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Üha enam on nii globaalselt kui ka riiklikul tasandil hakatud rõhutama keskkonna 

teadlikkuse tõstmisele ja säästliku mõtteviisi kujundamisele kooliealiste laste seas, 

lõimides selle riiklikus õppekavas püstitatud eesmärkidega. Keskkonnaharidus loob 

võimalused mõista ümbritsevat, tutvuda keskkonda puudutavate probleemide olemuse ja 

võimalike lahenduste ning ennetavate tegevuste rakendamisega. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on saada ülevaade keskkonnahariduskeskuste poolt 

pakutavate õppeprogrammide kasutamisest Tartu maakonna lasteaedades, selgitamaks 

välja keskkonnahariduskeskuste rolli eelkooliealiste laste keskkonnaalase teadlikkuse 

tõstmisel. 

Keskkonnahariduskeskuste poolt pakutavate õppeprogrammide kasutatavuse ja selleks 

mõeldud toetuste võimalustest viidi läbi intervjuu Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

projektikoordinaatoriga. Tartu maakonna lasteaedade õppeprogrammides osalemise 

analüüsimiseks viidi läbi veebipõhine ankeetküsitlus ja õppeprogrammide sisu ning 

kvaliteedi ülevaate saamiseks intervjuu Eesti Keskkonnahariduse Ühingu liikmega. 

Töö tulemused: Küsitlusest selgus, et 91% vastanud lasteaedadest on teadlikud neile 

suunatud keskkonnaalastest õppeprogrammidest, mille kaudu on loodud võimalus 

mitmekesistada eelkooliealiste ja ka nooremate laste aktiivõpet. Lasteaedade seisukohalt 

on õppekava lõiming mitteformaalse keskkonnaharidusega oluline täiendus igapäeva 

õppetöös, mis aitab omandada teoreetilisi teadmisi läbi praktilise tegevuse väljaspool 

lasteaeda. Tulemustest selgus, et enamus (82%) küsitluses osalenud lasteaedadest on 

kursis KIKi poolt eraldatavate toetustega. Toetuste kaasabil külastatakse 

keskkonnaharidusprogramme keskmiselt 1-2 korda õppeaasta jooksul. 

Diskussioon: Toetudes töös välja kujunenud tulemustele võib öelda, et piirava tegurina 

näevad õpetajad ebapiisavat finantsilist toetust õppeprogrammide läbimisel.  Magistritöö 

tulemusena selgus, et vajalik on läbi viia uuringud, mis hõlmavad mitteformaalset 

keskkonnaharidust alushariduses eelkooliealiste laste hulgas, mille tulemusena saab luua 

võrdse aluspõhja kõikidele kooliminevatele lastele, kuid hetkel selline ülevaatlik uuring 

antud sihtrühmale puudub. 

Märksõnad: keskkonnaharidus, mitteformaalne haridus, eelkooliealine laps, alusharidus  
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Protection and Landscape Management 

There is a growing emphasis, globally and nationally, on raising environmental awareness 

and developing sustainable thinking among school-age children, integrating it with the 

goals set in the national curriculum. Environmental education creates opportunities to 

understand the environment, to get acquainted with the nature of problems affecting the 

environment and the implementation of possible solutions and preventive activities. 

The aim of this master's thesis is to get an overview of the use of study programs offered 

by environmental education centers in Tartu County kindergartens, to find out the role of 

environmental education centers in raising the environmental awareness of preschool 

children. 

An interview was conducted with the project coordinator of the Environmental Investment 

Center (KIK) about the usability of the study programs offered by the environmental 

education centers and the possibilities of the support provided for this purpose. To analyze 

the participation in the study programs of Tartu County kindergartens, a wide-ranging 

questionnaire survey was conducted and an e-mail exchange with a member of the 

Estonian Environmental Education Association was obtained to get an overview of the 

content and quality of the study programs. 

Results: The study revealed that 91% of the respondents in kindergartens are aware of the 

environmental education programs, through which an opportunity has been created to 

diversify the active learning of preschool and younger children. From the point of view of 

kindergartens, the integration of the curriculum with non-formal environmental education 

is an important complement to everyday learning, helping to acquire theoretical 

knowledge through practical activities. The results showed that most of the kindergartens 

participating in the survey are aware of the subsidies provided by the KIK. With the help 

of grants, environmental education programs are visited 1-2 times during the academic 

year. 

Discussion: Based on the results of the work, it can be said that teachers see insufficient 

financial support for completing study programs as limiting factors. As a result of the 

master's thesis, it became clear that a study covering non-formal environmental education 

among pre-school children would be necessary, as a result of which an equal basis could 

be created for all children attending school. 

Keywords: environmental education, non-formal education, preschool child, early 

childhood education 
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SISSEJUHATUS 

 

Mitteformaalne keskkonnaharidus ehk haridus, mida antakse väljaspool 

formaalharidussüsteemi, on järjest enam muutunud hariduse lahutamatuks osaks kõigis 

haridusastmetes, täites sellega riiklikus õppekavas püstitatud eesmärke. Keskkonnahariduse 

eesmärgiks on tagada võimalused erinevate keskkonda puudutavate probleemide ja nende 

lahendustega tutvumiseks, kujundades seeläbi inimese mõtteviisi ning tarbimisharjumusi nii 

riiklikul kui ka globaalsel tasandil. 2018. aastal osales Eesti riikliku õppekava toetavates 

haridusprogrammides kokku üle 105 000 lasteaia- ja koolilapse, toetades riiklike 

õppekavade läbiva teema keskkond ja jätkusuutlik areng rakendamist. 2018. aastal toetati 

Keskkonnateadlikkuse programmi vahendusel keskkonnaharidust puudutavaid tegevusi 

kokku enam kui 2,6 miljoni euroga. (Keskkonnateadlikkus 2021) Eesti 

Keskkonnastrateegias aastani 2030 on peetud oluliseks kvaliteetse, loodushoidu toetava 

loodushariduse arendamist, muutes keskkonnahariduse loomulikuks osaks riiklikes 

õppekavades (Eesti Keskkonnastrateegia… 2007). 

Algharidusele eelnev alushariduse etapp (lasteaia viimased rühmad) on Euroopas järjest 

enam levinud, moodustades tugeva vundamendi eelseisvateks haridusastmeteks (Brodin et 

al. 2015). Laste esimesed eluaastad on otsustava tähtsusega nende edaspidises arengus, 

väärtushinnangutes, säästva käitumismustri ja maailmapildi loomises. Sellest tulenevalt on 

keskkonnaharidust tutvustatud ka alusharidust omandavatele lastele. Varajane kokkupuude 

keskkonnaharidusega aitab hiljem paremini mõista keskkonnaalaseid seoseid ja ka 

temaatilisi mõisteid, arendades seeläbi laste keelelist arengut. (OECD 2018) 2019. aastal oli 

Eestis eelkooliealisi lasteaedade ja lapsehoiuteenuse kasutajaid 69 624, moodustades 61% 

0–7 aastastest lastest (Lang et al. 2021). Keskkonnahariduse edendamise käigus on loodud 

ja luuakse siiani mitmetes keskkonnahariduskeskustes õppeprogramme erinevas eas lastele 

ning täiskasvanutele, mille käigus kinnistatakse teoreetilisi keskkonnaalaseid teadmisi läbi 

praktilise tegevuse. Loodusteadustega tegelemine on efektiivseim meetod arendamaks laste 

teaduslikku mõtteviisi ning huvi antud teema kohta (Eshach, Fried 2005). Antud magistritöö 

teema valik on eelkõige seotud autori isikliku huviga keskkonnahariduse edendamisest 

eelkooliealiste laste seas ja üleüldiselt võimalustest, mis lasteaedades aktiivõppe 

mitmekesistamiseks olemas on. Isikliku huvi ajendiks on kodus kasvav ning alates sügisest 
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lastehoidu minev tütar. Samuti soovis Keskkonnainvesteeringute keskus antud lõputööst 

sisendit. 

Magistritöö eesmärgiks on saada ülevaade keskkonnahariduskeskuste poolt pakutavate 

õppeprogrammide kasutamisest Tartu maakonna lasteaedades, selgitamaks välja 

keskkonnahariduskeskuste rolli eelkooliealiste laste keskkonnaalase teadlikkuse tõstmisel. 

Eesmärgi saavutamiseks sõnastas töö autor neli uurimisküsimust: 

1) Milline on Tartu maakonna lasteaedade teadlikkus erinevate lasteaedadele mõeldud 

keskkonnahariduskeskuste poolt pakutavate õppeprogrammide olemasolust ning 

võimalike toetuste kasutamisest programmide läbimiseks? 

2) Kas ja milliseid keskkonnahariduskeskuste õppeprogramme Tartu maakonna 

lasteaedade õppetöös kasutatakse ning milline on tagasiside läbitud 

õppeprogrammidele? 

3) Kas ja mil määrab erineb Tartu linna ja Tartu maakonna lasteaedade 

keskkonnahariduslike programmide kasutus? 

4) Kas ja mil moel hinnatakse keskkonnahariduskeskuste poolt pakutavate 

õppeprogrammide sisu. 

Käesolev töö koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade laste varajasest 

arengust, alusharidusest Euroopa Liidu liikmesriikides, keskkonnahariduse eesmärgist ja 

reguleerimisest Eestis ning erinevatest keskkonnahariduskeskustest Tartumaal. Teises 

peatükis tutvustatakse lõputöö raames kasutatud uurimismeetodeid, milleks on kaks 

intervjuud ning Tartu maakonna lasteaedadele suunatud ankeetküsitlus. Kolmandas peatükis 

antakse ülevaade uuringute tulemustest. Neljandas peatükis teeb töö autor lähtuvalt 

uuringutulemustest järeldused ja ettepanekud antud valdkonnas. 

Tänuavaldused: Tahaksin tänada igakülgse abi eest juhendajat, Siiri Külma, küsitluses 

osalenud lasteaedasid, Keskkonnainvesteeringute Keskust ning Eesti Keskkonnahariduse 

Ühingut, kes aitasid kaasa antud magistritöö valmimisele. Veel sooviksin tänada oma 

perekonda mõistva ning toetava suhtumise eest kogu lõputöö valmimise perioodil. 
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1. KIRJANDUSLIK ÜLEVAADE 

 

1.1. Eelkooliealise lapse areng ja keskkond 

 

Laste esimesed viis eluaastat on otsustava tähtsusega nende arengus (OECD 2018). Sellel 

perioodil õpivad lapsed kiiremini kui mistahes eluetapis. Peamiseks arenguks on põhiliste 

kognitiivsete (kirja- ja arvutamisoskus), eneseregulatsiooni (vaimsed protsessid) ja sotsiaal-

emotsionaalsete oskuste (empaatia ja usaldus) arendamine (UNICEF 2015), mis on olulised 

oskused edaspidistes eluetappides, tulemaks toime nii õnnestumiste kui ka tagasilöökidega 

tööalaselt ning isiklikus elus. Euroopas alustab enamik lapsi alushariduse omandamisega 

umbes 6-aastaselt. (European Commission et al. 2019; Brodin et al. 2005) 

2019. aasta andmete kohaselt elab Euroopa Liidus 31 miljonit alla 6-aasta vanust last, kes 

on potentsiaalsed alushariduse kasutajad. Euroopas on vaid 8 riiki (Taani, Saksamaa, Eesti, 

Läti, Sloveenia, Soome, Norra ja Rootsi), kes on võimelised tagama igale lapsele koha 

lasteaias varajasest east alates (6-18 kuud) (Melhuish et al. 2015). Kvaliteetne alusharidus 

alla 3-aastastele lastele pole siiski paljudes Euroopa riikides veel saadaval, sellest tulenevalt 

tuleks lapse arengut varajases lapsepõlves veel enamgi uurida, et seda teadlikumalt toetada 

saaks (Shuey, Kankaraš 2018). Kõigile lastele mõeldud hariva sisuga õpet, mida tagavad 

kõrgelt kvalifitseeritud töötajad, leidub enamasti Põhjamaades, Baltikumis ja Balkani 

piirkondades, pakkudes integreeritud alushariduse teenuseid kõigile eelkooliealistele lastele 

(European Commission et al. 2019). 

Eelkooliealine laps on suuresti mõjutatav täiskasvanute poolt, seega sõltub väljaspool kodu 

nende kujunemine ehk maailmanägemus ja väärtushinnangud paljuski lasteaia õpetaja 

suhtumisest ja nende omavahelistest suhetest. Sheridan (2007) on nimetanud alushariduse 

neli peamist komponenti, milleks on laps, lapsevanem, õpetaja ja keskkonnaaspektid, lisaks 

eelnevatele ka seadusega reguleeritud õppekavad ja eeskirjad. Luues alusharidusasutustes 

mainitud komponentide ühtse ja sujuva koostöö, tagatakse lastele parim võimalik haridus 

eelseisvateks kooliaastateks. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) kestliku arengu 

punktis 4.2 on toodud välja eesmärk, mille kohaselt on plaanis tagada 2030. aastaks 

kõikidele tüdrukutele ja poistele kättesaadav kvaliteetne väikelaste arendamine, lapsehoid ja 
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koolieelne haridus (Nõukogu soovitus kvaliteetse… 2019). Investeerimine laste 

õppimisprotsessi võimaldab normaalset ja õigeaegset arengut, kujundades laste pikaajalist 

õppimisvõimet (World Bank, 2018). Kõik lapsed, kes osalevad alushariduslikes tegevustes, 

õpivad ja arenevad, kogedes väljakutseid esitavaid võimalus õppe-, sotsiaal- ja füüsilises 

keskkonnas (Euroopa Eriõppe ja… 2017). 

Eshach ja Fried (2005) on oma artiklis esitanud mitmeid põhjuseid, miks peaksid lapsed 

keskkonnaharidusega kokku puutuma juba varajases eas, lapsed naudivad looduses viibimist 

ning selle vaatlemist. Looduse avastamiseks enda ümber tuleb lastele luua toetav keskkond. 

Kokkupuude loodusteadustega kujundavad positiivseid hoiakuid loodusteaduste suhtes, 

mida hiljem kinnistatakse järgmistel haridustasanditel. Varajane kokkupuude 

keskkonnaharidusega aitab hiljem paremini mõista teaduslikke mõisteid ametlikul viisil, 

arendades laste keelelist arengut. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps mõistab 

ja tunnetab terviklikult ümbritsevat maailma, omades ettekujutust oma minast ning teiste ja 

enda rollist elukeskkonnas. 

Kasvukeskkonnast sõltub, milliseks kujunevad lapse väärtushinnangud, suhted teiste 

inimestega ning suhe loodusega. (Laasik et al. 2009) Loodusteadustega tegelemine on 

efektiivseim meetod arendamaks laste teaduslikku mõtteviisi ning huvi antud teema kohta 

(Eshach, Fried 2005). Andersson ja Gullberg (2014) leiavad, et tähtsam abstraktsete mõistete 

omandamisest on aga aktiivne osalus loodusteadlikes õppeprotsessides ning 

kogemustepagasi täiendamine läbi toetava õppetegevuse kaudu. Koolieelne 

keskkonnaharidus on suurepärane võimalus arendamaks ühtset visiooni, lõimides selle 

ülejäänud haridusega (Larimore 2020). 

 

 

1.2. Alusharidus Euroopa liidu liikmesriikides 

 

Alates 1960. aastatest on rahvusvaheliselt suurenenud alusharidust ja lastehoiu teenust 

kasutavate laste hulk (Melhuish et al. 2015). Algharidusele eelnev alushariduse etapp on 

Euroopas üha enam levinud, seda kirjeldatakse kui elukestva õppe ja arengu vundamenti. 

Õppimine ja hariduse omandamine saab alguse juba sünnist, mistõttu on Euroopa Liidus 

oluliseks eesmärgiks alushariduse kvaliteedi, kättesaadavuse ja taskukohasuse jätkusuutlik 

tagamine (Alushariduse ja lapsehoiu… 2014). Hetkel on Euroopas alushariduse tagamiseks 
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kaks lähenemisviisi, mõned riigid annavad alusharidusele seadusliku õiguse, samas kui osa 

riike on alushariduse muutnud kohustuslikuks (European Commission et al. 2019). 

Seadusliku õiguse all mõistetakse iga lapse õigust alusharidusele, kohustusliku korra puhul 

on laps seaduse poolt kohustatud alushariduse läbima. Mõlemad lähenemisviisid eeldavad 

riigiasutuste kohustust tagada lapsele koht alushariduses. 

Euroopa riikide alushariduses on oluline erinevus laste vanuses, millal on lapsele tagatud 

koht koolieelses lasteasutuses. Ligikaudu veerand Euroopa riikide haridussüsteemidest 

tagab lastele koha alushariduses vahetult enne algkooli minekut, sageli on eelkooliealistele 

(5-7 aastased) alushariduse viimased aastad muudetud kohustuslikuks. Viimase viie aasta 

jooksul on alushariduse kohustuslikuks muutnud aasta enne alushariduse omandamist 

Tšehhi, Horvaatia, Leedu, Soome ja Rootsi. (European Commission et al. 2019) 

Rahvusvahelisel tasandil on säästvat arengut ja keskkonda toetav haridus saanud osaks 

Euroopa Liidu, ÜRO keskkonnapoliitika komitee majanduskomisjoni (UNECE) haridus- ja 

keskkonnapoliitikast (Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse… 2018). 

