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Mida ma õppisin põhikoolis? 

• Maailm on huvitav! 

• Erinevad valdkonnad on omavahel seotud 

• Maailm on täis lugusid 

• Elus on alternatiive 



Mis on säästev areng? 

• Kõige lihtsamalt öeldes: 
o Võrdne heaolu kõigile inimestele 

o Loodusressursside piiratus 

• 3 elementi 

• Kuidas mõistame arengut? 

• Kuidas defineerime vajadusi (heaolu)? 



Mis on meie vajadused? 
• Ellujäämine 
• Kaitse 
• Kuuluvustunne, identiteet 
• Mõistmine 
• Loomine 
• Valikuvabadus 
• Jõudeaeg 
• Armastus 
• Osalemine 

(M. Max-Neef) 
 

• Ma tahame nii kindlust, kui ebakindlust 



(Erik Johansson) 







Säästev arengu olemus 

• Kõik ongi kõigega seotud 

• Mitte ainult keskkonnateadlikkus, vaid olemine 
vastutustundlik ja mõtlev inimene 

• Globaalne kodanik, tarbija (?) 

• Õnnelikkus 

 



Säästvat arengut toetav haridus 

• Education for Sustainable Development 

• Learning for Sustainability 

• Maailmaharidus (global education) 

• See on õppimine: 
o kriitiliselt mõtlema 

o süsteemselt mõtlema 

o tasakaalu leidma 

o koguaeg juurde õppima 

• Interdistsiplinaarsus, kohalik-globaalne, 
mitmekülgsed meetodid, osalus, põlvkondade-
vaheline suhtlus 
 



Põhimõtted Omadused Detailid 

Ühenduvus, 
keerukus 

Süsteemne mõtlemine Väike-suur, kohalik-globaalne 

Interdistsiplinaarne Erinevad sihtgrupid ja 
osapooled 

Elutsükli lähenemine Elutsükli erinevate faaside 
ühendamine 

Kultuuridevaheline Avatus teiste kultuuride 
suhtes, mõistmine 

Tulevikule suunatud Lühi- ja pikaajalised eesmärgid 

Innovatiivsus 

Avatus muutusele Paindlikkus, tegelemine 
teadmatusega 

Avatus alternatiividele Loovus, out-of-the-box 

Otstarvele orienteeritus Mitte tootele, vaid 
funktsioonile keskendumine 

(Assessment Instrument for Susatainbility in Higher Education, 2009) 



Põhimõtted Omadused Detailid 

Sotsiaalne 
õppimine, 
aktiivõpe 
 

Teadmiste rakendamine Tegevuse kaudu õppimine, 
lahendused reaalsetele teemadele 

Mitmesugused meetodid Diskussioonid, kunst, rollimäng 

Päris-elu olukorrad Simulatsioonid või päris 
olukorrad 

Pühendumus Isiklik seotus 

Koostöö Meeskonnatöö 

Tagasi-
peegeldamine 

Õppima õppimine Elukestev õpe, õppeprotsessi 
tagasiside 

Vastutus Oma õppeprotsessi eest 
vastutamine 

Väärtused Teadlikkus väärtuste olulisusest ja 
suhtelisusest 

Kriitiline mõtlemine Kriitlisus meetodite, arvamuste, 
küsimuste jne suhtes 

Info kindlus Teadlikkus info kindlusest, 
subjektiivsusest jne 



Tasakaal 

 



Tsitaate Goethe’lt 

Maailm on palju lihtsam kui arvame ja samal ajal palju 
keerukam kui ettegi kujutame. 

--- 

Alles siis, kui olen vaadelnud objekti korduvalt ja 
igakülgselt üles joonistanud, võin öelda, et tunnen 

teda. 

 



Muutus hariduses 

• Kas me oleme haritud või lihtsalt teame asju? 

• Infoühiskonnas on teadmised nagu piim – kui seda 
kiirelt ära ei kasuta, ületab see säilivusaja 

• Tänapäeval ei tähenda haridus võimet lugeda, 
vaid võimet juurde õppida, ümber õppida. 

• Mitte vasak või parem, vaid avatud või suletud. 

• Oskus tulla toime muutuva, tundmatu tulevikuga. 

 
(Roy Leighton, TEDxTartu 2011) 





Mis teeb meid õnnelikuks? 

