimeste, asutuste ja huvigrup-
pide hulk on viimaste aastatega aina 
kasvanud. Loodame, et keskkonnaha-
ridusleht saab väärika järglase kas siis 
ajalehe või veebiväljaande näol.

Keskkonnaamet tänab kõiki kaasau-
toreid ja lehe väljaandmisele kaasaaita-
jaid viljaka koostöö eest!

Maris Kivistik
Keskkonnaameti keskkonnahariduse 

osakonna juhataja

Keskkonnaamet
www.keskkonnaamet.ee
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn, Eesti
Tel: 627 2193; Faks: 627 2182
e-post: info@keskkonnaamet.ee

Lehe valmistas ette 
Katre Kurvits, tel: 730 4256,  
e-post: katre.kurvits@keskkonnaamet.ee

Toimkond: Marek Sammul, Piret Suurväli, 
Maris Kivistik, Piret Eensoo, Kristjan Jung

Teabelehe väljaandmist toetab 
Euroopa Sotsiaalfondi programm 
“Keskkonnahariduse arendamine”  
(programmijuht Kristi Palm,  
tel 730 4543, e-post  
kristi.palm@keskkonnaamet.ee).

Küljendus: Peegelpilt OÜ
Korrektuur: Keeletoimetus OÜ
Trükk: Ecoprint AS

Keskkonnaharidusleht  
ilmub ka venekeelsena.
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kevad 2012

Keskkonnaameti keskkonnahariduse infoleht ilmub 2 korda aastas.

Saaremaa ühisgümnaasiumis on võimalik valida kolme õppesuuna vahel: keeled, loodusteadus ja reaalained. Teaduspõhist lähenemist loomulikuna võttes oskavad noored paremini leida ja luua seoseid erinevate teadusharude vahel ning suudavad ka pseudoteadust päris asjast eristada. Pildil Saaremaa ühisgümnaasiumi õppereis Ahhaa keskusesse.
Loe keskkonnaharidusest Saaremaa ühisgümnaasiumis pikemalt lk 6.

Keskkonnahariduse arendamise prog-
rammi esimesel tegevusaastal viidi läbi 
keskkonnahariduse teabelehe, kesk-
konnahariduse uuringute ning portaali 
www.keskkonnaharidus.ee arendamise 
riigihanked.

Keskkonnahariduse uuringuid teos-
tab OÜ Cumulus Consulting. Loodame 
sealt saada tugeva sisendi, millest läh-
tuda täiendkoolituskavasid koostades 
ja õppevahendeid arendades. Kokku 
koostatakse kuus täiendkoolituskava – 
lasteaia, algkooli, põhikooli ja güm-
naasiumi õpetajatele, õpetajakoolituse 
õppejõududele ning koolivälise kesk-
konnahariduse spetsialistidele. Kooli-
tustega loodame alustada 2013. aasta 
sügisest.

Portaali www.keskkonnaharidus.ee 
arendustööd tehakse Mekaia OÜs, uue 
kujunduse autoriks on Velvet DP OÜ. 
Loodame, et uus vorm ja võimalused 
muudavad portaali keskkonnahariduse 

Keskkonnaharidus areneb hoogsalt
huviliste seas populaarseks mõttevahe-
tuskohaks.

Viimased pool aastat oleme eks-
pertide abiga ette valmistanud säästva 
arengu põhimõtteid ning keskkonnaha-
ridust tutvustavate tele- ja raadiosaa-
dete riigihanget järgnevaks kolmeks 
aastaks. Loodame saadetega ärgitada 
inimesi märkama oma tegevuste mõju 
ning mõtlema tagajärgede üle.

Sellel aastal alustame keskkonna-
hariduse organisatsioonidele suunatud 
tunnustussüsteemi statuudi ja kritee-
riumite väljatöötamist. Tunnustussüs-
teem on mõeldud asutustele, kes on 
süsteemselt ja jätkusuutlikult keskkon-
nahariduse valdkonda arendanud ja 
propageerinud. Esimesed tunnustused 
soovime üle anda 2013. aastal ning loo-
dame, et sellest saab tore traditsioon.

Keskkonnahariduse arendamise 
programm toetab koostööd nii maa-
kondlike ümarlaudade ja infopäevade 
kui ka regionaalsete konverentside 

kaudu. Et maakondlikud üritused muu-
tuks elavamaks ja harivamaks, täien-
dame neid lühiloengu või praktilise 
töötoaga. Ümarlaudade toimumisajaks 
on planeeritud aprill-mai, keskkonnaha-
riduse maakondlikke võimalusi tutvusta-
vad infopäevad toimuvad uue õppeaasta 
alguses. Oktoobris-novembris peetakse 
regionaalseid keskkonnahariduse kon-
verentse, sel aastal Tallinnas, Tartus, 
Jõhvis, Viljandis, Kärdlas ja Moostes.

Keskkonnahariduse arendamise 
programm on oma loomult avatud ja 
ootame asjast huvitatutelt kaasarää-
kimist. Häid mõtteid pole kunagi liiga 
palju!

Kristjan Sahtel
Programmi „Kesk-

konnahariduse  
arendamine”  

programmijuht

selles lehes:
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Loodus- ja keskkonnahariduse  
kaudu säästva arengu hariduseni

Keskkonnaharidus ja riiklikud 
üldhariduse õppekavad

Tõrva gümnaasium liidab  
lapsed loodusega

Õues õpivad ka õpetajad

Mis on burgeril pistmist haridusega?

Saaremaa ühisgümnaasium on  
tulevaste loodusteadlaste kasvulava

Keskkonnaharidus kastis ja kostüümis

Üksi hea süüa, kahekesi hea magada, 
hulgakesi hea tööd teha

Noori loodushuvilisi  
tunnustatakse märgiga

Reportaaž loodusfilmi võttepäevast

Teeme, kogeme ja õpime koos!
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Keskkonnaameti keskkonnahariduse infoleht ilmub 2 korda aastas.

Rohukonn on välimuselt väga sarnane rabakonnaga, kuid laulu järgi eristame neid 

lihtsamini. Konnalaule saab kuulata “Tere, kevad!” õppeprogrammi kodulehel 

kevadekuulutajate kirjelduste juures, et edaspidi mitte eksida

Loe “Tere, Kevad!” tegemiste kohta lähemalt lk 8

Austusest puhta vee vastu olen tavat-

senud öelda, et iga aasta on meil vee 

aasta – tegevus veekeskkonna ja veeko-

gude hea seisundi nimel ei saa toimuda 

vaid kampaania korras ja hoogtööna.

Tõesti, sellist mõttekäiku tunnusta-

takse ka rahvusvaheliselt, vaadeldes 

igal aastal veevaldkonda mõnest uuest 

aspektist. Käesolev aasta on rahvus-

vaheliselt nimetatud veealase koostöö 

aastaks. See on aasta, mil puhta vee 

väärtustamiseks ja vee liigtarbimisest 

ning reostamisest hoidumiseks pööra-

takse erilist tähelepanu just veealasele 

ühistegevusele, rõhutatakse erinevate 

huvigruppide, ametiasutuste, ettevõt-

jate ja riikide vahelise koostöö vajadust.

Nagu paljude teiste looduskesk-

konna küsimustega, nii on ka veega – 

vesi ringleb hoolimata inimese seatud 

juriidilisest raamistikust või “maa-

tükkide” administratiivsest jaotusest. 