Oluline erinevus Euroopa riikide alushariduses on ka eelkooliealiste lasteasutuste lahtioleku 

aegades. Viimastel aastatel on järjest enam hakatud esile tooma lapsehoiuteenuste 

lahtiolekuaegade paindlikkuse vajadust, soodustades seeläbi lapsevanemate töö ja pereelu 

ühildamise võimalusi. Enamik Euroopa riike tagab lastele nädalas 20-29 tundi alusharidust, 

olles sageli kooskõlas algkoolide lahtiolekuaegadega. Lahtiolekuaegu, mis hõlmavad 

vanemate täistööajaga töönädalat (40 tundi nädalas), pakuvad vaid mõned riigid Euroopas, 

näiteks Tšehhi, Taani, Sloveenia, Norra ja Eesti (European Commission et al. 2019). 

Lapsevanema tööturule naasmisel mängivad lisaks lahtiolekuaegadele rolli ka 

lapsehoiuteenuse koha olemasolu ja taskukohase hinna suhe (Haeck et al. 2015; Dumčius et 

al. 2012). Siiski on kohatasu Euroopa riikides väga erinev, alla kolmeaastaste laste teenuste 

kulud on paljudes riikides erasektori organiseerida, enamasti tasuvad lapsevanemad ise. 

Pooltes riikides muutub teenus alates lapse kolmandast eluaastast, kulud tasutakse avaliku 

sektori poolt (European Commission et al. 2019). 

Euroopa Liidu liikmesriikides on alushariduse ja lapsehoiusüsteemid jagatud kaheks 

korraldusmudeliks- ühtne ning eraldatud mudel. Ühtse mudeli kohaselt on erinevates 

vanustes lapsed ühes ja samas asutuses, pidades laste hoidmist ja harimist osaks 

alusharidusest. Kõigile lastele on tagatud samasuguse kvalifikatsiooniga õpetajad ning 

hariduse suunised. Ühtne mudel on kasutusel Põhjamaades, Balti riikides, Sloveenias ja 
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Horvaatias. (European Commision et al. 2019; Melhuish et al. 2005) Eraldatud mudeli puhul 

on lähtuvalt laste vanusest alushariduse ja lapsehoiuteenust pakkuvate asutuste vahel kohad 

jaotatud enamasti kahte rühma, esimene rühm 0-3 aastastele ning teine 3-6 aastastele, 

viimane rõhutab rohkem kasvatuslikke eesmärke. Haridussuunised rakenduvad üldjuhul 

ainult vanemale vanuserühmale, samuti on erinevad ka õpetajate kvalifikatsioonid 

algharidust pakkuvates asutustes võrreldes lapsehoiuga. Mitmes Euroopa riigis on esindatud 

mõlemad mudelid, näiteks Hispaanias, Taanis, Saksamaal ja Bulgaarias. (European 

Commission et al. 2019) Eestis rakendatakse ühtset lapsehoiusüsteemi mudelit, nii 

munitsipaal- kui ka eralasteaiad kuuluvad eelkoolieelse hariduse süsteemi, olles Haridus- ja 

Teadusministeeriumi organiseerida ja vastutada, milles osaleb aktiivselt ka 

Sotsiaalministeerium. 

Üha enam aktsepteeritakse, et varajases eas haridustee alustamine on õppimise aluseks 

terves elus (Brodin et al. 2015). 2014. aastal osales Euroopa Liidu riikides 94,3 protsenti 

kõigist lastest vanuses neli eluaastat kuni kohustuslik kooliiga formaalses lapsehoius. 

(European Commission et al. 2019; Ainsaar, Tarum 2016) Sellest tulenevalt on peaaegu 

kõigil Euroopa Liidu riikidel ametlikud juhised või riiklik õppekava, sisaldades erinevaid 

arengu- või õppimiseesmärke ja eakohaseid tegevusi, muutes kõrgelt kvalifitseeritud 

personali töö eesmärgile suunatuks ja lapse arengut toetavamaks (European Commission et 

al. 2019). 

Seega võib ülaltoodust järeldada, et alushariduse korraldus on riigiti väga erinev. Peamine 

erinevus on alusharidust pakkuvate asutuste lahtiolekuaegades ning lapse vanuse 

määratluses, mil alustatakse kooliteed. Enamus Euroopa Liidu liikmesriike on vanematele 

loonud võimaluse panna lapsi lasteaeda või riiklikult organiseeritud alusharidust pakkuvasse 

asutusse, eesmärgiga toetada lapse arengut enne eelseisvat kooliiga. 

Tänapäeva ühiskonna üheks aktuaalsemaks teemaks on keskkond ning sellega seotud 

ressurssidega majandamine. Selleks, et keskkonda kui loodust kaitsta, on riigid ühiselt 

loonud mitmeid arengukavasid ja globaalseid kliimaleppeid (näiteks Fit for 55). Aastateks 

2005-2015 kuulutas ÜRO välja hariduse dekaadi (UNESCO 2005), toetamaks säästvat 

arengut ning lõimimaks seda haridusasutuste õppetegevustesse alates alusharidusest. 

Eelkooliealistele lastele on antud võimalus läbi keskkonnahariduse ümbritsevat keskkonda 

paremini kogeda ja selle kaudu kujundada säästlik ja loodust hoidev mõtteviis. 

Keskkonnaalase õppe toetamiseks alushariduses on Euroopas loodud mitmeid erinevaid 
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programme. Näiteks Erasmus+ projektid “Taking learning outdoors” (2016-2018) ja “A 

little antenna” (2018-2020), toetades nendega ka alushariduse valdkonna töötajaid 

keskkonnahariduse õpetamisel. Norra näitel on keskkonnaharidus osa riiklikust õppekavast, 

õpetamist alustatakse lasteaias, kandudes hiljem üle ka järgmistesse haridusastmetesse 

(Davis 2009). Rootsist on saanud maailmas keskkonnaalane liider, kes propageerib säästva 

arengu kontseptsiooni ja keskkonnaharidust igas haridusastmes (Breiting, Wickenberg 

2009). Soome alushariduse õppekavas ei ole keskkonnaharidus ega säästev areng kajastust 

leidnud, millest tulenevalt ei ole otseseid juhiseid, kuidas lastele seda edasi anda ( Reunamo, 

Suomela 2013). Teadlikuma põlvkonna kasvatamiseks ja säästlikuma mõtteviisi 

kujundamiseks varajases eas on vajalik kõikide Euroopa liidu liikmesriikide ja ka teiste 

riikide õppekavadesse lõimida keskkonnaharidust tagavad ja abistavad suunised alates 

alusharidusest. 

 

 

1.3. Keskkonnahariduse eesmärk Eesti alushariduses 

 

Eesti on kogu maailmas tunnustatud oma kõrgetasemelise ja õiglase haridussüsteemi 

poolest, teadvustades üha enam varases lapsepõlves saadud kogemuste tähtsust hilisema elu 

kujundamisel (OECD 2020). Eesti Vabariigi haridusseaduse (1992) kohaselt on hariduse 

eesmärk luua igaühele eeldused pidevõppeks. 1. jaanuari 2020. aasta seisuga on Eestis 0-7 

aastaste laste arv 113 495 (RV021: Rahvastik soo… 2020), kellest 69 624 kasutasid 

eelkooliealisi lasteaedu ja lapsehoiuteenuseid (Lang et al. 2021). Lähtuvalt lapsevanemate 

küsitlusest käib 97% 6- ja 7aastastest eelkooliealistest lastest lasteaias, eelkoolis või 

mõlemas (Lang et al. 2021). Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 üheks eesmärgi 

mõõdikuks on tõsta 3-aastaste kuni kooliealiste laste osalust alushariduses 91,1%-lt (2019 

aastal) 95%-ni aastaks 2035. Lasteaias käimine ei ole kohustuslik, kuid enamik eelkooliealisi 

lapsi käib koolieelsetes lasteasutustes, luues seeläbi aluse lapse sujuvaks üleminekuks kooli. 

Eesti Vabariigi haridusseaduse (1992) kohaselt on alusharidus teadmiste, oskuste, vilumuste 

ja käitumisnormide kogum, luues lapsele eeldused edukaks edasijõudmiseks koolis ja 

igapäevaelus. Alushariduse eesmärgiks on laias pildis toetada laste individuaalsust, loovust 

ja mängu kaudu õppimist. Oluliseks keskkonnaks lapse arengus on looduses viibimine ning 

sellega seonduvad nähtused (Brodin et al. 2015). Looduse tundmaõppimine ning õuesõpe 

on olulisel kohal ka Eesti koolieelse lasteasutuste riiklikus õppekavas (Koolieelse 
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lasteasutuse riiklik… 2008, § 17). Ümbritseva keskkonna paremaks mõistmiseks enda 

ümber, peab seda jälgima. siinkohal tuleb appi keskkonnaharidus. Keskkonnahariduse näol 

on tegemist teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute süsteemiga, teadvustades 

erinevate keskkondade seoseid, lähtudes seejuures säästva arengu kontseptsioonist. 

Üldisemas pildis tegeleb keskkonnaharidus looduskeskkonnas esinevate mõjude ja seoste 

teadvustamisega nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil. (Keskkonnateadlikkus 2021) 

Keskkonnahariduse kitsamaks valdkonnaks võib pidada loodusharidust, mille käigus 

antakse ülevaade loodusega seotud teadmistest, hoiakutest ja väärtustest. 

Eelkooliealiste laste arengu üldoskused määrab kindlaks Eesti koolieelse lasteasutuse riiklik 

õppekava. Üldoskuste loetelus ja kirjelduses on arvesse võetud Euroopa tunnustatud 

põhimõtteid õpioskuste kujundamisest (Neudorf et al. 2017). Üldoskused on jagatud nelja 

rühma: mänguoskused, tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed oskused ja enesekohased 

oskused. Mängu käigus omandab laps uut teavet ja oskusi, peegeldades emotsioone ning 

soove, õppides suhtlema ja omaks võtma nii erinevaid kogemusi kui ka kindlaksmääratud 

käitumisreegleid. Tunnetusoskuste kaudu on laps võimeline tahtlikult juhtima oma 

tunnetusprotsesse - tähelepanu, mälu, mõtlemist, taju, motivatsiooni ja emotsioone. 

Sotsiaalsete oskuste all mõistetakse oskust teistega suhelda, lähtudes eetilistest 

tõekspidamistest ja võttes omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid. Enesekohaste oskuste 

abil on laps võimeline eristama ning teadvustama oma oskusi ja võimeid ning juhtima enda 

käitumist. (Koolieelse lasteasutuse riiklik… 2008, peatükk 4) 

Eesti Keskkonnastrateegias aastani 2030 on oluliseks peetud kvaliteetse ja loodushoidu 

toetava süsteemse loodushariduse arendamist, muutes keskkonnahariduse õppekavade 

loomulikuks osaks (Eesti Keskkonnastrateegia…2007). Haridussüsteemil on parimad 

võimalused mõjutamaks otseselt ja kaudselt indiviidide väärtushinnanguid, seda nii formaal- 

kui ka mitteformaalhariduse kaudu (EV Keskkonnahariduse kontseptsioon 2006). Sellest 

tulenevalt on keskkonnahariduse sidumine koolide ja lasteaedade õppekavadega ajas 

muutunud järjest aktuaalsemaks, suunates inimesi keskkonnateadlikumalt käituma juba 

varajases eas. Keskkonnateadlik inimene omab faktilisi teadmisi keskkonnaseisunditest ja 

nende probleemidest ning mõistab inimese ja keskkonna vahelisi suhteid. Läbi 

loodusteaduste õpetamise kujundatakse inimeste terviklik kriitiline mõtlemine, millele 

tuginedes on ta võimeline tulevikus tegema jätkusuutlikke otsuseid (Puusepp 2019). 
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1.4. Alushariduse reguleerimine ja käsitlevad seadused Eestis 

 

Alushariduse aluseks Eestis on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (2008). Lähtudes 

riiklikust õppekavast koostavad lasteaiad oma õppekava, mille käigus  arvestatakse laste 

ealisi, soolisi ning individuaalseid vajadusi ja iseärasusi. Koolieelse lasteasutuse riiklik 

õppekava määrab kindlaks õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted ja korralduse, 

eelkooliealise lapse arengu eeldatavad tulemused ja hindamise põhimõtted. (European 

Commission 2021) Kuna Eesti lasteaedades rakendatakse ühtset lapsehoiusüsteemi mudelit, 

siis eraldi alusharidust pakkuvaid haridusasutusi Eestis ei ole ning erinevates vanustes lapsed 

on kõik koos samas asutuses (Ainsaar, Tarum 2016). Alushariduse korraldust reguleerib 

koolieelse lasteasutuse seadus, mõned aspektid hõlmavad ka lastekaitse seadust ning 

haridusseadust, eralasteaedade puhul erakooliseadus (European Commission 2021). Eestis 

ei ole kohustuslikku eelkoolieelset haridust lastele kehtestatud. 

Üheks peamiseks väljakutseks Eesti jaoks on lapsehoiukohtade kättesaadavus (Themas et 

al. 2015). Eestis vastutavad lapsehoiu korralduse eest kohalikud omavalitsused, kellel on 

kohustus tagada oma territooriumil elavatele lastele lapsehoiukoht alates lapse 1,5 eluaastast 

kuni 7. eluaastani (Koolieelse lasteasutuse seadus 1999, § 10). Kuigi seadusega on kohaliku 

omavalitsuse kohustus sõnastatud, siis tegelikkuses on ligi pooltel Eesti kohalikel 

omavalitsustel probleeme antud nõude täitmisega (Ainsaar, Soo 2015). Barcelona strateegia 

seadis kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele eesmärgi saavutada alushariduse teenuse 

ulatus vähemalt 90% 3-aastaste kuni kooliealiste laste seas (Themas et al. 2015). 

Keskkonnahariduse koordinaatoriteks riiklikul tasandil on Haridus- ja Teadusministeerium 

ning Sotsiaalministeerium (Ainsaar, Tarum 2016). Koolieelsete lasteasutuste tegevus on 

Eestis üpris mastaapselt reguleeritud. Õigusaktidesse on lisatud sisuliselt kõik Euroopa Liidu 

poolt kehtestatud standardid ja regulatsioonid. Kõige rangemalt on määratletud koolieelsete 

asutuste personali kompetentsus- ja haridusnõuded, olles vastutavateks lülideks lapse 

hariduse kujunemisel. (Ainsaar, Tarum 2016) Lasteaiaõpetajal peab olema erialane 

kõrgharidus ja vastav pedagoogiline pädevus ning valmidus loomaks lapse arengut toetav 

kasvu- ja õpikeskkond (European Commission 2021). Selleks, et õpetaja tegevus lähtuks 

laste arengust, peab ta õppe- ja kasvatustegevuste planeerimiseks teadma, mis tasemel lapsed 

parasjagu on. Riiklik õppekava (2008) sätestab lapse arengu analüüsimise ja hindamise kui 

ühe osa pedagoogide igapäevasest õppe- ja kasvatustegevusest, seega on õpetajal ülesanne 



14 

 

hinnata jooksvalt laste taset ja edasijõudmist. Pedagoogid viivad vaatlusi läbi kindla plaani 

alusel ning lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka pedagoogi suunatud 

tegevustes (Koolieelse lasteasutuse riiklik… 2008). 

Koolieelse lasteasutuse õppekavaga on loodud aktiivõppel põhinevad võimalused 

keskkonnaharidust, loodusharidust ja säästvat arengut toetava hariduse kujunemiseks, 

kaasates õppetöösse mitmeid keskkonnahariduskeskuseid (Eesti riiklik 

keskkonnahariduse… 2008). Keskkonnahariduskeskuste ja nendes pakutavate programmide 

kohta on Keskkonnaamet koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega (KIK) loonud 

platvormi www.keskkonnaharidus.ee, tagades täieliku ülevaate pakutavast. KIK tegeleb 

projektipõhiste keskkonnahariduslike tegevuste finantseerimisega. 

 

 

1.5. Keskkonnainvesteeringute keskuse roll Eesti keskkonnahariduses 

 

Keskkonnainvesteeringute Keskus AS asutati aastal 2000 (Strateegia aastateks 2020… 

2019), varasema Eesti riikliku keskkonnafondi asemel. KIKi peamised ülesanded tulenevad 

keskkonnaseadustiku üldosa seaduse paragrahvis 1 toodud eesmärkidest: 

• keskkonnahäiringute vähendamine võimalikult suures ulatuses, et kaitsta keskkonda, 

inimese tervist, heaolu ja vara ning kultuuripärandit;  

• säästva arengu edendamine, et kindlustada tervise- ja heaolu vajadustele vastav 

keskkond praegustele ja tulevastele põlvedele;  

• loodusliku mitmekesisuse säilimine ja kaitse; 

• keskkonna hea seisund; 

• keskkonnale kahju tekitamise vältimine ja keskkonnale tekitatud kahju heastamine. 