• Tarbijaühiskonnas on asjad keeleks, millega oma 
lähedastega suhtleme 

• Asjad esindavad meie jaoks olulisi väärtusi (kuid 
pole tegelikult need väärtused ise!) 

• Milliseid väärtusi ühiskond soosib? 

• Vähem-materiaalsed ühiskonnad on õnnelikumad 





 

Mis paneb meid avastamisrõõmu säilitama? 



Vaimse tervise 5 puu-ja juurvilja 

• Loo suhe ümbritsevaga! 

• Ole aktiivne! 

• Pane tähele! 

• Jätka õppimist! 

• Anna! 

 

• Piisavalt heade alternatiivide loomine tarbija-
kesksele käitumisele 

 
(new economics foundation) 



Positiivne emotsioon 



Loodus on huvitav ja kasulik! 

Tehnoloogia, majandus, kunst... 
o Ökosüsteemide teenused 

o Elurikkus igapäevaelus 

o Biomimikri (Janine Benyus) 

o Inspiratsioon, puhkus 





Lugude jutustamine 

• Me oleme lugudest ümbritsetud 

• Me ei taha fakte, vaid emotsioone, luua seost 
kuulduga 





Praktilisi näiteid: banaanimäng 

• Ühe banaani hind on X senti. 

• Osalejatele antakse rollid: istanduse töötaja, 
istanduse omanik, transportija, importija/vahendaja, 
poeomanik. Igaüks peab oma tööd hinnates 
ütlema, kui suur peaks tema osa banaani hinnast 
olema. 

• Läbirääkimised grupis koos, kus igaüks peab oma 
tasu eest võitlema, samas kogusumma ei tohi 
ületada X senti. 

• Suunavad küsimused, lõpuks esitatakse tegelik 
hinnajaotumine erinevate rollide vahel. 

 



Ebavõrdne hommikusöök 

• 3 lauda, millest ühel on eriti rikkalik hommikusöök, 
ühel keskpärane ja ühel väga tagasihoidlik. 

• Noored jaotatakse 3 gruppi, kus suvaliselt iga grupp 
saab ühe hommikusöögi. Iga grupp saab ise 
otsustada mida oma hommikusöögiga teeb. 

• Diskussioon: kuidas tagada võrdsus erinevate 
gruppide vahel? Kas rikkalikku sööki saanud 
tahavad/saavad jagada oma toitu teistega? 

 



Näide Eestist: Suveakadeemia 
• 6 aastat toimunud tudengite laager 

• Eesmärgiks ühe piirkonna tundmaõppimine, sealne 
loodus ja kultuuripärand 

• Aktiivne tegevus, praktiline panus kohaliku elu 
parandamiseks 

• Uute (vanade) oskuste õppimine 

• Suhte loomine Eesti maapiirkondadega 

• Talgud, loomad, kohalik tädi 



 



• 10 a toimunud tudengite teaduskonverents 
säästvast arengust 
o tudengite teadustööde ettekanded, 

o grupitööd, 

o välisesinejad, 

o paneeldiskussioon, 

o alternatiivsed ideed 

• Erinevate erialade tudengid, õppejõud, spetsialistid 

• Oma valdkonna nägemine uue nurga alt, säästva 
arengu üldpilt 

• Vaba suhtlus, positiivne õhkkond 



Näide Euroopast: 

„Sustaining our Future“ projekt 

• 2 aastat kestnud üle-euroopaline projekt, mida viisid 
läbi 15 noort 8 eri riigist 

• 5 suuremat üritust: 
o Create and In(ter)novate!, Brüssel 
o Sustainable SCANdinavia, Kopenhaagen 
o Danube – let it flow! Rumeenia ja Slovakkia 
o SuFu and the City, Madrid 
o Kohalik aktsioonipäev European Day of Environment 

• Eesmärgiks näidata säästva arengu erinevaid külgi, 
ning erinevaid käsitlusi Euroopas 

• Rollimängud, ekskursioonid, grupitööd, filmi-arutelud 
• Kultuuridevaheline õppimine 



Kokkuvõtteks 

• Säästvat arengut toetav haridus: 
o Oma rolli ja vastutuse tajumine 

o Õppimine infot omavahel seostama 

o Pidev juurdeõppimine 

o Uute võimaluste nägemine ja kohanemine 

o Idealismi ja positiivuse säilitamine 
 

Aitäh! 
kadri.kalle@emu.ee 