148 erinevat riiki, teiste seas ka Eesti, 

jagavad omavahel vähemalt ühte vesi-

konda. Neis tingimustes on ilmne, et 

ühe osapoole pingutused veekeskkonna 

Puhas vesi on suur väärtus!
hea seisundi hoidmisel ei tähenda suurt 

miskit, kui teised asjaosalised vähe-

malt samaväärselt ei käitu. Sama kehtib 

ka Eesti sees, kus näiteks jõed lättest 

suudmeni läbivad mitut omavalitsust.

Just koostöö on olnud töövorm, 

milles riigiasutused, omavalitsused, 

vee-ettevõtjad ja teised asjaosalised on 

viimastel aastatel teinud olulisi inves-

teeringuid ja arendustöid. Tulemuseks 

on nõuetekohane joogivesi ligi 90%-le 

ühisveevärgi kasutajatele ja teadmine, 

et peaaegu kolmveerand asulate reo-

veepuhastusseadmetest töötab täna-

päeva tehnika arengule kohaselt.

Ehkki oluline osa inimtegevuse 

mõjust veekeskkonnale on piiratud 

ja saame tunda rõõmu teadmisest, et 

meie jõgedest pea kolmveerandi ning 

järvedest enam kui poolte seisund on 

hea või väga hea, peame nentima, et 

tööd veekeskkonna seisundi hoidmisel 

ja parandamisel veel jätkub. Ja loomu-

likult ei ole vaid “torud ja betoon” see, 

mis helgema tuleviku tagab. Kahtlusteta 

tuleb üha enam pöörata pilgud just nen-

dele olulistele veekeskkonda mõjutava-

tele tegevustele, mis seni ehk vähem 

tähelepanu saanud. Rääkigem siinkohal 

kas või hajukoormusest ja sellest, mil 

viisil toit meie lauale jõuab.

Kindlasti peame siinjuures väga olu-

liseks, et igaüks meist oskaks hinnata 

oma tegevuse mõju ja tajuks enda või-

malusi veekeskkonna seisundi hoidmi-

sel ning parandamisel. Usun, et olulise 

panuse teadlikkuse kasvu on andnud ka 

need 945 keskkonnahariduslikku õppe-

programmi, mis Keskkonnaamet eelmi-

sel aastal läbi viis.
Ka sellel aastal teeme kõik endast 

oleneva selleks, et veekeskkonna sei-

sundit hoitaks ning parandataks. Kut-

sume kõiki osalema veeaastale pühen-

datud tegevustes. Puhas vesi annab elu!

Taimar Ala
Keskkonnaameti 

peadirektori  

asetäitja keskkonna-
kasutuse alal
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Mis sai KIK-i keskkonnateadlikkuse 

maakondlikust programmist?

Keskkonnahariduse arendamise 

programmi tegevustest

Räpina uus jäätmeklass

Janika Ruusmaa: “Lapsena rohus 

kalpsamist ei saa alahinnata!”

Laste looduslaagrid Valtu jahimajas

Keskkond on kultuuripärandi kandja

“Tere, Kevad!” toob päris kevade

Rocca al Mare kooli loodusklass

Keskkonnahariduse buss loob võimalusi

Vapramäe Loodusmaja ootab külla

11
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Kevadine värskus  
RMK looduskeskustes
Mõni keskusehoone on saanud soojapi-
davama ja värvikama laudise, laienda-
nud õpperuumide pinda või kohenda-
nud mööblit, nii et toolid ei ajagi enam 

pindu. Lisandunud on uusi eksponaate 

ning nutikaid õppevahendeid.

Looduskeskuste renoveerimisega 

Euroopa Regionaalarengu Fondi toel on 

pikenenud nende eluiga ning vähenenud 

ressursside kasutus. Laienenud õppe- 

ja ekspositsiooniruumid annavad palju 

juurde meie igapäevases teavitustöös, 

loodushuvilise või matkaja suunamisel. 

Palju on muidugi veel teha – värske pil-

guga sisu arendada ning väljapanekuid 

korraldada. Ka ERFi projekt pole veel 

päris läbi, väliklasside renoveerimised 

on töös nii Pähnis kui Simisalus.
Endises Viimsi mõisa karjalaudas 

avati metsanädalal püsinäitus „Metsas 

on väge!”, mis tutvustab metsa hüve-

sid: kuidas mets on oluline töö- ja soo-

jaandja, inspiratsiooniallikas ja spor-

dihall, peavari ja pelgupaik, sahver ja 

varakamber, ilu looja ja puhkepaik.

Nutikad botaanikaaiad
Tartu Ülikooli botaanikaaias saab sellest 

kevadest taimede kohta infot veebi-
kaardilt ja nutitelefonide rakendustest. 

Huvitavat taime kohates leiate info selle 

kohta allalaetavast andmebaasist.

Digitaalsel kaardil on üle 3000 taime. 

Üheainsa klikiga saad teada taime nime 

nii ladina, eesti kui ka inglise keeles. 

Suure osa taimede kohta on ka pilt. On 

kirjeldatud, kus taim kasvab, kuidas 

välja näeb, milleks teda kasutatakse.
Valminud kaardi järgi on lihtne 

orienteeruda. Digitaliseeritud kaardiga 

on kindel, et andmed kehtivad ikka õige 

taime kohta. Kui etikette on lustlikema-

tel külastajatel võimalik vahetada ja ära 

viia, siis digikaardiga jääb info õigeks.
Täienenud on ka botaanikaaia kodu-

leht www.ut.ee/botaed/. Andmebaasis 

on 1000 taime TÜ botaanikaaiast ja 2000 

taime Läti rahvuslikust botaanikaaiast.

Võite otsida taime liiginime, õite vär-

vuse, õitsemise aja, lehevärvi ja muude 

tunnuste järgi. Kõik kirjeldatud lahen-

dused on valminud Euroopa Liidu Eesti-

Läti programmi toel.
Taime Puura

TÜ Botaanikaaed
SmartGardens projekti projektijuht

Pähni vana mõisa metsaülema töö- 

ja eluhoone avati kui pärandkultuuri, 

metsandust ja metsaloodust tutvustav 

keskus, kus esivanemate töid ja tege-

misi uutele põlvedel tutvustada ja au 

sees hoida. Seda kas või isuäratava lõh-

naga, mis ehtsast leivaahjust hõngub!

Kauksi looduskeskuse püsinäituse 

kandvaks teemaks on taastuvad ja 

taastumatud loodusvarad.
Nõval saab tundma õppida erinevaid 

metsapuid.
Kiidjärvel võib aga imetleda loodus-

fotograaf Sven Začeki töövilju Taevas-

koja pärliks hüütava ning aasta linnuks 

valitud jäälinnu jäädvustamistest.
Huvitavat ning õpetlikku on teisteski 

keskustes. Kuna oluline on, mis kuue all 

tuksub, siis tulge ja avastage RMK puh-

kealade südameks olevaid looduskes-

kusi suviste retkede kõrvalt. Lahtiole-

kuajad ning sündmuste kalendri leiate 

kodulehelt www.loodusegakoos.ee!
Helen Luks

RMK loodushoiuosakonna  
loodushariduse peaspetsialist

Viimsi looduskeskuse uus püsinäitus paneb kaasa lööma Jarek Jõepera

Keskkonnahariduse ümarlauad – viis 

aastat tõhusat koostööd

Uued õppematerjalid ja näitused 

Keskkonnahoidja Marina Janssen

Gümnasistidel on hirm tuleviku ees

Pärnu roheline oaas

Pärnu Ülejõe lasteaia loomulik elu

Nutikad abilised aitavad loodust avastada

Kogemusõpe toetab säästvat arengut

Keskkonnatöö Roosna-Alliku koolis

Ilmus veeteemaline õpimapp

Lahemaa uus püsinäitus
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sügis 2011

selles lehes:

Rahva keskkonnateadlikkuse kohta on 

Eestis tehtud mitu uuringut. Neist on 

selgunud, et ligi 90% meist peab ennast 

üsnagi keskkonnateadlikuks. Samas 

arvame oma kaasmaalastest, et ligi pool 

neist ei ole keskkonnateadlikud.