(Keskkonnaseadustiku üldosa seadus 2011) 

KIKi ülesanne on leida keskkonnavaldkonna poliitiliste eesmärkide saavutamiseks ning 

vajalike tegevuste elluviimiseks koostöövõimalused erasektori ja rahastajatega selliselt, et 

soovitavate mõjude saavutamiseks on riiklike vahendite kasutamine tõhus ja jätkusuutlik. 

KIK on viimase 20 aasta jooksul olnud Eesti keskkonnavaldkonna keskne projektide 

finantseerija, toetades mitme ministeeriumi (Keskkonnaministeerium, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium) 

haldusalas olevaid tegevusi. 2018. aastaks on KIKi kaasabil ellu viidud üle 20 000 
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keskkonnaprojekti, rahalises väärtuses enam kui 2 miljardi eurot ning “loodus- ja 

keskkonnateadlikkuse” teemal 12 500 projekti väärtuses 431 miljonit eurot. Erinevaid 

keskkonnaalaseid projekte on KIK rahastatud nii Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, 

CO2 kvootide müümisest teenitud tuludest kui ka Euroopa Liidu poolt eraldatud 

struktuurifondidest. KIKi asutajaks on Eesti Vabariik ja asutajaõigusi teostab 

Keskkonnaministeerium. (Strateegia aastateks 2020-… 2019) 

KIK toetab keskkonnahariduse alaste teadmiste suurendamist nii koolieelsetes asutustes kui 

ka üldharidus- ja huvikoolides. Läbivateks teemadeks keskkonnahariduses on 

keskkonnasäästlik tarbimine, ringmajandus, elurikkuse kaitse, kliimamuutused ja nendega 

kohanemine ning säästev areng. Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid toetavad riiklike 

õppekavade läbiva teema keskkond ja jätkusuutlik areng rakendamist. 

(Keskkonnateadlikkus 2021) KIKi toetusel on rohkem kui pool miljonit last osalenud 

koolide ja lasteaedade õppekäikudel (Äripäev Põllumajandus 2020). Läbi 

keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmi toetas KIK lasteaia koolieelikute rühmade 

osalemist loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja -kasutusega seotud 

ettevõtete aktiivõppeprogrammides (Strateegia aastateks 2020-… 2019). 

Keskkonnaharidusega tegelevate organisatsioonide ja inimeste kokkuviimiseks asutati 2017. 

aastal Eesti Keskkonnahariduse Ühing. Loodud ühingu eesmärkideks on:  

• keskkonnahariduse ja -teadlikkuse edendamine ühiskonnas ning keskkonnahariduse 

kvaliteedi tagamine; 

• keskkonnaharidusega tegelevate isikute ühendamine ja nende huvide esindamine; 

• keskkonnaharidusega tegelevate isikute kutseoskuste arendamine; 

• keskkonnahariduse koostöövõrgustiku arendamine; 

• keskkonnahariduse rahastamisvõimaluste laiendamine. (Keskkonnaharidus s.a) 

Keskkonnahariduse Ühingu hallata on ka platvorm www.keskkonnaharidus.ee, mis koondab 

kokku kõik keskkonnahariduskeskused üle Eesti, andes ülevaate keskuste poolt pakutavatest 

programmidest ja õppematerjalidest. Antud programmide läbimiseks on samuti võimalus 

taotleda KIKist toetust, küll aga lasteaiaastmes ainult eelkooliealistele lastele, nooremate 

laste õppekäike KIK ei rahasta. 

Õppeprogrammide rahastamisel jälgib KIK programmide sisu ning märgistust. 2018. aastal 

võeti vastu Eesti keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava, mille ühe tegevusena loodi 
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keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kvaliteedi hindamise juhend, et panna alus uuele 

keskkonnahariduse kvaliteedisüsteemile (Keskkonnaharidusliku õppeprogrammi 

kvaliteedi… 2019). Senised vaatlused on näidanud, et pakutavad aktiivõppeprogrammid on 

väga erineva kvaliteediga (Loodus- ja keskkonnahariduskeskustele… 2016). Seega oli 

õppeprogrammide kvaliteedi hindamise peamiseks eesmärgiks saavutada ühtlane tase Eesti 

keskkonnahariduskeskuste poolt pakutavates õppeprogrammides. Antud kvaliteedisüsteemi 

loomist juhtis Keskkonnahariduse Ühing, tehes tihedat koostööd 

Keskkonnaministeeriumiga (Hea keskkonnaharidusliku õppeprogrammi… 2021). 

Keskkonnahariduse Ühing hindab keskkonnahariduskeskuste poolt pakutavate 

õppeprogrammide kirjelduste kvaliteeti ning hindamisjuhendis välja toodud kriteeriumitele 

vastavuse korral (Hea keskkonnaharidusliku õppeprogrammi…2021) saab programm 

märgise “läbimõeldud programm” (joonis 1.). 

 

 

Joonis 1. Õppeprogrammi kirjelduse kvaliteedile vastava programmi märgis (Suur Järv 

Peipsi 2021). 

 

“Läbimõeldud programm” märgisega õppeprogramme võib leida pea igast 

keskkonnahariduskeskusest üle Eesti, mis on loodud mõeldes kõigile haridustasemetele, 

kaasa arvatud eelkooliealistele lastele. Näiteks on antud märgis MTÜ Linnuvaatleja, MTÜ 

Metsaelu, Tartu Ülikooli loodusmuuseumi, Teaduskeskus AHHAA, Tartu loodusmaja, 

Järvemuuseumi, Põllumajandusmuuseumi ja Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia poolt 

pakutavatel õppeprogrammidel (Keskkonnaharidus s.a). 

Keskkonnaprogrammide jaoks saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, 

keskkonnakaitsega tegelevad asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused, avalik-
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õiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad (Keskkonnateadlikkuse 

programm 2022). 2021. aastal andis KIK toetust ka loodus- ja keskkonnahariduskeskustele 

(Vabariigi Valitsuse toetusest). Eesmärk oli leevendada koroonaviiruse levikuga kaasnenud 

liikumispiirangute tõttu keskkonnaharidusliku aktiivõppeprogrammide ärajäämisest tingitud 

tulu vähenemist ning selleks , et loodus- ja keskkonnahariduskeskused saaksid jätkata 

tegevust ja teenuse osutamist ka peale kriisi (Loodus- ja keskkonnahariduskeskuste… 2021). 

 

 

1.6. Keskkonnahariduskeskused Tartumaal 

 

Eestis pakub mitteformaalset loodus- ja keskkonnaharidust 165 organisatsiooni/ 

keskkonnahariduskeskust, täites olulist rolli elanikkonna loodus- ja keskkonnateadlikkuse 

suurendamisel (Keskkonnaharidus s.a). Pakutavad tegevused on suunatud erinevatele 

sihtgruppidele ning ülevaate olemasolevatest programmidest (rohkem kui 900 erinevat) saab 

keskkonnahariduse portaalist (Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse… 2018). Tartu 

maakonnas on eelkooliealistele lastele keskkonnaalaseid õppeprogramme pakkuvaid 

keskkonnahariduskeskuseid kokku 21, millest 11 asuvad Tartu linnas. Järgnevates 

alapeatükkides lähtutakse Tartu linnas eelkooliealistele lasteaiarühmadele mitteformaalset 

keskkonnaharidust pakkuvate hariduskeskuste iseloomustamisel ning õppeprogrammide 

välja toomisel keskkonnaharidus.ee koduleheküljelt kättesaadavast informatsioonist. 

 

 

1.6.1. Tartu linnas asuvad keskkonnahariduskeskused 

 

Eesti Maaülikooli maaehituse ja veemajanduse õppetool keskendub veevarustuse ning 

kanalisatsioonisüsteemide projekteerimisele, õpetamisele ja uurimisele, joogivee 

puhastamisele ning jäätmekäitluse põhimõtetele. Maaehituse ja veemajanduse õppetool viib 

läbi erinevaid vee- ja vesiehitusalaseid õppeprogramme põhikoolist (näiteks õppeprogramm 

“Joogivesi- üks toru, 7 vett”, 7-9 klass) gümnaasiumi lõpuni, kuid lasteaedadele mõeldud 

õppeprogramme nende valikus kahjuks veel ei leia. 

Eesti Ornitoloogiaühingu eesmärgiks on Eesti linnustiku kaitse, uurimine ja tutvustamine 

ning oma tegevusega aidatakse kaasa linnustiku mitmekesisuse säilitamisele. 

Ornitoloogiaühing korraldab mitmeid avalikke üritusi, linnuvaatlusi, loodusõhtuid ja 
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huvilistele mõeldud õppeprogramme ning koolitusi. Õppeprogrammide sihtrühmaks on igas 

vanuses huvi üles näitavad inimesed. Lasteaedadele suunatud programme on hetkel kaks, 

“Kevadised aialinnud ja nende abistamine” ning “Talvised aialinnud ja nende toitmine”. 

Eestimaa Looduse Fond pakub loodushariduse valdkonnas mitmesuguseid võimalusi 

keskkonnahariduse mitmekesistamiseks - töölehti, õppevideoid, õppepäevi, looduskaitse 

talguid ja teisi avalikke kaasalöömise võimalusi, kuid konkreetseid õppeprogramme hetkel 

nende valikus ei leidu.  

Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia koondab enda alla Emajõe Lodjaseltsi senised 

keskkonnahariduslikud tegevused. Akadeemia põhitegevuseks on Eesti sisevete 

loodusväärtuste ja laevanduspärandiga seotud loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase 

mitteformaalhariduse pakkumine ja arendamine. Õppeprogramme, õuesõpet ja laagreid 

viiakse läbi nii lastele kui ka täiskasvanutele. Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia valikust leiab 

mitmeid õppeprogramme ka lasteaedadele - “Miks vesi merest otsa ei saa?”, “Noored 

lodjalised”, “Looduslodja tähevaatlusretk Emajõel”, “Looduslodja retk - Kuidas elad, 

Emajõgi?” ja “Loodusetundmine läbi viikingi silmade”. Kõik nimetatud programmid on 

tähistatud muraka märgiga (joonis 1. Läbimõeldud programm). 

Peipsi Koostöö Keskus on keskendunud kolmele arengusuunale: kogukonna arengu 

toetamine; keskkonnateadlikkuse tõstmine ning piiriülene- ja arengukoostöö. 

Keskkonnateadlikkuse tõstmiseks loodud programmide eesmärkideks on kinnistada 

koolitunnist õpitud teoreetilisi teadmisi läbi praktilise lähenemise (võrdlus, mõõtmine, info 

kogumine ja kirjeldamine), et areneksid erinevad loodusteaduslikud oskused. Lasteaedadele 

leiab hetkel kaks programmi: “Suur järv Peipsi” ning “Kaldapääsuke ja tema sugulased”, 

mõlemad programmid on tähistatud läbimõeldud programmi märgiga. 

Keskkonnaameti Tartu kontoris töötab keskkonnahariduse spetsialist Piret Valge, kes viib 

õppeprogramme läbi nii Tartu maakonnas, Tartu linnas kui ka Alam-Pedja looduskaitsealal. 

Õppeprogrammid on koostatud lähtudes aktiivõppe põhimõtetest, et õpilane omandaks 

teadmisi ja kogemusi läbi praktilise tegevuse. Programmide läbiviimine koolidele on tasuta, 

tasuda tuleb vaid transpordikulu. Lasteaedadele mõeldud programmidest pakub 

Keskkonnaamet hetkel prügiga seotud õppeprogrammi “Sipelgas Ferda vähendab prügi”. 

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi tegevuses on olulisel kohal loodusharidus. 

Loodusmuuseum viib läbi erinevaid õppeprogramme, koostab õppematerjale ning 
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populariseerivaid loodusvaatluseid. Muuseumis tegutseb õpilastele mõeldud zooloogia 

huviring. Tartu Ülikooli loodusmuuseum on välja mõelnud neli spetsiaalselt lasteaedadele 

mõeldud õppeprogrammi: “Eksootilised lemmikloomad”, “Hääled looduses”, “Hülge elu 

Läänemeres” ning “Loomad ja nende jäljed”. Kõik nimetatud programmid kannavad 

läbimõeldud programmi tähistust. 

Õppeprogramme pakub ka Tartu Ülikooli muuseum, keskendudes rohkem käelistele 

tegevustele ning põhirõhk on pandud uurimuslikule õppele. Programmid toimuvad Tartu 

Ülikooli muuseumis, ajaloolises Toomkirikus, Tartu tähetornis ja Tartu Ülikooli 

kunstimuuseumis (Tartu Ülikooli muuseum s.a). Lasteaedadele mõeldud programmid 

keskenduvad meteoroloogilistele nähtustele ja aastaaegadele - “Kutsu Hull Teadlane kooli!” 

ja “Hullu Teadlase koolitund: Maa”, millest viimane kannab läbimõeldud programmi 

märgistust. 

Tartu loodusmaja eesmärgiks on läbi loodushariduse kujundada keskkonnasõbralikku 

mõtteviisi nii laste, noorte kui ka täiskasvanute seas. Tartu loodusmaja valikus on hetkel 

lasteaedadele viis õppeprogrammi: “Metsaprogramm - Kes elab metsa sees?”, “Meie sulised 

sõbrad”, “Lõunamaa taimed ja loomad”, “Metsloomad tuttavaks” ja “Lemmikloomad Tartu 

loodusmajas”. Kõik nimetatud õppeprogrammid kannavad läbimõeldud programmi 

märgistust. 

Teaduskeskus AHHAA pakub lasteaedadele hetkel ühte õppepäeva, mis keskendub vee 

olulisusele ja selle omadustele. Õppepäeva käigus tutvutakse AHHAA akvaariumite 

elanikega ning lahendatakse elulisi ülesandeid eksponaatide abiga. Õppeprogramm kannab 

nime “Salapärane vesi” ja on samuti tähistatud läbimõeldud programmi märgiga. 

Tartu Ülikooli botaanikaaed pakub aastaringselt õpilastele ja kõigile huvilistele erinevaid 

loodushariduslikke õppeprogramme ja ekskursioone, mis viiakse läbi nii kasvuhoonetes kui 

ka välialal. Õppeprogrammid mitmekesistavad õppetegevust ja loovad seoseid varasemalt 

õpituga. Lasteaedadele suunatud õppeprogramme on kaks - “Kodumaa puittaimed” ning 

“Nad kõik on taimed!”. 
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1.6.2. Tartu maakonnas asuvad keskkonnahariduskeskused 

 

Alatskivi Looduskeskus keskendub inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmisele, loodushoiu 

propageerimisele ning loodushariduse aktiivsele edendamisele. Alatskivi keskuse juurest 

saab alguse matkarada, samuti pakub keskus tegevusi siseruumides. Keskkonnaharidus.ee 

koduleheküljel hetkel ühtegi aktiivset programmi välja pole toodud. 

Eesti Maaülikooli Mahekeskuse peamisteks tegevussuunisteks on teadus- ja 

rakendusuuringud mahepõllumajanduses, keskkonnasäästlike eluviiside ja mahetoitude 

tutvustamine ning erinevate sihtgruppide koolitamine, pakkudes mahepõllumajanduse ja 

toidutootmise teemalisi programme. Keskkonnaharidus.ee leheküljelt võib lasteaedadele 

mõeldud õppeprogrammide asemel leida õppematerjalide alt raamatu “Porgand Piia 

seiklused”. 

Eesti Põllumajandusmuuseum (SA Eesti Maaelumuuseumid üksus) tutvustab 

põllumajanduse ja maaelu eri tahke kaasahaaraval moel. Nende eesmärgiks on aidata kaasa 

põllumajanduse ja maaelu ning sellega seotud kultuuripärandi väärtustamisele ühiskonnas. 

Õppeprogramme võib leida nii täiskasvanutele kui ka lastele kõikides kooliastmetes, kaasa 

arvatud lasteaedadele - “Põllult potti” (ei kanna märgist läbimõeldud programm), 

“Taluloomadega sõbraks”, “Maagilised mesilased”. 

Jääaja Keskuse näol on tegemist elamuskeskusega, mis on mõeldud tervele perele. Keskuses 

saab tutvuda elusuuruses eelajalooliste loomadega ning jälgida, kuidas on maailm tuhandete 

aastate jooksul muutunud. Jääaja Keskus pakub keskkonnateemalisi aktiivõppeprogramme 

igas vanuses huvilistele - lasteaiarühmadest kuni gümnaasiumi lõpuklassideni. Muraka 

märgist kannab lasteaiale sobilik õppeprogramm “Mammutipoiss Äksel tuleb külla” lisaks 

on valikus veel neli programmi: “Kes elab järve vees? Järveuuringud parvelt”, “Kuidas 

tekkis kelgumägi?”, “Moosipurgi ja paberirulli mitu elu” ning “Retk lemming Lempsiga”. 

