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Maailma seisund on sant

Märtsis 2012 toimus järjekordne State of 
the Planet ekspertide arutelu.

Austraalia riikliku teadusagentuuri 
juhataja Mark Stafford Smith: 

Oleme palju edukamad 
probleemide sõnastamisel kui 
lahenduste leidmisel



Maailma seisund on sant - mis saab edasi?

State of Planet:
Tööstusriigid tõukavad maailma kriitiliste 

muutuste suunas, nagu Amasoonase 
vihmametsade kuivamine või Arktika liustike 
sulamine. 

SKP kasutamine arengu mõõdikuna pole piisav. 
Arengu mõõtmisel tuleks arvestada 

taastumatute loodusressurssidega ümberkäimist. 
Tuleb loobuda lühiajalist kasvu tagavatest 
tegevustest ja keskenduda pika perioodi 
meetmetele.



Maailma seisund on sant - mis edasi saab?

State of Planet:
ÜRO  juurde on tarvis asutada 

arengunõukogu, mis ühendaks sotsiaalse, 
majandusliku ja keskkonnapoliitika 
rahvusvahelisel tasandil. 



Säästev areng

Säästev on areng, mis rahuldab kaasaja 
vajadusi, kahjustamata tulevaste põlvede 
võimalusi oma vajadusi rahuldada. 

Säästev areng on tervik, mis sisaldab 
majandus-, keskkonna- ja sotsiaalset 
dimensiooni. 



Säästva arengu haridus 
on teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute 

süsteem, mis võimaldab teadvustada looduse, majandus- 
ja sotsiaal-kultuurilise keskkonna seoseid ja järgida 
säästva arengu põhimõtteid. (Keskkonnahariduse 
kontseptsioon, 2006) 

UNESCO: Säästva arengu haridus on interdistsiplinaarne 
teema, mis UNESCO käsitluses laiendab 
keskkonnahariduse kontseptsiooni, hõlmates muu hulgas 
nt. eetika, kultuurilise mitmekesisuse, kultuuripärandi, maa- 
ja linnapiirkondade arengu küsimusi.



Keskkonnaharidus on
  teadmiste, oskuste, hoiakute 
ja väärtushinnangute süsteem, 

   mis võimaldab teadvustada
   loodus-, majandus-, sotsiaalse 
ja kultuurikeskkonna seoseid, 
rõhutades eriti säästva 
arengu ideed.

Eesti keskkonnahariduse arengukava (projekt):



Keskkonnaharidust/säästva arengu haridust on vaja

selleks, et tulevased põlvkonnad 
saaksid elada jätkusuutlikumas 
maailmas ,
kus

sotsiaalne, majanduslik ja 
keskkonnapoliitika on tervik, pole 
vasturääkiv ega arene üksteise arvel.



Tulevik

Kujutletav, võimalik, tõenäoline 
Iga neist võib olla  
Tulevik, mida kardame, (negatiivne)
Tulevik, mida oletame tulevat (neutraalne)
Tulevik, mida me loodame (positiivne)

Tegevused peavad olema suunatud positiivse ja 
seejuures tõenäolise tuleviku saavutamisele



Meid ümbritseva uurimine

Filosoof Edward Reed on öelnud:
„Midagi on viltu ühiskonnas, mis teeb 
suuri pingutusi pakkumaks kõigile  
liikmetele kõikvõimalikku informatsiooni 
kõikvõimalikest asjadest, aga ei tee 
midagi  selleks, et inimesed ise uuriksid 
maailma."



Keskkond mõjutab ja õpetab

Vaba mäng koduõues ja looduses on 
harvaks muutunud, linnades asendunud 
kaubanduskeskustes suhtlemisega.

Hea kui saab sportida kooli 
spordiväljakul või pargis

Ameeriklane Richard Louv  kirjutas mõned aastad tagasi 
rahvusvahelise bestselleri „Last child in the woods“ 
(„Viimane laps metsas“, http://richardlouv.com/)



elamuslikkus
kogemuslikkus
tegevuslikkus
probleemikesksus
hinnangulisus
optimistlikkus/positiivsus
integratiivsus/terviklikkus
pidevus 
tulevikku suunatus

Keskkonnahariduse 
põhimõtted



Uus kool/uued hariduse omandamise viisid

Õppima õppimine
Uurimuslik õpe/projektõpe
Demokraatia, õpilaste kaasamine 

otsustusprotsessi
Kunsti, draama, muusika, käsitöö jms 

tähtsustamine (loovtöö)
Khani akadeemia, 

http://www.khanacademy.org/
Õuesõpe
Õues olemise õppimine
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Keskkonnahariduskeskused 
toetavad üldharidust



Keskkonnahariduse ekspertide tööst jääb väheks

olukorras, kus vanemad kiidavad heaks 
laste viibimise peamiselt siseruumides 
(turvalisem, silma all jne). 