Pole ka ime, kui me nii arvame, sest 

keskkonnateabe allikana mainitakse 

kõige rohkem televisiooni ja mine sa 

tea, mida need naabrid õhtuti telekast 

vaatavad. Ja nende käitumine ei tundu 

ju alati keskkonnateadlik. Ehk otse

sõnu – me pole kindlad, et meie kaas

maalased on keskkonnahariduse kvali

teetselt omandanud ja seega suutelised 

õigesti käituma. Aga meie ise?

Jah, me teame, et meie käitumise 

võti on mõttelaadis ja väärtushinnan

gutes. Ka seda, et nende kujundamine 

on aeganõudev ning alustada tuleb juba 

lapsepõlves ja kodus. Siis on lootust, 

Õige valik tugineb teadmisel

Keskkonnaameti keskkonnahariduse infoleht ilmub 2 korda aastas.

et teadmised rakenduvad igapäevaelus 

ja on meile loomulikuks käitumise nor

miks.
Et selle eesmärgi saavutamisele 

kaasa aidata, on keskkonnaminister 

Keskkonnahariduse konverents Väimelas, kus Tartu Keskkonnahariduse Keskuse

kooliprogrammide juht Helle Kont viis läbi kiviteemalise töötoa. Piret Valge

Väimelas, Pärnus, Tartus, Kuressaares ja Tallinnas toimunud Keskkonnaameti kor

raldatud keskkonnahariduse konverentsidel said osalejad kuulata huvitavaid ette

kandeid ning osa võtta põnevatest töötubadest. Konverentside ettekanded on 

saadaval Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee. Tartu keskkonna

hariduse konverentsil toimunust saab lugeda leheküljel 8. 

algatanud prog rammi „Keskkonna

hariduse arenda mine”. Programm kes

kendub keskkonna hariduse andjatele, 

nende täiendkoolitusele, meetodite 

arendamisele, koostöö arendamisele ja 

loomulikult ka elanike keskkonnatead

likkuse tõstmisele. Programmi elluvii

jaks on nimetatud Keskkonnaamet. 

Ühest küljest on see meile suur tunnus

tus, teisest küljest veel suurem välja

kutse. Oma paarikümne spetsialistiga 

me seda välja ei kanna, kui kohe algu

ses koostööd partneritega käima ei saa. 

Seega – mõtestame kohe projekti 

alguses ühiselt eesmärgid ja näeme 

lõppeesmärgina olukorda, kus küsit

luse tulemuseks on see, et hindame 

ühtviisi kõrgelt nii enda kui ka teiste 

keskkonna teadlikkust ning ka käitume 

iga päev keskkonnasäästlikult!
Andres Onemar

Keskkonnaameti peadirektor

Keskkonnaharidus  

sai taas tuult tiibadesse

Säästvat arengut toetav haridus  

ei ole õppeaine

„Kutsumata külalised”  

Pärnu Loodus ja Tehnikamajast

RMK Sagadi looduskoolis saab  

loodusteaduslik teooria praktikaks

Prügila ootab huvilisi ja tuleb külla

Külli Relve: õpilased igal ajal õue!

Keskkonnahariduse infrastruktuuri 

arendusprojektide ülevaade

Keskkonnahariduse konverents  

meie parema tuleviku nimel

Metsaaasta innustavad kohtumised

Mageveega seotud liigid DVDl

Tallinna Vesi teab puhta vee saladust

Õpe rõhutab puhta vee tähtsust
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Keskkonnaameti keskkonnahariduse infolehe erinumber
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Keskkonnahariduse  

suured taristuprojektid  

on jõudnud lõpusirgele
2010. aastal toetas SA Keskkonnainves-

teeringute Keskus (KIK) Euroopa Regio-

naalarengu Fondist (ERF) 13 keskkonna-

hariduse taristu projekti ligi 22,3 miljoni 

euroga. Nüüd on suurem osa projekte 

jõudnud lõpusirgele ning saavutatud 

tulemusega võib igati rahul olla. 

Valminud on mitu keskkonnaharidus

keskust, näiteks Tallinna loomaaia kesk

konnahariduskeskus ning Pärnu ja Tartu 

loodusmajad. Viimased kaks valis Eesti 

Keskkonnaühenduste Koda koguni 2013. 

aasta parimaks keskkonna teoks.

Neid suuremaid keskusi täienda

vad maakondadesse rajatud väiksemad 

loodusmajad, tänu millele on tagatud 

keskkonnahariduse kättesaadavus ka 

Eesti väiksemates piirkondades. RMK 

Sagadi looduskool sai tänu ERFi vahen

ditele kaasaegse õpikeskkonna, Saare

maa Teadus ja Huvikool aga spetsiaalse 

keskkonnahariduskeskuse, Palade loo

dushariduskeskus läbis samuti uuen

Keskkonnaharidus-

lehe erinumber

Selles lehes anname ülevaate Euroopa 

Regionaalarengu Fondi meetme 

„Keskkonna hari duse infra struktuuri 

arenda mine”ˮprojektidest. Mitut 

tegemist oleme varasemates lehtedes 

ka kajastanud. Algust sai tehtud 2011. 

aasta sügisel ülevaatega, mis projekti 

raames toimuma hakkab (lk 7).

2012. aasta kevadnumbris oli juttu 

Saaremaa Teadus ja Huvikooli kesk

konnahariduskeskuse väljaehitamise 

algusest (lk 7) ning sügisnumbris 

uuenenud Eesti Loodus muuseumist 

(lk 12). 2013. aasta kevadel leidsid 

kajastust Räpina jäätmeklass (lk 3), 

keskkonnahariduse buss (lk 11) ja 

Vapramäe loodusmaja (lk 12) ning 

sügisel Otepää loodusparki tutvustav 

püsinäitus (lk 12). 2014. aasta kevad

numbrist leiab lood RMK uuenenud 

looduskeskustest (lk 1), Pärnumaa 

Keskkonnahariduskeskusest (lk 7) 

ning Lahemaa rahvuspargi loodus

keskuse mänguliste eksponaatidega 

püsiekspositsioonist (lk 12).

Käesolev lehenumber on pühen

datud nendele projektidele, mida 

keskkonnahariduslehtedes veel 

kajastatud pole. Head lugemist!

Nende ja paljude teiste keskkonna

hariduskeskuste kohta leiab infot 

portaalist www.keskkonnaharidus.ee

duskuuri. Lisaks renoveeriti Võrtsjärve 

õppekeskus ja laiendati Tõnissoni maja 

ning Vapramäele ehitati lausa uhiuus 

loodusmaja.
Peagi on lõpetamisel ka neli viimast 

käimasolevat projekti, millega aren

datakse välja RMK ja Keskkonnaameti 

looduskeskuste võrgustik ning raja

takse Särghauale TTÜ maateaduse ja 

keskkonna tehnoloogia õppekeskus ning 

Tartu Ülikooli loodusmuuseumisse õpi

keskkond ja ekspositsioon.

