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Jätkusuutliku arengu seisukohast on keskkonnahariduse andmine väga tähtis. Hetkel on 

probleemiks, et maakoolidel ei ole selliseid võimalusi keskkonnahariduse andmiseks kui 

linnakoolidel. Peamiselt õpetatakse loodusega seotud teemasid loodusõpetuse tunnis. Prak-

tilisi tegevusi tehakse koolitunnis erinevatel põhjustel vähe. Koolidel puuduvad formaalse 

ja mitteformaalse keskkonnahariduse andmiseks võimalused.  Töö eesmärgiks on teada 

saada, millised erinevused keskkonnahariduse andmisel on maa- ja linnakoolis.  

Metoodikaks on maa- ja linnakooli 4.-6. klassi õpilaste ning nende klasside loodusõpetuse 

aine õpetajate küsitlemine. Töö tulemustest selgus, et maalapsed peavad loodusõpetuse 

õppimist olulisemaks kui linnalapsed. Nende teadmised tunnis õpitud teemade kohta on 

sarnased, kuigi linnalastel on rohkem võimalusi lisa õppemeetoditeks. Linnalapsed käivad 

loodusalastes ringitundides. Õpetajate küsitluses selgus, et linnakooli õpetajad arvavad, et 

koolitunniga saab piisavalt lastele loodusharidust anda. Tulemustest selgus, linnakoolis on 

rohkem lisa õppemeetodeid. Maakoolis ei ole selliseid lisa õppemeetodeid nagu maakooli 

lapsed ja õpetajad sooviksid, kuna koolidel eriti maakoolidel, on raske lisa õppemeetodeid 

pakkuda, sest puuduvad rahalised võimalused osaleda erinevates programmides, külastada 

erinevaid  asutusti ning teha  praktilisi tegevusi.   
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very important. At the moment the major problem is that rural schools do not have the 

same opportunites to teach evironmental education as the city schools. Subjects about 

environment are teached in natural science class. The aim of this research is to find out the 

differences in teaching the environmental education in the city and rural schools. Two 
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survey for the 4.-6 grade natural science teachers. Results showed that students of the rural 

school value the studying of natural science more highley than the students of city school. 

Students of the rural school and students in the city school estimate their knowledge about 

natural science subjects similary even though the students in the city school have more 

opportunites for environmental education. Students of city school visit more frequently the 

Environmental Education Center than students in the rural school. The possibilites to use 
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to the city schools because rural schools do not have the money to visit the informal 
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SISSEJUHATUS 

Antud bakalaureusetöö teema on oluline, sest keskkonnaga seotud teemad nagu näiteks  kesk-

konnateadlikkus, keskkonnaharidus ja säästev areng on muutunud praeguses ühiskonnas väga 

aktuaalseks. Keskkonnaprobleemide süvenemisel ning tehnoloogiate arenedes on vaja välja 

mõelda keskkonnasõbralikke lahendusi. Samuti on oluline õpetada lastele keskkonnaga seotud 

teemasid ning sel viisil tõsta nende keskkonnateadlikkust. 

Üldhariduskoolides õpetatakse keskkonnaga seotud teemasid erinevates tundides nagu  loo-

dusõpetus, bioloogia ja geograafia.  Põhikooli riikliku õppekava kaheksa läbiva teema seas on 

ainult üks keskkonda ja säästvat arengut käsitlev teema. Keskkonnahariduse andmist reguleeri-

takse riiklikul tasemel, seda koordineerib Keskkonnaministeerium mitmete  allasutustega nagu 

näiteks Keskkonnaamet, erinevad keskkonnahariduskeskused, loodusmajad, RMK. Selleks, et 

koolidel oleks lihtsam keskkonnaga seotud teemasid lastele õpetada, pakuvad paljud keskkon-

naharidusega seotud asutused erinevaid õppeprogramme  ning õpilased saavad keskkonnahari-

duskeskustes ja loodusmajades peale kooli ringitundides käia. 

Antud uurimustöö valimiks on ühe maakooli ja ühe linnakooli 4.-6. klass ja nende klasside 

loodusõpetuse ainete õpetajad. 4.-6. klass on teine kooliaste ning nemad saavad oma looduse-

ga seotud tarkuse loodusõpetuse aine tunnis. Antud uurimustöö eesmärgiks on teada saada, 

millised erinevused keskkonnahariduse andmisel on maa- ja linnakoolides.  

Käesoleva töö hüpoteesiks on: linnakoolis on rohkem erinevaid loodusalaseid õppemeetodeid 

lisaks loodusõpetuse aine tunnile ning seetõttu on laste hinnangud oma teadmistele loodusõpe-

tuse tunnis õpitud  teemade kohta paremad. 

Uurimustöö küsimused on järgmised: 

1) Milliseid lisa õppemeetodeid teoreetiliste teadmiste kinnistamiseks on linna- ja maa-

koolis ning kas laste ja õpetajate  soovid ühtivad sellega, mida koolis pakutakse ? 

2) Millised eesmärgid ja väärtused on kirjas põhikooli riikliku õppekava lisas „Loodusai-

ned“  ja kas need kajastuvad koolides. 

3) Kuidas hindavad lapsed oma teadmisi loodusõpetuse tunnis õpitud teemadel ? 

Töös kasutatud andmed on saadud 4.-6. klassi õpilasi ning nende klasside loodusõpetuse aine 

õpetajaid küsitledes. Kirjanduse ülevaade on kirjutatud ingliskeelsete teadusartiklite, erinevate 

strateegiliste dokumentide, aruannete, uuringute põhjal.  
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Teoreetilise tausta peatükk jaguneb kolmeks alapeatükiks. Neist esimeses kirjutatakse kesk-

konnahariduse kasulikkusest ning antakse ülevaade keskkonnahariduse olukorrast Eestis. Tei-

sest alapeatükist saab lugeda keskkonnaharidusest Eesti koolides läbi ajaloo. Teine alapeatükk 

jaguneb omakorda alapeatükiks, kus on kirjas, kui palju on keskkonnahariduslikke teemasid 

põhikooli riiklikus õppekavas ning kuidas loodusõpetuse aine tunniga reguleeritakse loodusha-

riduse andmist. Kolmandas alapeatükis on kirjutatud mitteformaalsest keskkonnaharidusest 

Eestis. Materjali ja metoodika peatükis on kirjeldatud küsitluste ülesehitust ning andmete ana-

lüüsi. 

Antud töös käsitleb autor keskkonnahariduse ja loodushariduse mõisteid ühtsena. 

Tänan kõiki Kanepi Gümnaasiumi ja Tartu Forseliuse Kooli 4.-6. klassi õpilasi ja nende klas-

side loodusõpetuse aine õpetajaid, kes küsitlustele vastasid. Samuti tänan oma juhendajat Eesti 

Maaülikooli lektorit Kadri Kaske, kes oli suureks abiks töö valmimisel. 
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MÕISTED  
 

Formaalne õpe- toimub koolis õppekavade alusel. Formaalõppel on eesmärgid ning seda vii-

vad läbi spetsiaalse hariduse ja ettevalmistuse saanud õpetajad. Õpieesmärgid seatakse 

väljaspoolt kooli ning õpiprotsessi ja eesmärkide täitmist jälgitakse ja hinnatakse. Formaalõpe 

on teatud eani kohustuslik ( Eesti elukestva...2020: 22). 

Keskkonnaharidus (environmental education) –kujundatakse keskkonnateadlikkus lokaalses  

ja globaalses kontekstis (EV keskkonnahariduse... 2006: 5). 

Keskkonnahariduslik õppeprogramm- keskkonnahariduskeskuse poolt välja töötatud ja paku-

tav kindla sisu, mahu ja metoodikaga õpe (Keskkonnahariduse riiklik... 2008: 8). 

Loodusharidus - teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute süsteem inimese ja looduse 

vaheliste suhete teadvustamiseks. Kogetakse loodust ning selgitakse kaitsmise vajalikkust 

(Keskkonnahariduse riiklik... 2008: 7). 

Mitteformaalne õpe- toimub väljaspool kooli ning inimesel on teadlik eesmärk ennast arenda-

da. Mitteformaalne õpe võib toimuda näiteks huvikoolis ja looduses. Sarnaselt formaasele õp-

pele on mitteformaalne õpe samuti eesmärgistatud, kuid on vabatahtlik. Õppe läbiviijad võivad 

olla nii vabatahtlikud kui ka professionaalsed koolitajad (Eesti elukestva...2020: 23). 

Säästvat arengut toetav haridus  (SAH, education for sustainable development) – teadmiste, 

oskuste, hoiakute  ja väärtushinnangute süsteem, mis loob looduse-,  majanduse ja sotsiaalkul-

tuurilise teaduse vahel seoseid, keskendudes säästva arengu kontseptsioonile (EV keskkonna-

hariduse...2006: 5). 

RMK- Riigimetsa Majandamise Keskus 
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1.TEOREETILINE TAUST KIRJANDUSE ÜLEVAATEL 

1.1 Keskkonnahariduse tähtsus ja olukord Eestis  

Tänapäeva ühiskonnas, kus  keskkonnaprobleemid on muutunud globaalseks ning mõjutavad 

elu maakeral, on keskkonnahariduse andmine muutunud järjest olulisemaks. Praegused kooli-

lapsed on need, kes peavad tagajärgedega tegelema ja erinevatele keskkonnaprobleemidele 

lahendusi otsima. Nendel põhjustel on keskkonnahariduse andmine ja keskkonna teadlikkuse 

tõstmine muutunud järjest aktuaalsemaks. 

Loodusharidust on vaja, sest see muudab inimeste hoiakuid ning annab suunised, kuidas teha 

valikuid nii, et looduskeskkond säiliks (Kikas 2009: 4). Laste keskkonnateadlikkus tõuseb 

ning kasvavad ka sotsiaalsed oskused ja teadlikkus ühiskonnas olevatest suhetest ja mõjutus-

viisidest (Keskkonnahariduse riiklik... 2008: 15).  

Loodushariduse andmist tuleks alustada põhikoolist, sest selles vanuses lapsed muudavad oma 

vaateid ja tõekspidamisi tõenäolisemalt, kui gümnaasiumi õpilased (Öllerer 2016: 209). Kesk-

konnaharidus on õpilastele kasulik väga mitmel põhjustel. Erinevad teaduslikud artiklid on 

välja toonud nimekirja keskkonnahariduse kasulikkusest lastele. 

 Näiteks Ameerika Metsa Sihtasustusel (American Forest Foundation) on oma programm ni-

mega Project learning tree, mis koordineerib keskkonnahariduse andmist, töötab välja erine-

vaid õppeprogramme lastele ja koolitab ka õpetajaid. Antud programmi kodulehel on kirjas 

järgnevad põhjused, miks keskkonnaharidus on laste jaoks kasulik (Project learning tree 

2016):  

1) tõstab akadeemilist edukust- keskkonnaharidus loob seoseid erinevate teemade vahel 

ning seda saab õpetada igas tunnis; 

2) väliõpe- praegused põhikooli lapsed on üles kasvanud nutiseadmetel ja veedavad aega 

rohkem sisetingimustes. Lisaks teadmistele on lapsed füüsiliselt aktiivsemad, loomin-

gulisemad ja saavad klassiruumis õpitu kohe kasutusele võtta ning tajuvad ümbritsevat 

loodust; 

3) parandab laste tervist- matkad ja väliõpe parandavad ka laste liikumis aktiivsust;  

4) loob seoseid  bioloogia, füüsika, keemia ja matemaatika vahel; 

5) loogiline mõtlemine, analüüsi võime ja hüpoteeside püstitamine; 
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6) parandab kognitiivseid oskuseid ja tähelepanu. 

