
Lisa 2. Väljavõtted keskkonnaharidust puudutavatest riiklikest strateegiatest. 

 

1. Eesti säästva arengu riiklik strateegia (2005 - 2030) 

 

Lähtuvalt SE21 strateegia sisukirjeldusest ja üldhinnangust Eesti olukorrale on esitatud neli 

Eesti jätkusuutlikkuse jaoks keskset arengueesmärki. Neist 3 puudutavad otseselt ka 

keskkonnahariduse valdkonda. 

 

Eesmärk 1: Eesti Kultuuriruumi elujõulisus  

Eesti jätkusuutliku arengu nurgakiviks on eesti rahvuse ja eesti kultuuri jätkusuutlikkus.  

Rahvuse säilimiseks “läbi aegade” on vajalikud ennekõike kultuurilised mehhanismid, mis 

võimaldavad eesti rahvusliku identiteedi (kultuurilise kokkukuuluvuse) püsimist ja tagavad 

eesti rahvuskultuurile omaste väärtuste, traditsioonide, käitumismudelite ja elulaadi 

elementide edasikandumise põlvest põlve. 

Eesmärgi saavutamise põhimehhanismid 

Hariduse kaudu seotakse rahvuslik identiteet erialalise professionaalsuse, sotsiaalsete oskuste 

ning globaalse kultuurihorisondiga. Hariduse kaudu väärtustatakse rahvusliku (põhjamaise) 

päritoluga eetilisi väärtusi, traditsioonilist loodussuhet, loomulikku elustiili moodsa 

elulaadi ja sotsialiseerimisprotsessi osana. 

 

Eesmärk 2: Heaolu kasv 

Heaolu on defineeritud kui inimeste materiaalsete, sotsiaalsete ja kultuuriliste vajaduste 

rahuldatus, millega kaasnevad võimalused ennast teostada ja oma püüdlusi ning eesmärke 

realiseerida. Loomulikult on heaolu sisu ajas muutuv, teatud ulatuses kultuuri, hariduse ja 

kasvatuse kaudu ka muudetav. 

Eesmärgi saavutamise põhimehhanismid 

Materiaalse tarbimise liigset domineerimist tasakaalustavad mehhanismid. Eriti perioodi 

esimesel poolel on vajalik spetsiaalselt kaasa aidata heaolu mõiste arenemisele ja nn 

mittemateriaalsele (sh kultuurilisele) tarbimisele, ökoloogilistele elulaadimuutustele. See 

on oluline valdkond meedia, kolmanda sektori ja riigi koostööks. 

 

Eesmärk 4: Ökoloogiline tasakaal 

Ökoloogilise tasakaalu säilitamine Eesti looduses on meie jätkusuutlikkuse keskne tingimus. 

Samas on see ka Eesti panus globaalsesse arengusse. Üldiseks eesmärgiks on looduse 

isetaastumisvõime lülitamine looduskasutusse. 

Eesmärgi komponendid ja mõõdikud. 
Ökoloogilise tasakaalu eesmärk on jaotatud kolmeks põhikomponendiks:  

 Loodusvarade kasutamine viisil ja mahus, mis kindlustab ökoloogilise tasakaalu. 

 Saastumise vähendamine. 

 Loodusliku mitmekesisuse ja looduslike alade säilitamine. 

Eesmärgi saavutamise põhimehhanismid 

Ühiskond, olles ökosüsteemi osa, peab võtma vastutuse ökosüsteemide harmoonilise 

arendamise eest. Selle põhieelduseks on eetiline ja teaduslikult põhjendatud 

looduskeskkonna (elukeskkonna) haldamine. 

Loodusressursi mõistlik majandamine eeldab tehnika- ja loodushariduse kompleksset 

arendamist, mille puhul peab hariduse struktuur olema praegusest erinev ja loodusharidus 

peab kõigil õppetasanditel moodustama hariduse orgaanilise osa. Eesti tasakaalustatud 

jätkusuutliku arengu eelduseks peab olema kõikide ühiskonnakihtide, eriti aga 

üldpoliitiliste otsuste tegijate ja ametnike loodusteadusliku mõtteviisi süvendamine. 

Ida-Virumaa kontekstis ka omavalitsusjuhtide loodusteadliku mõtteviisi süvendamine. 



 

 

Tekkivad seosed eesmärkide poole liikumisel. 
Jätkusuutlik on Eesti, kus on kindlustatud eestiliku kultuuriruumi püsimine, inimeste heaolu 

kasv, ühiskonna terviklikkus ja tasakaal loodusega. 

Erinevate eluvaldkondade dünaamika kooskäsitlus on keeruline ülesanne, ilma selleta ei ole 

aga võimalik tajuda, mida reaalsuses tähendab püüdlus üht või teist tüüpi (majanduslikke, 

sotsiaalseid jt) resultaate saavutada, millised on selles piirangud ja võimalused. 

 

Sellised seosed ja eesmärgid on keskkonnahariduse spetsialistidele suur väljakutse.  