Kõiki valminud keskuseid kasuta

takse juba aktiivselt, mis näitab, et ini

meste huvi keskkonnahariduse vastu 

on suur. Meeldiv on tõdeda, et KIKil on 

koostöös toetuse saajatega valminud 

keskused, mille abil on võimalik inno

vaatiliselt ja atraktiivselt muuta kätte

saadavamaks keskkonnaharidus kõigile 

huvilistele üle kogu Eesti.
Evelin Kurmiste

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

projektikoordinaator

Keskkonnasäästlik Tartu loodusmaja 
taevakaamera oü

Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskus 

Järvemuuseumi tasub külla tulla

Saaremaa Ühisgümnaasiumi 

keskkonnahariduskeskus

Tartu loodusmaja sai uue hingamise

Viimsi looduskeskus: vaata, näpi, õpi 

TÜ loodusmuuseumi ekspositsioon

Iisaku looduskeskus 

TTÜ Särghaua maateaduste ja 

keskkonnatehnoloogia õppekeskus

Palade loodushariduskeskus
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sügis 2012

Keskkonnaameti keskkonnahariduse infoleht ilmub 2 korda aastas.

Suvise Viru Folgi festivaliala oli prügipunktidega hästi kaetud. Usinamad prügi sor-

teerijad on muidugi väikelapsed, vanemad saavad neist eeskuju võtta. Tänu prügi-

programmile on festival jätnud Käsmu endast maha puhtuse ja rahu.

Loe suurürituste panusest keskkonnateadlikkuse tõstmisesse lk 10.

Levinud seisukoha järgi põhjustab 

keskkonnaprobleeme inimeste vähene 

teadlikkus. Tegelikult ei ole asi niivõrd 

teadmiste puudulikkuses, kuivõrd sot-
siaalsetes ja kultuurilistes harjumus-
tes. Kuna järgmise kahekümne aasta 

hariduse kvaliteet määrab selle, kas lii-
gume jätkusuutlikuma ühiskonna poole 

või eemaldume sellest, siis kuulutas 

ÜRO Peaassamblee aastateks 2005–2014 

välja säästvat arengut toetava hariduse 

dekaadi, mille peaeesmärk on lõimida 

säästva arengu mõtteviisi õppetööga.

Jätkusuutlikku arengut toetav haridus 

on elukestev protsess, mis läbib kõiki 

õppimise vorme ja tasemeid. See on 

hoiakute ja väärtushinnangute kujun-

damine, oma võimekusse uskumise ja 

oskuste kujundamine, mis on vajalik 

toimetulekuks ning aktiivseks igapäe-

vaeluks.

Hariduse kvaliteet määrab tuleviku
Õpetajatel ja koolitajatel on jät-

kusuutliku hariduse edendamisel 

keskne roll. Õpetajal on oluline mõtes-

tada jätkusuutlikku arengut toetava 

hariduse sisu (mis?), eesmärke (mil-

leks?) ja metoodikat keskkonna ja jät-

kusuutliku arengu temaatika käsitlemi-

sel (kuidas?). Pedagoogide motiveeritus 

ja orienteeritus elukestvale õppele ning 

säästvale arengule saavad jätkusuutliku 

ühiskonna kujunemise eelduseks.
Jätkusuutlikku arengut toetava hari-

duse rõhuasetused (holistiline ja tervik-

süsteemne lähenemine jmt) kajastuvad 

2011. aastast kehtivates üldhariduse 

uutes riiklikes õppekavades. Läbiva 

teema keskkond ja jätkusuutlik areng 

käsitlemisega taotletakse õpilase kuju-

nemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutus-

tundlikuks ja keskkonnateadlikuks ini-

meseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda 

ning, väärtustades jätkusuutlikkust, on 

valmis leidma lahendusi keskkonna- ja 

inimarengu küsimustele.
Läbiva teema keskkond ja jätkusuut-

lik areng käsitlemisel saab välja tuua 

kaks omavahel seotud poolt: a) kesk-

konna ja jätkusuutliku hariduse õppe-

kavaga määratletud sisu ja korraldus 

ning b) klassiväline tegevus, program-

mid, projektid, huvikoolid jne. Käesolev 

Keskkonnaharidusleht on õpetaja jaoks 

just allikas, kust leida infot ja tuge 

õppekavavälisteks tegevusteks ning 

läbiva teema keskkond ja jätkusuutlik 

areng käsitlemiseks.

Imbi Henno
Haridus- ja Teadus-

ministeeriumi 
üldharidusosakonna 

peaekspert
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Muutuvad olud nõuavad õpetajalt 
paindlikkust

Keskkonnaharidus Nõo Põhikoolis

Teistmoodi keskkonnalaager

Suvel avatud Jääaja Keskus on ülipõnev 

keskkonnahariduse õppekeskkond

Uus pilk veekogudele

Keskkonnahariduse portaal uueneb

Lahemaa ja Vilsandi rahvuspargis  

valiti parimad noored looduskaitsjad

Hariduslikke kogemusi Kenozero 
rahvuspargist

Jätkuvad keskkonnahariduse  
konverentsid

Ilmusid uued looduskaitse - 
teemalised trükised

Folkides keskkonnateadlikumaks!
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T
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Keskkonnaameti keskkonnahariduse infolehe erinumber.

Eesti suurimaks taastuvenergiaallikaks on läbi aegade olnud puit. Energiavõsa 
saab koristada isegi kombainiga. Ent energiat saab ka heinast ja tulevikus ehk 
isegi vetikatest.

Loe biokütustest lähemalt lk 3.

Teadlasena julgen kindlalt väita, et inimeste hulga ja vajaduste jätkuv kasv kogu planeedil ning fossiilsete kütuste aina napimad varud ei anna lähiaastakümnetel lootustki, et energiahinnad võiksid alaneda. 

Talvel on Eesti külm ja karge põhja-maa, suviti aga esineb üha sagedamini perioode, kus peame lõõskava päikese all oma ruume jahutama. Et eluga nor-maalselt hakkama saada, peame tahes-tahtmata tarbima energiat. Seda aga, et inimene pole suutnud leida odavaid ja lõpmatuid energiaallikaid, tajub meist igaüks järjest rohkem nii elektriarveid makstes kui ka kütusepaaki täites. Nii ongi peamiseks lahenduseks, mis aitab meil elu vajadustega pare-mini hakkama saada, energia kokku-hoid ning taastuvenergia allikate üha kasvav kasutamine. Oleme ikka veel 

Energiasääst algab meist endast
sellesse teemasse suhtunud liiga pealis-kaudselt. Näiteks hõõglampide asenda-mine vähem soojusenergiat kiirgavate valgusallikatega on küll oluline, kuid mitte määrav samm energia väiksema tarbimise teel. Samas pole olemas ka üht suurt lahendust, mis meid aitaks. Peame tegema korraga paljusid väike-seid tegusid, mis kõik kokku annavad tugeva positiivse efekti.  