Lisaks nendele põhjustele toob Öllerer (2016: 210-211) oma artiklis välja järgmised põh-

jused, miks lapsed peaksid keskkonnaharidust põhjalikumalt õppima: 

1) lapsed õpivad meeskonna tööd; 

2) arvestavad teiste laste arvamustega; 

3) lastest saavad iseseisvad õppijad; 

4) suureks kasvades hakkavad lahendama erinevaid keskkonnaprobleeme; 

5) lapsed õpivad, kuidas keskkonnasäästlikult käituda ning räägivad sellest ka teistele. 

6) õuesõpe on kasulik laste ja õpetajate tervisele ja psühholoogiale. 

Kuid keskkonnahariduse andmine ei ole kasulik ainult lastele, vaid selle õpetamisest saa-

vad kasu ka õpetajad. Õpetajad muutuvad palju loovamaks ja mõtlevad välja uusi tegevusi, 

kuidas teha looduse tundma  õppimine lastele  lõbusamaks (Project learning tree 2016). 

Lisaks sellele, et keskkonnahariduse  õppimine ja õpetamine on kasulik nii lastele kui ka 

õpetajatele, saavad sellest kasu ka täiskasvanud, kes loodushariduse programmides ei osa-

le. Nimelt lapsed, kes õpivad loodusharidust, tutvustavad õpitud teemasid oma perekonna-

le. Selletõttu on kasulik erinevates loodushariduse programmidest lastel osavõtta. Prog-

rammides õpitud teadmised jõuavad ka täiskasvanuteni (Öllerer 2016:  209). 

Helen Kopnina ütleb oma artiklis, et keskkonnahariduse eesmärgiks ei ole paaniliselt 

keskkonnaprobleemidele lahenduste otsimine, vaid kasvatada ja õpetada aktiivseid, kriiti-

liselt ja iseseisvalt mõtlevaid kodanikke (2014: 219). Haridusega saab lastele õpetada, kui-

das keskkonnasäästlikult käituda ja sellel viisil säästavad ja  parandavad lapsed keskkonda. 

Artikli autor on arvamusel, et tuleviku visualiseerimine ja keskkonnaprobleemidest rääki-

mine  tõstab inimeste keskkonnateadlikkust, mis motiveerib inimesi keskkonna heaks mi-

dagi ära tegema, et tulevik ei oleks nii masendav kui räägitakse. Muserdava tuleviku stse-

naariumid aitavab seada eesmärke, et keskkond oleks jätkusuutlik ning paneb aluse kesk-

konnaharidusele. Eesmärgi seadmisega saab välja mõelda praktilisi ja pedagoogilisi võt-

teid, millega püstitatud eesmärki saavutada   (Ibid.: 219). 

Eestis koordineeritakse keskkonnahariduse andmist riigi tasemel, sest keskkonnahariduse 

tase mõjutab riigi majandus-, sotsiaalset ja looduskeskkonda ja inimeste heaolu (Keskkon-

nahariduse riiklik...2008: 13). 
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2008. aastal loodi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi poolt 

Keskkonnahariduse riiklik arengukava 2008-2013. Enne seda ei olnud Eestis riiklikul ta-

semel ühtegi ühist keskkonnahariduse arengukava. Keskkonnahariduse ja säästva arengu 

hariduse põhimõtted olid mitmes strateegilises dokumendis ja tegevuskavas kirjas, näiteks 

nagu „Säästev Eesti 21,“ „Keskkonnastrateegia aastani 2030,“ „Eesti Vabariigi keskkon-

nahariduse kontseptsioon 2006“ (2008: 4).  

Kuna eelmine keskkonnahariduse riiklik arengukava on aegunud, siis 31. märtsil 2017. 

avaldati pressiteade, et Haridus- ja Teadusministeerium ning Keskkonnaministeerium 

koostavad keskkonnahariduse edendamiseks uue  tegevuskava. Haridus- ja teadusminister 

Mailis Reps sõnas, et tegevuskava on vaja selleks, et kujundada laste loodust hoidvad 

väärtushinnangud. Riigi üheks prioriteediks on jätkusuutlikku arengut toetava hariduse 

edendamine. Haridus- ja teadusministri sõnul loob keskkonnaharidus suurepärased võima-

lused kasutada õppemeetoditeks mittetraditsioonilisi õppemeetodeid nagu näiteks õuesõpe 

( Eesti Loodus 2017: 3). 

Keskkonnaministri Marko Pomerantsi sõnul saab keskkonnaharidust kõige paremini õpe-

tada looduses viibides ( Ibid.: 3). 

 

1.2 Keskkonnahariduse  andmine Eesti koolides 

Loodusharidust on antud Eesti koolides juba 20.sajandi alguses. Eesti loodust ja looduse kait-

set käsitlevaid teemasid hakati loodusõpetuse tunnis õpetama 1919. aastal (Peterson 2012: 4). 

1920ndatel aastatel õpetati lastele, kuidas ära tunda loodusnähtusi ning looma- ja taimeliike. 

1980ndatel hakati õpetama ka planeet Maa toimimist ja inimese rolli Maa ökosüsteemi osana 

ja kuidas inimene ökosüsteemi mõjutab. 1990ndatel lisati riiklikkuse õppekavasse ka inimese 

mõju loodusele  (Peterson 2012: 5). 

 

1996. aastal jõustunud põhikooli ja gümnaasiumi õppekavaga anti koolidele korraldus põimida 

keskkonnateema kõikide kooliastmete kõikidesse õppeainetesse. Sama kohustus oli  kirjas ka 

2002. aastal loodud õppekavades (EV kontseptsioon... 2006: 7). 

 

Oma esimesed loodusteaduse teadmised saavad lapsed üldhariduskoolides, kuid nendeks on 

enamasti ainult teoreetilised teadmised. A. Tuusi ütleb  oma artiklis „Kuidas edendada loodus-

haridust“, et teoreetiline koolitarkus, mis varustab õpilasi teadmistega, ei taga emotsionaalset 



11 
 

suhet loodusega. Selleks, et looduharidust paremini edasi  anda, on loodud erinevad keskkon-

nahariduskeskused, muuseumid, õppeprogrammid (2012). Kuid ka siin tekib probleem. Väik-

semates maakohtades õppivatel lastel ei ole võimalust käia pärast kooli keskkonnahariduskes-

kuses ringitunnis. Väikestes maakohtades ongi ainukeseks loodushariduse õppimise viisiks 

koolitunnid, õppeprogrammides osalemine ja olemasolul kooli loodussõprade ring. 

Sarnaselt tänapäevale oli ka nõukogude ajal probleemiks see, kuidas tõhusamalt koolis loo-

dusharidust anda. A. Merihein kirjutab oma raamatus „Hoidkem metsi,“ et kehtiv kooliõpetuse 

süsteem ja õpetamise metoodika pole veel suutnud päriselt lahendada loodusõpetuse kõiki 

praktilisi küsimusi. Õpetatakse ainult teoreetilist osa ja sellepärast tekib lastel oskamatus mõis-

ta loodust tervikuna ja puudub oskus loodusesse õigesti suhtuda. Välitundide puudumise tõttu 

ei omanda lapsed piisavalt teadmisi ja oskuseid metsade, veekogude ja teiste loodusvarade 

hoidmisel (1977: 7). 

Samuti oli nõukogude ajal  probleemiks see, et linnakoolis õppivad lapsed sattusid loodusesse 

võrreldes maakoolis õppivate lastega väga harva. Selle põhjuseks oli, et linnakooli ümbrus ei 

soodustanud loodustarkuste omandamist. Maakoolide juures olid puistud ja kooliaiad, mida 

õpilased korras hoidsid. Kui maakooli õpilased võtsid osa kooliümbruse haljastustöödest, siis 

linna lastel see puudus (Merihein 1977: 7). Võib öelda, et ka tänapäeval hoolitsevad maakooli 

lapsed oma koolimaja ümbruse eest, näiteks riisuvad sügisel lehti. 

1976.aastal tegutses 309 Eestimaa koolis loodussõprade ring. Ringi peamisteks tegevusteks 

olid matkamine, loodusteemalised loengud ja arutelud, kohtumised looduskaitse töötajatega 

ning erinevad praktilised tööd (metsade istutamine, haljastus). Loodussõprade ring oli heaks 

võimaluseks koolitunnis õpitu kinnistamiseks ja võimaluseks saada lisaks teoreetilistele tead-

mistele ka praktilisi oskuseid (Merihein 1977: 10). Kui praeguse aja lapsed sooviksid koolis 

tegutsevat loodusringi, siis tekib küsimus, kas on õpetajat, kes sooviks pärast tunde sellist ringi 

läbiviia. RMK Paanikse metsakonna metsamajanduse spetsialisti Ly Laanemetsa poolt läbivii-

dud uuringu tulemusena saadi teada, et koolis on selliseid pedagooge, kes oleksid nõus loodus-

ringi läbi viima, kuid nad sooviksid enne läbida spetsiaalse koolituse (Kask 2005). 

Aastatel 2013-2015 viis Keskkonnaamet läbi programmi nimega „Keskkonnahariduse aren-

damine,“ kus osalesid ka üldhariduskoolide õpetajad. Koolitusel osales kokku 69 kooli (põhi-

koolid, gümnaasiumid ja kutsekoolid) (Teema „Keskkond ja... 2016: 8). Pärast koolitust tehtud 

uuringus selgus, et õpetajad, kes koolitusel osalesid,  kasutavad rohkem erinevaid tegevusi 

keskkonnateadlike hoiakute tekitamisel, kui need õpetajad, kes koolitusel ei osalenud. Õpeta-
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jad tõid välja, et nendeks tegevusteks on arutelud, erinevad keskkonnateemalised üritused, 

praktilised tegevused (Ibid.: 51). 

Pärast Eesti taasiseseisvumist spordibaasid ja ettevõtete puhkekodud erastati ning seetõttu lõ-

petati ka looduslaagrite korraldamine (Peterson 2012: 11). 

Praegusel ajal on peamiseks loodushariduse õpetamise viisiks Eesti koolides loodusõpetuse 

tund. Kümme aastat tagasi oli probleemiks see,  et kõikidel aine õpetajatel ei olnud valmidust, 

teadmisi ega ka oskusi keskkonna ja säästva arengu integreerimiseks oma ainesse. Õpetajatel 

puudusid oskused teha meeskonnatööd süsteemse käsitluse väljatöötamiseks koolis (EV kont-

septsioon 2006: 11). Ka õppevarad ei toetanud loodusalaste teemade õpetamist. Põhjusteks, 

miks koolis oli raske elluviia õppekavas väljatoodud selliseid  praktilisi tegevusi nagu õppe-

matkad, praktilised tööd ja vaatlused, olid peamiselt õppevahendite ja transpordi puudus. Sa-

muti piiras praktiliste tegevuste läbiviimist kvalifitseeritud juhendaja puudumine (Keskkonna-

hariduse riiklik...2008: 24). Neil põhjustel on ka kümme aastat hiljem koolidel raske  praktilisi 

ja käelisi tegevusi läbiviia ning selleks, et lapsed saaksid looduses praktilisi tegevusi teha, tu-

leks külastada keskkonnahariduskeskust, kus kvalifitseeritud õpetaja viib tunni läbi. Kuid, 

nagu peatükis 1.3 mainitud, on koolidel, eriti maakoolidel raskendatud keskkonnahariduse 

õppeprogrammides osalemine. Ilmselt neil põhjustel piirdutakse koolis ainult traditsioonilise 

koolitunniga.  

2008. aastal koostatud Keskkonnahariduse riiklikus arengukavas on kirjas põhimõtted, mida 

kool peab formaalseks õppeks tagama. Näiteks viiakse õppetöö lisaks klassiruumile läbi ka 

väljaspool kooli, on tagatud võimalused õppekavades olevate teemade sidumiseks käelise te-

gevusega, kõikidel kooliastmetel on võimalus osaleda keskkonnahariduskeskuse poolt välja 

pakutatavates õppeprogrammides (2008: 26). Kuid nagu eespool kirjeldatud ja uuemate uurin-

gute tulemustest lähtudes on nende põhimõtete täitmine üldhariduskoolidel raskendatud  (ptk  

1.3). 

