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ÜRO Inimese ja keskkonna konverents 
ehk Stockholmi Konverents 1972

 Pöördepunkt poliitikas - ühiskonna ja keskkonna 
vaheliste suhete mõtestamine, esimene globaalne 
konverents keskkonna ja inimarengu teemal

 Asutati UNEP – ÜRO Keskkonnaprogramm
 Pandi alus Euroopa Liidu keskkonnategevuskavade 

koostamisele (I kava 1972, täna kehtib VI kava)



1980-ndad
 1980 moodustati esimene roheline partei, Saksamaal, 

said parlamenti 1983
 1981 moodustati EK keskkonnadirektoraat
 1983 ÜRO moodustab Keskkonna ja Arengu  Maailma 

Komisjoni ja määrab selle etteotsa Norra peaministri Gro
Harlem Brundtlandi. 1987 ilmub raport “Meie ühine 
tulevik” (Our Common Future)

 1985 teavitati esimest korda osooniaugust Antarktika 
kohal

 1988 International Panel on Climate Change (IPCC; 
Maailma Meteoroloogia Organisatsiooni ja UNEPi egiidi 
all)



1990-ndad
 1990 moodustatakse Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA; 

alates 1994 Kopenhaagenis) ja EIONET; hakkavad ilmuma 
Euroopa Keskkonnaülevaated

 1990 ilmub esimene IPCC raport, vajadus globaalsete 
kliimakokkulepe järele

 1991 asutatakse Eestimaa Looduse Fond
 1992 Rio de Janeiros – Agenda 21; Kliima raamkonventsiooni 

ja Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 
asutamine/allakirjutamine

 1992 asutatakse Säästva Eesti Instituut
 1994 esimene geneetiliselt muundatud vili  (tomat) turul
 Ökosüsteemiteenused



2000-ndad
 2000 Lissaboni leping – Euroopa konkurentsi eesmärgid
 2001 9/11
 2002 Earth Summit on SD – Johannesburg, 8MDGs –

aastatuhande eesmärgid
 Äärmuslikud ilmastikunähtused: 2002, 2003, 2006 .. 

üleujutused Euroopas/ 2003, 2006, 2010, 2011 .. 
kuumalained Euroopas

 2005 Kyoto protokoll
 2005 ÜRO raport Millennium Ecosystem Assessment –

looduskapital väheneb ähvardava kiirusega
 2007 IPCC 4.raport – Maa keskmine temperatuur on 

tõusnud, sellele tõusule on kaasa aidanud inimtegevus



Millennium Development Goals (2002)
ÜRO aastatuhande eesmärgid:
1. Kaotada maailmast äärmine vaesus ja nälg (vähendada aastaks 2015 poole võrra 

nende inimeste arvu, kelle elatis on väiksem kui 1 USA dollar päevas. Vähendada 
aastaks 2015 poole võrra nende inimeste arvu, kes on näljas.),

2. tagada algharidus kõigile maailmas (tagada, et aastaks 2015 saavad kõik lapsed 
omandada alghariduse),

3. toetada soolist võrdõiguslikkust ja naiste õigusi (tagada, et tüdrukutel oleks 
aastaks 2015 poistega võrdväärsed kooliskäimisvõimalused),

4. vähendada laste suremust (vähendada aastaks 2015 2/3 võrra vastsündinute ja 
laste suremust),

5. parandada emade tervist (Vähendada aastaks 2015 2/3 võrra nende naiste arvu, 
kes surevad sünnitusel või selle tagajärjel),

6. võidelda HIV/AIDS ja malaaria ning teiste haigustega (peatada HIV/AIDSi levik 
aastaks 2015 ja hakata seda vähendama. Aastaks 2015 tuleb saavutada malaaria jt 
levinumate haiguste leviku vähenemine),

7. tagada looduskeskkonna püsivus (vähendada aastaks 2015 poole võrra nende 
inimeste arvu, kel ei ole piisavat ligipääsu puhtale joogiveele. Aastaks 2020 tuleb 
parandada 100 miljoni kodutu olukorda. Lõpetada loodusressursside 
mittejätkusuutlik kasutamine),

8. luua ülemaailmne partnerlusvõrk arengu edendamiseks.