Väikese asustustihedusega Eestil on kõik võimalused tagada täielik energia-varustus, väga paljudel riikidel selline võimalus puudub. Samas on meil vaja teha valikuid, mida me ei peaks hiljem kahetsema. Hetkel oleme endiselt väga suures sõltuvuses mujal maailmas too-detud kütustest – ent meil on näiteks võimalus viia oma transpordisektor järk-järgult üle tuuleenergia abil laaditud akude kasutamisele. Meil on võimalus parandada hoonestu energia tõhusust 

mitu, isegi kümneid kordi. Meil on väga palju võimalusi, kuidas vähendada energia tarbimist nii tööstussektoris kui ka kodudes. 
Iga väike samm on vajalik, ent üksi-kutest väikestest sammudest ei piisa. Kõigepealt peame muutma oma mõtle-mist ning kui keskkonna säästmine pole praegu veel paljudele oluline argument, siis paneb rahakott lõpuks ikkagi asjad paika. Võidavad aga need, kes oskavad energiasäästule juba praegu mõtlema hakata ning loomulikult ka vastavalt tegutseda.

Erik Puura
Tartu Ülikooli  

arendusprorektor
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KESKKONNAHARIDUSLEHT
Keskkonnaameti keskkonnahariduse infoleht ilmub 2 korda aastas ning on 

suunatud õpetajatele, looduskeskuste juhendajatele ja kõigile teistele huvilistele.

KEVAD 2010

saajad, ehk siht- ja huvirühmad. Sageli 
ei tea pakkujad seda, mida saajad soo-
vivad või ei oska pakkuda sellist teenust, 
mis oleks atraktiivne. Selleks, et keskkon-
naharidus oleks tõhus ja toimiv, on vaja 
teha koostööd kõigi osapooltega. 

Märtsikuu jooksul kutsus Keskkonna-
amet igas maakonnas kokku ümarlauad, 
kus kohtuvad keskkonnahariduse kujun-
damisega seotud huvirühmad – aktiiv-
semad koolid, lasteaiad, riigiasutused, 
omavalitsused, kodanikuühendused ja 
sihtasutused, et üheskoos arutleda kesk-
konnahariduse võimaluste ja vajaduste 
üle.  Ümarlauad on koostöövorm, mille 
raames saadakse kokku vähemalt kaks 
korda aastas. Kokkusaamisel kaardis-
tatakse maakonna keskkonnahariduse 
võimalused, vajadused, probleemid ja 
leitakse nendele üheskoos lahendusi.
 Seni toimunud ümarlaudade üheks 
märksõnaks on üllatavalt infopuudus, 
kuigi internetiajastul võiks arvata, et 
infot on isegi liiga palju. Siiski ei teata 
üksteise tegemistest, sageli on problee-
miks õige info leidmine. 

Koostöös peitub jõud
Foto: Andres Hendrikson

Loodan, et maakondlikes ümarlauda-
des arendatud koostöö ja kavandatud 
tegevusplaanid aitavad kaasa keskkon-
nahariduse sisukamaks ja kättesaadava-
maks muutumisele. Tahame ju, et kõik 
Eesti elanikud väärtustavad mitmekesist 
keskkonda ja elurikkust ning käituvad 
vastutustundlikult. Selle saavutamise 
üheks oluliseks eelduseks on keskkon-
nahariduse väärtustamine ühiskonnas.

Maris Kivistik
Keskkonnaameti keskkonnahariduse 

osakonna juhataja kt

Keskkonnahariduse ja  -teadlikkuse 
kujundamisega on Eestis seotud 

väga paljud asutused, organisatsioonid, 
vabaühendused ja ettevõtted. Ühed on 
keskkonnahariduse pakkujad, teised 
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S
ügiS 2013Keskkonnaameti keskkonnahariduse infoleht ilmub 2 korda aastas.

Keskkonnaamet korraldas oktoobrist novembrini kuus konverentsi „Puhas vesi hoiab 
elu“, kus osales ligi tuhat huvilist. Konverentside eesmärk oli teavitada osalejaid 
veeressursside kaitsmise tähtsusest, sest ilma veeta ei ole elu. Soovitud tulemusteni 
jõudmiseks tuleb teha koostööd erinevate valdkondade ja osapooltega ning just 
seetõttu on ÜRO kuulutanud 2013. aasta rahvusvaheliseks veealase koostöö aastaks. 
Samuti pakuti konverentsidel välja erinevaid võimalusi veeteema lõimimiseks 
koolitundidesse. Näiteks mängis muusik Silver Sepp koos töötoas osalejatega 
veepudelitesse puhudes loo ning andis ideid, kuidas vett muusika loomiseks 
kasutada. Konverentside ettekandeid saab vaadata www.keskkonnaharidus.ee

Iga Eesti elaniku kohta tekib ligi 17 tonni jäätmeid aastas – päris hämmastav kogus, kui seda kas või autokoormatena ette kujutada.

Tõsi, ligi 80% sellest on seotud põlevki-vitööstusega, aga sealtkaudu ka igapäe-vase elektritarbimisega. Olmejäätmeid tekib Eestis ligi 400 kg aastas inimese kohta, mis on märgatavalt vähem kõrge elatustasemega riikide vastavast näita-jast, aga üsna kõrge seegi.Veidi üle veerandi tekkinud olme-jäätmetest kogutakse liigiti, st jäätme-test toodetakse uusi tooteid – vanapa-berist paberit ja kartongi, klaasist klaasi või ka ehituskive, metallist muidugi metalle ja ka plastidele on järjest enam erinevaid ringlussevõtu võimalusi, mille tulemusena plastpudelist võib saada nii sprordisärk, fliispusa kui ka padjatäide.Ringlussevõtt on keskkonnakaitse-liselt eelistatud ladestamisele prügi-latel, aga ka näiteks energikasutusele ehk jäätmepõletusele. Ringlussevõtuga 

Aita vältida ja vähendada jäätmeid
säästetakse ühelt poolt algselt puhtaid looduslikke materjale, seega välditakse uute kaevandamist ja tootmist, ent pal-jude materjalide ringlussevõtul sääste-takse suures koguses ka energiat ja sel-lega seotud jäätmeid ning emissioone.Ringlussevõtule peaks võimaluse korral eelnema korduskasutus. Kordus- ja uuskasutuskeskused on ka Eestis arenemas, nende kaudu tuuakse tagasi kasutusse järjest suurem hulk kasutatud tooteid, mis muidu oleks ära visatud.Arusaadavalt on parim jääde see, mida ei teki. Võib ju öelda, et tarbi-jatena oleme pandud olukorda, kus meist ei sõltu midagi, kuid päris nii see pole. On võimalus vältida ühekordseid ja lühikese kasutuseaga tooteid, toidu-jäätmete vältimisel aitab ostu- ja tarbi-misharjumuste muutmine jne. Mõnes Euroopa riigis visatakse ära 1/3 toidust, mis poest ostetakse. Eestis selle kohta täpsed uuringud puuduvad ja kindlasti on äraviskamist vähem, aga söömiskõl-bulikku rändab prügikasti ka Eestis.

Rahvusvaheline jäätmete vältimise nädal (19.–27. nov) ja kõikides ELi riiki-des välja töötatavad jäätmete vältimise kavad peaksid andma võimaluse tagasi pöörata tarbimisühiskonna maksiim: „Tarbin, jäelikult olen.“ Tarbida saab ka märksa vähem jäätmeid tekitades.Samal ajal tuleb tähelepanu hoida ka liigitikogumisel, kus Eesti on näida-nud küll märkimisväärset arengut, kuid aastaks 2020 tuleks seda praeguse tase-mega võrreldes kahekordistada.Lähiaastate sihid ja väljakutsed jäät-mekäitluses on seega „mõtle, kui ostad, aga eriti siis, kui midagi ära viskad.“ Vähem jäätmed üldiselt ja neist suurem hulk ringlusesse.

