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Üha enam edendatakse loodusharidust, et viia lapsi ja teisi huvilisi loodusele lähemale. 

Paljud õppeprogrammid käsitlevad metsanduse valdkonda puudutavaid teemasid. Selleks, 

et saada ülevaade õppeprogrammidest ja nendes käsitlevatest teemadest on valminud 

lõputöö. Andmed on saadud kodulehtedelt ja loodusharidusspetsialistidele saadetud 

kontrollkirjade vastustest. Vaatluse all oli 2015-2016 periood. Otsingutulemustele vastas 

273 õppeprogrammi. Eesmärk on selgitada välja õpilaste ja täiskasvanute võimalused 

saada täiendavaid teadmisi metsast, keskkonnaharidusprogrammide abil. 

Loodusharidusprogrammid avardavad silmaringi. Selgus, et riiklikus õppekavas välja 

toodud eesmärgid ühtivad loodusharidusprogrammides käsitlevate teemadega. Kõige 

suurem hulk on Harjumaal õppeprogramme. Suuresti määrab õppeprogrammide hulga 

piirkonda ja huviliste olemasolu. 
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On site nature education is being promoted nowadays with the aim to bring children and 

other people closer to nature. A hiugh number of programmes are offered from different 

organizations, from which many of study programmes deal with topics related to 

forestry and forest in general. The thesis aim to give a timely overview of available 

study programmes and analyse the topics under consideration and their accessibility.  

The study of available programmes is based on internet search and the programs 

availability on the current period (2015-2016 years) was werified by the survay among 

the  nature education specialists. The objective is to find out about the possibilities of 

getting additional knowledge of forest with the help of environmental education 

programmes for students and grown ups. Study results indicate that the goals of the 

National Curriculum coincide with the topics of nature education programmes. 

Harjumaa has the greatest number of nature education programmes. The number of 

study programmes is largely determined by the region and amount of the enthusiasts. 

Environmental education firms offer 273 different study programs in Estonia 

Keywords: active learning 

 



4 

 

 

 

SISUKORD 
 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 5 

1. MATERJAL JA METOODIKA ..................................................................................... 7 

2. LOODUSHARIDUSE KÄSITLUS RIIKLIKES ÕPPEKAVADES ............................ 10 

2.1 . Loodusharidus koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas ............................... 10 

2.3. Loodusharidus põhikooli riiklikus õppekavas .......................................................... 11 

3. TULEMUSED JA ARUTELU ..................................................................................... 12 

3.1. Loodushariduse eesmärk ja võimalused ............................................................... 13 

3.2. Loodushariduse tegevuste korraldus ja seadusandlik alus .................................... 15 

3.3. Loodushariduse rahastamine ................................................................................. 16 

3.4. Metsandusliku hariduse kättesaadavus sihtgrupiti ................................................ 17 

3.5. Teemade võrdlus riiklikus õppekavas ja loodusharidusprogrammides ................ 20 

4. ÕUESÕPPE VÕIMALUSED ...................................................................................... 22 

5. METS LOODUSHARIDUSES ................................................................................... 23 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 24 

FORESTS IN ESTONIA AND FORESTRY IN NATURE EDUCATION: OVERVIEW OF 

THE PROGRAMMES AND COMPARATIVE ANALYSIS .............................................. 25 

KASUTATUD KIRJANDUS .............................................................................................. 26 

LISA I – LOODUSHARIDUSPROGRAMMIDES KÄSITLETAVAD 

TEEMAVALDKONNAD JA TEEMAD ............................................................................. 28 

LISA II –TEEMAVALDKONDADE JA TEEMADE JAOTUS LÄHTUDES 

ÕPPEKAVADEST ............................................................................................................... 29 

LISA III – ÕPPEPROGRAMMIDE ÜLEVAADE VANUSERÜHMADE LÕIKES ......... 30 

LISA IV – DIGITAALNE LOODUSHARIDUSPROGRAMMIDE KIRJELDUSTE 

KOONDTABEL .................................................................................................................. 31 

  



5 

 

 

 

SISSEJUHATUS 
 

Üha enam mõeldakse sellele kuidas muuta hariduse omandamine kogemuspõhiseks 

õppeks. Kindlasti on see oluline loodusvaldkonda käsitlevate õppeainete juures, et pakkuda 

vahetult keskkonnas teadmiste saamise võimalust. Pelgalt kooliprogrammi läbimiseks välja 

töötatud õppematerjalide abil õppimine ei anna kogemusi ja laia silmaringi. Tõhus 

teadmiste ja oskuste saamise vorm on aktiivõpe. Sellise metoodika läbiviimist toetavad 

Eestis nii riiklikud kui ka eraalgatuslikud loodusharidust pakkuvad asutused. Seeläbi on 

lapsel või täiskasvanul võimalus saada praktilisi oskuseid ja teadmisi looduses või teistes 

õppeprogrammi läbiviimiseks sobivas keskkonnas.. Loodus pakub võimalusi erinevatel 

teemadel pikemalt peatuda. Mets katab suure hulga Eestimaast ja on oluline olnud läbi 

ajaloo. Selleks, et saada uut informatsiooni ja oskuseid metsanduse valdkonda 

puudutavatel teemadel on võimalus läbida õppekava toetavaid aktiivõppe programme. 

Programmis osalejad saavad uusi teadmisi metsast, metsa ja ökosüsteemi vahel toimuvatest 

protsessidest, metsas kasvavatest puu- ja põõsaliikidest ja kõigest muust mis pakub huvi. 

Loodusharidusprogrammide all mõistetakse aktiivset keskkonnaharidust, regulaarset ja 

süstemaatilist õppetegevust, mille käigus omandatakse teadmisi elukeskkonnast. 

Loodushariduse edendamiseks teevad valitsussisesed ja –välised organisatsioonid 

koostööd, et pakkuda paremaid võimalusi vastavalt nõudlusele. Aktiivõppe programmide 

koostamine toimub piirkondades vastavalt sihtgruppi nõudlusele. Teenuse hinnast on 

loodusharidusprogrammidel osalemine suuresti sõltuv. Toetuste abil läbiviidavatel 

programmidel osalemine on aktiivsem.  