Eespool juba mainitud SAH koolitusel osalenud õpetajad märkisid, et keskkonna ja jätkusuut-

liku arengu õpetamiseks oleks vaja rohkem koolitusi ja lihtsamini kättesaadavaid õppematerja-

le (Teema „Keskkond ja...2016: 66). 
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1.2.1 Põhikooli riiklik õppekava 

Teema keskkond muutus riiklikus õppekavas läbivamaks teemaks alles 1996. aastal. 2002. 

aastal lisandus riiklikkusse õppekavasse teema „Säästev areng“. Kui 2011. aastal võeti vastu 

uus põhikooli riiklik õppekava, siis kaheksast läbivast teemast oli ainult üks seotud keskkon-

naga („Keskkond ja jätkusuutlik  areng“) (Peterson 2012: 5). 

 „Keskkonna ja jätkusuutliku arengu“ teema eesmärgiks on kujundada õpilasest aktiivne, vas-

tutustundlik ning keskkonnateadlik kodanik. Õpilane hoiab, väärtustab ning kaitseb keskkonda 

ning leiab jätkusuutlikke lahendusi keskkonna ja inimarengu küsimustele (Põhikooli riiklik 

õppekava 2011 § 14 lg 3 ). 

Koolis õpetatav loodusõpetuse aine on üheks viisiks, kuidas lastele anda loodushariduse esma-

seid teadmisi. Antud uurimustöö käigus koostatud küsimustiku valimiks on 4.-6. klass ehk II 

kooliaste (Põhikooli riiklik õppekava 2011 § 1 lg 3). II kooliastmele on ettenähtud loodusõpe-

tuse tund. Põhikooli riikliku õppekava lisas number neli pealkirjaga „Loodusained“  on kirjas, 

et loodusõpetuse tund annab esmased teadmised teaduslikule mõtlemisviisile. Õpilane oskab  

looduses märgata elus- ja eluta objekte, neid analüüsida ja järeldusi teha  (2011: 2).  

Loodusõpetuse õppimine kujundab arusaama, et loodus on tervik ning kõik on omavahel seo-

tud. Õpetatakse looduse objekte, nähtuseid ja protsesse ning nende vahelisi seoseid.  Lisaks 

sellele õpivad lapsed inimtegevuse mõju keskkonnale (Ibid.:7). Samas lisas on kirjas lause, 

mis võtab kokku loodusõpetuse õppimise tähtsuse. Nimelt kujuneb õpilastel loodusõpetust 

õppides arusaam, et igal nähtusel on põhjus ja igasugune muutus looduses kutsub esile teisi 

muutuseid, mis võivad olla soovitud või soovimatud. Lastel kujuneb soov kaitsta keskkonda 

ning kujundatakse säästvaid hoiakuid (Ibid.:7). 

Põhikooli riikliku õppekava lisas nr. 4 on kirjas, et kool peab võimaldama õuesõpet ning õp-

pekäikudel ja –programmides osalemist. Vähemalt kaks korda kooliastme jooksul võimaldab 

kool õpilastel käia keskkonnahariduskeskuses või loodusharidusega seotud üritustel (2011: 6). 

Kuid nagu antud töö ptk 1.2 ja ptk 1.3 väljatoodi, siis  ei ole koolidel õuesõppe läbiviimist 

ning õppeprogrammidel osalemist alati võimalik pakkuda.  

Õpetajad on tõdenud, et praegune riiklik õppekava ei toeta kooliväliste õppeprogrammide kü-

lastamist ( Klimova 2016: 26). 

Põhikooli riikliku õppekava lisas number 4, mis käsitleb loodusõpetuse ainet on kirjas viis 

väärtust, mida õpilane 6. klassi lõpuks omandab. Nendeks väärtusteks on: 1) õpilane tunneb 
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huvi loodusteaduste vastu, 2) tegeleb uurimistegevusega looduse tundma õppimisel, 3) väär-

tustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust, 4) on keskkonnateadlik, 5) teab, millised 

keskkonnaprobleemid on tema kodukohas ja Eestis ning osaleb eakohastel keskkonnakaitse 

üritustel (2011: 11). 

 

1.3 Koolivälised väljundid ja nende lõimumine formaalsesse õppetöösse 

Keskkonnahariduse edendamisega tegelevad Eestis väga paljud Keskkonnaministeeriumi va-

litsemisalasse kuuluvad asutused, vabaühendused ja ettevõtted. Näiteks RMK, Keskkonna-

amet, Eesti Loodusmuuseum ja üle Eesti paiknevad keskkonnahariduskeskused (Kivistik 

2012a). Kõige sagedamini võtavad keskkonnahariduskeskuste, loodusmajade ja RMK poolt 

pakutavatest õppeprogrammidest osa II kooliastme lapsed (Teema „Keskkond ja...2016: 60). 

Üle Eesti on 100 erinevat keskust ja organisatsiooni, mis tegelevad loodushariduse edendami-

sega (joonis 1). Neist 100st keskusest ja organisatsioonist 65 on erinevate MTÜ-de, kohalike 

omavalitsuste ja ülikoolide halduses. Ülejäänud 35 keskust on Keskkonnaministeeriumi haldu-

ses (Kivistik 2015b). 

 

Joonis 1. Keskkonnahariduskeskuste, organisatsioonide ja asutusete paiknemine Eestis (Kivistik 

2015b). 

Aastal 2016 viidi Eesti Maaülikooli tudengi Luize-Ingrid Klimova magistritöö „Mitteformaal-

se keskkonnahariduse lõiming põhikooli riikliku õppekava loodusainete valdkonda“ raames 

läbi üle-eestiline küsitlus I ja II kooliastme loodusõpetajate seas. Küsitluse tulemustest selgus, 
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et keskkonnahariduskeskust külastatakse õppetöö käigus 1-2 korda aastas. Peamised põhjused, 

mis takistavad koolivälistes õppeprogrammides osalemist ning miks õppetöö käigus külasta-

takse keskkonnahariduskeskuseid ja teisi sarnaseid asustusi nii vähe,  on rahalised põhjused, 

transpordiprobleemid, ajapuudus, programmide halb kättesaadavus ning initsiatiivi puudus 

(2016: 26). 

Linnakoolid saavad kindlasti tihedamini keskkonnahariduskeskuseid külastada. Samuti on 

maakooli lastel raskendatud keskkonnahariduskeskustes ja  loodusmajades peale kooli ringi-

tunnis käimine. Takistuseks on kindlasti transport, rahalised võimalused ja muud huvialad, 

millega lapsed peale kooli tegelevad.  Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keskkonnaminis-

teeriumi poolt väljatöötatud Keskkonnahariduse riiklikus arengukavas 2008-2013 on kirjas, et 

õpilastel peab olema võimalus osaleda huvikoolis loodusringides         (2008:  27). Kuid võib 

öelda, et igal lapsel ei ole seda võimalust ning uue keskkonnahariduse arengukava väljatööta-

mine on igati vajalik. 

2012. aastal viidi Säästva Eesti Instituudi Tallinna keskuse poolt läbi uuring nimega „Asjaosa-

liste ootused keskkonnaharidusele,“ kus küsitleti kooli loodusainete õpetajaid ja keskkonnaha-

riduse spetsialiste. Loodusainete õpetajate käest küsiti, kas loodusharidus on kõigile kätte saa-

dav ning 70 õpetajast 54 arvas, et loodusharidus ei ole kõigele kättesaadav. Õpetajad tunnista-

sid, et kooliga loodusesse minekul on palju erinevaid piiranguid. Näiteks toodi välja transport. 

Õpetajate sõnul saavad linnakoolid linna poolt rahalist tuge ning selletõttu on neil paremad 

võimalused loodusõppeks ( Peterson 2012: 22-23). Selleks, et kõik koolid saaksid aktiivsemalt 

õppeprogrammides osaleda, peaksid kohalikud omavalitsused koole toetama (Teema „Kesk-

kond ja... 2016: 73). 

Selleks, et keskkonnahariduslikud õppeprogrammid ja õppevahendid jõuaks koolideni on 

Keskkonnaamet loonud Keskkonnahariduse bussi. Keskkonnahariduse spetsialistid viivad läbi 

õppeprogramme. Kuid Keskkonnahariduse bussi miinuseks on see, et ta teenindab ainult Har-

jumaal, Järvamaal ja Raplamaal (Keskkonnaharidus 2017).  

Kuigi koolidel, eriti maakoolidel, on keeruline erinevatel põhjustel keskkonnaharidust pakku-

vate asutuste õppeprogrammidel osaleda, on siiski õpetajad tõdenud, et pakutavad õppeprog-

rammid on eakohased (Teema „Keskkond ja..: 60). 
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2.MATERJAL JA METOODIKA 

Antud uurimustöö eesmärkide täitmiseks koostati ja viidi läbi küsitlused. Küsitluste koostami-

seks kasutati Google Vorme. Google Vormid valiti sellepärast, et õpilased ja õpilased saaksid 

küsitlustele vastata interneti teel, mis on kindlasti mugavam ja kiirem kui printida küsitlused 

välja.  

Küsitlused viidi läbi ühes maakoolis ja ühes linnakoolis. Koolid valiti asukoha ja õpilaste arvu  

põhjal. Maakooliks valiti Kanepi Gümnaasium. Kanepi Gümnaasium valiti selle pärast, et se e 

kool asub väikses alevikus, koolis õpib kokku 182 õpilast,  neist  II kooliastmes õpib 51. 

(HaridusSILM andmebaas 2017a). Lisaks sellele on töö autor  ise selle kooli lõpetanud ning 

seetõttu oli kerge kooliga ühendust võtta. Linnakooli valimisel osutus otsustavaks samuti asu-

koht ja õpilaste arv. Kokku saadeti küsitlus viiele linnakoolile (Võru Kreutzwaldi Kool, Tartu 

Mart Reiniku Kool, Tartu Waldorf Kool, Tartu Keskklinnakool ja Tartu Forseliuse Kool). Tar-

tu Forseliuse Kool oli ainuke kool, mis küsitlustele vastas. Valitud linnakoolis käib kokku 567 

õpilast ning neist 160 õpib II kooliastmes (HaridusSILM andmebaas 2017a).  

Küsitluse valimiks valiti maa- ja linnakooli 4.-6. klass ja nende klasside loodusõpetuse õpeta-

jad. 4.- 6. klassi valiti sellepärast, et need klassid on ühes kooliastmes ning seetõttu, et loodus-

hariduse andmist alustatakse nendest klassidest. Kõigepealt koostati kaks testküsimustikku. 4.-

6. klassi õpilaste mõeldud testküsimustik anti täitmiseks maakooli 6. klassi tüdrukule ning 

loodusõpetuse õpetajatele mõeldud küsimustik anti testimiseks õpetajale. Pärast seda tehti pa-

randused. Koostati kaks küsitlust, üks küsitlus õpilastele ja teine õpetajatele.  Küsitlused saa-

deti laiali 25.02.2017 ja hoiti avatuna 19.05.2017. Pärast küsitluste sulgemist võeti ühendust 

Kanepi Gümnaasiumi 5.kl. õpetajaga ning täpsustati üle, milliseid lisa õppemeetodeid koolis 

pakutakse. 

Linna- ja maakooli õpilased vastasid samale küsimustikule (lisa 1). Küsimustik koosnes 12 

küsimusest, millest 4 esimest küsimust olid algandmete kohta (kool, sugu, vanus ja klass). 

Ülejäänud 8 küsimust  olid kas hindamisskaaladega, jah/ei valikuga,  avatud küsimused või 

valikvastustega küsimused.  Näiteks õpilased põhjendasid, miks nende arvates loodusõpetuse 

aine õpetamine on oluline. 