Järvemuuseum Akva:riumi (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus) põhiekspositsiooni 

moodustavad Eesti magevete kalad, kes hõivavad rohkem kui 20 eri suuruses akvaariumi. 

Järvemuuseum viib läbi erinevaid loodusõppeprogramme lasteaiast gümnaasiumi lõpuni, 

samuti pakutakse gümnasistidele mõeldud mitmepäevaseid kalastuslaagreid. Spetsiifiliselt 

lasteaialastele on keskendunud programm “KALAD”, mis on tähistatud läbimõeldud 

programmi märgisega. 
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Luke Mõis Sihtasutus on pakutavad õppeprogrammid sobitanud mõisamiljöösse, püüdes 

eristuda teiste keskuste poolt pakutavatest õppeprogrammidest. Programmid on kohandatud 

õppekavaga, olles lisaväärtuseks formaalsele haridusele. Luke mõis pakub lasteaedadele 

viite erinevat läbimõeldud programmi märgistusega õppeprogrammi: “Loodust uurima koos 

kaisuloomadega”, “Mõisalaste mängud looduses”, “Sügis mõisapargis”, “Kevad 

mõisapargis” ning talvist programmi “Mõisa muinasjutt”. 

MTÜ Hellenurme Veskimuuseumis on ainulaadne võimalus näha 136. aastast vesiveskit ja 

tutvuda vee jõul töötava vesiveski erinevate tööetappidega ning näha, mis valmib viljaterast. 

Õppeprogrammi rõhk on pandud käelisel tegevusel – sealses leivakojas küpsetatakse ka 

värskest jahust leiba. “Veest leivani” õppeprogramm on hariv meelelahutus erinevas vanuses 

lastele ja ka täiskasvanutele. 

MTÜ Linnuvaatleja teaduspõhine lähenemine õpetab märkama Eesti looduses pesitsevaid 

linde ning vastutustundlikku käitumist. Linnuvaatleja programmid on mõeldud kõigile 

huvilistele, eriti arvatud neile, kellel ornitoloogia silma särama lööb. Muraka märgiga 

tähistatud õppeprogrammid lasteaedadele on “Linnurikas aed” ning “Linnud talvises aias”. 

MTÜ Metsaelu viib läbi õppeprogramme, mis tutvustavad huvilistele koduloomi (ponid, 

lehm, lambad, kits, küülik, koerad, kassid, kanad, pardid, vutid), toidu kasvatamist, loodust 

ja maaelu. Koolieelikutele suunatud õppeprogrammiks on “Koduloomad talus”, kandes 

läbimõeldud programmi märgistust. 

RMK Elistvere külastuskeskuse eesmärgiks on pakkuda võimalusi metsloomade 

vaatlemiseks loomadele omases keskkonnas ning seeläbi kinnistada loodusharidusalaseid 

teadmisi juba varajasest east alates. Elistvere külastuskeskus pakub üheksat erinevat 

õppeprogrammi lasteaedadele, näiteks programmid “Karu kaeras?”, “Sügis metsas”, 

“Looduse talvine elu”, “Puud meie ümber” ja “Loomalapsed”. 

Metsaharidus OÜ eesmärgiks on lihtsaid ja käepäraseid vahendeid kasutades tuua 

metsakauged inimesed metsale lähemale, aidates mõista metsa ja metsaökosüsteemi 

toimimist. Keskkonnahariduse veebikeskkonnas ühtegi pakutavat õppeprogrammi 

lasteaedadele ega ka teistele sihtrühmadele väljatoodud ei ole. 

Vapramäe loodusmajas (Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA) on võimalik tutvuda looduse 

uurimise ekspositsiooniga nii suurtel kui väiksematel huvilistel. Maja ülemisel korrusel on 
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võimalik loodust õppida tundma läbi praktiliste tegevuste (mängud, viktoriinid). Vapramäe 

loodusmaja pakub märkimisväärses mahus õppeprogramme lasteaedadele, mis kõik omavad 

läbimõeldud programmi märgistust. Pakutavad õppeprogrammid on järgmised: “Orava 

aastaring”, “Kevad”, “Sügis”, “Aastaajad”, “Lumejänese rada”, “Päevakoera päev”, 

“Muusika looduses”, “Jäljed lumel”, “Mesilase programm”, “Tunnetusprogramm”, 

“Matemaatika looduses”, “Tunne veeelustikku”, “Õppeprogramm Teod” ja 

“Õppeprogramm RONK”. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Käesolevas magistritöös käsitletakse keskkonnahariduse olulisust alushariduses, selle 

lõimimist õppekavasse, Keskkonnahariduskeskuste poolt pakutavate õppeprogrammide 

kasutamissagedust ning KIKi poolt eraldatavaid toetusi Tartu maakonna lasteaedade 

eelkooliealiste rühmade näitel. Põhiosa andmetest koguti küsitluse abil ning täiendav 

informatsioon läbi intervjuude. 

 

 

2.1. Intervjuu KIKi projektikoordinaatoriga 

 

Esimese etapina taustinformatsiooni kogumisel viidi 2021. aasta 20. septembril Tartus 

(Kastani 42) läbi intervjuu Gea Kiiver-iga (KIKi projektikoordinaator), kestvusega 45 

minutit. Intervjuu eesmärgiks oli saada informatsiooni KIKi ajaloost, sihtasutuse 

tegutsemisest, pakutavatest toetustest eelkooliealistele lasteaiarühmadele ning koostööst 

Keskkonnaministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja ka 

Keskkonnahariduskeskustega. Intervjuu järgselt edastas Gea Kiiver antud töö autorile 2017-

2021 aastatel keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmi õppekäikudeks toetust saanud 

Tartumaa lasteaedade väljavõtte koos toetuste summadega, mis leiab kajastust ka tulemuste 

peatükis. Antud intervjuu ja fail toetuste väljavõte olid aluseks lasteaedade valimi 

moodustamisel ja neile suunatud küsitluse koostamiseks. KIKi projektikoordinaatorilt saadi 

lisaks veel kontakt Keskkonnahariduse Ühingust, kes oskaks täpsemalt rääkida 

õppeprogrammidest, nende sisust ja hindamisest. 

 

 

2.2. Tartu maakonna lasteaedadele suunatud küsitlus 

 

Lähtudes COVID-19 viiruse ulatuslikust levikust ning lasteaedade personali hõivatusest, 

viidi küsitlus läbi veebi vahendusel. Selleks koostati töö autori poolt küsitlus Google Forms 

keskkonnas. Küsitluse sihtgrupiks olid kõik Tartu maakonnas tegutsevad lasteaiad. 
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Antud töö autor viis läbi küsitluse, et täita lõputöös seatud eesmärke. Küsitlusega selgitati 

välja, kui paljud Tartu maakonna lasteaedadest kasutavad keskkonnahariduse 

kinnistamiseks alushariduses Keskkonnahriduskeskuste poolt pakutavaid programme. 

Küsitluse kaudu selgitati välja, kui suur osa Tartu maakonna lasteaedadest kasutab 

õppeprogrammide läbimiseks KIKi poolt eraldatavaid toetusi ning kas ja millised erinevused 

on keskkonnahariduse rakendamisel alushariduse aktiivõppesse Tartu linna ning maakonna 

munitsipaal- ja eralasteaedade võrdluses. Õppeprogrammide külastatavuse kohta selge 

võrdlusmomendi saamiseks valis töö autor uurimisperioodi pikkuseks viis aastat, mis 

koosnes kahest COVIDi aastast, mil paljud lasteaiad olid suletud ning COVID-19 eelnenud 

aastatest, mil veel piiranguid ei eksisteerinud. 

Esialgse valimi lasteaedadest moodustasid 20 Tartu linna ja 20 Tartu maakonna lasteaeda, 

millest 5 oli era- ning 15 munitsipaallasteaeda, sealjuures jälgides, et vähemalt 10 lasteaeda 

on viimase viie aasta jooksul taotlenud KIKist keskkonnahariduslike õppeprogrammide 

jaoks toetust (lähtudes 2017-2021 aastatel keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmi 

õppekäikudeks toetust saanud Tartumaa lasteaedade väljavõttest). Selleks, et paremini 

mõista õppeprogrammides osalemise ja mitteosalemise põhjuseid, esines valimis ka 

lasteaedasid (n=10), kes ei olnud viimase viie aasta jooksul programmide läbimiseks toetusi 

kasutanud. 

Ankeetküsitlus (Lisa 1) koosnes nii taustaandmeid puudutavatest küsimustest (lasteaia nimi, 

munitsipaal- või eralasteaed, Tartu linna või maakonna lasteaed) kui ka uuritavale teemale 

suunatud küsimustest (õppeprogrammide sisu, keskuste külastatavus viimasel viiel aastal, 

KIKi toetuse kasutamine, omafinantseering, rahulolu õppeprogrammidega). Küsitlus 

sisaldas nii valikvastustega kui ka avatuid küsimusi (arvamused, hinnangud ja ettepanekud). 

Ankeetküsitlus koosnes 22 küsimusest, millest 3 olid taustaandmeid puudutavad, 16 

valikvastustega ning 5 avatud küsimust. Küsimuste koostamisel lähtuti 

Keskkonnainvesteeringute keskuse projektikoordinaatoriga läbi viidud intervjuust ning 

valitsevast COVID-19 olukorrast Eestis. 

Esimest korda saadeti küsitlus vastamiseks välja 2021. aasta 26. oktoobril 40-le Tartu 

maakonna lasteaedade kodulehekülgedel olevatele üldmeiliaadressidele, vastuseid laekus 

kokku 9. Tulenevalt madalast vastamisaktiivsusest otsustati lasteaedade valimit suurendada, 

kaasates uuringusse kõik Tartu maakonna lasteaiad, välja arvatud lasteaiad, mis kuulusid 

koolide koosseisu. Ankeetküsitlus edastati 65-le Tartu maakonna lasteaiale, jättes välja 9 
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lasteaeda, kes olid eelnevalt juba küsitluse täitnud. Pärast valimi suurendamist oli vastanute 

arv tõusnud 20-le, mis polnud autori arvates siiski piisav, et tulemuste edasisest analüüsist 

saaks järeldusi teha. 

Selleks, et vastanute arvu suurendada, saadeti lasteaedadele meeldetuletusi meili teel kolmel 

korral, esimene 08.11.2021, teine 23.11.2021 ja kolmas 06.12.2021. 22. novembriks 2021. 

aastal oli vastajaid kokku 28, aktiivsus oli endiselt madal ning magistritöö autor otsustas 

personaalselt pöörduda Tartu maakonna lasteaedade direktorite ja õpetajate poole 

26.11.2021 telefonikõne vahendusel. Telefonikõnede tulemusel palusid mitmed lasteaiad 

uue meeldetuletava meili saata (06.12.2021). Telefonikõne tulemusel kasvas ankeetküsitluse 

vastajate arv 44-le, mis oli autori hinnangul piisav edasiseks analüüsiks. Ankeetküsitlus oli 

avatud vastamiseks 6 nädalat ning tulemused saadi veebikeskkonna Google Forms 

vahendusel. Käesolevas töös avaldatakse küsitluses osalenud lasteaedade nimekiri, kuid 

konkreetsete vastuste puhul säilitatakse vastanute anonüümsus. 

Täidetud küsitlusankeetide andmed teisaldati tabelarvutusprogrammi Microsoft Excel 365, 

kus jätkus andmete edasine analüüs. Andmed kontrolliti ja korrastati, kasutades 

liigendtabelit PivotTable. Seejärel andmed grupeeriti ja kategoriseeriti vastavalt magistritöö 

eesmärkidele. Mõned küsimuste vastused vormistati loeteluna ning sisulise tekstina, 

ülejäänud visualiseeriti graafikute näol. 

 

 

2.3. Intervjuu Eesti Keskkonnahariduse Ühingu liikmega 

 

Tulenevalt õppeprogrammide sisu ja uuendamist puudutavate küsimuste vastustest 

küsitluses, otsustas töö autor ühendust võtta KIKi projektikoordinaatori poolt soovitatud 

kontaktisikuga Eesti Keskkonnahariduse Ühingust. Algselt soovis käesoleva töö autor läbi 

viia kontaktse intervjuu Anne Kivinukk-iga, kuid vahemaa ning ajalise piirangu tõttu 

otsustasid osapooled küsimused ja nende vastused edastada e-kirja vahendusel. Intervjuu e-

kirja vahendusel toimus vahemikus 23.02.2022-01.03.2022. 

Töö autor soovis kirjavahetuse käigus saada informatsiooni Eesti Keskkonnahariduse 

Ühingu loomisest ja toimimisest ning ühingu peamistest tegutsemise valdkondadest ja 

eesmärkidest. Läbiviidud intervjuu vajalikkus seisnes ka õppeprogrammide hindamise ja 

kvaliteedikriteeriumite  kohta täpsema ülevaate saamises. Samuti uuriti, milliste põhimõtete 
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järgi valitakse hindamisele minevad õppeprogrammid ning milline on Keskkonnahariduse 

Ühingu koostöö teiste asutustega. Töö autorile saadeti e-kirja vahendusel tutvumiseks ka 

õppeprogrammide hindamisjuhend, kuid töö autor ei pidanud käesoleva töö eesmärke silmas 

pidades vajalikuks juhendit analüüsida ja täiendusteks soovitusi anda. 
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Intervjuu KIKi projektikoordinaatoriga 

 

Käesolevas peatükis kirjeldatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

projektikoordinaatoriga läbiviidud intervjuu käigus saadud tulemusi. 

KIKi projektikoordinaator Gea Kiiver on KIKis töötanud 20 aastat, tegeledes hetkel 

keskkonnateadlikkuse programmi Tartumaa projektidega. Tema hallata on lisaks Tartu 

maakonnale veel Viljandi, Pärnu ja Järva maakond. Lisaks tegeleb Gea kalanduse 

programmiga, mille raames koostatakse mitmeid kalandusalase teadlikkuse projekte. 

Esimeste programmide sihtrühmaks olid algselt koolid, siis aga läks tendents järjest 

nooremaks ning õppeprogrammid jõudsid ka lasteaedadesse. Vahepeal andis KIK toetust 

kõikidele lasteaiarühmadele, tänaseks on toetuse võimalus säilinud vaid eelkooliealistele 

lasteaiarühmadele (puuduvate rahaliste vahendite tõttu). Kokkuleppel KIKi 

projektikoordinaatoriga, soovivad nad saada antud lõputööst sisendit, eesmärgiga uurida, 

miks kõik lasteaiad KIKi poolt eraldavat toetust ei taotle ning kas õppekäike korraldatakse 

ka väljaspool õppeprogrammides osalemisi omafinantseeringuga. Samuti pakub KIKle huvi, 

kas Tartu linna ja maakonna lasteaedade võrdluses esineb märkimisväärseid erinevusi 

õppeprogrammides osalemises. 

Erinevate keskkonnaalaste programmide loomise ajendiks või eesmärkideks oli peamiselt 

inimeste teadlikkuse tõstmine, pühendudes eelkõige lastele. Keskkonnaalase hariduse 

käekäigu jälgimiseks viib Keskkonnaministeerium läbi üleüldiseid keskkonnateadlikkuse 

uuringuid, mille käigus saadud tulemuste põhjal hinnatakse keskkonnahariduskeskustes 

töötavate mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistide täiendkoolituste vajalikkust. 

Samuti saab uuringu käigus selge ülevaate sellest, kuidas keskkonnaharidust pakkuvad 

keskused kujundavad õpilaste keskkonnahoidlikke väärtushinnanguid. 

Selleks, et õppeprogrammid kasutajateni jõuaksid, on Keskkonnaameti eestvedamisel 

erinevates maakondades korraldatud õppepäevi, kus kõik keskused/keskkonnahariduse 

pakkujad saavad oma programme sihtrühmadele tutvustada. Suureks abiks on 
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veebikeskkond www.keskkonnaharidus.ee, mis koondab kokku kõik maakonna 

keskkonnaalast mitteformaalharidust pakkuvad keskused ja nende õppeprogrammid. 

Õppepäevi on korraldanud ka KIK ise, tutvustades toetuse taotlejatele taotlemise protsessi - 

kuidas taotlust esitada ning millised nõuded ja tingimused toetuse saamiseks täita vaja on. 