Peeter Eek
Keskkonnaministee-

riumi jäätmeosa-
konna juhataja
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Noore looduskaitsja kursus liitis noori kolmes rahvuspargis

Mõistlik tarbimine – jõukohane panus puhtamasse keskkonda

Veealase koostöö aasta 2013

Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid
Peetakse veeviktoriini, tulekul ka  õpimapp

Folk – keskkonnasõbrale ja lastele?!
Tulekul 12 loodusõhtut

Pikaveres pikalt mõtlema ei jääda!
Kuhu kadusid mesilased?

Otepää looduspargi püsinäitus

Täienduskoolitused õpetajatele ja keskkonnahariduse spetsialistidele 12

KESKKONNAHARIDUSLEHT
Keskkonnaameti keskkonnahariduse infoleht ilmub 2 korda aastas ning on suunatud õpetajatele, looduskeskuste juhendajatele ja kõigile teistele huvilistele.

SÜGIS  2009

Vahel on mõistlik seisatada ja vaada-ta, kuidas maailm me ümber kiiresti muutub. Vaid hetkeks peatudes tajume meie ümber toimuvate muutuste kii-rust. Infotehnoloogia areng, interneti ja mobiili kaudu toimuv kommunikat-

sioon, majanduskeskkonna ränk kõiku-mine, mustanahaline USA president... Arengud, mis tundusid uskumatutena veel mõned aastad tagasi. Ja paraku – kõige vaevalisem on nende muutustega kaasas käimine inimesele endale, mõt-temaailma ja väärtushinnangute aren-gule. Konfl ikt vanema ja noorema põlv-konna vahel. Ja lahendus on ju ainult üks: õppida läbi elu, sõltumata vanusest, võimekusest ja viitsimisest. Kui ei õpi, ei omanda uut, oled märkamatult jäänud elule jalgu ja ei oska anda toimuvale õig-last hinnangut. Kui hinnangu andmiseks puudub objektiivne alus, tulevad valed otsused ja kahju elukeskkonnale. Keskkonnaharidus on toimiv ja tõhus ainult siis, kui ta muutub meie elust la-hutamatuks  ja mahub meie igapäeva-sesse ellu selle loomuliku osana, olles siiski innovaatiline ja meie jaoks huvitav. Usun, et tänane algatus keskkonnahari-duslehe näol teenib just seda eesmärki ja aitab meil aja ja muutuva keskkonna-ga koos areneda.

Andres Onemar
Keskkonnaameti peadirektor

Keskkonna haridus liigub meile lähemale

Foto autor Andres Hendrikson
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Keskkonnaamet pakub koostöövõimalusi   
keskkonnahariduse 
arendamisel

Keskkonnahariduse 
spetsialistid maakondades

LK 3

Metsa sõbraks!

RMK looduskeskuste 
kontaktid maakondade mõjualade kaupa

LK 4

Eesti Loodusmuuseum kui keskkonnahariduskeskus

LK 5

Case Forest – metsa 
uurides õpime säästvat arengut

LK 6

Lehola Keskkonnaharidus-keskus  pakub uudseid teemakaste

Loodusteaduslikust 
uurimistööst võidavad nii õpilane kui õpetaja

LK 7

Lastega looduses

Õues õppida on mõnus

LK 8

Keskkonna- ja 
pärandkultuuri 
tähtpäevade kalender

KESKKONNAHARIDUSLEHT
Keskkonnaameti keskkonnahariduse infoleht ilmub 2 korda aastas ning on suunatud õpetajatele, looduskeskuste juhendajatele ja kõigile teistele huvilistele.

SÜGIS 2010

Tamme kivipuravik

Marit Suurväli
Keskkonnaministeeriumi kesk-konnahariduse büroo juhataja

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) 
vahenditest rahastatava prog-

rammi eesmärk on formaalse ja 
mitteformaalse keskkonnahari-
duse koostoime süsteemi raken-
damine.

Formaalne ja mitteformaalne ha-
ridus käsikäes

Käesoleva aasta algul kinnitas 
Vabariigi Valitsus põhikooli ja güm-

50 miljonit krooni 
keskkonna hariduse arendamiseks

naasiumi uuendatud õppekavad, 
milles muu hulgas pööratakse seni-
sest suuremat tähelepanu säästvat 
arengut toetava loodushariduse, 
tehnika- ja tehnoloogiahariduse, 
loovushariduse ja muuseumiõppe 
arendamisele, samuti uurimuslikule 
õppele ja õuesõppele. Oluliselt ava-
ramana käsitletakse õpiruumi, soo-
situd on õppetegevus väljaspool 
klassiruumi.

Need muutused eeldavad vas-
tavasisulist täiendusõpet taseme-
õppeasutuste õpetajatele, aga ka 
väljaspool formaalharidust kesk-
konnaharidust andvatele spetsialis-
tidele. Tegelevad need spetsialistid 
keskkonnaharidusega siis riigi- või 
munitsipaalasutuses, mittetulun-
dussektoris, muuseumis või eraet-
tevõttes.

Kuigi põhikooli ja gümnaasiumi 
riiklik õppekava sisaldab juba aas-
taid keskkonnaga seotud läbivat 
teemat, siis on õpetajatel paraku 
vajaka teadmistest ja oskustest 
keskkonnateema lõimimisel õppe-
tegevusse. Puudus on ka metoodi-
lisest abimaterjalist, mis õpetajaid 
selle juures toetaks ja abistaks. Seda 
lünka püüab keskkonnahariduse 

programm täita: koostada vastavad 
täiendusõppekavad, viia paarisaja-
le õpetajale läbi täiendusõpe, ning 
teha kättesaadavaks metoodilised 
materjalid.

Tänaseks on kujunenud olukord, 
kus mitteformaalse keskkonnahari-
duse spetsialistide erialane etteval-
mistus ei vasta õppekavast tulene-
vatele vajadustele ja on regiooniti 
ebaühtlane. Seetõttu on programmi 
teiseks tegevussuunaks täiendus-
õppe korraldamine mitteformaalse 
keskkonnahariduse spetsialistidele.

Ühine eesmärk ja inforuum
Eesti elanikkonna väärtushinnan-

gute ja käitusmisharjumuste muut-
misel keskkonnasäästlikuks on olu-
line, et formaalharidussüsteem ja 
väljaspool formaalharidust pakutav 
keskkonnaharidus toimivad ühtse-
te põhimõtete järgi ning mittefor-
maalne keskkonnaharidus toetab ja 
täiendab riiklikes õppekavades sä-
testatut. Siit ka programmi kolmas 
tegevussuund: võrgustikkoostöö 
edendamine. Selleks korraldatak-
se ühisseminare ja töötubasid, kus 
selgitatakse vastastikku vajadusi 
õppe sisu kujundamisel. Ühtse in-

foruumi loomise eesmärki kannab 
ka teabelehe väljaandmine. Teabe-
leht tutvustab programmi tegevu-
si erinevatele keskkonnaharidust 
kujundavatele institutsioonidele ja 
spetsialistidele.

Programmi toel arendatakse teh-
niliselt edasi olemasolevat veebipor-
taali www.keskkonnaharidus.ee, kus 
tehakse kättesaadavaks keskkon-
nahariduslikud õppeprogrammid 
ja õppematerjalid. Suurendatakse 
portaali võimekust mahukamate 
õppematerjalide kättesaadavaks te-
gemiseks, lisatakse võimalus ülerii-
gilise keskkonnahariduslike ürituste 
kalendri pidamiseks ja foorumi tüü-
pi suhtluskeskkond. Täienduskoo-
litustel osalenud saavad portaalist 
leitavaid õppematerjale muganda-
da vastavalt kohalikele oludele ja 
vajadustele. 