Keskkonnahariduskeskustes saab iga laps 
käia parimal juhul paar korda aastas. See on 
väga vajalik:  annab elamuse ja ehk suurendab 
huvi, kuid ei muuda eluviisi. 



Keskkonnahariduse/-teadlikkuse omandamine



Kollektiivne õppimine

Kollektiivne õppimine sisaldab paljusid 
õppimisviise. See võib tähendada mitme 
rühma, organisatsiooni või kogukonna ühist 
õppeprotsessi, aga ka üksteiselt õppimist. 
Kollektiivse õppimise keskmes on 
rühmatöö, arutelu ja ideede vahetamine. 

(T.N. Garavan, A. McCarthy,2003)

MTÜ Koolitus- ja 
Nõustamiskeskus HARED
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Kollektiivne õppimine

Tähendab suheldes õppimist.
Üksteisega õppeprotsessis suheldes 

öeldakse mõtted välja ja saadakse kaaslaselt 
vahetut tagasisidet ilma, et peaks kartma 
hindega karistamist.
Õpetatakse üksteist, arendatakse 

kuulamisoskust ja teisi õpioskusi, saadakse 
paremaks suhtlejaks, sest töötatakse koos ka 
nendega, kellega muidu ei suheldaks. 
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Efektiivsed keskkonnahariduse meetodid

Annavad võimaluse 
• Praktiliseks tegevuseks,
• Enesejuhitud õppeks ja uurimuslikuks lähenemiseks,
• Kriitilise mõtlemise arendamiseks  (teabe analüüsimine, 

hindamine, argumenteerimisoskus)
• Õuesõppeks (sh keskkonnahariduskeskused, muuseumid, 

ettevõtted jms)

Eesti riiklikud õppekavad rõhutavad just selliste meetodite 
kasutamise olulisust. 

Õpetajad vajavad täienduskoolitust, mis oleks 
mittetraditsiooniliselt läbi viidud. 



 

Uus õppekava innustab looma 
õppevõrgustikke, mis kaasavad 
inimesi ka väljastpoolt 
haridussüsteemi. 
Kas oleme selleks valmis?



Kas Eestis saab luua “Õpimaid”?*

Mart Johansoni idee: Loome Rebala 
õpimaa

*Mart Johansoni Rebala 
õpimaa idee



Rebala õpimaa kontseptsioon

Haridus on säästva arengu saavutamise 
eeltingimus ning oluline vahend heas 
valitsemises, informeeritud otsuste tegemisel ja 
demokraatia edendamisel.

Rebala riiklik muinsuskaitseala on üks 
perspektiivsemaid piirkondi Eestis 
keskkonnahariduse valdkonna komplekseks ja 
süsteemseks arendamiseks ning suurimale 
sihtrühmale (Tallinn, Harjumaa) parima 
kättesaadavusega regulaarse ja süsteemse 
õppetegevuse korraldamiseks.



Rebala õpimaa üldeesmärk

Kõigile võimaluste ja tingimuste loomine 
võimetekohase ja kvaliteetse keskkonnahariduse 
omandamiseks, mis kujundab inimestes säästva 
arengu alaseid teadmisi ja oskusi, muutes neid 
pädevamaks ja enesekindlamaks ning 
suurendades nende võimalusi tegutseda 
kooskõlas loodusega tervema ja tulemuslikuma 
elu hüvanguks ning huvituma sotsiaalsetest 
väärtustest ja kultuurilisest mitmekesisusest.



Võrumaa õpimaa?

Kas Võrumaal oleks võimalik luua õpimaa? 
Mida seal saaks õppida?
Kes ja kui palju peaks tegevust 

koordineerima?



Keskkonnaharidus=säästva arengu 
haridus,

sest on suunatud 
jätkusuutliku tuleviku 

loomisele.
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