2012

Green Economy /  Sustainable Governance

“The Future We Want”



Maailma rahvastiku prognoos aastani 2300

UNEP, Green Economy, Dec 2011



Toidu hinna ja nafta hinna konvergents  
Mahetoidu kaubanduse kasv

UNEP, Green Economy, Dec 2011



Toidu kaod, raiskamine

UNEP, Green Economy, Dec 2011



Kalavarude seisund 

UNEP, Green Economy, Dec 2011



Linnastumine – suurim muutus

UNEP, Green Economy, Dec 2011



Maalt linna - suurim rahvaste ränne 
21. sajandil - Arrival city-fenomen

• Maalt linna, esmalt äärelinna 
• Paraneb toidu kättesaadavus
• Linnades langeb laste ja naiste suremus
• Tõuseb kirjaoskus, haridustase
• Sündimuse kontroll parem
• Remittance economy – rahasaadetise-põhine majandus
• Maa/kinnisvara omandi küsimus
• Kodakondsuse küsimus
• Linnaplaneeringu küsimus (äri -ja eluruumid)
• Võimalus ‘liikuda’ linna keskele – migratsioonipump
• Ühistransport, koolid

http://arrivalcity.net/video

http://arrivalcity.net/video�


Dar es Salaam, jaanuar 2012
K. Peterson



Energia allikad 2009

UNEP, Green Economy, Dec 2011



Taastuvenergia

UNEP, Green Economy, Dec 2011



Inimkonna ees seisvad väljakutsed
 Toit ja vesi ei ole kõigile inimestele kättesaadavad;
 Elementaarsed elamistingimused pole kõigile kätte saadavad;
 Linnastumine ja maapiirkondade tühjenemine; ‘arrival cities’-sündroomi

süvenemine; 
 Energia vajadus pigem kasvab kui väheneb, olenemata säästlikumatest 

tehnoloogiatest; vabanemine fossiilkütuste sõltuvusest;
 Inimesed elavad kauem, keskmine eluiga on tõusnud;
 Toidu kvaliteedi/päritolu küsimus omandab järjest suuremat tähtsust; 
 Toodete koostis järjest keerulisem, kemikaalide  sisaldus ja mõju tervisele järjest 

olulisem; 
 Kõrgtehnoloogia vajab vähelevinud metalle ja sulameid, kuid suurtes kogustes;
 Looduskeskkond vaesub, elurikkus väheneb; looduse hüvede üle ei peeta 

arvestust, nad pole ‘kaubeldavad’; looduskapitali arvestamine riigieelarves;
 Rikaste riikide elanikud tarbivad vaesemate riikide loodusressursse ja 

‘ekspordivad’ oma keskkonnamõju tagasi vaesematesse riikidesse;
 Keskkonda vähem kurnavasse tegevusse ei toeta inimeste käitumine ega 

igapäevased valikud. Majandus põhineb tarbimisel



Inimkonna globaalne jalajälg, 2007

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/



Inimarengu Indeks vs 
Ökoloogiline jalajälg



“How are Canadians really doing?” 
2011

Canadian index of wellbeing, 2011



Inimeste heaolu versus majanduse 
näitaja

Canadian index of wellbeing, 2011



Canadian index of wellbeing, 2011



Võrdsemad ühiskonnad ja 
kogukonnad on edukamad: haridus

http://www.equalitytrust.org.uk/why/evidence/



Võrdsemad ühiskonnad ja kogukonnad on 
edukamad: kuritegevus

http://www.equalitytrust.org.uk/why/evidence/



HDI  ja Happy Planet Index
Riik HDI 0 – 1 HPI 0 – 100
1.Bosnia&Hertzegovina 0,710 45,0
2.Croatia 0,767 47,2
3.Estonia 0,812 (34.) 26,4
4.Georgia 0,698 43,6
5.Macedonia 0,701 32,4
6.Romania 0,767 43,9
7.Slovenia 0,828 (21.) 44,5
8. Kosovo Not calculated due to lack of data

Sources: Human Development Index (UNDP, 2011) and Happy Planet Index (NEF, 2009) of participating countries 



