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EL keskkonnapoliitika

� Põhineb 

- pideval riikide vastastikusel koostööl ja konsensuse 
otsimisel 

- majanduslikel, eetilistel ja heaolu argumentidel: 

1) loodus vajab kaitset, sest on kõigile ühtviisi väärtuslik; 

2) keskkonna halvenemine mõjub halvasti inimese tervisele; 

3) liikmesriikides on vaja harmoniseeritud 
keskkonnaseadusi.



Keskkonnahariduse (ESD) dekaad 

Aastad 2005-2014 on UNESCO kuulutanud 

ülemaailmseks säästvat arengut toetava 

hariduse kümmeaastakuks

Dekaadi visioon: Maailm, kus igaühel on 

võimalus saada haridusest kasu ning 

omandada jätkusuutlikuks tulevikuks 

vajalikud väärtused, käitumisnormid ja 

elustiil.



Eesti keskkonnahariduse arengukava 

visioon 

Eesti elanikud on keskkonnateadlikud, rakendades 
säästvat arengut toetavaid väärtushinnanguid kõigis 
igapäevaelu aspektides: väärtustavad mitmekesist 
keskkonda ja elurikkust, mõistavad looduse ja 
inimtegevuse seoseid ning käituvad vastutustundlikult, 
teevad jätkusuutlikku arengut võimaldavaid otsuseid ja 
valikuid. 



Keskkonnaharidus

Teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute süsteem, 

mis võimaldab teadvustada 

loodus-, sotsiaalse ja kultuurikeskkonna seoseid 

ning rakendada neid 

säästva arengu põhimõtete elluviimisel



Säästvat arengut toetavat haridust/ 

keskkonnaharidust/ iseloomustavad

� Interdistsiplinaarsus ja holism – ta pole eraldi aine, 
vaid hõlmab kogu õppekava

� Väärtustele orienteeritus

� Kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamine



Väärtused

Oskused

Teadmised

Vastutustunne

Kriitiline mõtlemine

KESKKONNAHARIDUSE 
EELDUSED JA 

KOMPONENDID

Koostööoskus

Oskus teavet leida, 
töödelda ja hinnata

Huvi looduse ja 
keskkonna vastu 

Arusaam, et 
inimene on osa 

loodusest

Otsustusvõime



Teadmised

looduskeskkonnast

sotsiaalsest keskkonnast

kultuuri-

keskkonnast

loodushoiu 
põhimõtetest

keskkonnahoiu 
põhimõtetest

keskkonnakorraldusest

säästvamatest 
keskkonnakasutuse 

viisidest

keskkonna ja elu-
kvaliteedi seostest 



Oskused

loodust tundma 
õppida

looduses käituda

tervislikult elada
keskkonnaprobleeme 

analüüsida

mõjutada probleemide 
lahendamist ja otsustusprotsesse



Väärtused

pärandkultuur

kultuuride 
mitmekesisus 

looduse ilu ja 
mitmekesisus   

enda ja 
kaasinimeste 

tervis 

keskkonnateadlik 
käitumine 



Hariduse komponendid

Õppida koos elama

Õppida teadma

Õppida tegema

Õppida olema

Hariduse komponendid: UNESCO International Commission on Education for the Twenty-first Century, 1996



Keskkonnahariduse didaktilised põhimõtted

� elamuslikkus;

� kogemuslikkus;

� tegevuslikkus;

� pidevus;



Keskkonnahariduse didaktilised põhimõtted

� probleemikesksus;

� hinnangulisus (hea/halb);

� integratiivsus;

� tulevikku suunatus;

� optimistlikkus/positiivsus;

� terviklikkus.



Millised on praegu teie linna lasteaedades 

keskkonnaharidusega seotud 

põhimõtted/hoiakud? 

Kas midagi peaks muutuma? Mis? 