Analüüsi tegemiseks on aluseks võetud interneti kodulehtedel pakutavad õppeprogrammid 

ja keskkonnaharidusprogramme pakkuvatest asutustest saadud informatsioon. Üldtabel on 

lisatud elektrooniselt tööle (lisa 4) Analüüsitakse sõltuvalt vanuseastmest ja piirkinnast 

metsanduse valdkonda puudutavate õppeprogrammide hulka ja ulatust.  

Käesoleva lõputöö eesmärgiks on ülevaate koostamine metsandusliku sisuga 

õppeprogrammidest, mida pakuvad keskkonnaharidusega tegelevad asutused (riiklikud ja 

eraalgatuslikud) üldhariduskoolide õppeprogrammi toetamiseks ja täiendamiseks ning 
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võimaluste analüüsimine.  

Samuti on töö üheks ülesandeks selgitada, millised on õpilaste ja täiskasvanute võimalused 

saada täiendavaid teadmisi metsast, keskkonnaharidusprogrammide abil.  
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1. MATERJAL JA METOODIKA 
 

Käesoleva lõputöö aluseks on interneti otsingul põhinev avalikult pakutav metsanduse 

valdkonda käsitlevate õppeprogrammide kirjeldused, õppeprogrammi pakkujatelt saadud 

täpsustav informatsiooni ja riiklike õppekavade aluseks olevad seadusandlus aktid ja 

dokumendid. Ülevaate tegemisel on lähtutud õppeprogrammide kirjeldustest ja 

eesmärkidest. 

Otsingu aluseks on programmid mis on aktiivsed 2015-2016 õppeaastal ning mille 

õpipädevuste järgi: 

1. õpitakse tundma metsas kasvavaid puu- ja põõsaliike erinevate tunnuste ja 

metoodikate abil; 

2. saadakse teadmisi metsakooslustest ja nende toimimisest; 

3. õpitakse tundma metsa kui ökosüsteemi siseseid seoseid ja protsesse; 

4. saadakse teadmisi metsa olulisusest inimeste ja teiste elusorganismide elus. 

Otsingule vastas 273 õppeprogrammi üle Eesti, erinevates maakondades ja suunatud 

erinevatele sihtgruppidele.  

Kogutud programminfo korrastati all kirjeldatud põhimõtete järgi informatsiooni 

analüüsimise võimaldamiseks süstematiseeritud: lasteaia lastele 79, esimesel kooliastmele 

153, teisel kooliastmele 177, kolmandale kooliastmele 163, gümnaasiumile 115 ja 

täiskasvanutele 33 metsanduse valdkonda käsitlevat õppeprogrammi. Tööle on lisatud 

elektrooniliselt üldtabel.  

Välja on toodud programmi kirjeldus, et saada ülevaade programmi sisust. Õppemeetodite 

ja sisulise poole välja töötamisel on lähtutud programmi sihtrühma vanuseastmest: lasteaia 

lapsed, 1-3 klass, 4-6 klass, 7-9 klass, gümnasistid ja täiskasvanu. Programmide 

kättesaadavuse võimaluse hindamise on aluseks võetud toimumise koht: kooli või lasteaia 

lähiümbrus või nende ruumid, kaitseala, matkarada, park või looduskeskus, et saada 

ülevaade sellest, kui lähedale tuuakse õppeprogramm huvigrupile. Välja on toodud 

sihtgrupiti, lasteaia lapsed, 1-3 klass, 4-6 klass, 7-9 klass, gümnasistid ja täiskasvanu kellel 

on programmid suunatud lähtudes riiklikest õppekavadest. 
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Selleks, et analüüsida programmide kättesaadavust periooditi on välja toodud toimumine 

aastaaegade või kuude põhiselt. Õppeprogrammi kättesaadavust saab hinnata ka sobiva 

sihtgruppi suuruse ja kestvuse alusel, kelle on suunatud metsanduse valdkonda puudutav 

õppeprogramm. Eestis pakutakse metsanduse valdkonda käsitlevaid õppeprogramme eesti, 

vene või inglise keeles nii õues õppena kui õppena siseruumis. Kättesaadavust saab hinnata 

ka õppeprogrammi maksumuse järgi, huvigruppide võimalused on piiratud ja erinevad. 

Kokkuvõtteks on koostatud ülevaade, mis näitavad programmide kättesaadavust ja 

võimalusi üle Eesti. Töö koostamisel on programmi pakkujale saadetud kontrollkiri, et 

lisainformatsiooni küsida. 

Lasteaias õppekorralduses lähtutakse valdkondade põhisest teematikast. Valdkonna mina ja 

keskkond sisuks on kodukoha looduse, looduses toimuvate muutuste, elukeskkonna ja 

inimese elutegevusega kaasnevate mõju teada saamise ja selgitamisega. Last suunatakse 

ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu 

teadmise ja oskuseid. Ümbritsevat on võimalik tajuda vaadeldes, nuusutades, maitstes, 

kompides ja helisid kuulates (Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava 2008: § 17 lg 1-3 ).  

Põhikooli kolmele kooliastmele suunatud õppekavas on välja toodud võimalused, õppe 

läbiviimiseks kooliõues, looduses, muuseumides, arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, 

ettevõtetes ja asutustes ning virtuaalses õppekeskkonnas. I kooliastme lõpuks peaks laps 

olema teadlik kuidas käituda loodust hoidvalt. II kooliastme lõpuks oskama väärtustada 

säästvat eluviisi, esitada loodusteadlikke küsimusi ja omandama teavet kuidas looduses 

käituda, peaks huvituma loodusest ja looduse uurimisest. III kooliastmes saadakse 

pädevused inimese ja keskkonna vaheliste seoste mõistmiseks, vastutustundlik suhtumine 

elukeskkonda ning loodust ja keskkonda säästev eluviis. Saadakse oskus esitada 

loodusteaduslikke küsimusi, arutleda, esitada teaduslikke seisukohti ja teha järeldusi 

teaduslike allikate põhjal (Põhikooli riiklik õppekava 2011: § 6 lg 5, § 7, § 9, § 11). 

Loodusainete õpet saab toetada teemavaldkonda puudutavate õppeprogrammide abil.  