Hindamisskaaladega küsimusi oli küsimustikus kaks. Neist esimeses pidid õpilased hindama 

loodusõpetuse õpetamise olulisust 5 punkti skaalal: 1) 1-ei ole üldse oluline, 2) 2-natukene 

oluline, 3) 3-neutraalne, 4) 4-oluline, 5) 5-väga oluline. Teises hindamisskaalaga küsimuses 
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hindasid õpilased 5 punkti skaalal  oma teadmisi loodusõpetuse tunnis õpitud teemadel. Skaala 

oli järgmine: 1) 1-pole tunnis käsitlenud, 2) 2-väga halb, 3) 3-kesine, 4) 4-hea, 5) 5-väga hea. 

Küsitluses kirjas olevad teemad, mida õpetatakse II kooliastme loodusõpetuse tunnis on võe-

tud Innove kodulehelt (SA Innove õppekavad 2017). 

Ülejäänud  küsimused olid valikvastustega või jah/ei valikuga küsimused. Õpilased pidid va-

lima kolm teemat, mida nad sooviksid tunnis põhjalikumalt õppida. Samuti said õpilased  vas-

tata jah/ei sellistele küsimustele nagu: „Milline õppemeetod võiks lisaks loodusõpetuse tunnile 

veel olla“ ja kas nad käivad peale kooli keskkonnahariduse keskuses ringitunnis. 

Linna- ja maakooli 4.-6. klassi loodusõpetuse aine õpetajatele loodi teine küsimustik (lisa 2). 

Küsimustik koosnes 11 küsimusest. Küsitluses oli valikvastustega küsimusi, jah/ei küsimusi  

ja küsimusi, kus õpetajad pidid oma vastuseid põhjendama. Kahe esimest küsimuse puhul pi-

did õpetajad kirjutama, mis koolis nad õpetavad ja milliseid klasse.  

Õpetajate küsitluses oli 4 jah/ei valikuga küsimust. Õpetajad pidid vastama järgnevatele küsi-

mustele: 1) kas õpilased peaksid põhjalikumalt loodusalaseid teemasid õppima? 2) kas lisaks 

koolitunnile võiks veel õppemeetodeid olla ? 3) kas loodusõpetuse tunnist piisab, et anda laste-

le loodusharidust? 4) kas riiklik õppekava toetab loodushariduse andmist? 

Küsitluses põhjendasid õpetajad, miks lapsed peaksid põhjalikumalt loodusõpetust õppima ja 

mida nad sooviksid riikikus õppekavas muuta.  

Ülejäänud küsimused küsitluses olid valikvastustega. Sarnaselt õpilastele said õpetajad antud 

teemade hulgast valida 3 kõige tähtsamat teemat, mida lastele õpetada. Lisaks sellele pidid 

õpetajad märkima, milliseid lisa õppemeetodeid lisaks loodusõpetuse tunnile pakuvad nad oma 

koolis, või milliseid nad sooviksid pakkuda. 

Küsitlustest saadud tulemused töödeldi Microsoft Exceli programmis. Sisestatud andmete põh-

jal koostati joonised.  
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3. TULEMUSED 

3.1 Maa- ja linnakooli 4.-6. klassi õpilaste küsitluse tulemus  

Kanepi Gümnaasiumi (KG) 4. klassis õpib kokku 13 last (HaridusSILM andmebaas 2017b). 

Küsitlusele vastasid kõik lapsed. 5. klassis õpib 16 last ning küsitlusele vastas neist 13 õpilast 

(HaridusSILM andmebaas 2017c). Maakooli 6. klassis õpib 22 last ning neist küsitlusele vas-

tas 21 õpilast (HaridusSILM andmebaas 2017d). 

Tartu Forseliuse Kooli (TFK)  4. klassis õpib 33 last, neist küsimustikule vastas ainult 7 last 

(HaridusSILM andmebaas 2017b). 5. klassis õpib 33 õpilast ja küsitluse täitis 16 õpilast 

(HaridusSILM andmebaas 2017c). Linnakooli 6. klassis õpib 32 ja küsitluse vastas 16 õpilast 

(HaridusSILM andmebaas 2017d). 

4.-6. klassi õpilaste vanus jääb vahemikku 10-13 eluaasta. Küsitlus on  lisas 1. 

Õpilased pidid hindama loodusõpetuse õpetamise olulisust 5 punkti skaalal: 1) 1-ei ole üldse 

oluline, 2) 2-natukene oluline, 3) 3-neutraalne, 4) 4-oluline, 5) 5-väga oluline. Õpilaste tule-

mused on joonisel 2. 

Jooniselt 2 on näha, et maakooli 4. ja 5. klassi õpilased peavad loodusõpetuse õppimist väga 

oluliseks, vastavalt siis seitse õpilast ja üheksa õpilast. 11  maakooli 6. klassi õpilastest on 

märkinud, et loodusõpetuse õppimine on nende jaoks oluline.  

Linnakooli õpilased arvavad, et loodusõpetuse õppimine on oluline. 4-5. klassis on see valik 

osutunud kõige populaarsemaks. 4. klassis valis seda viis õpilast,  5. klassi õpilastest hindas 

loodusõpetuse õppimist oluliseks kaheksa õpilast. Tartu Forseliuse kooli 6. klassi õpilastest, 

kes küsitlusele vastas, märkis kuus õpilast võrdselt, et loodusõpetuse õppimine on nende jaoks 

oluline või siis neutraalne. Üks õpilane linnakooli 6. klassist on arvanud, et loodusõpetuse 

õppimine on tema jaoks natukene oluline (joonis 2). 
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          Joonis 2. Maa-ja linnakooli 4.-6. klassi õpilaste hinnang, kui oluline on loodusõpetuse õppimine. (Kü-

sitluse tulemus) 

Kõik lapsed, kes küsitlusele vastasid, pidid põhjendama, miks nende arvates loodusõpetuse 

õppimine on oluline. Maakooli 4. klassi õpilaste peamised vastused, olid järgmised: 

1. Loodus on meie ümber. Mulle meeldib looduses viibida. 

2. Et saada aru, mis looduses toimub. 

3. Sest mulle meeldib loodusõpetus. 

4. Et targemaks saada. 

5. Sest mulle meeldib loodus ja tahaks sellest rohkem teada saada. 

6. Siis saad targaks. 

7. Sest mulle meeldib looduses käia ning, siis ma saan targemaks. 

8. Siis saab maailmast aru. 

9. Mulle meeldib mets, loomad. 

10. Sest mulle pakub loodus huvi. 

Maakooli 5. klassi õpilased põhjendasid oma valikuid järgmiselt:  

1. Sest kui metsa läheme, siis ei korja me mürgiseid seeni ja tean seente nimetusi. 

2. Siis saad targaks. 

3. Et teada erinevaid loodusega seotuid asju nagu nt: puude/seente liike, järve nimesid 

jne. 

4. Ei tea. 

5. Et teada erinevaid loodusalaseid asju. 
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6. Et tunda loodust. 

7. Et suurena teaksid neid kohti, kus sa oled. 

8. Et kui suures saades käid reisil, siis tead, mis järv on mis. 

9. Et teada, mis on mürgine ja mis ei ole. 

Kanepi Gümnaasiumi ehk maakooli 6. klassi õpilaste põhjendused, miks loodusõpetuse õp-

pimine on oluline: 1) kui  lähed seenele või marjule, siis tunned taimi, 2) siis ei eksi metsas 

ära, 3) et, loodust tunda ning osata hinnata  ja kaitsta seda imelist elu meie ümber, 4) et 

saada teada puude ja taimede nimetusi, kuid ka kuidas mitte reostada ja kuidas hoida loo-

dust, 5) et hoida keskkonda ja vältida maailmselt katastroofi, 6) siis ma saan tulevikus edasi 

õppida, 7) sest ma tahaksin põhjalikumalt õppida vett, metsa ja linde, 8) siis ma saan roh-

kem teada looduse ja erinevate asjade kohta, 9) et saada teadmisi juurde, 10) et teada loo-

duses, mida teha, kuhu minna, mida võib süüa ja mida mitte. Õppida loodust hoidma ja 

kaitsma, 11)  kui näiteks loodusesse lähed, siis sa tead mis asi  on mis või, et tulevikus hak-

kama saada, 12) et olla kursis meie ümber olevate taimede ja loomade ning muude 

elus/eluta olenditega, 13) et saada targaks ja rohkem teada, 14) et maad rohkem tundma 

õppida ja et sul oleks looduses lihtsam, 15)  siis saad teada taimedest ja loomadest, keda sa 

veel ei tea, 16) et teada saada rohkem maailmast ja loodusest, 17) kui tead looduse kohta, 

siis ei satu sa kunagi hätta, 18) et osata looduses ringi käia ja  looduses toime tulla, 19) sest 

me elame planeet Maal ja seega me peame seda tundma õppima ja  20) sest koolis peab. 

Linnakooli 4. klassi õpilaste põhjendused, miks loodusõpetuse õppimine on oluline, on 

järgmised: 

1) Siis ma saan teada taimede ja loomade kohta. 

2) Saan teada rohkem asju, saan targaks ning arendada aju. 

3) Et teada, mis looduses on. 

4) Et osata arvestada keskkonna vajadustega ja tunda loodust.  

Linnakooli 5. klassi põhjendused on: 1) sest elus ja töökohas võib seda vaja minna, 2) see on 

oluline, et sa jääksid ellu, 3) et saada hästi targaks, 4) et metsas ellu jääda, 5) et teada, mida 

võib looduses teha ja mida mitte, 6) et teaksin taimedest ja kuidas nende eest hoolitseda ja 

samuti seda, millised seened on mürgised ja millised mitte, 7) et osata looduses toime tulla,   

8) kui ühel päeval pole elektrit, siis kuidas toime tulla ning kuidas loodus sind sellega aitab ja 

9) et tunneks loodust. 
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Linnakooli 6. klassi õpilaste põhjendused, miks loodusõpetuse õppimine on oluline on: 1) et 

teada saada loodusest, 2) et, kui lähed maale elama, siis saad seal hakkama, 3) sest see on vaja-

lik, 4) et tea, 5) et saada teada kuidas elu käib, 6) siis oskad looduses tähtsaid asju teha,   7) siis 

saan rohkem  teadmisi, 8) kui sa tulevikus metsa lähed, siis sa tead taime ja loomaliike, 9) et 

teada kuidas loodus töötab. 

Järgmiseks pidid õpilased valima etteantud 13 teema seast need kolm teemat, mis nende arva-

tes on kõige olulisemad teemad, mida põhjalikumalt õppida. Kuigi küsimuses oli palutud,  

valida kolm teemat, siis paljud õpilased valisid rohkem kui kolm.  

Kanepi Gümnaasiumi 4. klassi õpilaste jaoks on kolm kõige tähtsamat teemat, mida loodus 

õpetuse tunnis õppida, loomad, jäätmed ja prügi ning mets. Neid kõiki teemasid valisid võrd-

selt 13 õpilast. 4. klass ei valinud kordagi selliseid teemasid nagu taimed, aineringed ja seened.  

Linnakooli 4. klassi õpilaste arvamus kattub maakooli 4.klassi õpilastega. Ka nende  jaoks on 

kolm kõige tähtsamat teemat loomad, mida valis kuus õpilast, mets, mida valis neli õpilast 

ning jäätmed ja prügi ning sood, mida valis võrdselt kolm õpilast. Linnakooli 4. klassi ei vali-

nud kordagi selliseid teemasid nagu taimed, taastuvenergia, loodusvarad, seened, aineringed ja 

putukad.  

Maakooli 5. klassi õpilaste arvamus kattub mõneti 4. klassi arvamusega. Ka nende jaoks on 

kõige tähtsamad teemad, mida põhjalikumalt õppida, loomad, taimed, mets,  vesi ja seened. 