KIKi poolt eraldatavat toetust on võimalik kasutada nii õppeprogrammi läbiviimiseks kui ka 

transpordi katteks. Eelkooliealistele suunatud toetuse piirmäär intervjuu läbiviimise hetkel 

on 250 eurot ühe rühma/õppegrupi kohta aastas. Küsitluses osalenud lasteaedadele eraldatud 

toetused aastatel 2017-2021 jäävad vahemikku 90 kuni 3694 eurot. Toetusi on taotlenud ka 

omavalitsused, kes küsivad toetusi kõikidele oma valla koolidele ja lasteaedadele 

(lihtsustatud keskkonnateadlikkuse programmi puhul) ning vastavalt lasteaedadele mõeldud 

toetusmäärale seda õppeprogrammide läbimiseks kasutada saavad. Kui toetusest jääb 

õppeprogrammi läbimiseks puudu, siis kaetakse puudujääk omafinantseeringuga. Küsitluses 

osalenud lasteaedade puhul jääb omafinantseeringu summa aastatel 2017-2021 vahemikku 

5 kuni 624 eurot aasta kohta. KIKi poolt eraldatud toetustega aastatel 2017-2021 on Tartu 

maakonna lasteaiad külastatud ka maakonnast väljaspool asuvaid 

keskkonnahariduskeskuseid nagu näiteks: 

• Wile Farm, Järva maakond; 

• Lilli Looduskeskus, Viljandi maakond; 

• Jaanalinnufarm, Järva maakond; 

• Polli loomaaed, Harju maakond;  

• Otepää looduskeskus, Valga maakond; 

• RMK Kiidjärve külastuskeskus, Põlva maakond; 

• Tipu looduskool, Viljandi maakond; 

• Viimsi Vabaõhumuuseum, Harju maakond; 

• Nopri Talumeierei, Võru maakond; 

• Puhta Vee Teemapark, Lääne-Viru maakond; 

• Pokumaa AS, Võru maakond; 

• SA Piusa, Võru maakond; 

• MTÜ Ökokratt, Harju maakond; 

• Kabli Külastuskeskus, Pärnu maakond; 

• RMK Sagadi looduskool, Lääne-Viru maakond; 

• Viimsi Rannarahva muuseum, Harju maakond. 



29 

 

Õppeprogrammide läbimise kohta on KIK varasemalt lisanud aruandesse tagasiside 

küsimused, nüüdseks on kogu tagasiside ja muud teemakohased küsimused suunatud otse 

Keskkonnahariduse Ühingule. 

Keskkonnahariduse Ühing loodi selleks, et liita keskkonnahariduse keskusi, olles sealjuures 

Keskkonnaministeeriumi partner. Lisaks teeb KIK tihedalt koostööd Keskkonnaametiga ja 

üldisemalt Keskkonnaministeeriumiga, kelle ülesanne on võimaldada haridusasutustele 

loodusharidust. Keskkonnahariduse tegevuskava väljatöötamisel oli esindatud ka Haridus- 

ja Teadusministeerium, kuid intervjuu läbiviimise hetkel puudub KIKil koostöö Haridus- ja 

Teadusministeeriumiga. Küll aga peavad kõik õppeprogrammid vastama Haridus- ja 

Teadusministeeriumi poolt kehtestatud riikliku õppekava nõuetele ja vanuselistele 

väljunditele. Riikliku õppekava järgi on haridusasutustele kehtestatud õuesõppe osa 

aktiivõppena. 

KIK andis 2020. ja 2021. aastal toetust keskkonnahariduskeskustele seoses COVID-19 

haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga kaasnenud liikumispiirangute tõttu 

keskkonnahariduslike aktiivõppeprogrammide ärajäämisest tingitud mõjude 

leevendamiseks. Toetuse eesmärgiks oli, et loodus- ja keskkonnahariduskeskused jätkaksid 

tegevust ja teenuste osutamist ka peale kriisi. Paljud keskused kasutasid seda uute 

programmide loomiseks, olemasolevate programmide uuendamiseks, õppevahendite 

soetamiseks ja uuendamiseks, sageli ka töötasude maksmiseks. 

 

 

3.2. Küsitluses osalenud lasteaiad ja õppeprogrammides mitteosalemise 

põhjused 

 

Mitteformaalse keskkonnahariduse uurimiseks ja ülevaate saamiseks Tartu maakonna 

lasteaedade alushariduses, koostati 2021. aasta lõpus ankeetküsitlus, milles osales 44 Tartu 

maakonna lasteaeda 65-st. Tartu eralasteaiad moodustasid ankeetküsitluse vastanutest 23% 

ja Tartu linna munitsipaallasteaiad 34%. Vastamisaktiivsus oli kõrgeim Tartu maakonna 

munitsipaallasteaedade hulgas, moodustades 43% kogu vastanute arvust. Tartu maakonna 

eralasteaiad ankeetküsitluses esindatud ei olnud. Lasteaedade jaotus ning nimetused on 

kujutatud tabelis 1, kuid edaspidises töös säilitatakse konkreetsete vastuste puhul vastanute 

anonüümsus. 
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Tabel 1. Küsitluses osalenud lasteaiad 

Lasteaedade jaotus Lasteaed 

Tartu linna eralasteaed (10) 

Anni lasteaed 

Eralasteaed Rüblik 

Lasteaed Väike Pauline  

Tartu Eralasteaed Lõuna Terake 

Tartu Eralasteaed Tähe Terake 

Tartu Eralasteaed Tupsik 

Tartu Katoliku Hariduskeskuse lasteaed 

Tartu lasteaed Puhhi 

Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaed 

Väike Päike Tartu lasteaed 

Tartu linna munitsipaallasteaed (15) 

Waldorflasteaed Meie Mängurühm 

Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu 

Karlova lasteaed 

Tartu lasteaed Helika 

Tartu lasteaed Hellik 

Tartu lasteaed Krõll 

Tartu lasteaed Naerumaa 

Tartu lasteaed Ploomike 

Tartu lasteaed Poku 

Tartu lasteaed Ristikhein 

Tartu lasteaed Rüblik 

Tartu lasteaed Rukkilill 

Tartu lasteaed Sirel 

Tartu lasteaed Tõruke 

Tartu Lotte lasteaed 

Tartu maakonna munitsipaallasteaed (19) 

Tartu Maarjamõisa lasteaed 

Elva lasteaed Murumuna 

Elva lasteaed Õnneseen 

Kambja lasteaed mesimumm 

Koosa lasteaed 

Kõrveküla lasteaed Päikeseratas 

Laeva lasteaed 

Luunja lasteaed Midrimaa 

Pala lasteaed 

Puhja lasteaed Pääsusilm 

Raadi lasteaed Ripsik 

Rannu lasteaed Naerupesa 

Rõngu lasteaed Pihlakobar 

Soinaste lasteaed Laululind  

Tabivere lasteaed 

Tartu lasteaed Klaabu 

Tõrvandi lasteaed Rüblik 

Ülenurme lasteaed Nurmepesa 

Võnnu lasteaed Värvuke 

 

Joonisel 2 on välja toodud Tartu maakonna koolieelsete lasteaiarühmade osalus 

keskkonnahariduslikes õppeprogrammides viimase viie aasta jooksul. 
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Joonis 2. Tartu maakonna koolieelsete lasteaiarühmade osalus keskkonnahariduslikes 

õppeprogrammides viimase viie aasta jooksul. 

 

91% vastanud lasteaedadest (n=39) on osalenud erinevates keskkonnahariduslikes 

õppeprogrammides ja kõigest 9% vastanutest (kolm Tartu linna eralasteaeda, üks Tartu linna 

munitsipaallasteaed ja üks Tartu maakonna munitsipaallasteaed) ei ole seda viimase viie 

aasta jooksul teinud. Lasteaiad tõid välja erinevaid pidepunktid, miks ei ole 

lasteaiarühmadega senini õppeprogrammidest osa võetud. Välja on toodud järgmised 

põhjused: 

1) õppeprogrammide sisu ei ole vastanud ootustele; 

2) transpordi võimaluse puudumise tõttu; 

3) rahaliste vahendite puudumise tõttu; 

4) keskkonnahariduse andmine on läbiv teema aastaringselt, eelkõige hoiakute 

loomisel, programmid on vaid nö lisaväärtus põhitööle lasteaias; 

5) keskkonnaharidus on igapäeva osa, mida meie lasteaed käsitleb, kindlasti on huvitav 

osaleda mõnes programmis; 

6) iseseisvad õppekäigud looduses, programmid pole vajalikud. 

Üks Tartu maakonna munitsipaallasteaedadest vastas, et nende lasteaed on tegutsenud liiga 

lühikest aega (kaks aastat) ja valitseva pandeemia, COVID-19 piirangute tingimustes pole 

hetkel veel õppeprogramme läbida õnnestunud. Õppeprogrammide asemel pakuvad 

lasteaiad alternatiivse lahendusena võimalust rohkem aega looduses veeta, lõimides seda 

9%

91%

Ei.

Jah.
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ülejäänud õppekavaga. Lastega viiakse läbi sügavamaid arutelusid, kasutades 

teemaarendusena laste poolt välja käidud mõtteid ning küsimusi. 

Lasteaiad tõid välja ka mõtted, mille puhul oleksid nad nõus õppeprogrammide läbimist 

kaaluma. Kaks lasteaeda leidsid, et keskkonnahariduskeskuste poolt pakutavaid 

õppeprogramme tuleks muuta ja/või uuendada. Samuti toodi välja, et õppeprogrammid 

võiksid sisaldada transporti keskkonnahariduskeskusesse; rahalised toetused võiksid olla 

suuremad ning informatsioon pakutavatest õppeprogrammidest võiks olla kättesaadavam. 

 

 

3.2.1. Õppeprogrammides osalenud lasteaiad 

 

Küsitluses vastanutest on suur osa lasteaedasid aktiivõppe mitmekesistamiseks ja 

täiendamiseks läbinud eelkooliealiste lasteaiarühmadega keskkonnahariduskeskuste poolt 

pakutavaid õppeprogramme. Lasteaiad tõid välja hulganisti põhjuseid, miks lasteaiad on 

õppeprogrammides osalenud: 

• laste keskkonnasõbraliku mõtteviisi kujundamine; 

• laste teadmistepagasi suurendamine läbi käelise tegevuse ja erinevate teemade 

käsitlemise; 

• huvitavad ja põnevad õppeprogrammid; 

• õppe ja keskkonnahariduse mitmekesistamise eesmärgil; 

• kasvatada laste teadlikkust keskkonnaharidusest ning laiendada laste silmaringi 

looduse ja keskkonna teemadel; 

• tutvustada lastele keskkonnahoidu ja loodusharidust; 

• tegemist on õuesõppe suunitlusega lasteaiaga, kes väärtustab loodus- ja 

keskkonnaharidust; 

• huvi looduse vastu, emotsionaalne ja silmaringi avardav võimalus õppekava 

täitmiseks; 

• KIK projektide rahastusest tulenevalt; 

• keskkonnahariduse aktuaalsus; 

• seoses KELA RÕKi (koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava) valdkonnas “Mina ja 

keskkond” püstitatud eesmärkide täitmiseks; 

• sest lapsed õpivad loodust ja ümbritsevat keskkonda kõige paremini tundma vahetus 

kokkupuutes; 
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• looduskasvatus kui lasteaia eripära, oluline, et laps saaks jälgida looduses toimuvaid 

muutusi läbi talle tuttavate objektide nende loomulikus keskkonnas; 

• õpetajate soovil; 

• koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava täiendamiseks; 

• teadmiste kogumine läbi praktilise kogemuse. 

Õppeprogrammide valikul lähtuvad õpetajad enim õppeprogrammi sisust ning seejärel 

õppeprogramme pakkuva keskkonnahariduskeskuse asukohast (joonis 3). Mõnevõrra vähem 

võetakse valikul arvesse varasemat koostööd, õppeprogrammi maksumust ja lastevanemate 

soovitusi. 95% (n=37) küsitlusele vastanud lasteaedadest tõdesid, et programmide valikul on 

lähtutud ka koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast ja seal kehtestatud normidest, 5% 

(n=2) lasteaedadest seda teinud ei ole. 

 

 

Joonis 3. Õppeprogrammide valikul aluseks võetud näitajad. 

 

Peamiselt saadakse pakutavatest õppeprogrammidest vajalikku informatsiooni 

keskkonnaharidus.ee ja õppeprogramme pakkuvate keskuste kodulehekülgedelt. Küsitluses 

vastanud tõid infoallikatena veel välja koolitused, keskkonnakonverentsid, reklaam 

infolistide ja -kirjade kaudu ning kolleegide soovitused. 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Maksumuse alusel.

Õppeprogrammi pakkuva keskuse asukoha järgi.

Õppeprogrammi sisu järgi.

Lastevanemate soovituste kohaselt.

Varasema koostöö alusel.
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3.2.2. Õppeprogrammide toetuste kasutamine keskkonnahariduse toetamisel 

lasteaedades 

 

Kuna magistritöö keskmeks olid ka Keskkonnainvesteeringute poolt eraldatud toetused 

eelkooliealistele lastele mõeldud keskkonnahariduse edendamiseks, siis olid küsitluses 

esindatud mitmed toetusi puudutavad küsimused. Algselt uuriti lasteaedadelt, kas viimase 

viie aasta jooksul on õppeprogrammide läbimiseks kasutatud Keskkonnainvesteeringute 

keskuse poolt eraldatud toetust (joonis 4). 

 

 

Joonis 4. Keskkonnainvesteeringute keskuse poolt eraldatud toetuste kasutamine 

õppeprogrammide läbimiseks viimase viie aasta jooksul. 

 

Jooniselt 4 on näha, et lasteaiad kasutavad meelsasti toetusi, mis on keskkonnahariduse 

kinnistamiseks ja mitmekesistamiseks eraldatud. 82% vastanutest on KIKi poolt 

eraldatavaid toetusi kasutanud mitmel korral, 5% ühel korral, 3% ei ole pidanud vajalikuks 

toetust küsida ning 10% vastanutest ei ole olnud teadlik KIKi poolt eraldatavatest toetustest. 

Rahalist toetust on lasteaiad kasutatud järgmiste õppeprogrammide tarbeks: 

• “Kevad mõisapargis”; 

• Vesiveski programm “Veest leivani”; 

• elurikkusega seotud õppeprogrammid; 

• Jääaja keskuse programmid; 

• Võrtsjärve Limnoloogiakeskuse programmid; 

4 (10%)

1 (3%)

32 (82%)

2 (5%)

Ei ole olnud teadlik pakutavatest

toetustest.

Ei ole olnud vajadust toetuse

küsimiseks.

Jah, mitmel korral.

Jah, ühel korral.
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• keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm (mahepõllumajandus; õppekäikude 

korraldamine); 

• KIKi programmid; 

• PRIA;  

• “Kohtumine meie metsade loomadega”; 

• “Summ- summ- summ, lendab mesimumm”; 

• “Mängin õues, tervis põues”; 

• “Päev sügiseses mõisapargis”; 

• erinevad koolieelikutele suunad keskkonnahariduslikud õppeprogrammid; 

• “Looduses kaisukaruga”; 

• Looduslodja õuesõpperetk “Kuidas elad Emajõgi?”; 

• “Meeled aitavad”; 

• “Meisterdajad ja nobenäpud looduses”; 

• “Sügis”; 

• Pokumaa õppeprogramm; 

• MTÜ Metsaelu õppeprogrammid; 

• “Muusika looduses”; 

• “Igal linnul oma laul” 

• “Igal lapsel oma pill”; 

• “Nad kõik on taimed”; 

• “Taimede eluvormid botaanikaaia kasvuhoonetes”; 

• “Retk lemming Lempsiga”; 

• “Taluloomadega sõbraks”; 

• “Kasvame koos loodusega”; 

• “Tõrukesed Luke mõisapargis”; 

• “Tõrukesed saavad sõbraks pokudega”. 

Eraldatavate toetuste kohta said lasteaiad informatsiooni peamiselt 

Keskkonnainvesteeringute koduleheküljelt, 26 lasteaeda 39-st (joonis 5). Samuti on toetused 

kajastust leidnud nii Keskkonnainvesteeringute keskuse kui ka Keskkonnaameti poolt 

korraldatud õppepäevadel. 

 



36 

 

 

Joonis 5. Informatsiooni allikad, mille kaudu said lasteaiad teada KIKi poolt eraldatavatest 

toetustest. 

 

Lisaks toetuste kasutamisele, on lasteaiad viimase viie aasta jooksul osalenud õppepäevadel 

ka omafinantseeringuga. 29 (66%) lasteaeda on osalenud omafinantseeringuga 

õppepäevadel mitmel korral, kaks lasteaeda vaid ühel korral ning 13 (30%) lasteaeda pole 

antud võimalust kasutanud. 

 

 

3.2.3. Tartu linna ja maapiirkondade lasteaedade erinevused keskkonnaalase hariduse 

andmisel eelkooliealiste laste seas 

 

Magistritöö üheks eesmärgiks oli uurida, kas ja mil määral erinevad Tartu linna munitsipaal- 

ja eralasteaiad Tartu maakonna omadest keskkonnaalase hariduse andmise seisukohalt. 

Küsitluses osalenutest 18 olid Tartu maakonna lasteaiad ja 26 Tartu linna lasteaiad. 