Gümnaasiumi õpitulemused saadakse ainetundides käsitletud teemade ning tunni- ja 

koolivälises tegevuse kaudu. Eesmärkide saamist toetab ja suunab õpetajate, kooli, kodu ja 

kogukonna koostöö. Õpet võib korraldada ka kooliõues, looduses, muuseumides, 

arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes ning virtuaalses 

õppekeskkonnas. Riiklikus õppekavas on seatud läbivateks teemadeks keskkond ja 

jätkusuutlik areng, õpilane kujundaks endale sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundliku ja 
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keskkonnateadliku hoiaku, et hoida ja kaitsta keskkonda ning väärtustada jätkusuutlikkust. 

Gümnasist on võimeline leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustes 

(Gümnaasiumi riiklik õppekava 2011: § 7 lg 6, § 10 lg 3).  
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2. LOODUSHARIDUSE KÄSITLUS RIIKLIKES 

ÕPPEKAVADES 
 

2.1 . Loodusharidus koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas 
 

Koolieelsetele lasteasutustele kehtivas riiklikus õppekavas on välja toodud omandatavad 

oskused valdkondade lõikes. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgiks on lapse elust ja 

ümbritsevast keskkonnast tulenevate teemade tervikuks sidumine. Keskseks valdkonnaks 

on mina ja keskkond. Eesmärgiks on ümbritsevat maailma mõista ja tunnetada terviklikult, 

saada ettekujutust enda ja teiste rollist keskkonnas, omada keskkonda hoidvat ja 

väärtustavat mõtteviisi ning osata märgata nähtusi ja muutusi looduses. Last suunatakse 

märkama, uurima ning mängu ja igapäevatoimingute kaudu kogema teda ümbritsevat 

maailma. Võimaldades vaadeldes, nuusutades, maitstes, kompides ja helisid kuulates, 

tajuda ümbritsevat meelte ja aistingute abil. Last suunatakse ümbritseva looduse kohta 

küsimusi esitama, küsimustele vastuseid leidma ning järeldusi tegema ja heaperemehelikult 

käituma. Õppe- ja kasvatustegevuste tulemusel 6-7 aastane laps saab üldised teadmised 

loodusest. Oskab kirjeldada kodukoha loodust ja tunneb taimi, seeni ning loomi. Teab mis 

toimub looduses erinevatel ajahetkedel ja miks on valgus, temperatuur, vesi, muld ning 

õhk elusorganismidele oluline. Koolieelik mõistab enda ja teiste tegude tagajärgi, ohte ja 

mõjusid keskkonnale (Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava 2008: § 3 lg 2, § 17 lg 1, § 

17 lg 2, § 17 lg 3, § 17 lg 4). 

 

 

2.2. Loodusharidus põhikooli riiklikus õppekavas 

Põhikooli riikliku õppekava lisas 4 „Ainevaldkond loodusained“ on välja toodud 

loodusõpetuse olulisus ja eesmärgid, mida õppetöö korraldamises silmas peetakse. 

Loodusainete eesmärgiks on anda õpilasele loodusteadlik pädevus, oskus vaadelda, mõista 

ja selgitada looduskeskkonna objekte, nähtusi ja protsesse. Oskus märgata elukeskkonna 

probleeme, neid lahendada erinevaid meetodeid kasutades. Üldine eesmärk on kujundada 

loodust väärtustav, säästev ja vastutustundlik käitumine. Loodusainete õppimisel saavad 

õpilased ülevaate looduses valitsevatest seostest, vastastikmõjudest ja inimtegevuse mõjust 
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loodusele ja keskkonnale. Koolidel on võimalus kasutada aktiivõppemeetodeid. Õpilastele 

võimaldatakse õuesõpet, õppekäikudel osalemist ning võtta osa loodus- ja 

keskkonnaharidusprojektides. 4.-6. klassil on võimus kaks korda kooliastme jooksul 

keskkonnahariduse või loodusharidusega seotud üritustel. 7.-9. klassil ettenähtud õppekava 

järgi vähemalt ühel korral õppeaastas osaleda looduaianet õpetava aine raames õppel 

looduskeskkonnas, muuseumis või laboris. Loodusainete õppimisel on eesmärgiks, et 

õpilane saab oskuse mõista loodust kui tervikut. Õpib märkama looduses olevaid erinevaid 

objekte, tunnuseid ja protsesse. Õpitakse looduses valitsevaid seoseid, seaduspärasusi ning 

inimese ja looduse omavahelisi suhteid. Kujundatakse välja teadmine , et looduses 

toimuvatel nähtustel on põhjus ning nendest saavad alguse uued muutused. Kujundatakse 

loodust hoidev ja säästev käitumine (Põhikooli riiklik õppekava... 2011: §1, §6, §7). 

 

 

2.3. Loodusharidus põhikooli riiklikus õppekavas 
 

Gümnaasiumi õpilastele on koolil võimalus korraldad praktilisi töid ja õppekäike 

väljaspool kooli. Võimalik on õppekavast lähtuvalt kasutada õuesõppe võimlaust. 

Vajadusel korraldatakse aktiivõpe rühmades, arvestades loodusharidusprogrammi 

korraldamise tingimusi. Võimalus on korraldada ja osaleda õppekäikudel ning loodus- ja 

keskkonnaprojektides või loodushariduse teemasid puudutavatel üritustel. Võimaldatakse 

õpet läbi viia looduskeskkonnas, muusemis või muus sobivas kohas vähemalt ühel korral 

õppeaastas igas loodusaines. Bioloogia aine õppe- ja kasvatustöö eesmärgid on saada 

ülevaade elusloodusest ja selle tähtsamatest protsessidest. Suhtuda vastutustundlikult 

elukeskkonda, väärtustada bioloogilist mitmekesisust ja säästvat eluviisi. Gümnaasiumi 

astme geograafia kursuse lõppedes saab õpilane muu hulgas ka ülevaate metsamajanduse 

ja puidutööstusega seotud keskkonnaprobleemidest. Oskab nimetada maailma 

metsarikkamaid riike ning selgitab peamisi puidu ja puittoodete kaubavoogusid. Mõistab 

metsade tähtsust ja nende majandamist ning keskkonnaprobleeme. Tutvub mõistetega 

metsatüüp, bioloogiline mitmekesisus, metsasus, puiduvaru, puidu juurdekasv, 

metsamajandus ja metsatööstus, metsatööstuse klaster, jätkusuutlik areng ja säästev areng 

(Gümnaasiumi riiklik õppekava… 2011: §5, §6, §21). 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 

Keskkonnaharidus jaguneb passiivseks ja aktiivseks. Passiivse keskkonnahariduse all 

mõistetakse iseseisvat tegutsemist maastikul või interneti- keskkonnas, mille käigus 

saadakse keskkonnaalaseid teadmisi. Aktiivse keskkonnahariduse all mõistetakse 

regulaarset ja süstemaatilist õppetegevust, mille käigus omandatakes teadmisi 

elukeskkonnast (Suurväli 2009).  