Inimarengu indeks, 2008
Inimarengu indeks arvestab riigi saavutusi kolmes inimarengu mõõtmes:
1) pikk ja tervislik elu, mida mõõdetakse oodatava eluea järgi;
2) haridustase, mida mõõdetakse täiskasvanute kirjaoskuse järgi;
3) elustandard, mida mõõdetakse sisemajanduse kogutoodang (SKT) suurusega isiku kohta
USA dollarites (USD).

http://et.wikipedia.org/wiki/Riikide_pingerida_inimarengu_indeksi_j%C3%A4rgi



Inimarengu indeks
Kõrge inimarenguga riigid:
1 ISLAND 0,968 
2 NORRA 0,968 
3 KANADA 0,967 
4 AUSTRAALIA 0,965 
5 IIRIMAA 0,960 
6 HOLLAND 0,958 
7 ROOTSI 0,958 
8 JAAPAN 0,956 
9 LUKSEMBURG 0,956 
10 ŠVEITS 0,955 

Madala inimarenguga riigid:
171 TŠAAD 0,389 
172 GUINEA-BISSAU 0,383 
173 BURUNDI 0,382 
174 BURKINA FASO 0,372 
175 NIGER 0,370 
176 MOSAMBIIK 0,366 
177 LIBEERIA 0,364 
178 KONGO DV 0,361 
179 KESK-AAFRIKA VAB 0,352 
180 SIERRA LEONE 0,329 

42 EESTI 0,871 



Jätkusuutliku ühiskonna indeks 
Sustainable Society Index- SSI



Ökoloogiline võlg ja ökoloogiline 
krediit, 2005

WWF, 2008



Säästev areng
 Tähendus sõltub kontekstist ja kasutajast
 Kaasav (puudutab kõiki) ja raske kitsendada
 Ruumis ja ajas dünaamiline
 Poliitiline: vastandlike vaadetega poliitilised jõud 

annavad säästvale arengule oma sisu
 Pole universaalset definitsiooni ja 

rakendusmoodust



Säästva Arengu Hariduse (ESD) kujunemine
• Loodusharidus

(≈1900 - ≈1970) looduse tundmine, algklassid – vahetu suhe 
loodusega, väärtustamine, kaitsmine

 Loodus- ja keskkonnaharidus 
(≈1970 - 1992) roheline ja pruun keskkond; kõik kooliastmed, 
‘natuke täiskasvanuid ka’ – inimeste käitumisharjumuste 
muutmine

• Säästva arengu haridus
(≈1992 - tänaseni) fookus jätkusuutlikkusele (ressursside 
sääst, mõju vähendamine, jne), teadmiste- ja väärtuspõhine 
valikute tegemise oskus; õpetajate ja spetsialistide koolitus, 
kõrgharidus, kutseharidus, mitte-formaalne haridus, elukestev 
õpe – oskus teha tulevikku arvestavaid (Maa’d ja selle tuleviku 
elanikke mittekoormavaid) valikuid 



Säästev areng 
 Lõimiv – mitte sotsiaal-majanduslikult vaid ka  ökoloogiliselt ja 

keskkondlikult  võimalik ..; mitte ainult tänaseid vaid ka tuleviku 
vajadusi arvestav; mitte ainult kohalik vaid ka globaalne; mitte ainult 
inimese vajadusi, vaid kogu ökosüsteemi arvestav...

 Kriitiline – üha suurema majanduskasvu ja tarbimisvajaduse 
pidevalt küsimuse alla panev; raiskavat elustiili kritiseeriv; kriitiline 
suhtumine informatsiooni, väidetesse

 Muunduv – alternatiivsete, vähem  keskkonda koormavate 
elustiilide otsimine, elustiili lihtsustamine; väärtuste teisenemine 
mittesäästlikest säästlikeks, jms.



Säästev areng (SA)
 Säästvat arengut on vaja õpetada ja õppida. SA 

mõistmine sõltub palju sellest, kuidas seda õpetada, 
mitte ainult mida õpetada. Erinevad situatsioonid, 
rollide võtmine, valikute tegemine (inimene, planeet, 
tulu)

 Säästev areng tuleb õppekavast tuua igapäeva-ellu, 
st õpetada, kuidas ja miks teha valikuid.

 Selleks, et õpetada SA-d, on õpetajatel ja teistel 
hariduse andjatel vaja teistsuguseid oskusi kui seni.

