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9.-10. aprillil 2010. a. 
toimus Tallinnas seminar 

“Uuendus ja loovus 
keskkonnahariduses”. 
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Seminar oli üles ehitatud nii, et ka selle korraldus ja vorm erineksid tava-

pärasest. Sõna said teadlased, õpetajad ja õpilased. Rühmatöödes tutvus-

tati uudseid töövõtteid ja lähenemisviise igapäevases koolitöös. Enamik 

seminaril esinejatest ja juhendajatest olid inimesed n.ö väljaspoolt kesk-

konnavaldkonda. Erinevate valdkondade – loodusteadused, infotehnoloo-

gia, kasvatusteadused, psühholoogia, draama, kunst – kokkupuutel sün-

dis värskeid ideid ja põnevaid asju.

Koostöös Tallinna Ülikooli teaduritega pöörati palju tähelepanu infoteh-

noloogia vahendite kasutamisele loodusainete õpetamisel ja õppimisel. 

Üha enam tõusis esile õpilaste endi roll õpitava planeerimisel ja materjali 

kogumisel. Keskkonnahariduse, loovuse ja arvutioskuste kombineerimisel 

saab õpilasi suunata looma uudseid lahendusi, kuidas keskkonnateemalisi 

tegevuste paremaks korraldamiseksi uudselt korraldada. 

Kahepäevase seminari väärtuseks olid osavõtjate omavahelised arutelud, 

kogemused ja mõttevahetused teemadel: kas teadmised tapavad loovuse? 

Kes ma tahan olla oma õpilastele –  kompass või aednik? Kas uus õppekava 

toetab loovust? Mida saan mina teha oma õpilaste motiveerimiseks?

Leiti, et uus õppekava on uuenduslik ning aitab õpilastes arendada loo-

vust. Edasiviivaks teguriks on õpetaja ja õpilaste vahelised head suhted. 

Siinjuures mängib suurt rolli õpetaja kui isiklik eeskuju: oma sõnadele 

tegudega mõjukuse lisamine, vaimustumine oma edasiantavast ainest ja 

keskkonnaalane haritus.

Seminari avas 
Tallinna Ülikooli 
akadeemiline 
prorektor 
Priit Reiska 
ettekandega 
loovusest ja 
loodusainete 
õpetamisest. 

Seminari materjalidega saab tutvuda aadressil        http://lukk2010.wordpress.com/ 

Fotode autorid on Maiken Staak ja Tõnu Toomeoja.
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Stanislav 
Nemeržitski: 
„Kool on ja 
peab jääma 
keskkonnaks, 
kus lapse loovust 
soodustatakse, sest 
ainult sellisel viisil 
saadame me ellu 
ühiskonnaliikmeid, 
kes on vaimselt 
tasakaalustatud, 
terved, elavad 
täisväärtuslikku 
elu ning pürgivad 
eneseteostuse 
poole“.

Euroopa Parlament toob oma resolutsioonis 

(2008/2102(INI)) välja, et õppekava peab soo-

dustama ja arendama loovust ning uuendus-

likku mõtteviisi kõikides haridusastmetes. 

Võgotski (1933/2005) on rõhutanud lapse 

loovuse puhul, et see on (vaatamata levinud 

valearusaamale) vaesem ja piiratum kui täis-

kasvanud inimesel – eelkõige piiratuma ku-

jutlusvõime, väiksemate teadmiste, väiksema 

elukogemuse ning kitsama sotsiaalsete suhe-

te võrgustiku tõttu. See tähendab, et loovuse 

arengust ning kujutlusvõimest saame rääki-

da vaid küpse inimese puhul – ning kool kui 

ülioluline keskkond lapse jaoks mängib selles 

määravat rolli. Loovuse ja loova mõtlemise rõ-

hutamine klassiruumis peab olema suunatud 

kõigile õpilastele, et äratada neis loovuse kui 

omaduse potentsiaali – eesmärgiga luua kvali-

tatiivselt uusi seoseid ning võimaldada õpilas-

tel ise avastada enda jaoks uut teadmist. 

Liigset originaalsuse rõhutamist koolisüs-

teemis on küll palju kritiseeritud ning mõnikord 

ka põhjusega – nt Barrow (1999) heidab seda tä-

napäevasele haridussüsteemile ette. Kõik ei saa 

olla üles ehitatud vaid uudsusele ja originaalsu-

sele, selle liigne upitamine jätab varju hariduse 

muud eesmärgid ja funktsioonid. 

Soodustades loovat, uudset ning iseseis-

vat mõtlemist klassiruumis, aitame kooliõpi-

lasi mitmes nende elus olulises omaduses. Nt 

Cropley (2001) nimetab kolme olulisemat neist. 

1. Loovuse arendamine soodustab uudsu-

sega kohanemise võimet. Tänapäevases 

infoühiskonnas, kus kohanemine uute 

teadmiste ja kogemustega on muutu-

nud sama oluliseks kui need teadmised 

ise, on eluliselt tähtis, et õpilane oskaks 

informatsioonitulvas orienteeruda ning 

vastavalt vajadustele selle informatsioo-

niga ka kohaneda. 