Teemat loomad valis 12 õpilast, teemasid taimed, mets, vesi ja seened valis neli õpilast. 5. 

klass ei valinud ühtegi korda sellist teemat nagu taastuvenergia.  

Linnakooli 5. klassi õpilaste jaoks kõige tähtsamad teemad, mida õppida, on sarnased eelmiste 

klasside valikutele. Linnakooli 5. klass on valinud sellised teemad nagu loomad, taastuvener-

gia, mets ja seened. Kõige rohkem  valiti teemat loomad, kaheksa õpilast 16nest. Teemat see-

ned valis seitse õpilast ning teemasid mets, taastuvenergia ja seened valis võrdselt neli õpilast. 

Linnakooli õpilased on kõiki teemasid valinud.  

Maakooli 6. klassi õpilaste arvates on kõige tähtsamad teemad, mida õppida, vesi, loomad, 

mets ja keskkonnaprobleemid. Neist kõige olulisemaks peetakse teemat vesi, mida valis 14 

õpilast 22st maakooli 6. klassi õppivatest lastest. Järgnes teema loomad, mida valis 10 õpilast 

ning keskkonnaprobleemid ja mets, mida mõlemat valis seitse inimest. Maakooli 6. klassi õpi-

lased on valinud kõiki teemasid. 

Linnakooli 6. klassi õpilaste jaoks kõige tähtsamad teemad, mida loodusõpetuse tunnis põhja-

likumalt õppida on sarnased maakooli 6. klassi õpilastele. Nendeks teemadeks on loomad, 
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keskkonnaprobleemid ja mets. Teema loomad valis kaheksa õpilast 16nest linnakooli 6.klassi 

vastajast. Järgnesid teemad keskkonnaprobleemid ja mets. Mõlemat teemat valis seitse  õpi-

last. 

 

 Joonis 3. Maa- ja linnakooli 4.-6. klassi õpilaste arvates kõige tähtsamad  teemad, mida tuleks loodusõpetu-

se tunnis põhjalikumalt õppida. (Küsitluse tulemus) 

Õpilased pidid märkima, kas nad sooviksid, et lisaks loodusõpetuse tunnile võiks koolis olla 

veel mõni õppemeetod. Jooniselt on näha, et maakooli õpilaste arvates võiks koolis olla veel 

mõni loodusalane õppemeetod lisaks koolitunnile. Maakooli 4. klassi kõik 13 õpilast sooviksid 

lisa õppemeetodit. Maakooli 5. ja 6. klassis on vähemalt üks laps, kes seda ei sooviks.  Kuid 

linnakooli tulemused jagunevad kaheks. Linnakooli 4. klassi seitsmest vastajast neli ei sooviks 

ja kolm õpilast tahaks, et koolis oleks lisaks loodusõpetuse aine tunnile veel mõni loodusalane 

õppemeetod. Linnakooli 5. klassi õpilaste arvamused jagunevad võrdselt. Kaheksa õpilast ta-

haks, et koolis oleks veel mõni loodusalane õppemeetod ning kaheksa õpilast seda ei sooviks. 

Ning linnakooli 16nest 6. klassi õpilastest, kes küsitlusele vastas 11 sooviks, et koolis oleks 

veel mõni loodusalane õppemeetod. Ülejäänud viis seda ei sooviks (joonis 4). 
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             Joonis 4. Maa- ja linnakooli 4.-6.klasside arvamus, kas lisaks loodusõpetuse tunnile võiks koolis olla 

mõni lisa õppemeetod. (Küsitluse tulemus) 

Kõik õpilased, kes eelmisele küsimusele vastasid positiivselt, pidid märkima, milline õppe-

meetod nende arvates võiks koolis lisaks loodusõpetuse aine tunnile veel olla. On näha, et 

maakooli õpilased sooviksid, et  selleks lisa õppemeetodiks oleksid õppematkad. Maakooli 4.-

6. klassi õpilaste seas osutus valik õppematkad kõige populaarsemaks. Maakooli lapsed valisid 

veel selliseid valikuid nagu õuesõpe, looduslaagrid ning keskkonnahariduskeskuse külastami-

ne (joonis 5). 

Linnakooli õpilaste tulemustest on näha, et linnalapsed sooviksid enim õuesõpet. Maakooli 

lastega võrreldes tahaks linnalapsed rohkem looduslaagreid ja vähem õppematkasid. Linna-

kooli 4.-6. klassi õpilased ei valinud kordagi sellist valikut nagu keskkonnahariduskeskuse 

külastamine (joonis 5). 
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Joonis 5. Maa- ja linnakooli 4.-6. klassi õpilaste valikud, mis võiks koolis lisaks loodusõpetuse tunnile veel 

olla. (Küsitluse tulemus) 

Õpilased pidid hindama oma teadmisi 5- palli skaalal etteantud teemadel.  Selleks, et joonised 

oleks paremini loetavad, jagati teemad kolme rühma.  

Kolmest joonisest esimesel (joonis 6) on näha, et teemade, klasside ja koolide vahel suuri eri-

nevusi ei ole. Suurem osa nii maa- kui ka linnakooli 4.-6. klassi õpilastest hindab oma teadmi-

si kõikide nelja teema korral heaks või siis väga heaks. Samuti võib sarnasuseks tuua välja 

selle, et viis Kanepi Gümnaasiumi 4. klassi  õpilast ning kolm Tartu Forseliuse Kooli 4. klassi 

õpilast on märkinud oma teadmised  Eesti olulisemate loomade ja lindude puhul väga halvaks. 

Kaks maakooli  6. klassi õpilast on sama teema puhul hinnanud oma teadmised väga halvaks. 

Maakooli 4. klass on ainuke klass, kus mõned õpilased on märkinud oma teadmised keskkon-

naprobleemide kohta väga halvaks  (joonis 6). 
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Joonis 6. Maa- ja linnakooli 4.-6. klasside õpilaste hinnang oma teadmistele etteantud teemade puhul. (Küsit-

luse tulemus) 

Ka järgmise 4 teema puhul, milleks on organismide kooselu, keskkonnakaitse, taimede osad ja 

nende areng ning veestik ja selle elu, laste teadmistes suuri erinevusi pole. Jooniselt on näha, 

et suurem osa maa- ja linnakooli 4.-6. klassi õpilastest hindab oma teadmisi antud nelja teema 

puhul heaks või siis väga heaks. Organismide kooselu teema puhul on näha, et õpilased on 

selle teema puhul rohkem kordi valinud valikuid: ei ole tunnis käsitlenud või siis väga halb,  

kui võrreldes teise kolme teemaga.  Neli õpilast maakooli 4. klassist on märkinud oma teadmi-

sed teema organismide kooselu puhul väga halvaks. Maakooli 6. klassist on seda teinud üks 

õpilane. Huvitav on see, et  üks õpilane linnakooli 5. klassist on märkinud, et nad pole teemat 

organismide kooselu tunnis veel käsitlenud (joonis 7). 
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Joonis 7. Maa-ja linnakooli 4.-6. klassi õpilaste hinnang oma teadmistele etteantud teemadel. (Küsitluse 

tulemus) 

Viimase kolme teema puhul on juba rohkem õpilasi märkinud, et nende teadmised on antud 

teemade puhul väga halvad. Näiteks teema mets kui  elukeskkonnana puhul on  üks maakooli 

6. klassi õpilane märkinud, et tema teadmised on antud teema puhul väga halvad, kuid  üks 

linnakooli 5. klassi õpilastest on märkinud, et nad pole tunnis veel seda teemat käsitlenud. 

Märgalade teema puhul on sarnasuseks see, et nii maa- kui ka linnakooli üks 6. klassi õpilas-

test on märkinud, et tema teadmised antud teema puhul on väga halvad. Sama teema puhul on 

maakooli enamus 4. klassi õpilastest, ehk üheksa õpilast 13st on märkinud oma teadmised vä-

ga halvaks (joonis 8). 
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Joonis 8. Maa-ja linnakooli 4.-6. klassi õpilaste hinnang oma teadmistele etteantud teemadel. (Küsitluse 

tulemus). 

Maakooli ehk Kanepi Gümnaasiumi mitte ükski 4.-6. klassi õpilastest ei käi peale kooli mitte 

üheski loodusmajas ringitunnis. Linnakoolis ehk Tartu Forseliuse Kooli 4.-6. klassi õpilaste 

seas on neid õpilasi, kes pärast kooli loodusmajas ringitunnis käivad. Näiteks linnakooli 4. 

klassist käib üks tüdruku Tartu Loodusmajas looduskunsti ringitunnis. Linnakooli 5. klassi 

õpilastest käib kaks poissi Tartu Loodusmajas taimede tutvumise ringitunnis. Tartu Forseliuse 

Koolis on valikaine „Looduslik matkamine,“ kus õpilased käivad iga teine nädal Tartu Loo-

dusmajas. Selles valikaines käib kaks 5. klassi tüdrukut ning üks 6. klassi poiss. Samuti käib 

veel üks linnakooli 6. klassi poiss Tartu Loodusmajas taimedega tutvumise ringitunnis. 

 

3.2 Maa-ja linnakooli 4.-6. klassi loodusõpetuse aine õpetajate küsitluse 

tulemus 

Maakoolis ehk Kanepi Gümnaasiumis on 4.-6 klassi loodusõpetuse õpetajaid kaks. Üks neist 

õpetab 5. klassi ja teine õpetab 4. ja 6. klassi. Linnakoolis ehk Tartu Forseliuse Koolis on kaks 

4. klassi õpetajat ja üks 5.-6. klassi õpetaja. Õpetajatele mõeldud küsimustik on lisas 2. 

Maakooli ning linnakooli 4.klasside õpetajad  on nõus, et lapsed peaksid põhjalikumalt loo-

dusalaseid teemasid õppima, kuid linnakooli 5.-6. kl. õpetaja selle väitega ei nõustu. Maakooli 

4. ja 6. klassi loodusõpetuse aine õpetaja põhjendab oma vastust sellega, et looduses toimuv on 

inimese elu oluliselt mõjutav ja hea on, kui õpilased mõistavad seda, samuti oma tegude taga-

järgi. Oluline on Eesti teemade mõistmine. Maakooli 5. klassi õpetaja ütleb, et lapsed peaksid 
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põhjalikumalt loodusalaseid teemasid õppima, sest siis  tekib  lastel rohkem seoseid erinevate 

teemavaldkondade vahel. Kui ühest teemast saadakse vähem aru, siis see võib takistada ka 

järgneva teema põhjalikumat mõistmist. 

Esimene linnakooli 4. klassi õpetaja arvab, et lapsed peaksid põhjalikumalt loodusalaseid tee-

masid õppima, sest siis nad saavad teadmisi järgmiseks kooliastmeks. Teine linnakooli 4. klas-

si loodusõpetuse aine õpetaja toob põhjenduseks selle, et loodus on meie ümber ning meie 

oleme samuti osake loodusest. Linnakooli 5.-6. klassi õpetaja põhjendab oma eitust sellega, et 

6. klassis on loodusõpetuse ainet kolm korda nädalas ning iga õpetaja saab põhjalikult teema-

sid lastele õpetada. 

Õpetajad pidid etteantud 12 teema seast märkima need teemad, mis on kõige olulisemad,  mi-

da lastele õpetada. Maakooli 4.-6. klassi õpetajad on ühtsel arvamusel, et kolm kõige tähtsamat 

loodusalast teemat, mida lastele õpetada, on Eesti metsad, ökoloogia (toiduahelad, organismi-

de vahelised kooslused, suhted) ja Eesti keskkonnaprobleemid. Sarnaselt maakooli õpetajatega 

on ka linnakooli 5.-6. kl õpetaja neid teemasid tähtsaks pidanud. Üks linnakooli 4. kl. õpetaja 

(joonisel märgitud rohelisega) on tähtsaks pidanud selliseid teemasid nagu Eesti taimed, loo-

mad ning ökoloogia. Teine linnakooli 4.kl. õpetaja (joonisel märgitud lilla värviga) on valinud 

aga sellised teemad nagu ökoloogia, Eesti metsad ning Eesti keskkonnaprobleemid Ühtegi 

korda ei ole valinud õpetajad selliseid teemasid nagu Eesti seened ja muld (joonis 9). 

