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SÄÄSTVAT ARENGUT TOETAVA HARIDUSE 
RAKENDAMISE KEERUKUS

• Säästva arengu mõiste mitmepalgelisus ja vaieldavus
• loodusressursside asendatavuse küsimus

• Sarnaneb väärtustele nagu rahu või vabadus – lihtsad ja arusaadavad, kes oleks 
nende vastu? ... kuid kuidas neid siiski tegelikult rakendada? (Neumayer 2010)

• Vajadus ette valmistada noori tulevikuks, kuid keegi täpselt ei tea, missugune see 
tulevik on... teame vaid, et käitumist ja hoiakuid tuleb muuta

• praegused haridussüsteemid taastoodavad pigem jätkusuutmatu eluviisi 
toetamist (UNECE report 2010)

• ei pöörata piisavalt rõhku sellele, et õppijad õpiksid oma praeguses eluviisis 
kahtlema

• Piirkondlikud erinevused mõjutavad samuti arusaamade erisust >> vajadus 
kohalike nägemuste ja arusaamade järele

• Puudub täpne ideaal, mida järgida



MILLISED OSKUSED JA VÄÄRTUSED?

• Lisaks teadmistele oluline oskus käituda teatud viisil – jätkusuutlikkusele 
orienteeritud käitumine

Säästvat arengut toetavad 
oskused-väärtused

Protsesside ja nähtuste 
põhjuste, mõjude ja 
seoste mõistmine

Tegutsemiseks-
reageerimiseks võimekuse 
kujundamine eri tasanditel



5 RÜHMA PEAMISI OSKUSI JA VÄÄRTUSI

Vastutustundlik ja teisi austav käitumine

Refleksiivsus ja maailma keerukuse mõistmine

Toimetulek muutuste ja ebamäärasusega

Koostööoskused

Loodusteaduste baasoskused



SÄÄSTVAT ARENGUT TOETAVAD VÄÄRTUSED JA 
OSKUSED 9 RIIGI PÕHIKOOLI ÕPPEKAVADES
• Projekt ENJOINED

• Analüüsitud riigid:
• Bosnia ja Hertsegoviina
• Eesti
• Gruusia 
• Horvaatia
• Inglismaa
• Kosovo
• Makedoonia
• Rumeenia
• Sloveenia

• Riikliku õppekava üldosa analüüs >> ainevaldkondade analüüs >> õpikud

• Iga etapp lähtus eelmise etapi tulemustest, kõige paremini võrreldav üldosa analüüs



REFLEKSIIVSUS JA MAAILMA KEERUKUSE MÕISTMINE NING 
VASTUTUSTUNDLIK JA AUSTAV KÄITUMINE KÕIGE ENAM LEVINUD



MIDA TULEMUSED NÄITAVAD?

• Refleksiivsuse ja maailma keerukuse mõistmise sage esinemine on väga 
positiivne 

• Tegemist on säästvat arengut toetava hariduse ühe kõige olulisema 
põhimõttega, sest reflektiivne ja süstemaatiline mõtlemisoskus  ja selle 
väärtustamine on üheks oluliseks eelduseks  jätkusuutlikkuse tagamisel

• Samuti on vastutustundlik ja teisi austav käitumine väärtused, milleta on keeruline 
jätkusuutlikku arengut edendada

• Samas ei ole eri väärtuste-oskuste tasakaal paigas,  ülejäänud aspektid 
ebaproportsionaalselt vähe esindatud
• Eriti muret tekitav on muutuste ja ebamäärasusega toimetuleku suhteliselt 

tagasihoidlik esinemine
• Samas on see oluline selleks, et olla valmis  praegusest erinevast tulevikuks, 

mida kliimamuutus põhjustab



MUUTUSTEGA TOIMETULEKU OSKUSTEST JA 
VÄÄRTUSTEST
• Rõhk nii oskusel muutustega toime tulla kui oskusel langetada 

ebamäärastes oludes (õigeid?) otsuseid
• otsustamiseks vajaliku teabe ülesleidmine ja tegevusstrateegia 

kujundamine
• Õppekavades on rõhk pigem muutuste faktilisel mõistmisel (põhjused), 

samas kui muutustega toimetuleku oskusi rõhutatakse märksa vähem
• Eestis rõhk peamiselt küsimustel nagu inimkonna ja keskkonna 

vahelised seosed ning keskkonnakaitse
• Üldine idee mõelda tulevikule on esindatud, kuid see jääb veidi liiga 

üldiseks
• Vajadus rõhutada senisest enam muutuste ja riskide toimetuleku oskusi



KOOSTÖÖOSKUSED JA -VÄÄRTUSED

• Suhteliselt tagasihoidlikult esindatud
• rõhutatakse väärtusi, oskused on pigem üldisemalt välja 

toodud

• Samas on häid näiteid
• koostöö kui konfliktide lahendamise võti
• erinevuste mõistmine ja neist lugupidamine kui eeldus 

koostööks



KOKKUVÕTTEKS

• Vajadus, et haridussüsteem rõhutaks senisest enam jätkusuutliku eluviisi 
olulisust

• sh vajadust seada kahtluse alla praegust jätkusuutmatut eluviisi ja 
praktikaid

• sh kriitilist mõtlemist oma tegevuste tagajärgedele ja mõjudele
• sh vajadust tegutseda iga inimese poolt, mitte ainult mõista >> oskuste  

tähtsustamine, et osatakse tegutseda
• rõhk sellel, et jätkusuutlikkuse tagamine ei ole vaid üksikute ainete ja/või 

teemavaldkondade lahendada
• jätkusuutlikkuse tähtsustamine kõigi haridussüsteemi osapoolte poolt
• suurendada muutuste ja ebamäärasusega toimetuleku oskuste osatähtsust

 Connect head, heart and hand
 Educate FOR not just ABOUT
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