 

 

2. Keskkonnastrateegia aastani 2030 

Keskkonnastrateegia visioon 2030. Loodusmaastikud ja traditsioonilised kultuurmaastikud 

on säilinud, tehiskeskkond ei domineeri rohelise elukeskkonna üle, säilinud on ka 

puutumatu loodusega kaitsealad. Hoolitsetakse loodusmaastike ja elustiku liikide elupaikade 

säilimise eest. Loodushoiuga tegeldakse kogu riigi territooriumil, kuid ka kaitsealad on 

säilinud. Inimesed on ühel meelel, et igale eluslooduse liigile peab olema kindlustatud sobiv 

elupaik ning see seab reeglid kaitset vajavate liikide elupaikades tegutsemiseks. 

Inimesed on teadlikud vajadusest toimida nii, et keskkond säiliks puhtana ja ohutuna. 

Harrastatakse tervislikku eluviisi. Hajutatud asustus soodustab elu kvaliteedi paranemist, 

elukeskkonna planeerimisel võetakse arvesse tervislikkuse aspekt.  

 

Mitmetes visiooni elluviimiseks püstitatud eesmärkide meetmetes on rõhutatud süsteemse 

loodushariduse andmist mitmesugustele sihtgruppidele ning spetsialistide ja elanikkonna 

teadmiste/ teadlikkuse tõstmist. 

(Eesmärgid: 5.1. Loodusvarade säästlik kasutamine ja jäätmetekke vähendamine; 5.2. 

Maastike ja looduse mitmekesisuse säilitamine; 5.4. Keskkond, tervis ja elukvaliteet)   

 

3. Elukestva õppe strateegia 2020 a.  

Elukestva õppe strateegia on haridusvaldkonna tähtsamaid arenguid suunav dokument, mis on 

aluseks riigi hariduseelarve valikutele aastatel 2014−2020 ning mille põhjal töötatakse välja 

vajalike muutuste saavutamist toetavad programmid. Elukestva õppe strateegia eesmärgid ja 

meetmed toetavad konkurentsivõime kava „Eesti 2020“, Eesti säästva arengu riikliku 

strateegia „Säästev Eesti 21” ning Eesti julgeolekupoliitika aluste hariduse valdkonnaga 

seotud eesmärkide täitmist. 

 

Seosed läbivate teemadega: 

Positiivne: strateegia näeb ette riiklike õppekavade lõimimise erinevate aine- ja 

eluvaldkondadega - loodushariduse komponendi lõimimine riiklikesse õppekavadesse 

toetab nii keskkonnahoidu üldisemalt kui ka aitab vältida ja vähendada jäätmeteket. Samuti 

nähakse strateegiaga ette meetmete väljatöötamist töötajate ettevalmistamiseks majanduse 

kasvuvaldkondades. Kuna üheks kasvuvaldkonnaks on ka ressursside efektiivsem kasutamine, 

aitab see omakorda suurendada loodusressursside kasutamise efektiivsust. Elukestva õppe 

strateegia näeb ette, et õpikäsitlus toetab väärtushoiakute kujundamist ja seoste loomise 

oskust ning arendab õppijas loovust, kriitilist mõtlemist, analüüsioskust, ettevõtlikkust, 

koostöö ning eneseväljenduse oskust, mis on eelduseks vastutuse võtmisele ühiskonna arengu 

jätkusuutlikkuse tagamiseks, sh iseseisvaks toimetulekuks muutuvas majandus-, loodus- ja 

sotsiaalses keskkonnas.  

 



4. Looduskaitse arengukava aastani 2020 

1. Loodusharidus ja -teavitus 

Looduse hoidmiseks tuleb teadvustada ja mõista seal toimivaid seoseid. Tulemuslikult on 

võimalik kaitsta vaid seda, mida tunneme ja teame ning väärtustame. Looduskaitse 

arengukava üheks põhieesmärgiks on, et inimesed tunnevad, väärtustavad ning hoiavad 

loodust ja oskavad oma teadmisi igapäevaelus rakendada. Loodushariduse ja -teadlikkuse 

vallas tehtava töö sisuks on muuta Eesti inimeste väärtushinnangud loodushoidlikumaks, et 

ühiskond mõistaks, toetaks ja järgiks looduskaitse põhimõtteid. Olulisel kohal on 

väärtuskasvatus ja terviklike teadmiste jagamine ümbritseva looduskeskkonna kohta. 

 

1.1. Loodusharidus 

Loodushariduse kvaliteet on ebapiisav ning hariduse eri tasanditel ebaühtlane. Võimalused 

omandatud teadmisi praktikas (looduses) kinnistada on alarakendatud. Loodusteadliku 

käitumise väljakujunemisel on olulisel kohal lastele antav looduskeskne väärtuskasvatus. 

Teadmise kõrval on sisemiste väärtushinnangute kujunemisel samaväärne roll lapsepõlve 

positiivsetel emotsioonidel, eeskujudel ning ümbritseva ühiskonna suhtumisel. Eriti oluline on 

positiivne emotsionaalne õpe ning õppevõimaluste mitmekesisus, samuti loodussäästliku 

eluviisi edendamine. 

Loodushariduse edendamisel on oluline roll teadmiste ning väärtuskasvatuse meetodite ning 

nende andjate mitmekesisusel ning teabe jõudmisel väga erinevate sihtrühmadeni neile 

arusaadavas kontekstis. Seetõttu omavad loodushariduse edendamisel olulist rolli paljud 

asutused, sh loomaaiad, muuseumid, keskkonnahariduskeskused ja botaanikaaiad. Samuti on 

oluline lokaalsete loodusharidust andvate ühingute tegevus. 