 

Joonis 9. Maa-ja linnakooli 4.-6. klassi õpetajate arvamus, millised loodusalased teemad on kõige olulise-

mad, mida lastele õpetada. (Küsitluse tulemus). 
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Kõik õpetajad on nõus, et lisaks loodusõpetuse aine  tunnile võiks koolis veel olla mõni loo-

dusalane õppemeetod.  

Kõik õpetajad on ühtsel arvamusel, et õpilastel võiks olla veel lisa õppemeetodiks loodusala-

sed õppeprogrammid. Maakooli õpetajad on mõlemad valinud selliseid valikuid nagu õppe-

matkad, looduslaagrid ning õppefilmide vaatamine. Linnakooli 5.-6. kl. õpetaja on ära märki-

nud kõik valikud. Rohelisega ära märgitud linnakooli 4. kl õpetaja arvab, et nendeks lisa õp-

pemeetodiks võiks olla õuesõpe, loodusalastel õppeprogrammidel osalemine ning looduslaag-

rid. Tartu Forseliuse Kooli teine 4.kl loodusõpetaja arvates võiks koolis olla veel sellised lisa-

õppemeetodid nagu õuesõpe, keskkonnahariduskeskuse külastamine, õppeprogrammidel osa-

lemine ning õppefilmide vaatamine (joonis 10). 

 

             Joonis 10. Maa-ja linnakooli 4.-6. klassi loodusõpetuse aine õpetajate valikud  õppemeetodite osas, 

mida võiks kool lisaks loodusõpetuse tunnile pakkuda 

Järgmiseks pidid õpetajad märkima ära need õppemeetodid, mida lisaks loodusõpetuse aine 

tunnile nende koolis pakutakse. Maakooli 4. ja 6. klassi õpetaja on märkinud, et tema vaatab 

õpilastega loodusalaseid õppefilme. Maakooli 5. klassi õpetaja võtab oma õpilastega osa loo-

dusalastest õppeprogrammidest ning tavaliselt hõlmab loodusalaste õppeprogrammides osale-

mine ka keskkonnhariduskeskuses käimist. Samuti rakendatakse veel looduslaagrit, kui õppe-

meetodid. Linnakooli 5.-6. kl. õpetaja on märkinud, et Tartu Forseliuse Koolis on kõik ettean-

tud lisa õppemeetodid olemas. Lisaks selgus õpilaste küsitluse tulemustest, et linnakoolis on 

ka valikaine „Looduslik matkamine“ (joonis 11). 
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Joonis 11. Maa-ja linnakooli 4.-6. kl loodusõpetuse aine õpetajate valikud õppemeetodite osas, mida lisaks 

loodusõpetuse aine tunnile pakutakse nende koolis. 

Maakooli 4.-6. klassi loodusõpetuse aine õpetajad on mõlemad nõus, et ainult  koolitunnist ei 

piisa lastele loodushariduse andmiseks. Kuid linnakooli õpetajad selle väitega ei nõustu. Ne-

mad arvavad, et loodushariduse andmiseks piisab koolitunnist. 

Õpetajad pidid vastama küsimusele kas riiklik õppekava toetab loodushariduse andmist. Maa-

kooli ehk Kanepi Gümnaasiumi 4. ja 6. klassi õpetaja arvab, et riiklik õppekava ei toeta loo-

dushariduse andmist. Kuid  mõlemad nii maakooli 5. klassi õpetaja kui ka  linnakooli 4.-6. 

klasside  õpetajad arvavad, et riiklik õppekava toetab loodushariduse andmist.  

Õpetajad kirjutasid oma arvamuse, mida nad sooviksid riiklikus õppekavas muuta. Maakooli 

4. ja 6. klassi õpetaja kirjutas, et  riik võiks pakkuda nii rahalisi kui ka materiaalseid vahendeid 

praktiliste tegevuste jaoks. Maakooli 5. klassi õpetaja sõnul tuleks muuta seda, et oleks roh-

kem paindlikkust erinevate teemade õpetamisel- oleks teatud kohustuslik programm ja seal 

juures vabad valikud, mida veel omal soovil õpilaste huve arvestades juurde õpetada. Siis 

oleks õpilastel suurem motivatsioon loodusaineid õppida. Üks linnakooli 4. klassi loodusõpe-

tuse õpetaja jätaks 4. klassis loodusõpetuse tunnis õpetavate teemade nimekirjas välja teema 

bakterid, algloomad ja viirused. Teine linnakooli 4. klassi õpetaja jätkaks riiklikus õppekavast 

välja algloomad. Rakuteemat võiks käsitleda ainult inimese nahaga seotult. Linnakooli 5.-6. 

klassi loodusõpetuse aine õpetaja on põhjuseks kirjutanud: kahjuks õppekava järgi kirjutavad 

oma õpikuid ka kirjastajad, tahaks muuta õpetatava osa järjekorda, õpik võiks seda toetada, nt 

5.kl võiks alustada, mis on vesi, mitte jõgede ja järvedega. 
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4. ARUTELU 

Selleks, et saada ülevaade formaalsest keskkonnaharidusest Eesti koolides ning 

mitteformaasest haridusest  ning võrrelda maa- ja linnakooli, tutvuti erinevate aruannetega, 

riikliku õppekavaga,  keskkonnahariduslikke raamatute ja artiklitega. Loodusõpetuse õpeta-

mist reguleerib Eestis põhikooli riiklik õppekava. Mitteformaaset keskkonnaharidust teostab 

Keskkonnaministeerium mitmete allorganisatsioonidega nagu näiteks erinevad keskkonnaha-

riduskeskused, MTÜ-d, loodusmajad ja Keskkonnaamet. 

Töö käigus võrreldi ühe maakooli ja ühe linnakooli 4.-6. klassi õpilaste ja nende klasside loo-

dusõpetuse aine õpetajate vastuseid. Võrreldi, mida arvavad lapsed ja õpetajad loodusõpetuse 

vajalikkusest ja  maa-ja linnakoolis pakutavatest lisa õppemeetoditest. Samuti võrreldi seda, 

millised teadmised on maa- ja linnakooli 4.-6. klassi õpilastel loodusõpetuse tunnis käsitlevate 

teemade kohta.  

Maa- ja linnakooli 4.-6. klassi õpilaste küsitlusest selgus, et mõlema kooli õpilased peavad 

loodusõpetuse õppimist kas oluliseks või siis väga oluliseks.  Maa- ja linnakooli õpilased on 

sarnaselt põhjendanud oma vastust, miks nende arvates loodusõpetuse õppimine on oluline. 

Peamised vastused olid: et see on oluline, loodus on meie ümber ning siis saab looduse kohta 

rohkem teadmisi ning siis nad õpivad, kuidas looduses toime tulla ning kuidas keskkonnasõb-

ralikult käituda. 

Kanepi Gümnaasiumi ja Tartu Forseliuse Kooli 4.-6. klassi õpilaste arvamus küsimuse puhul, 

millised on kõige olulisemad teemad, mida loodusõpetuse tunnis põhjalikumalt õppida, kattu-

vad. Kõik klassid peavad olulisteks teemadeks metsa kui elukeskkonda ja Eesti olulisemaid 

loomi ja linde. Teemasid, mis hõlmavad keskkonnakaitset ja –probleeme peavad olulisemaks 

just 6. klasside õpilased. Kõik 4.-6. klassi õpilased on väga vähesel määral pidanud oluliseks 

selliseid teemasid nagu putukad, seened, aineringed.  

Küsitluses selgus, et suurem osa maakooli lastest sooviks, et lisaks loodusõpetuse aine tunnile 

oleks koolis veel mõni loodusalane õppemeetod. Maakooli 5. ja 6. klassis oli üks õpilane, kes 

vastas ei. Nii linnakooli 4. klassis kui ka 5. klassis jagunevad õpilaste arvamused võrdselt. 

Linnakooli 6. klassis on rohkem neid õpilasi, kes sooviks lisa õppemeetodit. Kanepi Gümnaa-

siumi ehk maakooli õpilaste seas osutus populaarsemaks lisa õppemeetodiks õppematkad.  
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Veel valiti selliseid valikuid nagu õuesõpe, looduslaagrid ja keskkonnaharidus- keskuse külas-

tamine. Kui võrrelda linnakooli 4.-6. klassis õpilaste vastuseid maakooli õpilastega, siis on 

näha et linnakooli õpilased ei soovi lisa õppemeetodina keskkonnahariduskeskuse külastamist. 

Ilmselt on see sellepärast, et linnakooli igas klassis leidub vähemalt kaks õpilast, kes käivad 

Tartu Loodusmajas ringitunnis. Lisaks on Tartu Forseliuse Koolis ka selline valikaine, kus 

lapsed käivad  iga teine nädal  Tartu Loodusmajas.  Õpilased ei valinud mitte ühtegi korda 

sellist valikut nagu loodusalased ringitunnid peale kooli. Linnalapsed sooviksid enim sellist 

õppemeetodit nagu õuesõpe.  

Maa- ja linnakooli õpilaste teadmised loodusõpetuse tunnis õpitud teemade kohta on üsnagi 

sarnased. Peamiselt hinnati oma teadmisi kas heaks, väga heaks või mõne keerukama teema 

puhul ka kesiseks. Mõne raskema teema puhul nagu organismide kooselu ja muld elukeskkon-

nana on 4.klasside õpilased märkinud oma teadmised väga kesiseks.  

Üllatav on see, et mõned õpilased linnakooli 5. ja 6. klassist on paari teema puhul hinnanud 

oma teadmisi viie palli skaalal ühega. Üks tähistab, et õpilane pole seda teemat käsitlenud. 

Isegi, kui nad pole tunnis jõudnud seda teemat käsitleda, siis algteadmised varasemast peaksid 

olema. 

Kui siduda õpilaste vastused põhikooli riikliku õppekava lisa number neljaga „Loodusained,“ 

siis võib tõdeda, et lapsed on saanud esmased teadmised looduse valdkonnas ning nad mõista-

vad miks looduse tundma õppimine on tähtis. Kui võrrelda laste tulemusi nende viie väärtuse-

ga, mis lisas number neli kirjas on ( ptk. 1.2.1), siis võib öelda, et õpilased tunnevad huvi loo-

dusteaduste õppimise vastu ning peamiselt linnakooli lapsed osalevad erinevates keskkonna-

lastes programmides. Kui maakooli lapsed käivad kooliga õppeprogrammidel, siis linnalapsed 

käivad  Tartu Loodusmajas ringitunnis, osalevad kooliga õppeprogrammides, käivad õppe-

matkadel. Maakooli lapsed ei käi peale kooli üheski keskkonnahariduskeskuses või loodusma-

jas ringitunnis. Ilmselt on selle põhjuseks loodusmajade kauge asukoht, transpordi ja ajapuu-

dus. 

Kui võrrelda omavahel maa- ja linnakooli 4.-6. klassi loodusõpetuse aine õpetajate küsitluse 

tulemusi, siis võib öelda, et peaaegu  kõik õpetajad on nõus, et lapsed peaksid loodusalaseid 

teemasid põhjalikumalt õppima ning nende põhjendused, miks lapsed seda tegema peaksid, on 

sarnased. Õpetajad arvavad, et lapsed peaksid loodusalaseid teemasid põhjalikumalt õppima, 

sest niimoodi luuakse seoseid erinevate teemade vahel ning lapsed mõistavad, mis looduses 

toimub. Ainult üks õpetaja, linnakooli 5.-6. kl. õpetaja, arvas, et õpilased ei peaks loodusala-
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seid teemasid põhjalikumalt õppima, sest loodusõpetuse tund on kolm korda nädalas ning sel-

lest piisab. 