Keskkonnaalase hariduse andmist on küsitluses kajastatud suuresti läbi õppeprogrammides 

osalemisaktiivsuse (joonis 6) ning õppekava mitmekesistamise. Tartu maakonna ja linna 

lasteaedade võrdluses osalevad õppeprogrammides enim Tartu maakonna 

munitsipaallasteaiad, mõnevõrra vähem Tartu linna eralasteaiad. 

 

26

9

8

1

1

1
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Keskkonnainvesteeringute koduleheküljelt.

Keskkonnaameti poolt korraldatud õppepäeval.

Keskkonnainvesteeringute keskuse poolt korraldatud

õppepäeval.

Lapsevanemalt.

Kolleegilt.

Ei tea, õppejuht tegeles info saamisega.
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Joonis 6. Lasteaedade osalemine keskkonnahariduslikes õppeprogrammides viimase viie 

aasta jooksul. 

 

Lasteaiad, kes õppeprogrammides ei osale, on vastavalt küsitluses välja toodule lüngad 

täitnud läbi erinevate õppekäikude looduses. Lasteaedade õppeprogrammides osalemise 

põhjustes suuri erinevusi ei esine, pigem kasutatakse õppeprogramme aktiivõppe 

täiendamiseks ning õppekava huvitavamaks muutmise eesmärgil. Õppeprogrammide valikul 

suurt erinevust ei esine, programmide valikul on lähtunud lasteaia õpetajad 

õppeprogrammide sisust, keskkonnahariduskeskuste asukohast ning õppeprogrammi 

maksumusest ning varasemast koostööst (joonis 7). 

 

 

Joonis 7. Õppeprogrammide valikul aluseks võetud näitajad Tartu maakonna ja linna 

lasteaedade näitel. 
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Tartu maakonna ja Tartu linna lasteaiad on 95-100% ulatuses lähtunud õppeprogrammide 

valikul koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, toetades õppeprogrammide läbimisel 

õppe- ja kasvatustegevuse eesmärki “Mina ja keskkond”. Õppe- ja kasvatustegevuse 

korraldamisel valitakse valdkonna temaatika lähtudes lapse igapäevaelust, näiteks loodus- 

ja tehiskeskkond, millest tulenevalt suunatakse last ümbritsevat keskkonda märkama ja 

kogema läbi aistingute ning käelise tegevuse. Antud tegevuste käigus suunatakse last 

küsimusi esitama, mille tulemusena tekib õpetajaga tihe arutelu järelduste tegemiseks. 

Lasteaiad on osalenud õppepäevadel ka omafinantseeringuga. Kõige rohkem on antud 

võimalust viie aasta jooksul kasutanud Tartu maakonna munitsipaallasteaiad, mõnevõrra 

vähem Tartu linna munitsipaallasteaiad. Küsitluses vastanud Tartu linna eralasteaedadest 

pea pooled pole õppepäevadel omafinantseeringul osalenud. Põhjuseks võib olla rahaliste 

vahendite puudus või piisavalt mitmekesine õppekava, lõimides selle tihedalt õuesõppega. 

Küsitluses osalenud Tartu maakonna ja linna lasteaiad on mitmel korral õppeprogrammides 

osalemiseks kasutanud Keskkonnainvesteeringute poolt eraldatud toetusi (joonis 8). 

 

 

Joonis 8. Keskkonnainvesteeringute keskuse poolt eraldatava toetuse kasutamine 

keskkonnahariduse kinnistamiseks Tartu maakonna lasteaedades. 

 

Ankeetküsitluses osales ka selliseid lasteaedasid, kes polnud teadlikud KIKi poolt 

eraldatavatest toetustest või ei pidanud toetuse taotlemist õppeprogrammide läbimiseks 

vajalikuks. 
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Tartu maakonna munitsipaallasteaed. Tartu linna munitsipaallasteaed. Tartu linna eralasteaed.
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Üheks aktuaalsemaks lasteaedade mõjutajaks õppeprogrammide läbimisel on hetkel endiselt 

laialdaselt leviv COVID-19 viirus. Küsitluses osalenud lasteaedadest 68% tõdesid, et 

koroonaviiruse levik ja sellega seotud piirangud on oluliselt mõjutanud osalemist 

õppeprogrammides, 32% vastanutest vahet ei täheldanud. Antud viiruse leviku tõttu on 

kannatajateks nii keskkonnaharidusprogramme pakkuvad keskused kui ka nende kasutajad. 

Küsitlusest lähtuvalt on koroonaviiruse levik ja sellega seotud piirangud lasteaedade 

võrdluses enim mõjutanud Tartu maakonna munitsipaallasteaedasid (joonis 9). 

 

 

Joonis 9. Koroonaviiruse levik ja sellega seotud piirangute mõju õppeprogrammides 

osalemisele. 

 

 

3.2.4. Tartu maakonna lasteaedade tagasiside ja ettepanekud läbitud 

õppeprogrammidele 

 

Ankeetküsitlus sisaldas mitmeid küsimusi, mis puudutasid nii rahulolu läbitud 

õppeprogrammidega kui ka ettepanekuid õppeprogrammide täiendamiseks. Küsitlusest 

selgus, et 69% vastanutest olid õppeprogrammidega väga rahul, 28% rahul ja kõigest 3% 

ehk üks vastanutest märkis, et ei ole läbitud õppeprogrammiga rahule jäänud. Lisaks uuriti 

Tartu maakonna lasteaedadelt, kas õppeprogramme pakkuvad keskkonnahariduskeskused 

soovivad lastelt ja/või õpetajatelt peale programmi läbimist õppeprogrammi kohta 

tagasisidet (joonis 10). 
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Joonis 10. Õppeprogrammide tagasisidestamine laste ja/või õpetajate poolt peale programmi 

läbimist. 

 

Läbiviidud küsitluse andmetest tulenevalt võib väita, et suur osa õppeprogramme 

pakkuvatest keskkonnahariduskeskustest soovivad lastelt ja/või õpetajatelt peale 

õppeprogrammi läbimist tagasisidet. 12 lasteaeda 39-st ehk 31% vastasid, et nende lasteaialt 

pole õppeprogrammi läbimise järgselt tagasisidet küsitud. Üks lasteaed märkis ära, et KIKi 

poolt rahastatavas keskkonnaharidusprogrammide projekti lõpparuandes on 

tagasisidestamisel oluline osa. Õppeprogrammide tagasisidestamisest tulenevalt uuriti, kas 

keskused on lasteaedade poolt välja käidud mõtete ja ettepanekute valguses 

õppeprogrammide sisu teadaolevalt uuendanud või parandanud (joonis 11). 

 

 

Joonis 11. Teadaolevalt õppeprogrammide sisu uuendamine või parandamine lähtudes 

lasteaedade tagasisidest. 
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74% (n=29) vastanutest tõdes, et ei oska antud küsimusele vastata, 10% lasteaedadest vastas, 

et õppeprogrammide sisu ei ole uuendatud ega muudetud vastavalt antud tagasisidele, 16% 

(n=6) lasteaedadest väitsid, et keskused on tagasiside arvesse võtnud ning õppeprogramme 

sellest tulenevalt täiustanud. 

Lasteaedadelt küsiti, milliseid teemasid võiksid õppeprogrammid rohkem käsitleda, 12 

lasteaeda ütlesid, et nende jaoks on pakutavaid õppeprogramme erinevate teemadega palju. 

Õppeprogrammid on eriilmelised, huvitavad ja mitmekesised ning midagi konkreetset, 

millest puudust tuntakse, välja tuua ei osatud. Ülejäänud lasteaiad leiavad, et rohkem võiksid 

kajastust leida järgmised teemad: 

• keskkonna- ja loodushoid, looduskaitse, säästlik mõtteviis; 

• kliimamuutus; 

• energia tootmine ja transport; 

• linn kui elukeskkond; 

• praktiliste võimaluste loomine õppeprogrammi läbimisel, käeline tegevus; 

• loomade ja taimedega praktiline tegutsemine/toimetamine; huvitavad teadmised ja 

faktid looma- ja/või taimeriigis; 

• mahekasvatus; mesindus; kalandus; 

• mõni programm spetsiaalselt erivajadustega lastele; 

• elurikkus ja keskkonna olukord meie kodukandis; 

• põhjus-tagajärg seosed programmides; 

• prügimajandus; taaskasutus 

• rahvakultuuri edendavate teemade käsitlus. 

Ettepanekutena täiendavates kommentaarides tõid lasteaiad välja, et kahjuks on KIKi poolt 

eraldatav toetus ühe rühma kohta aasta-aastalt vähenenud, samas transport/programmid on 

kallinenud (võimalused kitsenevad) ja seetõttu peab kas 1) valima lähemaid sihtkohti ja 

soodsamaid programme 2) leidma raha omafinantseeringuks. Peamiseks murekohaks 

lasteaedadele on eraldatavad toetused, paljud lasteaiad sooviksid, et KIKi lihtsustatud 

programmi rahastus laieneks ka noorematele vanuserühmadele, eriti just 5- ja 6aastastele 

lastele, mitte ainult koolieelikutele. Puudust tuntakse tasust, mida varem olevat 

projektijuhile projekti läbiviimise ja aruande kirjutamise eest makstud. 
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Kuna koolieelne iga on väga oluline etapp väärtuste ja hoiakute arengus, siis toodi välja ka 

keskkonnateema olulisus ning lasteaiaõpetaja vastutus tulevaste ühiskonnaliikmete 

keskkonnahoiakute kujundamisel - kui pädev on õpetaja, et lastele õpetada süvitsi ja 

terviklikult erinevaid keskkonda puudutavaid valdkondi, sealjuures neid omavahel 

seostades. Lasteaia õpetaja tajub, et hetkel on erinevate teemade läbimine pinnapealne ja 

liiga faktipõhine, mis ei pruugi kujundada austusväärset ja hoolivat suhtumist kogu 

ümbritsevasse keskkonda. Tähelepanu tuleks pöörata õpetajate koolitamisele ning 

terviklikuma keskkonnatunnetuse loomisele, kaasa arvatud tarbimisühiskonna ja 

majandusnäitajatele orienteeritud majandusmudeli ümbermõtestamisele, küll aga vajab 

antud teema riiklikul tasandil arutamist ja kokkuleppeid. 

 

 

3.3. Intervjuu Eesti Keskkonnahariduse Ühingu liikmega 

 

Järgnev alapeatükk põhineb Anne Kivinukk-i ja töö autori vahelisel meilivahetusel. 

Anne Kivinukk on Eesti Keskkonnahariduse Ühing Etalon juhatuse liige, olles aastatel 2019-

2021 projekti “Heatasemelist keskkonnaharidust tagava ja arengut toetava 

kvaliteedisüsteemi algatamine” juht. Ühing asutati 25. oktoobril, 2017. aastal, aidates ellu 

viia 2018. aastal vastu võetud keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava. Ühing liidab 

keskkonnahariduse alal tegelevaid inimesi, sooviga arendada koostöövõrgustikku ja tõsta 

keskkonnahariduse eesmärki, olles tihedas koostöös Keskkonnaministeeriumiga. 

Ühingu peamisteks väljunditeks on keskkonnahariduse ja -teadlikkuse edendamine 

ühiskonnas ning keskkonnahariduse kvaliteedi tagamine; keskkonnaharidusega tegelevate 

isikute ühendamine ning nende huvide esindamine; keskkonnaharidusega tegelevate isikute 

kutseoskuste arendamine ja keskkonnahariduse rahastamisvõimaluste laiendamine. Lisaks 

tegeleb ühing keskkonnahariduslike projektide elluviimise, õppeprogrammide hindamise, 

koolituste ja iga-aastase suvekooli korraldamisega. 

2018. aastal vastu võetud Eesti keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava raames loodi 

keskkonnahariduse kvaliteedisüsteem. Eesmärk oli saavutada ühtlane tase erineva taustaga 

keskkonnahariduskeskustes ning toetada keskkonnahariduse võrgustiku arengut - saavutada 

heal tasemel ja usaldusväärse keskkonnahariduse kättesaadavus kõikjal Eestis. 

Kvaliteedisüsteemi loomist juhib Eesti Keskkonnahariduse Ühing koostöös 
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Keskkonnaministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga, kaasates huvitatud 

osapooli – keskkonnahariduse spetsialiste, õpetajaid ja teisi. Tegevusi toetas aastatel 2019-

2021 projektipõhiselt Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), seejärel pakub püsitoetust 

Keskkonnaministeerium. 

Anne Kivinukk-i poolt varem nimetatud projekti vedamisel töötati välja ka 

keskkonnahariduslike aktiivõppeprogrammide kirjelduste kvaliteedi kriteeriumid. 

Keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kvaliteedi kriteeriumite loetelu on 

järgmine: 

• õppeprogrammi nimetus, lühitutvust ja üldandmed; 

• õppeprogrammide eesmärgid; 

• õppeprogrammi sisu ja metoodika; 

• õppekeskkond (programmi läbiviimise koht); 

• juhendajad; 

• hindamine ja tagasiside. 

Antud kvaliteedi kriteeriumite alusel loodi kvaliteedi hindamise juhend. Juhend keskendub 

õppeprogrammi kvaliteedi seisukohast olulistele võtmeelementidele nagu eesmärgid, sisu ja 

metoodika, õppekeskkond, juhendajad ning tulemuste analüüs. 

Kriteeriume täiustatakse ja muudetakse alalõpmata, kuid ei kirjutata ümber. Aeg-ajalt 

toimuvad hindajate arutelud, kus tehakse ettepanekuid hindamise juhendi ajakohasemaks 

ning loogilisemaks muutmiseks ja ilmnenud pisivigade parandamiseks. Tulenevalt sellest on 

hindamine kahe aasta jooksul muutunud täpsemaks. Seni on väljakutseks ühtlane hindamine, 

et kõik hindajad mõistaksid kriteeriume ja nende rakendamist sarnaselt. Seetõttu on 

programme hakatud varasemaga võrreldes hindama märksa rangemalt. 

Kivinukk rõhutab, et Keskkonnahariduse Ühing tegeleb üksnes aktiivõppeprogrammide 

kirjelduste kvaliteedi hindamisega, sest õppeprogrammi kvaliteedi määrab suuresti 

juhendaja, tema oskused, teadmised, väärtushinnangud ja isiksus. Hindajad selgitavad välja, 

kas programmi kirjelduses on piisavalt vajalikku infot programmi kvaliteedi kohta ning kas 

kavandatu on sobiv tulemusliku ja õppijatele huvipakkuva tegevuse läbiviimiseks. 

Kvaliteedi hindamise voor kuulutatakse välja paar korda aastas, siinkohal tuleb oma soovist 

teada anda e-maili teel (oppeprogrammid@gmail.com) ning veenduda, et hindamisele 

saadetavad programmid oleksid avalikud ja registreeritud keskkonnahariduse portaalis. 
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Iga hindamisele esitatud programm saab hindajalt tagasisidet ja vajadusel ettepanekud, 

kuidas programmi täiendada. Üht programmi saab hindamiseks esitada kaks korda. 

Hindamise eesmärk on lasteaedadele ja koolidele pakkuda võimalikult hästi läbimõeldud ja 

mitmekülgseid programme. Kvaliteedi kriteeriumidele vastavatele programmidele antakse 

märgis “Läbimõeldud programm” (joonis 1). Märgise omanikul on õigus kasutada märgist 

programmi tutvustamisel, avaldada märgis keskkonnahariduse portaalil koos vastava 

programmiga ning avaldada märgis oma kodulehel nimetatud programmi tutvustamisel. 

Õppeprogrammi kirjelduste hindamisega alustas Eesti Keskkonnahariduse Ühing 2020. 

aasta kevadel hindajate koolitusega. Alates 2020. aasta algusest on 94 keskust saatnud 

hindamisele 1041 programmi, millest 668 on saanud märgise „Läbimõeldud programm“. 

Portaali www.keskkonnaharidus.ee administraatori jagatud informatsiooni kohaselt on 

Tartumaa lasteaedadele mõeldud õppeprogramme kokku 74, millest 54 õppeprogrammi on 

tähistatud märgisega “Läbimõeldud programm”. Märgisega programmide nimekirja leiab 

aadressilt: 

https://media.voog.com/0000/0045/7498/files/M%C3%A4rgiste_register2022_01.pdf, 

märgise kehtivus on viis aastat ja hindamine on keskustele vabatahtlik. 
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4. ARUTELU 

 

Antud magistritöö eesmärgiks oli tutvuda keskkonnahariduskeskuste poolt pakutavate 

keskkonnaalaste õppeprogrammide kasutamise ja rakendamise võimalustega Tartu 

maakonna lasteaedades. Töö autor uuris Tartu maakonna lasteaedade teadlikkust erinevate 

lasteaedadele mõeldud keskkonnahariduskeskuste poolt pakutavate õppeprogrammide 

olemasolust ning võimalike toetuste kasutamisest õppeprogrammide läbimiseks. Analüüsiti, 

kas ja mil määral erinevad omavahel Tartu linna ja Tartu maakonna lasteaedade 

keskkonnahariduslike õppeprogrammide kasutus. Samuti uuriti, kas ja milliseid 

keskkonnahariduskeskuste õppeprogramme Tartu maakonna lasteaedade õppetöös 

kasutatakse ning milline on lasteaedade tagasiside läbitud programmidele. Käesolevas 

peatükis arutletakse ja hinnatakse, kuidas tulemused toetasid seatud uurimisküsimusi ja 

milliseid järeldusi saadud tulemuste põhjal on võimalik teha. Samuti annab töö autor 

mõningaid praktilisi soovitusi ning toob vajadusel välja edasise uurimise vajadusi. 