Riigi huvi ja vajadus üldhariduskoolidele pakkuda praktilist loodusharidust aina kasvab 

ning ettevõtetes arendatakse loodusharidust aina paremaks. Riigi ja eraalgatuslikud 

asutused teevad tööd, et aidata inimestel kiire elutempo ja igapäevaelu kõrvalt loodusega 

tutvust teha. Loodusharidusprogrammide eesmärk on inimest ja loodust ühendada. 

Koolidel on võimlaus osaleda loodushariduslikes programmides ja seeläbi noortes 

kasvatada loodushoidliku ja metsateadlikku põlvkonda. Inimesed võtavad õppust kõige 

paremini läbi kogemuste. Koolis saadus teadmisi kinnistavad loodusharidusprogrammid 

ning annavad uut informatsiooni metsalooduse või metsamajandamise kohta, mida koolis 

ei õpita.  

Koolide ja erinevate vanuserühmade loodushariduslike vajaduste väljaselgitamiseks on 

korraldatud õpetajate ümarlaudu, ja töötubasid. Arutelu tulemusena on selgunud, et 

õpetajad vajavad praktilist materjali õpperadade kasutamise ja õppekavaga sidumise kohta. 

Ka metsanduslike teadmiste tõstmiseks käib koos töörühm. Näiteks RMK töörühma 

eesmärgiks on välja töötada põhimõtete kogum, mis oleks aluseks metsalooduse 

tundmaõppimise, metsa majandamise ja metsandusliku pärandi õpetamisel Kooliruumist 

väljaspool on õppetöö igati põhjendatud ja vajalikud teadmised saaksid omandatud metsas 

metsa kohta. Lisaks sellele vajavad täiendamist meetodid ja vahendid õppetöö 

korraldamiseks, kuna loodusõppeprogrammid võimaldavad siduda erinevaid õppeaineid. 

(Luks 2006).  

Eestis on üks loodushariduse pakkujaid looduskool. Looduskool annab teadmisi, arendab 

välja oskuseid, kujundab hoiakuid ja väärtushinnanguid. Õppeasutuse keskendub looduse 

mitmekesisuse teemal, looduse ja inimühiskonna seostel, looduse kui majanduse ja kultuuri 

alusel. Õpetatakse õpilasi, viiakse läbi keskkonnakoolitusi õpetajatele, loodusgiidide 
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koolitamine ja teadmiste andmine teistele huvilistele. Looduskool aitab kujundada inimeste 

väärtushinnanguid, suunata loodushoidlikule ja säästvale eluviisile ning annab vaimset ja 

elamuslikku rikkust (Tuusti 2009).  

 

 

3.1.  Loodushariduse eesmärk ja võimalused 
 

Loodushariduse eesmärgiks on selgitada inimese ja looduse seoseid, selle mõistmiseks on 

praktiliste õppetundide korraldamine vahetus keskkonnas. Looduskoolid on endale eesmärgiks 

seadnud kujundada inimese ja looduse vahelise seose mõistmise oskus, elukeskkonda suhtuda 

austavalt ning kuidas on võimalik luua emotsionaalne side loodusega (Tuusti 2009).  

Seda kõike tehakse selleks, et koolilastele ja lapsevanematele tuua loodus lähemale ja seda 

hoida. Keskkonnahariduskeskustes on koolitatud spetsialistid, kes viivad programme läbi 

(Peterson 2015:8). Varasemal pole keskkonnaharidus olnud Eestis nii heal järjel kui nüüd. 

Kehtivad riiklikud õppekavad on oma sisult säästvat arengut toetatavad. Kõik õpetajad nii 

koolis kui lasteaias lähtuvad riiklikust õppekavast oma töös. Koolidel on hea koostöö 

keskkonnaharidus- ja looduskeskustega. (Tuusti 2015).  

Keskkonnaharidust võimaldatakse küll kõikidele vanusegruppidele, kuid parimad 

võimalused on koolilastele suunatud õppes. Looduskeskuste spetsialiseerumine kindlale 

valdkonnale looks võimaluse süvendatult pakkuda õpet. Karin Poola arvan, et RMK 

looduskeskused võiksid keskenduda metsale ja sellega seonduvale. Looduskeskuste 

töövõrgustik annaks võimaluse infot vahetada, soovitada ja suunata (Poola 2015).  

Tulevikus tuleb rohkem tööd teha keskkonnahariduse spetsialistipedagoogiliste teadmiste 

omandamisel. Vastavalt vanuserühmale vajavad lapsed erinevat metoodikat teadmiste 

omandamisel. Nooremad lapsed vajavad võimalust aktiivselt õppetöös osaleda, avastada, 

uurida ja katsetada. Vanemaks saades muutub oluliseks loogilise mõtlemise, analüüsi- 

sünteesioskus (Tuuling 2015).  

Regionaalsed keskkonnaharidus keskused Pakuvad Eestis koolidele ja lasteaedadele 

õppeprogramme, õpetajate nõustamist ja koostöö koordineerimist. Looduskeskused 

koostööd ülikoolidega ja ettevõtjatega piirkonnas. Suur rõhk on avastusõppel ja loovuse 

toetamisel. Tulevikus soovitakse näha õppeprogrammide pakkujana kolmandat sektorit. 

Koolid on põhiliseks teenuse tellijaks. Nende jaoks on oluline sisu ja teenuse pakkumise 
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viis (Kosenkranius kevad 2015).  

Keskkonnaametil on seatud tähtsaimaks eesmärgiks on õpetada Eesti rahvale säästvat 

suhtumist keskkonda. Õpetades ja selgitades elurikkust, loodusnähtuseid ja valitsevaid 

seoseid looduses, annab teadmise miks on vaja loodusväärtuseid säästlikult kasutada. 