 Maakooli 4.-6. klassi loodusõpetuse aine õpetajad on ühtsel arvamusel küsimuse juures, milli-

sed on tähtsamad teemad, mida lastele põhjalikumalt õpetada. Linnakooli 4. klasside õpetajate 

arvamused on erinevad. Üks linnakooli 4. klassi õpetaja on märkinud sarnased vastused nagu 

maakooli õpetajad.  Kuid teine linnakooli 4. klassi õpetaja on nõustunud maakooli õpetajate 

arvamusega ainult ühe teema korral. Selleks teemaks on ökoloogia, mis hõlmab endas ainerin-

geid ja organismide vahelisi koosluseid ja suhteid. Kui vaadata laste hinnanguid oma teadmis-

tele, siis hinnang ökoloogilistele teadmistele on peamiselt kas hea või kesine. Linnakooli 5.-6. 

kl. loodusõpetuse aine õpetaja arvamus ühtib teiste õpetajatega. Tema on märkinud kõige olu-

lisemateks teemadeks vesi, Eesti keskkonnaprobleemid ning ökoloogia. 

Kõik õpetajad on ühel meelel, et lisaks loodusõpetuse tunnile võiks koolis veel mõni loodus-

alane õppemeetod olla. Nii linnakooli kui ka maakooli õpetajad on nõus, et selleks lisa meeto-

diks võiks olla loodusalased õppeprogrammid. Maakooli õpetajad on sarnased valikud ära 

märkinud. Mõlemad õpetajad on märkinud, et lisa õppemeetoditeks võiks olla õppematkad, 

loodusalased õppeprogrammid, õppefilmide vaatamine ja looduslaagrid. Ka üks linnakooli 4. 

klassi õpetajatest on üheks valikuks sarnaselt maakooli õpetajatele märkinud loodusalased 

õppeprogrammid ja looduslaagrid. Teine linnakooli 4. klassi õpetaja on lisaks õppeprogram-

midele ära märkinud ka sellised valikud nagu õuesõpe, keskkonnahariduskeskuse külastamine 

ja õppefilmide vaatamine. Linnakooli 5.-6.kl. õpetaja on kõik valikud ära märkinud. Laste ja 

õpetajate soovid lisa õppemeetodite osas, mis võiks koolis lisaks loodusõpetuse tunnile olla, 

on sarnased.  

Maakoolis pakutakse selliseid õppemeetodeid lisaks loodusõpetuse aine tunnile nagu loodus-

alaste õppefilmide vaatamine ja loodusalastes õppeprogrammides ja looduslaagrites osalemi-

ne. Kui maakooli lapsed õppeprogrammides osalevad, siis tutvuvad nad ka keskkonnaharidus-

keskusega. Maakoolis ei pakuta selliseid loodusalaseid õppemeetodeid nagu õuesõpe ja loo-

dusalased ringitunnid. Eelmise küsimuse vastustest selgus, et maakooli õpetajad arvavad, et 

õuesõpe ja keskkonnahariduskeskuse külastamine ei ole need õppemeetodid, mida kool peaks 

pakkuma. Kui võrrelda valikud, mida maakool pakub ning mida lapsed sooviksid, et koolis 

oleks, siis võib öelda, et lapsed soovivad selliseid õppemeetodeid, mida kool ei paku. Näiteks 

lapsed tahaksid, et koolis oleks õuesõpe ning külastataks keskkonnahariduskeskust. Ilmselt ei 

külasta maakool keskkonnahariduse keskust nii tihti kui lapsed sooviksid nendel põhjustel, 

mis on eelneva uurimustöö käigus välja toodud ( ptk 1.3). Nendeks põhjusteks olid ajapuudus, 
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transpordi probleem, raha probleem ning ajakulu. Maakooli 4.-6. klassi õpilased ja nende klas-

side loodusõpetuse aine õpetajad on ühel nõul, et koolis võiks olla selline lisa õppemeetod 

nagu õppematkad. 

Linnakoolis on kõik küsitluses väljatoodud lisa õppemeetodid olemas. Õpilaste küsitluses sel-

gus, et linnakoolis on valikaine, mille raames nad iga teine nädal Tartu Loodusmaja külasta-

vad.  

Põhikooli riikliku õppekavas lisa number neli, mis kannab pealkirja „Loodusained“ on kirjas, 

et kool peab võimaldama õuesõpet ning õppekäikudel ja –programmides osalemist. Vähemalt 

kaks korda kooliastme jooksul võimaldab kool õpilastel käia keskkonnahariduskeskuses või 

loodusharidusega seotud üritustel (ptk 1.2.1). Eelnevate uuringutest selgus, et koolid osalevad 

1-2 korda kooliaasta jooksul õppematkadel (ptk. 1.3). Linnalapsed külastavad kindlasti tihe-

damini keskkonnahariduskeskuseid ja loodusmajasid kui maakooli lapsed. Linnakooli lapsed 

külastavad neid asutusi nii kooliga kui ka eraldi (käivad loodusmajas ringitunnis).  

Maakooli õpetajad on ühtsel arvamusel, et ainult koolitunnist ei piisa loodushariduse andmi-

seks, kuid linnakooli 4.-6. klassid  õpetajad sellega ei nõustu. Nende arvates loodushariduse 

andmiseks piisab koolitunnist. Kuna maakoolis ringitunde või loodusalaseid valikained ei ole, 

siis võib arvate, et sellepärast on õpetajad märkinud, et ainult koolitunnist ei piisa loodushari-

duse saamiseks.  

Maakooli 4. ja 6. klassi loodusõpetuse õpetaja sõnul riiklik õppekava ei toeta loodushariduse 

andmist koolis. Ta sooviks, et riik annaks materiaalseid ja rahalisi vahendeid praktiliste tege-

vuste jaoks. Materiaalsete ja praktiliste vahendite puudumine on põhjuseks, miks õppeprog-

rammidel osaletakse ainul 1-2 korda aastas või ei ole koolis õuesõpet või ringitundi.  Nii maa-

kooli 5. klassi kui ka linnakooli 4.-6. klassi loodusõpetuse aine õpetajad on ühtsel arvamusel, 

et riiklik õppekava toetab koolis loodushariduse andmist. Kuid kui nad saaksid midagi riikli-

kus õppekavas muuta, siis maakooli 5. klassi õpetaja muudaks seda, et oleks kindlad teemad, 

mida tunnis õpetada ning vabad valikud, mida õpetada laste huve arvestades. Linnakooli 4. 

klassi loodusõpetuse õpetaja jätaks 4. klassis õpetavate teemade nimekirjas välja sellised tee-

mad nagu algloomad, viirused ja bakterid. Teine 4. klassi õpetaja jätaks õppekavast välja raku-

teema. Linnakooli 5.-6. kl. õpetaja tahaks muuta seda, et õpikud vastaksid õpetatavate teemade 

järjekorrale.  
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5. KOKKUVÕTE 

Antud uurimustöö eesmärgiks oli teada saada, millised erinevused keskkonnahariduse andmi-

sel on maa- ja linnakoolides. Töö valimiks oli ühe maakooli ja ühe linnakooli 4.-6. klass nende 

klasside loodusõpetuse aine õpetajad. Võrreldi maa- ja linnakooli õpilaste ning õpetajate küsit-

luste tulemusi. Loodusharidust on koolides antud juba alates 1910.aastast. Tänapäeval antakse 

keskkonnaharidust nii formaalses kui ka mitteformaalses õppes.  Mitteformaalset õpet regulee-

rib Keskkonnaministeerium mitme allorganisatsiooniga. 

Töö tulemustest selgus, et nii maa-kui ka linnakooli 4.-6. klassi õpilased peavad loodusõpetuse 

õpetamist oluliseks. Maakooli õpilased peavad seda  olulisemaks kui linnakooli õpilased. Maa- 

ja linnakooli õpilaste põhjendused küsimusele „Miks nad peaksid loodusalaseid teemasid põh-

jalikumalt õppima“ on üsnagi sarnased. Õpilased mõistavad, miks nad peavad loodusalaseid 

teemasid õppima.  Mõne raskema teema puhul on nooremate õpilaste teadmised kesisemad kui 

vanemate omad. Nii maa- kui ka linnakooli õpilased peavad tähtsateks teemadeks sarnaseid 

teemasid. Nendeks teemadeks on: mets, vesi ja Eesti loomad ja linnud. Õpilased on saanud 

esmased loodusalased teadmised loodusõpetuse tunnis.  

Õpilaste küsitluse vastustest selgus, et maakooli 4.-6. klassi õpilased sooviksid rohkem lisa 

õppemeetodeid lisaks kooli loodusõpetuse tunnile, kui linnakooli õpilased. Selgus, et maakooli 

lapsed sooviksid keskkonnahariduskeskuses käia, kuid linnalapsed seda valikut ei valinud. 

Üldiselt on maa- ja linnakooli laste soovid lisa õppemeetodite osas üsnagi sarnased. Mõlemad 

soovivad õuesõpet, looduslaagreid ja õppematkasid. Mõned linnakooli õpilased käivad peale 

kooli loodusmajas ringitunnis, kuid maakooli lapsed seda ei tee. Põhjusteks võib välja tuua 

kauge asukoht, transpordi puudus, lastel on teised huvialad peale kooli. Kanepi Gümnaasiumi 

õpilastele kõige lähemad loodusmajad on Vapramäe ja Tartu Loodusmaja. 

Õpetajatele mõeldud küsitluse tulemustest selgus, et linnakoolis on kõik need õppemeetodid 

olemas, mida lapsed sooviksid (õuesõpe, keskkonnahariduskeskuse külastamine, loodusalased 

ringitunnid, õppeprogrammides osalemine), kuid maakoolis selliseid õppemeetodeid, mida 

lapsed sooviksid on väga vähe. Maakoolis on ainult sellised lisa õppemeetodid nagu õppefil-

mide vaatamine ja õppeprogrammidel osalemine ja looduslaagrid. Kuid õpilased tahaksid, et 

koolis oleks  õuesõpe.   
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Põhikooli riikliku õppekava lisas „Loodusained“ kirjas olevad eesmärgid on koolidel saavuta-

tud. Lapsed on loodusõpetuse ainega saanud esmased teadmised, nad teavad miks nad peavad 

loodusalaseid teemasid õppima ning osalevad õppeprogrammides. Linnalapsed külastavad nii 

kooliga kui ka iseseisvalt keskkonnahariduskeskust. Maakooli õpetajad on märkinud, et nende 

koolis keskkonnahariduskeskuse külastamist lisa õppemeetodina ei ole. 

Hüpoteesiks olnud väide, et linnakoolis on võrreldes maakooliga rohkem erinevaid loodusala-

seid õppemeetodeid ning selletõttu on ka laste hinnangud oma teadmistele loodusõpetuse tun-

nis õpitud teemade kohta paremad, leidis ainult osaliselt kinnitust. Linnakoolis on rohkem 

erinevaid loodusalaseid õppemeetodeid, kui ainult loodusõpetuse tund, kuid erinevusi maa- ja 

linnakooli õpilaste teadmises ei ole.  