 SA teadmiste ja hariduse andmine ei pea toimuma 
ainult formaalse hariduse kaudu ehk koolis, vaid kõigi 
õppimise vormide kaudu ja eluastmetel.

 Kriitiline mõtlemine, mitmekesisuse soodustamine ja 
demokraatia edendavad säästvat arengut. 



Vaja paradigma muutust, et mitte 
elada tulevaste põlvede arvel

Vaja ümber mõtestada:

 Suureneval tarbimisel põhinevat elu

 Naftal põhinevat elu
http://www.anwr.org/features/oiluses.htm



Säästva arengu näitajad
Näitaja Selgitus
Ressursitõhusus Energiatõhusus Materjalitõhusus
Heitmete vähesus CO2, NH4, N2O, jt 

KHG-d; 
jäätmete vähesus ja 
iseloom

Elurikkus ei kahane Liikide ja elupaikade
mitmekesisus

Sotsiaalne sidusus Eri vanus- ja 
rahvusgrupid

Võrdsus ja 
võrdõiguslikkus

naised-mehed lapsed, vanurid erivajadustega 
inimesed

Majanduslik efekt Kasumlik pikas 
perspektiivis

Pikaajaline kasulik 
efekt

Arvestab
planetaarseid piire

Ei tekita tulevikus raskesti
lahendatavaid probleeme

Rahulolu eluga

Meetmed: 
people/planet/profit

Keskkonnajuhtimis
süsteem (KKJS; 
EMAS)
Sotsiaalsed.............

Majanduslikud.....

Märgised (mahemärk, 
energiatõhususe märk, 
FSC, Põhjala luik, jt)

Keskkonna-
hoidlikud 
hanked



Etapp 1: Riiklik õppekava 
•6 valdkonda

Etapp 2:  Valdkonna kavad 
•6 valdkonda
•1 läbiv teema

Etapp 3: Õpiku analüüs
• 3 õpikut

ESD elemendid põhikooli riiklikus 
õppekavas



ESD sisuelemendid

ESD

Kognitiivsed   
elemendid

Sotsiaal-
kultuurilised  

elemendid

Keskkonna-
elemendid

Majandus  
elemendid

Oskused ja 
väärtused

Erinevad 
elemendid



Säästva arengu 
kognitiivsed elemendid 

Keskkond mõjutab inimest 

Inimkond mõjutab keskkonda

Inimene mõjutab keskkonda

SA väärtused

Muu



Pealkiri Osad Autorid Kirjastus, aasta 

Loodusõpetus
4 kl

Õpik  ja 
harjutusvihik, 
Osa 1 

Saar, A., Kaljula, S. Koolibri, 2009

Õpik  ja 
harjutusvihik, 
Osa 2 

Sirel, K., Kaljula, S. Koolibri, 2009

Loodusõpetus
6 kl

Õpik  ja 
harjutusvihik, 
Osa 1 

Lepasaar, K., 
Kuresoo, 
T., Kuresoo, R.

Avita Kirjastus, 
2005

Õpik  ja 
harjutusvihik, 
Osa 2

Kuresoo, 
T., Lepasaar, K., 
Kuresoo, R.

Avita Kirjastus, 
2005

Tööõpetus
8. Kl

Õpik Iisok, H., Kõrbe, 
A., Rihvk, E.

Koolibri, 1999

Analüüsitud õpikud



50%

26%

24%

Sotsiaal-kultuurilised elemendid
Majanduslikud elemendid
Keskkonnaelemendid

Kognitiivsed SA elemendid 
õppekavas



33%

21%

4%

14%

7%

9%

12%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Valdkond A: loodusteadused, 
füüsiline keskkond ja tehnoloogia

Valdkond B: sotsiaalteadused, 
sotsiaal-majanduslik areng, …

Valdkond C: väärtuskasvatus ja 
eetika, kodanikuharidus, …

Valdkond D: kunst, humanitaaria ja 
keeled

Valdkond E: matemaatika

Valdkond F: kehaline kasvatus ja 
tervisekasvatus

Valdkond G: läbiv teema 
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Kognitiivsed SA elemendid 6-s valdkonnas + 1 
läbivas teemas



1%

13%

32%

29%

25%

Keskkond mõjutab inimkonda Inimkond mõjutab keskkonda
Inimene mõjutab keskkonda Säästva arengu väärtused
Muu

