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Kuidas teha kvaliteetset pilti ……. 
kärbseseenest? 



Putukahotell 
Kas teadsid? 

• Putukatest sõltub peaaegu 
90% maailma õistaimede 
levik, nad on edukad 
aiakahjurite hävitajad ja 
toiduks paljudele liikidele 
ehk väga oluline osa meie 
ökosüsteemidest. 

• Üheks putukate elurikkuse 
toetamise võtteks on 
aedadesse ja miks mitte ka 
kooli õuealale 
putukahotellide rajamine, 
kus liigid saavad talvituda, 
paljuneda ja varjuda. 
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• Sihtgrupp: 

1-3 klass I kooliaste; 4-6 klass II 
kooliaste; 7-9 kl III kooliaste 

• Õpipädevused: 

Enesemääratluspädevus, 
matemaatika, loodusteaduste ja 
tehnoloogiaalne pädevus, 
õpipädevus, tunnetus- ja õpioskused 

• Kestus: 

1,5 tundi 

• Grupi suurus: 

15 

• Toimumise aeg: 

Kevad, Suvi, Sügis 

• Hind: 

10€ 

• Lisainfo: 

Õpilasgrupi minimaalne suurus 15 
last, iga kümne lapse kohta ühele 
saatjale osalus programmis tasuta. 
•   



Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse 
tegevuskava 2019-2022 hindamine 
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Keskkonnateadlikkuse ja -hariduse 
tegevuskava 2023-2025 KOOSTAMINE 
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Tegevused   Aeg 
Keskkonnateadlikkuse valdkonna sisend arengukavasse 

KEVAD 2030 

november 2021 – 

oktoober 2022 

Tegevuskava koostamise juhtrühma moodustamine  september 2022 

Juhtrühma I koosolek: uue perioodi tegevuskava seosed 

KEVADE ja eelmise perioodi tegevuskavaga 
oktoober 2022 

Huvirühmade kaasamine keskkonnahariduse konverentsil 25. oktoober 2022 

Juhtrühma II koosolek: eesmärgid, mõõdikud  november 2022 

Juhtrühma III koosolek: tegevused detsember 2022 

Juhtrühma IV koosolek: tegevuskava korrigeerimine   jaanuar 2023 

Kaasamiskoosolek jaanuar 2023 



Isemääramisteooria 
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Isemääramisteooria (self-

determination theory SDT, Deci ja 

Ryan, 2000, 2002) – avab seoseid 

psühholoogiliste baasvajaduste, 

eneseregulatsiooni, motivatsiooni ja 

heaolu vahel 

 

SDT eeldab, et inimesel on loomulik 

või sisemine soov käituda 

tulemuslikult ja enese toimetulekut 

toetavalt; areneda, uurida, avastada, 

mis on eelduseks keskkonna poolt 

pakutavate  väljakutsetega 

toimetulekul. 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The" what" and" why" 
of goal pursuits: Human needs and the self-
determination of behavior. Psychological inquiry, 11(4), 
227-268. 
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic 
motivations: Classic definitions and new 
directions. Contemporary educational psychology, 25(1), 
54-67. 

Richard Ryan ja Edward Deci 

Teadlikuks keskkonnateadlikkusest G. Arro (2019) 



Teadlikuks keskkonnateadlikkusest G. Arro (2019) 

Motivatsioon on suuresti keskkonna poolt kujundatav, mitte 
tingimata indiviidi seesmine omadus 

1. Vajadus seotuse järele – tuntakse end turvaliselt ja väärtustatuna 

2. Vajadus kompetentsuse järele –  tunne, et mõistetakse ümbritsevat 
maailma ja selle toimimist 

3. Vajadus autonoomia järele –  võin olla Mina Ise ja sellena 
respekteeritud 

(Deci ja Ryan, 2000) 

 

! Kui need põhivajadused on rahuldatud - ehk „motivatsiooni 
vitamiinid“ tagatud - siis  on autonoomse motivatsiooni ning 
heaolu saavutamine tõenäolisem. Vastasel juhul saame inimesed, 
keda LIHTSALT EI HUVITA. 

Baasvajadused on eelduseks 
autonoomse motivatsiooni tekkimisel 



Sisemine 

regulatsioon 

Regulatsiooni 

puudumine 

Pealesurutud 

regulatsioon 

Väline 

regulatsioon 

Omaksvõetud, 

integreeritud 

regulatsioon 

Ryan ja Deci (2000) alusel Üldpädevuste projekti koolitused, E. Kikas (2015) 

ja Vansteenkiste (2014) loengu põhjal 

 

“Õpin, sest 

sest olen  

sellest täiesti  

haaratud“; 

Õpin, sest see 

on põnev”;  

Õpin, 

sest naudin  

seda“ 

 

„Õpin, sest 

identifitseerun 

õpitavaga“; “Õpin, 

sest see  

aitab mul paremat  

töökohta saada”;  

„Õpin, sest see 

sobib sellega,  

mis on mulle 

isiklikult 

väärtuslik“;  

„Õpin, sest siis  

tunnen end hästi“  

 

“Õpin, sest 

kui ma seda 

ei teeks,  

tunneksin  

end süüdi. 

Õpin, et olla 

teistest parem” 

“Õpin, sest 

muidu 

saan  

karistada.  