Järgneb lk 2
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Õppimine on põnev

LK 3

Ükski teadmine ei ole 
ülearu...

Loodus kui parim 
õppevahend

 LK 4

Loodusharidus Tartu Ülikooli loodusmuuseumis on 
mitmekesine

 LK 5

Ühtne suhtlev Baltikum 
– COBWEB

Samblanäitus Eesti Loodus-muuseumis

 LK 6

Loodusetunnetus ei tule pelgalt raamatuid lugedes

 LK 7

Idee õuesõppeks: tooted ja teenused, mida pakub puu!
Uus õppevahend koolidele

 LK 8

Keskkonna ja 
pärand kultuuri 
tähtpäevade kalender

Foto: Merike Palginõmm
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TALV 2009

Foto autor Andres Hendrikson
Talvine raba

Euroopa Liit kulutab ai-
nuüksi Natura 2000 ala-

de kaitseks ligi 6,1 miljardit 

eurot aastas. See on kulu, 

mida valdav enamus näeb 

ühiskonna kasvava “koor-

misena” kaitsta  looduslik-

ku mitmekesisust. Vähesed  

märkavad aga siin hoopis 

muud – võimalust inno-

vatiivseks äriks ja tasuvaid investeeringuid 

looduslikku mitmekesisuse kaitsmiseks. Hei-

tes pilgu ZERI Fondi poolt loodud nimekirjale 

“Looduse 100 Parimat”, tuleb tunnistada, et 

maailmas on looduselt üle võtta väga palju. 

Olgu selleks siis termiitidelt õpitav termo-bio-

meetriline arhitektuur, vetikate kasutamine 

bakterite ohjamiseks, ämblikelt ülevõetav 

tekstiilisüntees, taimelehtedest inspireeritud 

päikesepatareid, pärlikarpide omadus siduda 

süsinikku (mida juba kasutatakse tsemendi-

tööstuses). Need näited on vaid murdosa 3,8 

miljardit aastat kestnud looduse katsetuste 

külluslikust varaaidast… 
Kipume sageli mõtlema, et keskkonna-

haridus on vajalik vaid selleks, et õpetada 

lapsi looduses korralikult käituma ja selle ilu 

märkama. See on äärmiselt vajalik, kuid see 

pole kõik. Keskkonnaharidus peaks õpeta-

ma märkama ka võimalusi, mida loodus 

pakub ühiskonna arenguks. Juhtima noo-

Keskkonnaharidus on arengu ja 
ettevõtluse teenistuses

ri, miks mitte ka vanemaid inimesi, õppima 

looduselt ja seejuures mõtlema innovaatili-

selt. Näiteks kuidas tekib looduses tasakaal, 

kuidas täiustatakse parimaid võimalikke 

tehnoloogiad, kuidas edendada meil rohelist 

ettevõtlust? 
Eesti saab järgneval neljal aastal Euroopa 

Liidu struktuurifondidest ligi 350 miljonit 

krooni riigi keskkonnahariduse infrastruk-

tuuri arendamiseks. Sellele peaks lisanduma 

veel 50 miljonit krooni õppekvaliteedi sisuli-

seks parandamiseks. Tegu on suure ressursi-

ga, millega annab palju ära teha nii, et sellest 

võidab nii keskkonnaharidus, ettevõtlus kui 

kohalik areng laiemalt. 
Mis on Keskkonnaametil plaanis? Esiteks, 

soovime toetada koostööd maakondades, 

kutsudes selleks ellu maakondlikud kesk-

konnahariduse ümarlauad, mille roll saab 

olema sihtgruppide vajaduste ja ootuste väl-

ja selgitamine. 
Teiseks, oleme võtnud suuna senisest suu-

remas mahus õpetada selliseid keskkon-

nateemasid nagu veemajandus, jäätme-

käitlus, säästev energeetika, maavarade 

kaevandamine ja kasutus, keskkonnajuh-

timine, metsandus, õhu kaitse ja kliima-

muutus. Meie tugevuseks on keskkonnaha-

ridusspetsialistide olemasolu maakondades 

ning uute programmide väljatöötamine on 

praegu käimas. 

  SELLES LEHES

   LK 2 - 3

Keskkonnaameti talvised 
õppeprogrammid

   LK 4

10 aastat RMK Sagadi 
looduskooli

Tartu Keskkonnahariduse Keskus 
pakub mitmekülgset tegevust igas 
eas inimestele

   LK 5

Keskkonnaharidusega 
tegeldakse Tallinnas jõudsalt

Euromiljonid keskkonnahariduse 
edendamiseks

   LK 6

Õuesõppe võimalikkusest 
vanemas kooliastmes

   LK 7

10 aastat keskkonnaprojekte laste-
aias Tõruke

Õuesõpe Haapsalu Linna Algkoolis

   LK 8

Keskkonna ja pärand-
kultuuri tähtpäevade kalender

Kolmandaks, meie eesmärgiks on olla klien-

dile paremini kättesaadav, st pakkuda teenust 

seal, kus see talle kõige sobivam, tegemata sa-

mas kompromisse programmi kvaliteedi osas. 

Oleme investeerimas kümne Keskkonna -

ameti keskkonnahariduskeskuse kaas-

ajastamisse kaitse aladel ja rahvusparki-

des, et nende tutvustamise kõrval läbi viia 

ka “laboritingimustes” õpet. Tahame oma 

uuendatavates keskustes näidata säästva 

ehitamise ja energiamajanduse alternatiiv-

seid võimalusi. Ikka selleks, et noori mõtlema 

panna. 
Euroopas on hinnanguliselt ligi 300 tuhat 

ehitist, mille klaasid on nö isepuhastuvad. 

Tehnoloogia on väidetavalt “koopeeritud” 

lootoseõitelt. Lisaks ilule on keegi märganud 

selles taimes veel midagi kasulikku, mis täna 

aitab kokku hoida vett, kemikaale ja energiat. 

Soovin meile kõigile avatud meelt ning ette-

võtlikkust looduselt õppida!

Erik Kosenkranius

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja kt
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Keskkonnaameti keskkonnahariduse infoleht ilmub 2 korda aastas.

SELLES LEHES:

10

9

11

5

6

3

12UNESCO peadirektor Irina Bokova avas ülemaailmse säästva arengu hariduse konverentsi Aichi-Nagoyas, Jaapanis. 
www.unesco.org

Jätkusuutlik areng Jaapani koolis 

UNESCO ühendkoolide võrgustik

Skeemipesas parandatakse  
kodumasinaid ja mõõdetakse tundeid

20 aastat zooloogiaringi

Negavatt kogus kokku  
tudengite parimad roheideed

Üks laht, kolm riiki – miljonid 
väljakutsed!

25 aastat teistmoodi mereharidust

Jätkusuutlik areng vajab toetust
Tähelepanekuid UNESCO jätkusuutlikku arengut toetava hariduse konverentsilt

Sel perioodil on olnud ka takistusi. 
Mitme riigi valitsus näeb haridust ainult 
majandusliku edu saavutamise vahen-
dina. Õpetajate kompetents ja motivat-
sioon, aga ka noorte võrdne kaasamine 
on probleemiks kogu maailmas. Minis-
teeriumite-vaheline koostöö JAtH vallas 
jätab soovida ning poliitiline tahe pole 
paljudes riikidest olnud piisav JAtHi ins-
titutsionaliseerumiseks. On vaja ka tule-
muste süstemaatilisemat hindamist.