Kognitiivsed SA elemendid



35%

37%

8%

11%
9%

Lugupidamise ja 
vastutustundlikkusega 
seotud väärtused
Refleksiivsus ja maailma 
keerukuse mõistmine

Toimetulek muutuste ja 
ebamäärasusega

Koostööoskused

Loodusteaduste 
baasoskused

SA oskused ja väärtused  



Kognitiivsed SA elemendid 6-s 
valdkonnas kokku

41%

19%

40%

Sotsiaal-kultuurilised elemendid Majanduslikud elemendid
Keskkonnaelemendid



Kognitiiv-
sed SA 
elemen-
did

82
65

61
49

26
23

21
16

13
11

9
7
6
6
5
4
4
3
3
2
1
1
0
0
0
0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

tervis
kultuuriline mitmekesisus ja kultuuride …

jätkusuutlikkus; säästev areng
loodusressursid

bioloogiline mitmekesisus/elurikkus
inimene/inimesed (kui elusorganismid)

rahu ja turvalisus
tootmine ja/või tarbimine

reostus/reostumine
energia
jäätmed

vesi
muld 

linnastumine (linna ökoloogiline jalajälg, …
maapiirkonna areng/külade areng

õhk
kliimamuutused
põllumajandus

vaesus
sooline võrdsus/võrdõiguslikkus

halduse uued vormid
looduskatastroofid

inimõigused
planeedi Maa piirid (ressursside mõttes)

ettevõtete sotsiaalne vastutus
turumajandus



Kognitiivsed SA elemendid 
kooliastmetes

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Aine 1: loodusõpetus 1-7. klassile

Aine 2: keemia 7-9. klassile

Aine 3: tehnoloogiaõpetus 4-9. 
klassile

Aine 4: võõrkeel 1-9. klassile

Aine 5: kirjandus 4-9. klassile

Aine 6: muusika 1-9. klassile

Aine 7: läbiv teema „Keskkond ja 
jätkusuutlik areng“.



Kognitiivsed SA elemendid 
valdkondades

4%
16%

41%
8%

31%

Keskkond mõjutab inimkonda Inimkond mõjutab keskkonda
Inimene mõjutab keskkonda Säästva arengu väärtused
Muu



Oskused ja väärtused valdkondades

26%

71%

3%
0%
0%

Lugupidamise ja 
vastutustundlikkusega 
seotud väärtused
Refleksiivsus ja 
maailma keerukuse 
mõistmine
Toimetulek muutuste ja 
ebamäärasusega

Koostööoskused

Loodusteaduste 
baasoskused



Järeldused
 Kolmest SA komponendist domineerisid sotsiaal-kultuurilised 

elemendid , seevastu valdkondades on sotsiaal- ja 
keskkonnaelemendid võrdväärselt esindatud. Majanduskomponent 
on alaesindatud nii õppekavas kui valdkondades.

 SA elementide mitmekesisus on väike. 
 SA elemente leidub enim loodusteadustes 1 kuni 7 klassis 
 SA element, mida leidub enim on “Inimene mõjutab keskkonda”
 Oskused ja väärtused – enim esindatud kategooria on seoselisus ja 

komplekssuse mõistmine”
 Vajadus uuringu järele, kuidas toimub praktikas läbiva teema 

“Keskkond ja säästev areng” käsitlemine



Soovitused ESD paremaks 
rakendamiseks Eestis

 Säästva hariduse teemade integreerimine hariduse arenguplaanidega.
Eesti haridusstrateegia ei adresseeri vajadust kasvatada ja koolitada tulevasi kodanikke säästva arengu 

väärtuste kohaselt. See teema on jäänud Eestis haridussüsteemi arengutest kõrvale ning kuidagi 
eraldiseisvaks. Seetõttu oleks vajalik, et säästva arengu komponent oleks haridusstrateegiasse 
integreeritud. Haridus- ja keskkonnaministeeriumi tegevus säästva arengu hariduse edendamiseks vajab 
paremat lõimitust, kasvõi juba seetõttu, et paremini ära kasutada loodus- ja keskkonnahariduskeskuste 
võrgustiku kaudu pakutavaid võimalusi. 

 Õppekava täiendamine pikas perspektiivis.