Kokkuvõttes võib öelda, et linna- ja maakoolis on palju erinevusi keskkonnahariduse andmi-

sel. Linnakoolidel on rohkem võimalusi. Maakoolidel on erinevatel põhjustel keeruline mitte-

formaalset ja formaalset keskkonnaharidust pakkuda. Selleks, et keskkonnahariduse formaalne 

õpe oleks parem, on vaja koolitada loodusõpetuse aine õpetajaid ning muuta õppevahendite 

kättesaamine paremaks. Uue riikliku keskkonnahariduse arengukava välja töötamine on oluli-

ne, sest nii saavad formaalne ja mitteformaalne õpe paremini lõimuda.  
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 STUDENTS’ AND TEACHERS’ OPINION ON TEACHING 

THE NATURAL SCIENCE IN THE EXAMPLE OF CITY 

AND RURAL SCHOOL 

SUMMARY 
 

The aim of this research was to find out the differences in teaching the environmental 

education in the city and rural schools and compare the opinions of city and rural school 

students and teachers. The research focused on the students in the  II stage of study and natural 

science class teachers. One of the objective was to find out what kind of practical learning 

methods the school uses in learning natural science and what kind of practical learning 

methods the students and teachers want to have in their school. The second objective was to 

find out the aims and values in the national curriculum for basic school annex „Natural 

Sciences“  and are the aims and values implemented in schools.  The third objective was to 

find out how the students evaluate their knowleadge about the subjects they have learned in 

natural science class. The hypothesis of this research was that city schools offer more practical 

learning methods in learning natural science than rural schools and because of that students 

who go to the city school evaluate their knowleadge in studied subjects of natural science 

better than the students of rural school.  

 

 Environmental education has been teached in  Estonian schools since 1910. Environmental 

education  can be teached in formal education and in informal education. The Ministry of 

Education and Research is responsible of formal education. Formal education is provided in 

schools and informal education is provided by the Ministry of the Environment and its’ 

organisations.  

 

Two surveys were carried out. One for the students in the stage of secondary study and the 

other for the natural science teachers in the stage of secondary study. The surveys were carried 

out in rural school and in city school. 

 

Results of the students inquriy show that students in rural school and students in city school 

both think that learning natural science is important. It’s more important to the students in the 

rural school. Students know why they need to study natural sciences. The results do not show 
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any differences in the knowledge between  the students who go to school in rural area or city. 

But when asked if the students want more practical learning methodes in school for studying 

natural science the students of rural school said yes but the students of city school said equally 

yes and no. If asked what kind of practical learning methodes students want, the students in 

the rural school and the students in the city school answered similary. They both want more 

outdoor learning and nature camps. But the students of rural school want to visit the 

Environmental Education Center while the city school students did not choose that answer. 

Students in the rural school visit the Environmenral Education Center rarely. Some of the 

students in the city school go to the class in the Environmental Education Center after school 

but the students of rural school do not. The main reason for that is distance.  

 

The results of the teachers inquiry show that most of the teachers who answered, think that 

children need to study natural sciences more comprehensively than they already have. 

Teachers were asked which subjects of natural sciences  are the most important to teach to 

kids. Rural school teachers and teachers in the city school answered similary. Teachers think 

that most of the important subjects are water, ecology, Estonian environmental problems and 

Estonian forests. The teachers were asked what kind of practical methodes they have at their 

schools. The city schools have natural camps,  after shcool natural science classes, they take 

part of different learning programs, they watch educational movies. The practical learning 

methods in rural school are natural camps and taking part of different learing programmes and 

they also watch educational movies.  

 

The rural schools do not have the after shcool classes and they do not visit the Environmental 

Education Center as often as the children would like because of diffrent reasons. According to 

different researches the main reasons are the money deficit, they do not have the transport or 

they do not have the time to go and visit. Plus the teachers can not do the practical learning 

methods in school because they do not have the facilities. 

 

Informal and formal environmental education need to integrate better. The schools in rural 

area have to have the same opportunites in the field of teaching environmental education as the 

schools in the city have. Rural schools need more money to take the children more often to the 

Environmental Education Center. For the informal environmental education the teachers need 

more training to carrie out practical learning methods in school. Plus they need facilities to 

carrie out the practical learning methodes in schools. At this moment the Ministry of 

Environment and the Ministry of Education and Research compilate the new National 
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Environmental Education Plan, so that the formal and informal education can integrate more 

effectively. 
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Lisa 1. Küsitlus 4.-6. klassi õpilastele 

Tere ! Olen Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse eriala tudeng Doris Järv. Antud küsimustik on 

koostatud bakalaureuse töö raames. Antud küsimustik on mõeldud  maakooli ja linnakooli 4.-

6. klassi õpilastele. Uurimustöö eesmärgiks on teada saada, kas loodushariduse saamiseks pii-

sab loodusõpetuse tunnist või on vaja lisaks koolitunnile ka muid tegevusi. Näiteks loodusring, 

keskkonnaharidus keskuse külastamine jne. 

*Kohustuslik 

 

1.Kool* 

.................. 

2.Vanus* 

............. 

3.Klass* 

○ 4 

○ 5 

○ 6 

4.Sugu* 

○ Naine 

○ Mees 

5.Kas loodusõpetuse õppimine on oluline? 

○ ei ole üldse oluline 

○ natukene oluline 

○ ei oska öelda 

○ oluline 

○ väga oluline 

6.Miks peaksid loodusõpetust õppima ? Loetle põhjuseid 

 

7.Milliseid teemasid sooviksid rohkem õppida? Vali 3 kõige tähtsamat nende seast. 

○ Taimed 

○ Loomad 

○ Keskkonnaprobleemid 

○ Taastuvenergia 
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○ Vesi 

○ Loodusvarad 

○ Seened 

○ Jäätmed ja prügi 

○ Minu tarbimisharjumused 

○ Aineringed 

○ Sood 

○ Putukad 

○ Mets 

8.Kas lisaks loodusõpetuse tunnile võiks veel mingi loodusalane tund olla ? 

○ Jah     ○ Ei 

Kui vastasid jah, siis mis võiks lisaks loodusõpetuse tunnile veel teha ? 

○ Õuesõpe 

○ Õppematkad 

○ Keskkonnaharidus keskuse külastamine 

○ Loodusalased ringitunnid peale kooli 

○ Looduslaagrid 

9. Hinnake 5 palli süsteemis oma teadmisi antud teemadel, mida loodusõpetuse tunnis olete 

õppinud 

 Tunnen Eesti olulisemaid loomi ja linde- ○5 (suurepärane), ○4 (hea), ○3 (kesine), ○2 

(väga halb), ○1 (pole tunnis käsitlenud) 

 Tunnen Eestis kasvavaid puid ja taimi- ○5 (suurepärane), ○4 (hea), ○3 (kesine), ○2 

(väga halb), ○1(pole tunnis käsitlenud) 

 Mõistan keskkonnaprobleeme (rahvastiku kasv, kliima soojenemine, jäätmete ja prügi 

suurenemine, veepuudus, loomade ja taimede hävimine)-○ 5(suurepärane), ○ 4(hea), ○ 

3(kesine), ○2 (väga halb), ○1 (pole tunnis käsitlenud) 

 Eesti loodusvarad ja nende kasutamine(põlevkivi, liiv, savi, kruus turvas)-○5 (suurepä-

rane), ○4(hea), ○3 (kesine), ○2(väga halb), ○1 (pole tunnis käsitlenud) 

 Veestik ja selle elu (jõed, järved, meri)-○5 (suurepärane), ○4 (hea), ○3 (kesine), ○2 

(väga halb), ○1 (pole tunnis käsitlenud) 

 Taime osad(juur, vars,lehed, õis, vili), taimede areng- ○5 (suurepärane), ○4 (hea), ○3 

(kesine), ○2 (väga halb), ○1 (pole tunnis käsitlenud) 
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 Keskkonnakaitse (keskkonna säästlik tarbimine, prügi sorteerimine, tarbimisharjumu-

sed, kaitseala, keskkonna probleemid)- ○5 (suurepärane), ○4 (hea), ○3 (kesine), ○2 

(väga halb), ○1 (pole tunnis käsitlenud) 

 Organismide kooselu (toiduahelad, eri liiki organismide kooselu)- ○5 (suurepärane), 

○4 (hea), ○3 (kesine), ○2 (väga halb), ○1 (pole tunnis käsitlenud) 

 Muld elukeskkonnana( mulla koostis, mulla elustik, tekkimine, tähtsus organismidele)- 

○5 (suurepärane), ○4 (hea), ○3(kesine), ○2 (väga halb), ○1 (pole tunnis käsitlenud) 

 Märgalad(soode tekkimine, elustik soodes, soodega seotud probleemid)- ○5 (suurepä-

rane), ○4 (hea), ○3 (kesine), ○2(väga halb), ○1 (pole tunnis käsitlenud) 

 Mets elukeskkonnana (metsas kasvavad taimed ja puud, loomad, toiduahelad metsas, 

metsa tähtsus ja kasutamine)- ○5 (suurepärane), ○4 (hea), ○3 (kesine), ○2 (väga halb), 

○1 (pole tunnis käsitlenud) 

10. Kas käid väljaspool kooli regulaarselt kuskil loodusringis, loodusmajas, looduskoolis tun-

nis? Kui jah, siis kus täpsemalt- ○ Jah, ○ Ei 

11.Kui vastasid Jah, siis kus täpsemalt? 

 

 

Aitäh vastamast ! 
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Lisa 2. Küsitlus 4.-6. klassi loodusõpetuse aine õpetajatele 
 

Tere ! Olen Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse eriala tudeng Doris Järv. Antud küsimustik on 

koostatud bakalaureuse töö raames. Antud küsimustik on mõeldud maakooli  ja linnakooli 4.-

6. klassi loodusõpetuse aine õpetajatele. Uurimustöö eesmärgiks on teada saada, kas loodusha-

riduse saamiseks piisab loodusõpetuse tunnist või on vaja lisaks koolitunnile ka muid tegevusi. 

Näiteks loodusring, keskkonnaharidus keskuse külastamine jne. 

*Kohustuslik 

 

1.Kool * 

..................... 

2.Klass, mida õpetate ? * 

○ 4 

○ 5 

○ 6 

3.Kas õpilased peaksid põhjalikumalt loodusalaseid teemasid õppima? * 

○ Jah ○ Ei 

Kui valisite Jah, siis palun põhjendage 

 

4.Millised loodusalased teemad on kõige olulisemad, mida lastele õpetada? Valige 3 kõige 

tähtsamat 

○ Eesti taimed 

○ Eesti loomad 

○ Eesti metsad 

○ Vesi 

○ Eesti loodusvarad 

○ Ökoloogia (toiduahelad, organismidevahelised suhted, kooslused) 

○ Märgalad 

○ Muld 

○  Globaalsed keskkonnaprobleemid 

○ Eesti keskkonnaprobleemid 
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○ Eesti seened 

○ Säästlik tarbimine ja areng 

5.Kas lisaks koolitunnile võiks veel õppemeetodeid olla?  

○ Jah ○ Ei 

Kui jah, siis millised valikud, lisaks kooli loodusõpetuse tunnile, võiks õpilastel veel olla?  

○ Õuesõpe 

○ Õppematkad 

○ Keskkonnaharidus keskuse olemasolu igas maakonnas ja selle külastamine 

○ Loodusalased ringitunnid peale kooli 

○ Loodusalased õppeprogrammid 

○ Looduslaagrid 

6. Milliseid õppemeetodeid lisaks loodusõpetuse tunnile pakute oma koolis ?  

○ Ringitunnid 

○ Looduslaagrid 

○ Kooli haljasala korrastamine (lehtede riisumine, taimede istutamine jne) 

○ Loodusalased õppeprogrammid 

○ Õppefilmide vaatamine 

○ Muu 

○ Õuesõpe 

7. Kas loodusõpetuse  tunnist piisab, et anda lastele loodusharidust ?  

Loodusharidus- teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute süsteem inimese ja looduse 

vaheliste suhete teadvustamiseks 

○ Jah ○ Ei 

8. Kas riiklik õppekava toetab loodushariduse andmist/õpetamist ? Mida sooviksite muuta  
? 

○ Jah ○ Ei 
9. Mida sooviksite muuta ? 

 

Aitäh vastamast ! 
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