Õpin, et  

õpetajale 
meeldida“ 

“Ma pole 

päris 

kindel, 

miks ma 

õppima 
peaksin“ 

Sisemine 
motivatsioon 

Väline motivatsioon 
Motivatsiooni 
puudumine 

Autonoomne motivatsioon Kontrollitud motivatsioon 

Märksõna: 
HUVI, kirg, 
väljakutse 

Märksõna: 
VÄÄRTUS. 
Tegevus ei 
pruugi olla  

huvitav, aga 
ma näen , miks 
see kasulik on 

Märksõna: 
SEESMINE 

SURVE, ego, 
häbi, süü. Ma 
ei vääri enda 
armastust, 

kui… 

Märksõna: 
VÄLINE 

SURVE. Ma 
ei vääri 
teiste 

armastust, 
kui… 

TAHAN 

PEAN 

Teadlikuks keskkonnateadlikkusest G. Arro (2019) 

Deci ja Ryan 

Autonoomne vs kontrollitud motivatsioon 



Keskkonnateadlikkuse mudel 

Keskkonnateadlikkuse multidimensionaalne mudel (adapteeritud Sanchez ja Lafuente, 
2010 põhjal ja täiendatud autorite poolt) 
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Mõtlemise arengu kolm tasandit ja 
mida sellest õppimisse järeldada  
(Toomela, 2003, 2015, 2016; Kikas, 2005, 2010, 2015) 
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Tavamõisteline mõtlemine – maailma kirjeldatakse 

kogemuspõhiselt, tajutagust maailma pole olemas; võimaldab edastada 

lihtsaid sõnumeid, aga ei võimalda luua näiteks ühtegi teadussaavutust 

ega aru saada, mis asjad on inimõigused ja miks need kehtivad. 

Võimaldab luua nt muinasjutte, st kombineerida tajutavaid nähtusi 

mõttes nii, nagu need tegelikkuses ei esine.  

Teadusmõisteline mõtlemine – maailma kirjeldatakse selle 

reeglipärastes seostes, mis eeldab teistsuguseid mõtlemise ühikuid ja 

mõtlemise operatsioone kui tavamõisteline mõtlemine; võimaldab 

kiigata „taju taha“ ja mõista maailma sellisena, nagu see on. Võimaldab 

teadust mõista ja luua; võimaldab käituda eetiliselt ja väärtuspõhiselt.  

Süsteemmõisteline mõtlemine – võimaldab aru saada 

erinevate teadusmõisteliste mõtteviiside konfliktist ning mõista, milline 

teadusmõisteline lahendus konkreetses olukorras on kohane. 

Võimaldab mõelda enda ja teiste mõtlemisest. 

Teadlikuks keskkonnateadlikkusest G. Arro (2019) 



Keskkonnahariduse võrgustik 
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517 kooli  

597 lasteaeda 

~168  

keskust 

KEM  

KAUR 

KEA 

ELM 



Keskkonnahariduse kvaliteedisüsteem 

MIDA HINNATAKSE? KAS ON SEOTUD 

RAHASTAMISEGA? 

MILLISEID TÄIENDAVAID 

TEGEVUSI ON VAJA? 
Õppeprogrammid/ 

tegevused 

Jah, rahastatakse vaid 

kvaliteedi kriteeriumitele 

vastavaid 

programme/tegevusi 

Kvaliteediindi-kaatorite 

välja-töötamine  

Hindajate koolitus 

Juhendajad – 

enesehindamine  

Otseselt rahastamisega ei 

seostata 

Juhendajate enese-

hindamise veebipõhise 

tööriista loomine 

Keskused Rahastamise eelduseks 

on enesehindamise 

läbiviimine 

Keskuste hindamise 

veebipõhise tööriista nn 

Rohepeegli arendamine 

KESKKONNAMINISTEERIUM 
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Keskkonnahariduse kvaliteedisüsteem 
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 Hindamisele on esitatud 1071 

õppeprogrammi 96 keskusest 

 Märgise on saanud 683 

õppeprogrammi 

 Järgmine voor 15.sept. –31 okt. 

 



Õppeprogrammide juhendaja pädevusmudel 
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Loodus- ja keskkonnahariduskeskustele nõuete seadmine (2017) 
(2).pdf (envir.ee) 

file://sise.envir.ee/Kasutajad$/KeM/45907115226/Downloads/Loodus- ja keskkonnahariduskeskustele nÃµuete seadmine (2017) (2).pdf
file://sise.envir.ee/Kasutajad$/KeM/45907115226/Downloads/Loodus- ja keskkonnahariduskeskustele nÃµuete seadmine (2017) (2).pdf
file://sise.envir.ee/Kasutajad$/KeM/45907115226/Downloads/Loodus- ja keskkonnahariduskeskustele nÃµuete seadmine (2017) (2).pdf
file://sise.envir.ee/Kasutajad$/KeM/45907115226/Downloads/Loodus- ja keskkonnahariduskeskustele nÃµuete seadmine (2017) (2).pdf
file://sise.envir.ee/Kasutajad$/KeM/45907115226/Downloads/Loodus- ja keskkonnahariduskeskustele nÃµuete seadmine (2017) (2).pdf
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Keskkonnaharidus ILMALIKUS 
VÄÄRTUSRUUMIS 

6. VASTUTUS  

oma tegude ja kogu  

maailma eest 
 

1. TÕDE –  

teaduslik  

teadmine 2. KAASTUNNE –  

kannatuste  

vähendamine 
3. VÕRDSUS 

võrdõiguslikkus  

4. VABADUS  

mõelda, uurida,  

katsetada 
5. VAPRUS  

…tunnistada  

ka vigu 

Harari, Y.,N. (2020). 21 õppetundi 21. sajandiks. 



Tänan tähelepanu eest! 
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Tänan tähelepanu eest! 

Tänan! 
Asta.Tuusti@envir.ee 