Eesti jõustusid uued õppekavad alles hiljuti ning lähiajal pole ilmselt ette näha nende muutmist. Järgmise 
õppekava uuendamise protsessi käigus vajaks aga õppekava kaasaegse säästva hariduse kontseptsiooni 
valguses üle vaatamist, tagades senisest terviklikuma ning mitmekülgsema lähenemise teemale. Samuti on 
oluline loobuda keskkonna ning säästva hariduse teema käsitlemisest eraldiseisvatena. 

 Õpiku ja õpetajaraamatu väljaandmine.
Selleks, et koolid ning õpetajad saaksid siiski pakkuda õpilastele kaasaegset säästvat arengut toetavat haridust 

ning et koolides oleks tagatud teema terviklik õpetamine, oleks vajalik välja töötada teemakohane õpik koos 
õpetajaraamatu ja töölehtedega. Säästva arengu õpik peaks võimaldama õpetajatel teemat mitmekülgselt 
õpetada, ühtlasi on oluline, et see pakuks praktilist nõu, kuidas ja milliste võtetega eri ainete kaudu säästva 
hariduse teemat õpilastele selgitada ning nende teadmisi-oskusi arendada. Uute aineõpikute puhul on 
samuti oluline silmas pidada, et need käsitleksid säästva arengu teemat senisest komplekssemalt ning 
mitmekesisemalt.



Soovitused ESD paremaks 
rakendamiseks Eestis
 Koolitused koolidele ja õpetajatele.
Lisaks õpikule vajaks välja töötamist säästva arengu teemaline koolitusprogramm koolijuhtidele 

(õppealajuhatajatele) ning õpetajatele, et selgitada lähemalt säästva arengu kontseptsiooni, selle 
olemust ning selle rakendamise võimalusi koolides. Seejuures on oluline rõhutada, et teema 
õpetamine ei nõua enamasti uute ainete lisamist õppekavasse, vaid õppetöö paremat läbimõtlemist 
ning kavandamist, pöörates tähelepanu eri õppeainete rollile erinevate säästva arengu teemade 
õpetamise juures. Teemast teadlikumad koolijuhid ning õpetajad oskavad seeläbi edaspidi 
kooliväliste partnerite abi kasutada (erinevate õppekäikude, loengute, õppepäevade parem 
sihistatus teemasse).  

 Valdkonnas tegutsevate MTÜde informeerimine tähelepanu vajavatest teemadest.
Arvestades, et õppekava, eriti just ainekavad, käsitlevad säästva hariduse teemasid liialt ühekülgselt, 

on oluline Eesti säästvat haridust pakkuvate kooliväliste organisatsioonide teavitamine teemadest, 
mis vajaksid eelkõige senisest enam või täiendavat tähelepanu. Seeläbi saaksid need 
organisatsioonid pakkuda koolide täiendavat ning õppekava mitmekesistavat teavet ning 
õppimisvõimalusi. Nt eelkõige säästva arengu majandusvaldkonna teemad kui ka erinevad 
sotsiaalkultuurilised teemad, sh konkreetsemad teemad nagu sooline võrdõiguslikkus, vaesus, 
planeedi Maa piirid, turumajandus, energia, ettevõtete sotsiaalne vastutus. Samuti ka teemad, mis 
puudutavad keskkonna mõju inimkonnale ja säästva hariduse väärtusi ja oskusi (eelkõige 
koostööoskused, toimetulek muutuste ja ebamäärasusega). Keskkonnainvesteeringute Keskus 
võiks kaaluda keskkonnateadlikkuse programmi sisu kohandamist nii, et see hõlmaks ka säästva 
arengu hariduse temaatikat ja seeläbi annaks mitte-tulundusühingutele võimaluse laiendada oma 
tegevusvaldkondi.



Uuringu tulemusi saab vaadata 

 http://www.enjoined.edupolicy.net/

http://www.enjoined.edupolicy.net/�


Tööülesanne
 Mõelge läbi tunni teema – kuidas siduda 

omavahel 3 teemat
 Kas teemat käsitleda globaalsel tasandil, 

regionaalsel või kohalikul tasandil?
 Mis klassile?
 Mis ainetunnis?
 Mis peaks olema õpitulemus? Milliseid teadmisi ja 

oskusi saaks selle teemaga arendada?
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