Seeläbi suureneb loodusressursside vastutustundlik kasutamine. Keskkonnaamet tegeleb 

viie peamise valdkonnaga. Koostab ja viib läbi koolidele ja lasteaedadele mõeldud 

keskkonnaharidusprogramme, mis on õppekavaga seotud. Korraldab erinevatele 

sihtgruppidele infopäevi, üritusi ja kampaaniaid. Koostab infotahvlite tekste, trükiseid ja 

ekspositsioone, et tutvustada kaitstavaid loodusobjekte. Korraldab piirkondlike 

keskkonnahariduse ümarlaudu. Toetab keskkonnahariduskeskuste koostöövõrgustiku. 

Algselt keskenduti peamiselt looduskaitsel põhinenud õppeprogrammidel kuid nüüdseks 

on temaatika laienenud pakutase keskkonnaameti teisi töövaldkondasid puudutavaid 

õppeprogramme. Koostatud on õppekavaga seotud õppeprogramme mida saab viia läbi 

koolis ja selle ümbruses. Keskkonnaametil aitavad arendada valdkonna erialaspetsialistid 

(Kivistik, 2009).  

RMK loodushariduse edendamise töörühmas on välja töötatud põhimõtted mille alusel on 

koostatud ekspositsioonid, õpperajad, loodusõppeprogrammid ja loodust tutvustavad 

trükised. Nende koostamisel on arvestatud RMK metsa majandamise ja kaitse eesmärke 

ning kohustusi kui ka toetada riiklikke õppekavasid (Luks 2006).  

Eesti on metsarikas riik. 50,3 % maismaast On kaetud metsaga. (Aastaraamat mets 2014; 

2016 Keskkonnaagentuur 2). Kõikidel elusorganismidel on oma side looduse ja metsaga. 

Seda saab tundma õppida kogemuste ja teadmiste omandamise abil. Metsanduse valdkonda 

puututavaid teemasid käsitletakse üldhariduskooli ainetundides. Saadavad teadmised ja 

oskused on kooskõlas riikliku õppekavaga. Lisaks üldhariduskoolidele on võimalik 

loodusharidust omandada kõrgkoolis. Kaitsealade haldajate, loodsumajad ja muuseumid 

pakutavate programmide, koolituste ja näituste abil saab teadmisi metsast. Keskkonnaamet 

ja Riigimetsa Majandamise Keskus teevad igapäevaselt tööd loodushariduse 

edendamiseks. Lisaks sellele on valitsusvälised organisatsioonid ja eraettevõtteid, kes on 

eesmärgiks seadnud inimeste silmaringi laiendamise. Nende tegevused on paljuski 

projektipõhised kuid järgitakse süstemaatilisust ja süsteemsust (Tuusti 2002). 
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3.2. Loodushariduse tegevuste korraldus ja seadusandlik alus 
 

Metsa- ja loodusteadlikkuse teemade käsitlemine on seotud märksõnadega loodusharidus, 

keskkonnaharidus ja säästev areng. Neid märksõnasid kohtab säästva arengu seaduses, 

keskkonnastrateegia ja keskkonnategevuskavas, õppekavades, Läänemere piirkonna 

Agenda 21 haridusprogrammis ning teistes dokumentides. Lisaks on veel valminud 

säästvat arengut toetava hariduse kontseptsioon (Luks 2006). 

Eesti pakutav loodusharidus on mitmekülgne ja huvitav. Annab laia silmaringi ja uusi 

teadmisi, mida pelgalt õpikutest ei saa. Vahetu looduses viibimine aitab tunnetuslikult 

omandada teadmisi Eesti loodusest ja kinnistada looduses õppimise oskust. (Tuusti 2015). 

Eestis on laiemale üldsusele keskkonnahariduse omandamine ja kättesaadavus korraldatud 

riiklikul tasemel eelkõige läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi 

tegevuste. Haridus- ja Teadusministeerium poolt välja töötatud riiklikes õppeakavades on 

välja toodud keskkonnahariduse (nii passiivse kui ka aktiivse) rakendamise võimalused ja 

seostamine õppeainetega. Keskkonnaministeeriumi peamine tegevus on tagada 

programmipõhine toetus õppekavades välja toodud ning eelkõige looduses toimuva õppe 

kaudu (Kikas 2015).  

Kahe ministeeriumi koostöö on oluline, et välja töötada ja arendada seotud tegevuskavasid, 

neid neid ellu viia ning tagada programmitegevustele püsiv rahastus. Praegusel hetkel on 

Eestis loodud hea alus ja võimalused, et anda kooli õppekavaga seotud säästvat arengut 

toetavat haridust (Peterson 2015).  

Lisaks üldhariduskoolidele pakuvad loodusharidust kõrgkoolid, kaitsealade haldajad, 

Keskkonnaamet, loodusmajad, Riigimetsa Majandamise Keskus, muuseumid, 

valitsusvälised organisatsioonid ja eraettevõtted. Nende tegevused on paljuski 

projektipõhised kuid järgitakse süstemaatilisust ja süsteemsust (joonis 1) ( Tuusti 2002). 
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Joonis 1. Metsanduse valdkonda käsitlevate õppeprogrammide pakkujad  

 

 

3.3.  Loodushariduse rahastamine 
 

Loodushariduse rahastamine on jagunenud erinevate kulude eest vastutavate asutuste 

vahel. Loodushariduse rahastamine toimub riiklikul ja kohaliku omavalitsuse tasemel. 
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Riiklikul tasemel on juba õppekavade alusel koolidele ettenähtud rahastus vastavalt 

vanuseastmetele õppekuludesse sisse kirjutatud. Erinevatel sihtgruppidel on õppekavadest 

lähtuvalt seatud erinevas mahus eesmärgid, sellest lähtuvalt ka rahaliste vahendite 

erinevus. Riik rahastab looduskeskuste, loodusharidusobjektide ja kaitsealaprogrammide 

tegevuskulusid. Peamine tegevuskulude katteallikad on RMK loodushariduseelarve ja 

ministeeriumide eelarve. Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Erametsakeskus eraldavad 

raha programmipõhiselt, eelkõige loodushariduse edendamiseks. Raha põhineb siseriiklikel 

ja välisfondidel.  

Perioodil 2007-2014 paranes Euroopa Liidu tõukefondi toel keskkonnahariduskeskuste 

taristu, uuendati õppematerjale ning koolitati õpetajaid ja spetsialiste. Keskkonnahariduse 

seisundit võib hetkel heaks pidada. Selleks, et jätkata samaväärilist keskkonnahariduse 

pakkumist on oluline jätkata ministeeriumite vahel koostööd ja tegevusi rahastada. Sellega 

aidatakse lastel kasvada looduskeskkonda haisvaks ja jätkusuutliku elu väärtustama (Kikas 

2015).  