Saamaks ülevaadet mitteformaalse keskkonnahariduse lõimimisest ja rakendamisest 

alushariduses Tartu maakonna lasteaedades, viis töö autor läbi veebipõhise ankeetküsitluse, 

mille käigus uuriti lasteaedade keskkonnaalaseid õpiväljundeid ning aktiivõpet toetavaid 

õppeprogramme. Samuti tutvuti töö käigus Eesti alusharidust ja keskkonnaalast haridust 

käsitleva seadusandluse, erinevate strateegiate ning arengukavadega, võrreldes neid teiste 

Euroopa Liidu liikmesriikide omadega. Eestis on formaalharidus reguleeritud Koolieelse 

lasteasutuse riikliku õppekavaga, mitteformaalharidus on peamiselt 

Keskkonnaministeeriumi, Eesti Keskkonnahariduse Ühingu ning loodus- ja 

keskkonnahariduskeskuste hallata. Siinkohal vajab mainimist Sihtasutus 

Keskkonnainvesteeringute keskus, kes on peamiseks keskkonnaprojektide rahastajaks ning 

keskkonnahariduslike õppeprogrammide jaoks toetuste väljastajaks. 

Küsitlus edastati kokku 65-le Tartu maakonna lasteaiale, kellest vastanuid oli 44. Tartu linna 

eralasteaiad olid esindatud 10 korral, Tartu linna munitsipaallasteaiad 15 ning Tartu 

maakonna munitsipaallasteaiad 19 korral. Küsitluste tulemustest selgus, et 91% vastanud 

lasteaiaõpetajatest on eelkooliealiste lasteaiarühmadega viimase viie aasta jooksul osalenud 

kas ühel või mitmel korral keskkonnahariduslikes õppeprogrammides. Osalemise põhjuseid 
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on palju, näiteks on õpetajad veendumusel, et mitteformaalne keskkonnaharidus aitab lastel 

kujundada keskkonnasõbralikku mõtteviisi, laiendades nende silmaringi nii looduse kui ka 

keskkonna teemadel, sealjuures kogudes teadmisi läbi praktilise ja käelise tegevuse. Ka 

keskkonnahariduse uurijad ja praktikud peavad keskkonnahariduse seisukohalt oluliseks 

varases lapsepõlves kogetut (Samuelsson, Kaga 2008). Mitmed uuringud on seostanud laste 

looduses läbielatud positiivseid kogemusi täiskasvanueas erinevate 

keskkonnaprobleemidega tegelemisega ning keskkonnakäitumise juurutamisega (Wells, 

Lekies 2006; James, Bixler, Vadala 2010; Rosa, Profice, Collado 2018). 

Õppeprogrammide valikul lähtuvad õpetajad suuresti kahest aspektist, esiteks 

õppeprogrammi sisust ja teiseks programmi pakkuva keskuse asukohast. Mitteformaalset 

loodus- ja keskkonnaharidust pakuvad Eestis kokku 165 erinevat organisatsiooni või 

keskkonnahariduskeskust, millest 21 asuvad Tartu maakonnas. KIKi projektikoordinaatori 

sõnade kohaselt soovivad lasteaiad osaleda ka kaugemal (üle Eesti) asuvate 

keskkonnahariduskeskuste poolt pakutavates õppeprogrammides, eelkõige aktiivõppe 

toetamiseks, silmaringi avardamiseks ning mitmekülgse õppe kavandamiseks, et saada 

ülevaade erinevatest pakutavatest võimalustest. Sellest tulenevalt jääb tihtipeale eraldatud 

toetustest väheseks, eriti kui õppeaasta vältel mitmel korral õppeprogramme külastada. 

Keskkonnahariduskeskuste asukohast võivad enim mõjutatud olla Tartu maakonna 

munitsipaallasteaiad, olenevalt nende paiknemisest. Maakonna lasteaedadel on peaaegu alati 

vajalik transpordi olemasolu, et õppeprogramme pakkuvasse keskusesse kohale saada, tuues 

lisaks kaasa endaga veel eraldi finantsilise väljamineku. Seevastu linnas asuvate lasteaedade 

transpordivajadus nii suur ei ole. Paljud keskkonnahariduskeskused asuvad linna piirides 

(Teaduskeskus AHHAA; Tartu Ülikooli botaanikaaed; Tartu loodusmaja ja teised) ning 

ligipääs nendeni on tagatud kasvõi ühistransporti kasutades. 

Mitmed lasteaiad tõid küsitluses välja, et toetuste summad on väikesed ja mõeldud ainult 

eelkooliealistele lasteaiarühmade õppeprogrammides osalemiseks, kuigi õpetajad sooviksid 

programmides osa võtta ka nooremate lasteaiarühmadega. Toetuse piirmäära on vähendatud 

veelgi, 2022. aasta seisuga on toetuse summaks 200 eurot varasema 250 euro (2021. aastal) 

asemel lasteaia kohta aastas (Lasteaia ja põhikooli… 2022). Lasteaedade poolt tuli ettepanek 

KIKle, et sihtasutus taastaks varasema toetuse süsteemi, kus oli võimalik toetust taotleda ka 

noorematele lasteaiarühmadele. Kuigi õpetajaid tahaksid laste aktiivõpet veelgi rohkem 
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mitmekesistada ning laste jaoks huvitavamaks muuta, siis kahjuks jääb tihti osalus rahaliste 

vahendite puudumise tõttu ära. 

Töö autor on peatükis „Keskkonnahariduskeskused Tartumaal“ (peatükk 1.6.) nimetanud 

mitmeid erinevaid mitteformaalset keskkonnaharidust pakkuvaid keskuseid ja nende 

õppeprogramme. Ühe keskusena on välja toodud Eesti Maaülikooli maaehituse ja 

veemajanduse õppetool, kes viib läbi erinevaid vee- ja vesiehitusalaseid õppeprogramme, 

mille sihtrühmaks on nii põhikooli - kui ka gümnaasiumi õpilased. Eesti Maaülikool kui 

roheline ülikool keskendub jätkusuutlikule arengule, tagades inimeste kõrge elukvaliteedi 

ning puhta elukeskkonna nii praegu kui ka tulevikus. Rohelise ülikooli põhimõteteks on 

lõimida jätkusuutliku arengu põhimõtteid õpetamisprotsessi, tõstes keskkonnateadlikkust ja 

-haridust (Eesti Maaülikool 2017). Antud magistritöös on korduvalt välja toodud väide, et 

lapse arengus on olulisel kohal esimesed viis eluaastat, mil arenevad lapse baasoskused 

(OECD 2018), olles aluseks üldisele heaolule ja arengule. Eelpool nimetatud aspektidest 

lähtuvalt teeb töö autor Eesti Maaülikoolile ettepaneku kaaluda õppeprogrammide 

väljatöötamist, mille sihtrühmaks on eelkooliealised lapsed. Tutvustades neile kestliku 

arengu põhimõtteid läbi praktilise tegevuse (põhjus, tagajärg ja nendevahelised seosed), 

kujundatakse laste mõtteviisi ja käitumisharjumusi keskkonnasäästlikumaks ning seeläbi 

äratatakse huvi tulevastes maaülikooli tudengites. 

Õppeprogrammide läbimise seisukohalt on olulisel kohal KIKi poolt eraldatavad toetused. 

Viimase viie aasta jooksul on KIKi toetust kasutanud kokku 87% õppeprogrammidel 

osalenud lasteaedadest, mõni neist vaid ühel korral, kuid suurem osa lausa mitmel korral. 

KIK koostöös Keskkonnaministeeriumi, Eesti Keskkonnahariduse Ühingu ja 

keskkonnaharidus.ee portaaliga korraldavad aastas mitmel korral erinevaid infopäevi ja 

konverentse, et toetuse taotlejaid ja õppeprogrammide pakkujaid kokku viia. Küsitluse 

tulemustest selgus, et 10% õppeprogrammidel osalenud lasteaedadest ei ole teadlikud KIKi 

poolt eraldatavatest toetustest. 5% toetuste mitte kasutajatest on õppepäevadel ja/või 

õppeprogrammides osalenud omafinantseeringuga. Lasteaedade teadmatus pakutavate 

toetuste kohta võib olla tingitud vähesest osalusest infopäevadel ning meili teel saadetud 

reklaamitava teabe eiramisest. Kuna kõik Tartu maakonna lasteaiad ankeetküsitlust ei 

täitnud, siis teadlikkus toetustest võib olla veelgi madalam. Seega on olukorra 

parandamiseks vajalik kõikide lasteaedade põhjalikum ja personaalsem informeeritus ning 

veendumine, et õppepäevade ja konverentside info jõuaks sihtrühmani. Suurem 
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informeeritus loob paremad võimalused pakutavate toetuste kasutamiseks, luues lastele 

võimaluse õppeprogrammides osaleda mitmel korral aastas. 

Magistritöö üheks eesmärgiks oli küsitluse abil välja selgitada, kas ja mil määral erinevad 

Tartu linna munitsipaal- ja eralasteaiad Tartu maakonna lasteaedadest keskkonnaalase 

mitteformaalse hariduse lõimimise seisukohalt alushariduses. Antud magistritöös on 

mitteformaalset keskkonnaharidust kajastatud läbi õppeprogrammides osalemise. 

Looduspõhised õppeprogrammid varajases eas võivad pakkuda otseseid loodusrikkaid 

kogemusi erinevate eesmärkidega, sealhulgas loodusmaailma põhilise väärtustamise 

arendamine (Larimore 2016) ja sellega seotud arenguhüvede toetamine väikelaste 

kokkupuutel loodusega. Ankeetküsitluse vastajad jagunesid järgnevalt: 44-st lasteaiast 26 

kuulusid Tartu linna (11 eralasteaeda ning 15 munitsipaallasteaeda) ja 18 Tartu maakonna 

munitsipaallasteaedade koosseisu. Antud tulemustest ei selgunud olulisi erinevusi 

mitteformaalse keskkonnahariduse andmisel Tartu linna ja maakonna lasteaedade vahel. 

Enamus lasteaedadest kasutavad kõiki olemasolevaid vahendeid ja võimalusi, et 

mitmekesistada eelkooliealiste ja ka nooremate laste igapäevast õppetööd, arvestades 

koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas välja toodud nõuetega “Mina ja keskkond”. 

Lisaks õppeprogrammides osalemisele viivad õpetajad regulaarselt läbi õppekäike 

loodusesse. Ainsaks erinevuseks küsitluses esitatud küsimuste põhjal saab välja tuua 

õppeprogrammide valikul aluseks võetud näitajad. Tartu maakonna munitsipaallasteaedade 

vastustest selgub, et programmide valikul on neid teistest lasteaedadest mõnevõrra rohkem 

mõjutanud keskuste asukohad. Tihtipeale vajavad Tartu linnast väljaspool asuvad lasteaiad 

enam transpordi võimalust (võimalusel kasutatakse ka valla poolt pakutavat transporti) kui 

Tartu linna lasteaiad, tulenevalt ka sellest, et suur osa keskustest asub ka Tartu linnas, kus 

on läbimõeldud ühistranspordiga liiklemise võimalus. Lasteaiad tõid küsitluses välja, et 

rahalise toetuse suurendamise tulemusena osaleksid nad õppeprogrammides tihedamini kui 

seda senini tehtud on. Võimalik, et ka lapsevanemad oleksid nõus toetama rahaliselt 

lasteaedasid, et katta kaasnevad transpordikulud hariduskeskustesse. Antud väide vajaks 

edasist uurimist. 

Kuigi antud töö kirjutamise ajal on COVID-19 viiruse levikuga seoses piiranguid 

leevendanud, siis viimasel paaril aastal on tugevat mõjutust tunda saanud nii lasteaiad kui 

ka keskkonnahariduskeskused. Küsitluses osalenud lasteaedades ligi 70% vastas, et 

viirusega seotud piirangud on olulist mõjutanud osalemist õppeprogrammides, enim tõdesid 
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mõju Tartu maakonna munitsipaallasteaiad. Mõjutused võivad olla tingitud Eesti Vabariigi 

Valitsuse poolt vastu võetud piirangutest, mis määravad ekskursioonigruppide suuruseid 

keskustes, jälgides rangelt indiviidide hajutatust. Samuti olid lasteaiad väga pikalt lastele 

sisuliselt suletud, kuna lapsi soovitati võimalusel kodus hoida. Avatud olid enamasti 

valverühmad eesliini töötajate lastele. Lisaks on õppeprogrammides osalemist mõjutanud 

personali haigestumine lasteaedades ja keskustes ning lasteaias kohalkäijate arv. 

Koroonaviirusest puutumata pole jäänud ka Tartu linna lasteaiad, nii era kui ka munitsipaal. 

Seetõttu on käesoleval aastal kooliminevad lapsed jäänud keskkonnahariduslikest 

õppeprogrammidest eemale. Keeruline on hinnata, kui palju erinevad nende laste 

väärtushinnangud ning mõtteviis teiste laste omadest, kes varasematel aastatel said 

õppeprogrammidest aktiivsemalt osa võtta. Töö autor toob välja, et täpsema ülevaate 

saamiseks ning olukorra hindamiseks ning järelduste tegemiseks on vajalik läbi viia uuring 

Keskkonnaministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi koostööl, suunates see 

spetsiaalselt lasteaedadele. 

Tulenevalt KIKi soovist saada antud lõputööst sisendit ja ülevaadet, lisas töö autor 

ankeetküsitlusse õppeprogrammidega rahulolu puudutavad küsimused. Küsitlusest selgus, 

et üle poolte vastanutest on õppeprogrammidega väga rahul, vaid 3% näitas üles 

rahulolematust. Antud tulemustest saab järeldada, et õppeprogrammid on täitnud oma 

eesmärgid. Ankeetküsitlusele vastanud lasteaiaõpetajatest 31% tõdes, et peale 

õppeprogrammide läbimist ei ole keskused õppeprogrammile tagasisidet soovinud. Töö 

autor leiab, et õppeprogrammide tagasisidestamine on oluline aspekt õppeprogrammide 

puuduste likvideerimiseks, kvaliteedi tõstmiseks ja parendamiseks. Siiski valdav osa 

lasteaedasid (63%) väitsid, et tagasiside on olnud olulisel kohal õppeprogrammide läbimisel, 

kuid teadaolevalt on vaid väheste lasteaedadeni jõudnud informatsioon, et keskused on 

tagasisidega arvestanud ning programme parandanud. Töö autor leiab, et tagasisidestamist 

tuleks tõhustada ning seda rohkem õppeprogrammide loomisel arvesse võtta, et ka lasteaiad 

tunneksid tagasisidestamise olulisust ja vajalikkust. Mil moel seda hetkel tehakse ja 

õppeprogrammide loomisel arvesse võetakse, ei oska töö autor hetkel vastata ning antud 

teema vajaks edaspidist uurimist. 

Lasteaedade poolt tuli ka mitmeid ettepanekuid seoses õppeprogrammides kajastatavate 

teemadega, enim tähelepanu köitsid põhjus-tagajärg seosed programmides, programmid 

erivajadustega lastele ning energia tootmine ja transport. Välja toodi ka teemade 
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pinnapealsus ja faktipõhisus, mis ei pruugi kujundada hoolivat ja säästvat suhtumist 

ümbritsevasse keskkonda. Parandades ja järjepidevalt uuendades pakutavaid 

õppeprogramme, võimaldatakse lastele mitmekülgsemat ja kaasajastatuma informatsiooni 

kättesaadavust, muutes mitteformaalse keskkonnahariduse lõimimise olulisust aktiivõppesse 

veelgi enam. Õppeprogrammide kaasajastamise kõrval on olulisel kohal ka õpetajate 

koolitamine ja enesearendus päevakajaliste keskkonda puudutavate teemade valguses. 

Eelkooliealine laps on suuresti mõjutatav täiskasvanute poolt, seega on väga oluline, et 

kõigile lastele mõeldud kvaliteetse hariva sisuga õpet tagavad kõrgelt kvalifitseeritud 

töötajad (European Commision et al. 2019). 