Kriitikat on saanud ka JAtH kui 
“läänelik” agenda. Mitmed arengu-
maad püüdlevad endiselt aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamise poole: 
2015. aastal on 47 miljonit last ilma 
hariduseta, 740 miljonit täiskasvanut 
pole kunagi koolis käinud ning hari-
duse üldine kvaliteet on mõnes riigis 
nii kehv, et 3. klassi õpilased oskavad 
vaevu lugeda. JAtH toob sellesse kon-
teksti lisaks kvaliteedi teema: haridus 
peab vastama erinevate inimeste, ühis-
kondade ja kultuuride vajadustele, tege-
lema õigluse, võrdsuse ja jätkusuutlik-
kusega.

Jätkub lk 2

Ehkki Eestis on kümnend jäänud 
mõnevõrra tähelepanuta, on globaalselt 
suudetud JAtH rohkem pildile tuua ning 
tõsta teadlikkust jätkusuutliku arengu 
ja hariduse vahelistest seostest. Hari-
dussüsteemid tegelevad jätkusuutlik-
kuse teemadega varasemast rohkem ja 
paremini ning JAtH on suudetud mitmes 
riigis integreerida õppekavasse. Eesti 
riiklik õppekava läbiva teemaga “Kesk-
kond ja jätkusuutlik areng” on siin üks 
teenäitajatest.

Jätkusuutlikku arengut toetava hariduse kümnendi saavutused
Möödunud kümme aastat on näida-
nud, kui oluline on poliitiline tahe ja 
juhtimine JAtH edendamisel. Tähtsaks 
on osutunud ka kohalik ja regionaalne 
koostöö, nt ülikoolide, ministeeriumite 
ja koolide vahel, samuti koostöö kooli-
dega teistest riikidest. JAtH on suutnud 
luua ka pedagoogilisi uuendusi: uusi 
interaktiivseid õppemeetodeid ning 
viise, kuidas kaasata terve koolikogu-
kond lisaks formaalharidusele ka kutse- 
ning mitteformaalse hariduse andmisse.

Tänavu jõudis lõpule UNESCO jätkusuut-
likku arengut toetava hariduse kümnend, 
mis algas 2005. aastal. Selle tähistami-
seks korraldati Jaapanis, kes kümnendi 
idee esimesena välja pakkus, UNESCO 
kõrgetasemeline konverents jätkusuut-
liku arengu hariduse (JAtH) teemal.

Aichi-Nagoyasse tuli 10.–12. novembril 
kokku üle 1100 delegaadi rohkem kui 
148 riigist, sh 74 ministrit või kantslerit. 
Arutati, mida on viimase kümne aasta 
jooksul saavutatud ning kuidas eden-
dada jätkusuutlikku arengut toetavat 
haridust ka edaspidi.

Eestist osalesid konverentsil lisaks 
autorile Imbi Henno Haridus- ja Tea-
dusministeeriumist ning Kerli Gutman 
UNESCO Eesti rahvuslikust komisjonist. 
Lisaks juhendas professor Anu Toots Tal-
linna Ülikoolist konverentsi ühte töötuba 
teemal “Monitooring ja hindamine”.

Enne konverentsi toimusid Jaapanis 
noorte liidrite, regionaalsete kompetent-
sikeskuste ning UNESCO koolide õpeta-
jate ja õpilaste kohtumised, mis andsid 
samuti konverentsile oma panuse.
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ESFi keskkonnahariduse arendamise programmi tulemused Eestis
Euroopa sotsiaalfondi keskkonnahari-duse arendamise programmi raames on Keskkonnaameti eestvõttel aastail 2011–2015:

• Tehtud uuring õpetajate koolitusvaja-duse, õppevahenditega varustatuse ja võrgustikukoostöö kohta (www.kesk-konnaharidus.ee/keskkonnahariduse-alased-uuringud/).
• Koolitatud 567 lasteaedade ja üld-hariduskoolide õpetajat ning mit-teformaalse keskkonnahariduse spetsialisti säästva arengu aktiivõp-pemeetodite teemal (lk 11).• Käinud koos keskkonnahariduse maakondlikud ümarlauad (www.keskkonnaamet.ee/teenused/kesk-konnaharidus-2/keskkonnahariduse-umarlauad-3/).

• Peetud 24 piirkondlikku keskkonna-hariduskonverentsi ja tänavu 22.–24. aprillil Tallinnas rahvusvaheline säästva arengu hariduse konverents 

(www.keskkonnaharidus.ee/foto-ja-video-pank/).
• Loodud tele- ja raadiosaated „Ökos-koop” Vikerraadios ning „Mõistlik ja mõttetu” ETV-s, teavitamaks üldsust säästvast arengust: (vikerraadio.err.ee/l/okoskoop ning etv.err.ee/l/elu-saated/moistlik_voi_mottetu).• Koostatud kaheksa uuenduslikku õppevahendit, mida hakatakse kasu-tama paljudes keskkonnaharidust pakkuvates keskustes (tutvustused www.keskkonnaharidus.ee).• Ilmunud kümme numbrit Keskkon-nahariduslehte, nii eesti kui ka vene keeles (www.keskkonnaamet.ee/tee-nused/keskkonnaharidus-2/esf-prog-ramm-keskkonnahariduse-arenda-mine/keskkonnahariduse-teabeleht/).• Peagi saab valmis poolsada filmi-klippi säästva arengu teemadel; need tehakse huvilistele kättesaadavaks portaalis www.keskkonnaharidus.ee.

Keskkonnaameti poolt tellitud säästvat arengut toetava hariduse eesmärkidele ja 
põhimõtetele vastavad 50 kuni 5 minutilist õppeklippi on  suunatud peamiselt põhi-
kooli ja gümnaasiumi õpilastele. Õppeklipid koos juhendmaterjaliga on alates selle 
aasta sügisest kõigile kasutatavad läbi keskkonnahariduse portaali maario masing

Sel aastal on looduskaitsekuu  teemaks „Eesti maastikud”

Kolm küsimust uuele keskkonna- ministrile Marko Pomerantsile

Mida on ühist lehmakoogil ja Lottel?
Viiskümmend rohelist varjundit  ehk isemoodi keskkonnaõpe

Kuidas keskkonnaharidus Eestis  areneb ja kuhu võiks liikuda?

Ida-Virumaa keskkonnahariduse  töö käib värske arengukava järgi

Tagasivaade: säästvat arengut  toetav täienduskoolitusprogramm

Keskkonnaharidusleht – 7 aastat  häid kogemusi ja harivaid uudiseid

• Tiražeeritakse 3 õpetajate heaks-kiidetud õppematerjali erinevatele kooliastmetele, mis saadetakse hari-dusasutustele alates septembrist käesoleval aastal.
• Programmi tulemustest saab põhja-liku ülevaate 18. juunil Tartus toimu-val lõpuseminaril. Registreerumise avame kuu enne seminari, jälgige rek-laami.

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) kaasra-hastatava programmi „Keskkonna-hariduse arendamine” eesmärgiks on anda arengutõuge keskkonnahariduse arendamisele nii üld- kui ka kooliväli-ses hariduses. Programm algas 2011. aastal ning selle lõpp on planeeritud 2015. aasta augustisse. Programmi elluviija on Keskkonnaamet ning raha-line maht on 3,2 miljonit eurot, millest 85% on saadud ESFi vahenditest.
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