Loodusharidusega, koolituste korraldamisega ja õppematerjalide koostamisega tegelevad 

Keskkonnaamet, Riigimetsa Majandamise Keskus ja riiklikud ning eraalgatuslikud 

organisatsioonid. Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab loodusharidust metsast 

saadava tulu abil ja õppeprogrammidel osalejate omapoolse panusega. Keskkonnaameti ja 

teiste organisatsioonide tegevus toetub Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastamisel. 

2001.a. alates on toetatud KIKi keskkonnateadlikkuse ja looduskaitse programmide kaudu 

keskkonnaharidust. Lisaks selle on toetust saadud ka teistest fondidest. Keskkonnahariduse 

toetus programmid on tõhusaks rahaliseks  ressursiks, keskkonnahariduse andmise ja 

looduse hoidmiseks. Toetuste abil saab loodust ka keskkonnaharidust hoida majanduslikult 

jätkusuutlikul tasemel ning pidevalt arendada. Areng ja uuendamine on oluline inimeste 

vajadused ja ootuste täitmiseks (Peterson 2012). 

 

 

3.4.  Metsandusliku hariduse kättesaadavus sihtgrupiti 
 

Vanusegrupist ja neil sobivatest teemadest tulenevalt on õppeprogrammide pakkumine 

vastavaas piirkonnas. Sellest lähtuvalt on lasteaia, 1.-3. klassi, 4.-6. klassi, 7.-9. klassi, 10.-

12. klassi ja täiskasvanute võimalused erinevad. Lasteaias käsitlevaid teemasid toetab 

Eestis kokku 79 programmi, 1.-3. klassile 153, 4.-6. klassile 177,  7.-9. klassile 163, 10.-
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12. klassile 115 ja täiskasvanute silmaringi laiendamiseks 33 õppeprogrammi (lisa 3). 

Lasteaia laste võimalused õppeprogrammi valida ja nendel osaleda on käige suuremad 

Harjumaal 17, neile järgnevad Pärnumaa 9 ja Lääne- Virumaa 9 programmiga (joonis 2).  

 

 

Joonis 2. Loodusharidusprogrammide võimalused lasteaial maakondade lõikes  

 

1.-3. klassi õpilase saavad osaleda Harjumaal 27, Lääne-Virumaal 22 ja Pärnumaal 15 

õppeprogrammil. 4.-6. Klassi on enim võimalik valida programme Harjumaal 28 

õppeprogrammi, Lääne-Virumaal 25 ja Saaremaal 16. 7.-9. klassi vanuserühmas on 

suunatud enim Lääne-Virumaal loodusharidust toetavaid programme ning järgnevad 

Harjumaa 23 ja Saaremaa 16 keskkonnaprogrammiga (joonis 3). 
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Joonis 3. Loodusharidusprogrammide võimalused põhikoolis maakondade lõikes  

 

Metsanduse valdkonda käsitletakse 10.- 12. klassis Harjumaal 17 ja Lääne- Virumaal 17 

ning Saaremaal 12 riiklikku õppekava toetaval programmil (joonis 4). 

 

 

Joonis 4. Loodusharidusprogrammide võimalused 10.-12. klassis maakondade lõikes 

 

Täiskasvanute võimalused on kesisemad Lääne-Virumaal 7, Saaremaal 5 ja Jõgevamaal 4 
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silmaringi ja uusi teadmisi andvat programmi (joonis 5). 

 

 

Joonis 5. Loodusharidusprogrammide võimalused täiskasvanutele maakondade lõikes 

 

Kokkuvõtvalt on kõige enam välja töötatud õppekava toetavaid programme Harjumaal 114 

järgnevad Lääne-Virumaa 107 ning Saaremaa 69 programmi. 

 

 

3.5. Teemade võrdlus riiklikus õppekavas ja loodusharidusprogrammides 
 

Riiklikkus õppekavas välja toodud õpiväljundeid ja eesmärke toetavad 

loodusõppeprogrammid. Metsanduse valdkond on lai ja hõlmab väga erinevaid teemasid, 

mida saab siduda nii mitmegi õppeainega. Õuesõpe on hea võimalus kinnistada õpilaste ja 

teiste huvigruppide teoreetilisi teadmisi. Seeläbi saadakse laiem silmaring, põhjalikumad 

teadmised metsanduse valdkonnast. Välja on toodud loodusharidusprogrammides 

käsitlevad teemade esinemise sagedus (lisa 1) ning lähtudes riikliku õppekavades 

eesmärgiks seatud teemad (lisa 2). Teemade esinemisest saab ülevaate võrdlevast tabelist 

(tabel 1). Teada saamaks, mis on mets on välja töötatud õppeprogrammid lasteaia lastele, 

4.-6. klassile ning gümnaasiumi õpilastele. Teemat, mis on mets käsitletakse kokku 52 

õppeprogrammis. Huvilistel on võimalik teada saada, miks mets on tähtis 22 erineval 
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aktiivõppeprogrammil osaledes. Metsakooslustega saab tutvust teha 120 programmil 

osaledes. Riiklikus õppekavas on eesmärgiks seatud metsaga seotud taimede tundma 

õppimine, mida toetavad ka õppeprogrammid lasteaiast kuni kolmanda kooliastmeni. Puid 

on võimalik tundma õppida 193 ja taimi 111 võimaluse vahel valides. Looduses toimuvate 

seostega saab tutvust teha kõikides kooliastmetes, vastavalt riiklikus õppekavas välja 

toodud eesmärkidele. Looduses toimuvate seostega tehakse tutvust 243. 

õppeprogrammil.Metsade kasutamisega seotud teemadega seotud õppeprogramme saab 

läbida kõikides vanuseastmetes, toetamaks riikliku õppekava. Metsade majandamisest 

tehakse juttu 72, metsatöödest 78 ja puidukasutusest 42 õppeprogrammil. Metsas liikumine 

on õppekavaga eesmärgiks seatud lasteaias ja 1.-3. Klassis, kuid programme viiakse läbi 

kuni 12. klassini  

 

Tabel 1. Metsanduse valdkonna teemade esinemine õppekavades ja õppeprogrammides 

  LK LP IK IP IIK IIP IIIK IIIP GK GP 

Mis on 

mets 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

Taimed 

metsas 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Seosed 

looduses 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

Metsa-

kooslused 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Liikumine 

metsas 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

Metsa-

kasutas 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
Märkus. Teemade esinemine õppeprogrammis või õppekavas on märge 1-. Kui teemat ei esine on märge 0. 