Gea Kiiver-i sõnul viib Keskkonnaministeerium keskkonnaalase hariduse käekäigu 

jälgimiseks iga aasta või kahe tagant läbi uuringut, mille käigus hinnatakse keskkonna ja 

jätkusuutliku arengu rakendamist mitteformaalses keskkonnahariduses. Peamised uuringud 

on siiski suunatud kas keskkonnahariduskeskuste õppeprogramme läbiviivatele 

spetsialistele või koolide õpetajatele, et hinnata nende pädevust. Keskkonnaministeeriumi 

kodulehel oleva informatsiooni kohaselt ei ole läbi viidud uuringut, mis hõlmaks 

mitteformaalset keskkonnaharidust alushariduses. Küll aga on 2018. aastal läbi viidud 

üleüldine OECD rahvusvahelise alushariduse ja laste heaolu uuring, mis hõlmab ka Eestit. 

Kuna Eesti on kogu maailmas tunnustatud oma kõrgetasemelise ja õiglase haridussüsteemi 

poolest (OECD 2020), siis Haridus- ja Teadusministeerium koostöös 

Keskkonnaministeeriumiga võiks samuti teatud aja möödudes läbi viia uuringu, mis 

keskendub peamiselt just eelkooliealiste laste mitteformaalsele keskkonnaharidusele 

alushariduses. Uuringu tulemusena saadakse ülevaade valitsevast olukorrast ning kvaliteedi 

parandamise vajalikkusest ning väljundid korrektuuride sisse viimiseks, sealjuures hinnates 

ka lasteaiaõpetajate kvalifitseeritust antud teemade rakendamisel, kuna kvaliteetse 

keskkonnahariduse alushariduses määrab suuresti õpetaja pädevus. 

Antud töö raames läbiviidud intervjuude ja küsitluse tulemustele toetudes võib järeldada, et 

mitteformaalne keskkonnaharidus on alushariduses viimasel aastakümnel olnud 

tõusutrendis. Tähelepanu on pööratud eelkooliealiste laste säästliku keskkonnaalase 

mõtteviisi kujundamisele, teadlikkuse tõstmisele, seoste loomisele ning ümbritseva 

märkamisele. Magistritöö tulemusena selgus, et vajalik on läbi viia uuring, mis hõlmaks 

mitteformaalset keskkonnaharidust alushariduses eelkooliealiste laste hulgas. Uuringu 

tulemusena saab luua võrdse aluspõhja kõikidele kooliminevatele lastele, hetkel selline 



51 

 

ülevaatlik uuring nii antud sihtrühmale kui ka teiste kooliastmete õpilastele puudub. Samuti 

peab töö autor oluliseks Haridus- ja Teadusministeeriumi suuremat kaasatust kogu 

keskkonnaalase hariduse lõimimisel lasteaedades. Suurendada tuleb ka teiste riigiasutuste 

ning omavalitsuste tähelepanu antud valdkonnale. Praegu on keskkonnahariduse võrgustik 

tekkinud suuresti edendajate omaalgatusel, näiteks Keskkonnaamet koostöös KIKi ja Eesti 

Keskkonnahariduse Ühinguga seisab selle eest, et kvaliteetne mitteformaalne 

keskkonnaharidus oleks kättesaadav ning ajakohane, moodustades suure osa lapse 

aktiivõppest alushariduses. Võrgustiku edasisel arendamisel ja ühtse mudeli loomisel nii 

õpetamisprotsessis kui ka keskkonnateadlikkuse taseme hindamisel on oluline määratleda 

selgesti riigiasutuste rollid ja kaasata protsessi kõik osapooled. 

Teadlikuma põlvkonna kasvatamiseks ning nende mõtteviisi keskkonnateadlikumaks 

kujundamiseks juba esimesest haridusastmest alates on vajalik mitte ainult Eesti vaid ka 

kogu Euroopa Liidu liikmesriikide ja teiste riikide õppekavadesse sisse tuua punktid ja 

eesmärgid, mis kajastavad keskkonnaharidust ja selle lõimimist kõigis kooliastmetes. 

Samuti tuleb reguleerida keskkonnahariduse edendajate ja riiklike instutsioonide 

tööülesanded ning seejärel nende koostöö, moodustades tiheda, üksteist toetava võrgustiku, 

mille tulemusena tagatakse lastele võimalikust parim aluspõhi keskkonnahariduses. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli saada ülevaade keskkonnahariduskeskuste poolt 

pakutavate õppeprogrammide kasutamisest Tartu maakonna lasteaedades, mille käigus 

selgitati välja keskkonnahariduskeskuste roll eelkooliealiste laste keskkonnaalase 

teadlikkuse tõstmisel. Eesmärkide täitmiseks sõnastati neli uurimisküsimust: 

1) Milline on Tartu maakonna lasteaedade teadlikkus erinevate lasteaedadele mõeldud 

keskkonnahariduskeskuste poolt pakutavate õppeprogrammide olemasolust ning 

võimalike toetuste kasutamisest programmide läbimiseks? 

2) Kas ja milliseid keskkonnahariduskeskuste õppeprogramme Tartu maakonna 

lasteaedade õppetöös kasutatakse ning milline on tagasiside läbitud 

õppeprogrammidele? 

3) Kas ja mil määrab erineb Tartu linna ja Tartu maakonna lasteaedade 

keskkonnahariduslike programmide kasutus? 

4) Kas ja mil moel hinnatakse keskkonnahariduskeskuste poolt pakutavate 

õppeprogrammide sisu. 

Selleks, et teada saada, milline on Tartu maakonna lasteaedade teadlikkus erinevate keskuste 

poolt pakutavate õppeprogrammide olemasolust ja toetuste võimalustest, viidi läbi 

laiapõhjaline ankeetküsitlus Google Forms vahendusel, perioodil 26. oktoober 2021- 06. 

detsember 2021. Küsitluses osales 44 Tartu maakonna lasteaeda 65-st. Samuti viidi läbi 

intervjuu KIKi projektikoordinaatoriga, et saada ülevaade läbitud õppeprogrammide ja 

nende jaoks eraldatud toetuste kohta. Lisaks oli töö autor tihedas meilivahetuses Eesti 

Keskkonnahariduse Ühingu liikmega, kogudes informatsiooni õppeprogrammide kvaliteedi 

ja nende hindamise kohta. 

Küsitlusest selgus, et 91% vastanutest on teadlikud neile suunatud keskkonnaalastest 

õppeprogrammidest, mille kaudu on loodud võimalus mitmekesistada eelkooliealiste ja ka 

nooremate laste aktiivõpet, kujundades ja suurendades seeläbi laste teadlikkust neid 

ümbritsevast keskkonnast. Tulemustest selgus, et enamus küsitluses osalenud lasteaedadest 

on kursis KIKi poolt eraldatavate toetustega ning kasutavad neid regulaarselt, vaid 10% 

vastanutest ei olnud teadlik võimalikest toetustest, mis on lasteaedadele mitteformaalse 
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keskkonnahariduse täiustamiseks suunatud. Kuigi ankeetküsitlus saadeti kõikidele Tartu 

maakonnas tegutsevatele lasteaedadele (välja arvatud algkoolide koosseisus olevad 

lasteaiad), siis vastanuid oli märksa vähem, sellest tulenevalt võib tegelik teadlikkus 

toetustest olla veelgi madalam. Selleks, et keskkonnahariduse lõimimine alushariduses 

paraneks ning teadmised laieneksid, on tarvilik kõikide lasteaedade parem informeeritus nii 

erinevate õppeprogrammide kui ka toetuste võimaluste ja piirmäärade osas. Arvesse võttes 

seda, et toetuste piirmäär on aasta - aastalt vähenenud (aastal 2022 on keskkonnateadlikkuse 

lihtsustatud programmi toetuse piirmäär 200 eurot lasteaia kohta aastas), siis 

kõrgetasemeline informeeritus muutustest ja võimalustest on äärmiselt vajalik. Antud 

magistritöö tulemuste põhjal võib väita, et küsitluses osalenud Tartu maakonna ja linna 

lasteaedade teadlikkus nii õppeprogrammide võimalustest kui ka rahalistest toetustest on 

aastal 2021 valdavalt kõrgel tasemel. 

Keskkonnaalaste õppeprogrammide valikul on suureks abiks veebikeskkond 

www.keskkonnaharidus.ee, mis koondab kokku kõik üle Eesti asuvad 

keskkonnahariduskeskused ja nende õppeprogrammid. Õppeprogrammides osalemise 

põhjuseid on palju - protsessi käigus kujundatakse laste keskkonnasõbralik mõtteviis; 

avardatakse silmaringi; kinnistatakse teoreetilisi teadmisi läbi praktilise tegevuse ning 

tõstetakse laste üldist teadlikkust neid ümbritseva keskkonna toimimisest nii lokaalsel kui 

ka globaalsel tasandil. Peamiselt valitakse õppeprogramme nende sisu ning programme 

pakkuva keskuse asukoha järgi. 

Tartu linna ja maakonna lasteaedade õppeprogrammides osalemises märkimisväärseid 

erinevusi ei esine, õppeprogramme kasutatakse ühtse eesmärgi täitmiseks - koolieelse 

lasteasutuse riiklikus õppekavas toodud teema „Mina ja keskkond“ mitmekesistamiseks ja 

täiustamiseks läbi aktiivõppe. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel valitakse valdkonna 

temaatika lapse igapäevaelust, suunates last ümbritsevat märkama ja kogema läbi aistingute 

ja praktilise tegevuse. Ankeetküsitlusest selgus, et 97% vastanutest on läbitud 

õppeprogrammide laialdase valiku ja sisuga rahul või koguni väga rahul. Ettepanekutena 

toodi välja teemad (kliimamuutus, mesindus, kalandus, mahekasvatus, põhjus-tagajärg 

seosed programmides ja palju teisi teemasid), mis võiksid siiski rohkem kajastust leida. 

Teadlikuma põlvkonna kasvatamiseks ja säästlikuma mõtteviisi edasi andmiseks lapse 

varajases eas, on vajalik kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide ja ka teiste riikide 

õppekavadesse lõimida keskkonnaharidust tagavad ja abistavad suunised alates 
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alusharidusest. Ka väikseimad muutused viivad meid ühiskonnana edasi ning koos 

järjepidevalt keskkonnateadlikkuse edendamise nimel tegutsedes on meil võimalik 

ümbritsevat keskkonda hoida ja säilitada, et ka järeltulevatel põlvedel oleks, mida nautida.  
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Lisa 1. Küsitluse ankeet 

 

Küsimustik teemal "Mitteformaalse keskkonnahariduse andmine eelkooliealistele 

lastele Tartu maakonna lasteaedades". 

* Kohustuslik 

Tere! 

Olen Eesti Maaülikooli keskkonnakorralduse ja -poliitika õppekava magistrant Cristina 

Kadai ning olen tegemas lõputööd teemal: “Mitteformaalse keskkonnahariduse andmine 

eelkooliealistele lastele Tartu maakonna lasteaedades”. Küsimustiku eesmärk on välja 

selgitada, kui laialdaselt ja milliseid õppeprogramme kooliealiste lasteaiarühmade seas 

keskkonnaalase õppe toetamiseks kasutatakse. 

Küsimustiku täitmiseks kulub ligikaudu 15-20 minutit. 

1. Teie lasteaia nimi on? * 

 

2. Teie lasteaed on? * 

Märkige ainult üks. 

 Tartu linna munitsipaallasteaed. 

 Tartu linna eralasteaed. 

 Tartu maakonna munitsipaallasteaed. 

 Tartu maakonna eralasteaed. 

 

3. Kas Teie lasteaed on koolieelsete lasteaiarühmadega osalenud viimase 5a. jooksul 

keskkonnahariduslikes õppeprogrammides? * 

Märkige ainult üks. 

 Jah. (Liikuge küsimuse 9 juurde) 

 Ei. (Liikuge küsimuse 4 juurde) 
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lisa 1. järg 

4. Miks Teie lasteaed ei ole senini õppeprogrammides osalenud? * 

Märkige kõik sobivad. 

 Õppeprogrammide sisu ei ole vastanud ootustele. 

 Transpordi võimaluse puudumise tõttu. 

 Rahaliste vahendite puudumise tõttu. 

 Toetuste summa ei kata valitud õppeprogrammi. 

 Abikäte puudus, kes lastega kaasa tuleksid. 

Muu:  

 

5. Millistel põhjustel võiks olla Teie lasteaed tulevikus huvitatud õppeprogrammides 

osalemisest? * 

Märkige ainult üks. 

 Piisav rahaline toetus. 

 Õppeprogramm sisaldab ka transporti. 

 Õppeprogrammides kajastatava teema uudsus. 

 Võimalikest programmidest parem informeeritus. 

 Lastevanemate suurem kaasatus saatjatena. 

 Muu: 

 

6. Milliseid alternatiivseid lahendusi pakub Teie lasteaed õppeprogrammide asemel?* 

Märkige kõik sobivad. 

 Rohkem õuesõpet. 

 Iseseisvad õppekäigud looduses. 

Muu:   
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lisa 1. järg 

7. Kas Teie lasteaed on osalenud omafinantseeringuga õppepäevadel viimase 5 aasta 

jooksul? * 

Märkige ainult üks. 

 Jah, mõnel korral. 

 Jah, ühel korral. 

 Ei ole. 

 

8. Kas ja kui palju on koroona viiruse levik ja sellega seotud piirangud mõjutanud 

õppeprogrammides osalemist? * 

 

 

 

 

Liikuge küsimuse 22 juurde 

 

9. Millistel põhjustel on Teie lasteaed õppeprogrammides osalenud? * 

 

 

 

 

10. Mille alusel on Teie lasteaed siiani õppeprogramme valinud? * 

Märkige kõik sobivad. 

 Õppeprogrammi pakkuva keskuse asukoha järgi. 

 Õppeprogrammi sisu järgi. 

 Lastevanemate soovituste kohaselt. 

 Varasema koostöö alusel. 

 Maksumuse alusel. 

Muu:  
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lisa 1. järg 

 

11. Millisest infoallikast on Teie lasteaed saanud õppeprogrammide kohta teavet? * 

Märkige kõik sobivad. 

Keskkonnaharidus.ee kodulehelt. 

Erinevatest sotsiaalmeedia kanalitest. 

Õppeprogramme pakkuvate keskuste kodulehekülgedelt. 

Muu:  

 

12. Kas õppeprogrammide valikul on Teie lasteaed lähtunud koolieelse lasteasutuse 

riiklikust õppekavast? * 

Märkige ainult üks. 

 Jah. 

 Ei. 

 

13. Kas koroonaviiruse levik ja sellega seotud piirangud mõjutanud 

õppeprogrammides osalemist? * 

Märkige ainult üks. 

 Jah, on mõjutanud. 

 Ei ole mõjutanud. 

 

14. Kui rahul on Teie lasteaed olnud seni läbitud õppeprogrammidega? *  

Märkige ainult üks. 

 Väga rahul. 

 Rahul. 

 Pigem ei ole rahul. 

 Ei ole üldse rahul. 

 Ei oska öelda. 
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lisa 1. järg 

 

15. Milliseid teemasid võiksid õppeprogrammid rohkem käsitleda? * 

 

 

 

16. Kas õppeprogramme pakkuvad keskused soovivad lastel ja/või õpetajatel peale 

programmi läbimist õppeprogrammi tagasisidestada? * 

Märkige ainult üks. 

 Jah, soovivad ning oleme tagasisidet andnud. 

 Jah, soovivad, kuid me ei ole tagasisidet andnud. 

 Ei ole siiani soovinud. 

 Muu: 

 

17. Kas teie arvamustega on teadaolevalt õppeprogrammide sisu 

uuendatud/parandatud? * 

Märkige ainult üks. 

 Jah, on. 

 Ei ole. 

 Ei oska öelda. 

 

18. Kas Teie lasteaed on osalenud omafinantseeringuga õppepäevadel viimase 5 aasta 

jooksul? * 

Märkige ainult üks. 

 Jah, mõnel korral. 

 Jah, ühel korral. 

 Ei ole. 
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19. Kas olete viimase 5 aasta jooksul kasutanud õppeprogrammide läbimiseks 

Keskkonnainvesteeringute keskuse poolt eraldatud toetust? * 

Märkige ainult üks. 

 Jah, mitmel korral. 

 Jah, ühel korral. 

 Ei ole olnud vajadust toetuse küsimiseks. 

 Ei ole saanud taotletud toetust. 

 Ei ole olnud teadlik pakutavatest toetustest. 

 

20. Milliste programmide jaoks rahalist toetust kasutatud on? * 

 

 

 

21. Millisest kohast sai Teie lasteaed informatsiooni eraldatavate toetuste kohta? * 

Märkige kõik sobivad. 

 Keskkonnainvesteeringute koduleheküljelt. 

 Õppeprogramme pakkuvate keskuste kaudu. 

 Keskkonnaameti poolt korraldatud õppepäeval. 

 Keskkonnainvesteeringute keskuse poolt korraldatud õppepäeval. 

Muu:  

 

Aitäh, et andsite panuse antud lõputöö valmimisele! 

 

22. Täiendavateks kommentaarideks võite lisada oma mõtted allolevasse lahtrisse. 
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