Lühendid: LK - teema esinemine lasteaia õppekavas; LP - teema esinemine lasteaiale suunatud 

loodushariduse õppeprogrammis; IK – teema esinemine 1.- 3. klassi õppekavas; IP – teema esinemine 1.-3. 

klassile suunatud loodushariduse õppeprogrammis; IIK – teema esinemine 4.- 6. klassi õppekavas; IIP – 

teema esinemine 4.-6. klassile suunatud loodushariduse õppeprogrammis; IIIK – teema esinemine 7.- 9. 

klassi õppekavas; IIIP – teema esinemine 7.-9. klassile suunatud loodushariduse õppeprogrammis; GK – 

teema esinemine 10.- 12. klassi õppekavas; GP – teema esinemine 10.-12. klassile suunatud loodushariduse 

õppeprogrammis. 
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4. ÕUESÕPPE VÕIMALUSED 
 

Õuesõppe läbiviimiseks eelistatud kohad on kaitsealade looduse õpperajad või RMK 

looduskeskused. Eelistatud on kui õppetöö toimuks terve päeva vältel, kuid kooli õppetöö 

korraldus seab siin piirid. Linnakoolide õpetajad saavad parima võimaluse korral õppetööd 

läbi viia kahe tunni jooksul pargis (Lekk 2009).  

Eelkooli ja algklassi laste puhul on oluline kogemuslik ja tunnetuslik tegevus eelkõige 

keskkonnamängud. Praktikas arendatakse vaatlus ja kirjeldusoskust ning proovitakse 

nähtuste ja kogetu põhjal järeldusi teha. Põhikooli teise ja kolmanda astme jaoks on 

olulisel kohal saada uusi ja korrata olemasolevaid faktilisi teadmisi ning õpitut kinnistada 

praktilise tegevuste läbiviimisega. Looduses viibimine ja selle vaatlemine annab teadmisi, 

kuid faktide ja vaatluste kõrval ei saa unustada mängulisi ja elamuslikke tegevusi. 

Gümnaasiumiastme puhul on oluline teadmiste kinnitamine ja põhjalikumaks muutmine. 

Iseseisev töö on suurema mahuga (Luks 2006). 
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5. METS LOODUSHARIDUSES 
 

Eestis on võimalik osaleda erinevate asutuste poolt pakutavatel metsanduse valdkonda 

käsitleval õppeprogrammil. Võimalus on osaleda nii tasulistel kui tasuta pakutavatel 

õppeprogrammidel. Teemavaldkonnad on püstitatud õppekavas toodud eesmärkidest 

lähtuvalt. 2016. aasta märtsi seisuga on võimalik interneti otsingul põhinevalt 273 

metsanduse valdkonda käsitleva õppeprogrammi pakkumise vahel valida. 

Õppeprogrammide koostamise ja uuendamisega tegeletakse järjepidevalt.  

Õppeprogrammide koostamisel lähtutakse sihtgrupist ja riiklikust õppekavast. Sihtgrupid 

jagunevad lasteaia lapsed, 1.–4. klass, 5.–8. klass 9.–12. klass ja täiskasvanud. Asutustel on 

programmid jaotatus üldteemade ja alateemade järgi. Programmide koostamisel 

arvestatakse earühma teadmistega ja oskustega, mis soovitakse vanuserühmas saavutada 

Üldteemadeks on metsaloodus ja selle kaitse, metsa majandamine ja puidu kasutamine, 

mets ja kultuur, metsaannid ja rekreatsioon. Alateemadeks on metsaloodus ja selle kaitse, 

metsad ja nende olemus, metsade kaitse looduses käitumine, metsamajandus ja puidu 

kasutamine üldine temaatika metsa uuendamine, metsa kasvatamine, metsa kasutamine, 

metsakaitse, mets ja kultuur, metsaannid, rekreatsioon, jahindus, korilus, puhkus metsas ja 

pärandkultuur. (Luks 2006).  

Riigimetsa Majandamise Keskus on seadnud eesmärgiks metsa- ja loodusteadlikkuse 

edendamise. Tutvustamaks metsaloodust, metsade majandamise põhimõtteid, sellega 

seotud pärandit ja anda inimestele säästliku käitumise juhiseid. RMK on alustanud 

loodushariduslike teadmiste andmist 1990. aasta lõpust. Uksed avasid esimesed 

loodusmajad ning õpet oli võimalik läbi viia loodusõpperadadel. Haridust antakse 

loodusõppeprogrammide koostamise ja läbiviimise abil, teabematerjalide väljatöötamisel, 

ekspositsioonide- näituste korraldamisel ja teemapäevade läbiviimise abil. Suvel on 

enamikes looduskeskustes avatud teabepunkt, et saada infot võimaluste kohta (Luks 2006).  

Loodushariduse valdkonnas töötavate inimeste üheks tööülesandeks on uute programmide 

väljatöötamine. See protsess võtab aega, et uut ja põnevat materjali ette valmistada. RMK 

looduskeskustes teeb seda juhataja. Et inimesed oskaksid märgata metsaloodust, sellega 

seotud pärandkultuure ja mõista metsade majandamist.  
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KOKKUVÕTE  
 

Eesti on metsarikas riik ning siin on võimalik tutvuda erinevate liikide ja kooslustega. 

Metsaga on seotud paljud inimesed nii tööalaselt, puhkevõimalusi kasutades kui ka metsast 

tulu saades. Juba lasteais on võimalik tutvuda ja teadmisi saada metsast ning seal 

toimuvatest protsessidest. Metsanduse valdkonda puututavaid õppeprogramme pakutakse 

ka täiskasvanutele. Eestis on heaks võimaluseks süvendatud teadmiste saamiseks 

loodusharidusega tegelevate asutuste poolt väljatöötatud metsanduse valdkonda 

puudutavate õppeprogrammid. Vahetus keskkonnas õppetöö läbiviimine annab parema 

ülevaate metsast ning ülesandeid läbi tehas saadakse praktilisi teadmisi. Teemakäsitlus on 

püstitatud vastavalt sihtgruppi vanusele ja riiklikkus õppeprogrammis välja toodud 

eesmärkidele. Täiskasvanute puhul laiendatakse nende silmaringi ja antakse uusi teadmisi. 

Kõige enam pakutakse õppeprogramme Harjumaal. Teenuse pakkujate arv ja huviliste hulk 

määravad suuresti õppeprogrammide väljatöötamise võimaluse ja vajaduse. 4.-6. klassi 

õpilastele mõeldud metsanduse valdkonda tutvustavate õppeprogrammide hulk on kõige 

suurem. Riiklikus õppekavas välja toodud teemad saavad toetus loodusharidusspetsialistide 

poolt välja töötatud õppeprogrammide abil.  
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FORESTS IN ESTONIA AND FORESTRY IN NATURE 

EDUCATION: OVERVIEW OF THE PROGRAMMES AND 

COMPARATIVE ANALYSIS 

Summary 

 

The aim of the thesis is to determine the opportunities for gaining additional knowledge 

about forest with the help of nature education programmes for students and grown-ups. 

There are different nature education programmes available but there is no comprehensive 

overview about their extension.  

Estonia is rich in forests and there are numerous people who are related to forest whether 

in terms of employment, recreation or profit. Also, it is possible to explore different species 

and genera in forests.  

A wide range of programmes providing in-depth knowledge about forest has been 

developed by nature education institutions in Estonia. Children at kindergarten level have 

already an opportunity to learn about forest and its processes. In addition to programmes 

for students, there are also educational programmes about forestry available for grown-ups. 

Learning in immediate environment grants a better overview about forest and new 

knowledge is acquired through practical tasks. The approach to the subject matter has been 

determined by the age of the target group and goals established in the National Curriculum. 

With regard to grown-ups, the objective is to broaden their horizons and provide them with 

knowledge.  

Most of the programmes are offered in Harjumaa. The possibility and need for developing 

nature programmes is determined by the number of service providers and nature 

enthusiasts. The biggest number of forestry related educational programmes has been 

directed to students from Forms 4-6. The topics established in the National Curriculum are 

supported by the educational programmes developed by nature education specialists. 
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LISA I – LOODUSHARIDUSPROGRAMMIDES 

KÄSITLETAVAD TEEMAVALDKONNAD JA TEEMAD  
 

 
  

Teema-vald-

kond Teema

Laste- 

aed

I kooli-

aste 1.-3. 

klass

II kooli-

aste 4.-6. 

klass

III kooli-

aste 7.-9. 

klass

Güm-

naasium

Täis-

kasvanud

Õppe-

programmide 

arv kokku

Mis on mets 4 13 14 10 10 1 52

Metsa tähtsus 2 1 5 7 7 0 22

Puude tundma-

õppimine 31 48 47 41 23 3 193

Puude määramine 0 1 2 3 2 0 8

Puude võrdlemine 2 5 4 2 1 0 14

Metsas kasvavate 

taimede tundma-

õppimine 11 26 30 25 14 5 111

Leht, okas, koor, 

õis, vili 7 9 10 9 4 2 41

Looduses 

toimivate seoste 

tundmaõppimine 40 63 58 46 29 7 243

Metsatüübid 3 6 10 13 7 0 39

Metsakooslused 9 20 30 26 24 11 120

Rinded metsas 1 3 7 7 5 0 23

Inimene ja mets 9 22 22 16 14 7 90

Mets kui 

ökosüsteem 0 4 9 9 2 1 25

Metsamajandus 1 5 15 20 28 3 72

Metsatööd 6 12 18 22 17 3 78

Puidukasutus 4 9 10 10 6 3 42

Taimed, marjad 5 9 9 7 6 3 39

Mets kultuuriloos 8 16 20 23 17 7 91

Metsas liikumine 9 18 15 11 5 0 58

Õppe-

programmide arv 

kokku 152 290 335 307 221 56

Metsa-

kasutus

Muud hüved

Mets ja selle 

oma-dused

Taimed 

metsas

Organis-

mide vahe-

lised seosed



29 

 

 

 

LISA II –TEEMAVALDKONDADE JA TEEMADE JAOTUS 

LÄHTUDES ÕPPEKAVADEST 
 

   

Laste-

aed 

I 

kooliaste 

1.-3. 

klass 

II 

kooliaste 

4.-6.klass 

III 

kooliaste 

7.-9.klass 

 

Güm-

naasium 

 

Täis-

kasvanud 

1. Puude 

tundmine/ 

Liikide 

tundmine 

+ + + +   

2. Metsas 

kasvavate 

taimede 

tundmaõppim

ine 

+ +     

3. Looduses 

toimuvate 

seoste 

tundmaõppim

ine 

+ + +    

4. Metsa-

kooslused/ 

metsa-

ökosüsteem 

 + + + +  

5. Liikumine + +     

6. Mis on mets +  +  +  

7. Metsa-

majandus 
+  +  +  

8. Puidukasutus +  +  +  

10. Metsade 

kaitse 
  + + +  
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LISA III – ÕPPEPROGRAMMIDE ÜLEVAADE 

VANUSERÜHMADE LÕIKES 
 

  Lasteaed 

1.-3. 

klass 

4.-6. 

klass 

7.-9. 

klass 

10.-12. 

klass Täiskasvanud 

Pärnumaa 9 15 14 13 10 3 

Saaremaa 6 14 16 16 12 5 

Jõgevamaa 2 6 9 7 5 4 

Harjumaa 17 27 28 23 17 2 

Lääne-Virumaa 9 22 25 27 17 7 

Võrumaa 8 10 12 11 9 0 

Viljandimaa 6 6 9 7 4 1 

Ida-Virumaa 2 10 10 10 7 2 

Valgamaa 2 3 2 1 1 0 

Läänemaa 4 9 13 12 8 0 

Tartumaa 4 9 12 11 6 1 

Hiiumaa 6 10 11 10 8 3 

Raplamaa 2 3 3 4 3 2 

Põlvamaa 0 4 7 6 4 1 

Järvamaa 2 5 6 5 4 2 
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LISA IV – DIGITAALNE 

LOODUSHARIDUSPROGRAMMIDE KIRJELDUSTE 

KOONDTABEL 