2. Loovuse arendamine tagab eluaegse 

paindlikkuse nii mõtlemises kui tegut-

semises, andes oluliselt rohkem valiku-

võimalusi. 

3. Loovuse arendamine koolis soodustab 

õpilase paremat toimetulekut raskus-

tega kõikides eluvaldkondades – see on 

vaimse tervise alus nii õpilase enda kui 

teda ümbritsevate inimeste jaoks. 

Kokkuvõttes võib öelda, et kool on ja peab 

jääma keskkonnaks, kus lapse loovust soo-

dustatakse, arendatakse ning tunnustatakse. 

Ainult sellisel viisil saadame ellu ühiskonna-

liikmeid, kes on vaimselt tasakaalus, terved, 

elavad täisväärtuslikku elu ning pürgivad ene-

seteostuse poole.
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Ökoloogia kui teadusvaldkond on viimasel 

kümnendil pakkunud arvutimaailma arenda-

jatele ja uurijatele ideid, kuidas luua uutmoodi 

süsteeme õppimiseks ja loovuse arendamiseks. 

Ökoloogia seaduspärasused on suurepäraselt 

rakendatavad ka nn uues veebikeskkonnas, 

kus õppimist ja töiseid tegemisi ning suhtle-

mist toetab tarkvara ning kuhu mitmesugused 

elutegevuse produktid – tekstid, pildid, helid 

jne – akumuleeritakse ning kust need ka uues-

ti ringlusse viiakse. Seega võiks keskkonnaha-

ridust silmas pidades välja tuua trendi: öko-

loogiateadmised pole vajalikud mitte ainult 

keskkonnaspetsialistile vaid neid saab raken-

dada loovalt ka uuenduslike tehnoloogiliste 

lahenduste (tarkvarasüsteemide, õpetamisme-

toodikate, kodanikualgatuste) arendamisel ja 

mõistmisel. 

Põhilised ökoloogilised aspektid, mida uuele 

veebimaailmale omistatakse on järgmised.

I.  Uus sotsiaalne tarkvara koos kasutajate-

ga moodustab omalaadse ökosüsteemi. 

Võime eristada kas üksnes veebis oleva sot-

siaalse tarkvara (näiteks blogid, mikroblogid, 

sotsiaalsed võrgustikud, sotsiaalsed infopan-

gad, ühisloomekeskkonnad jne) ja selle kasuta-

jate loodud virtuaalmaailma ökosüsteemi või siis 

uudset hübriidset ökosüsteemi, milles kasutajad 

põimivad tavamaailma paigad arvutikeskkon-

dadega tihedalt ühtseks süsteemiks. 

Keskkonnahariduse seisukohast on hüb-

riidne ökosüsteem eriti atraktiivne paik õpi-

tegevuste läbiviimiseks. Nimelt saab selles 

tegutsev õppija tavamaailmas puudu olevaid 

tööriistu ja tegutsemisvõimalusi kompenseeri-

da arvutimaailmas leiduvatega. Näiteks uuri-

mistöö läbiviimisel andmekogumise etapis 

iga uurija tehtud vaatlused ja tähelepanekud 

saab loodusest, lin-

naruumist või muu-

seumite andmepan-

kadest kokku koguda 

ja koondatult (näiteks 

RSS voogudega) arvu-

tikeskkonda edastada, et neid seal analüüsida 

ja neist uusi teadmisi sünteesida. Veebi lisatud 

info abil saab ka väljaspool arvuteid kogetavat 

reaalsust rikastada. Näiteks võib uurija oma 

tähelepanekud ja andmed mingi paiga kohta 

geolokatiivselt märgistada ja sildistada, te-

ravdades nii järgmiste vaatajate tähelepanu 

mingitele keskkonnaaspektidele selles kohas 

(vt joonis 1). Samuti saab uuringuandmete tu-

lemused ja järeldused muuta lokaalselt ja mo-

biilselt kättesaadavaks ka andmete esmases 

kogumispaigas. Nii saab uurimis- ja õpitege-

vusega loodud informatsiooni akumuleerida 

hübriidsesse keskkonda, kus see täiendab ja 

loob uusi tegutsemise, õppimise ja kogemise 

võimalusi paljudele. 

Näiteks mikroblogi Brightkite.com abil 

saab iga õpilane edastada enda kogutavat lü-

hiteavet ja pilte, mis geokoordinaatidega va-

rustatult paigutatakse kaardile (vt joonis 2). 6
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Mikroblogis saab jälgida kohaga seotud vooge 

ja sama piirkonna kohta lisanduvat infot. Kui 

sama klassi õpilased on loonud sõprade voo, 

saavad nad üksteise kogutud infot mikroblogis 

paremini jälgida ja kommenteerida. Hiljem on 

võimalik kogutud materjali kasutada arutelu-

des või uuringu andmetena. Brightkite.com´i 

tarkvara saab kasutada nii arvutis kui ka uue-

mates mobiilides (nt iPhone).

II. Ökosüsteemina on uus veeb dünaamiliselt 

muutuv, kasutajatest sõltuv ja nende elute-

gevuse mõjul isearenev ja muutustele rea-

geeriv süsteem. 

Heaks näiteks sellisest dünaamilisest aren-

gust on sotsiaalne järjehoidja Delicious.com. 

Sotsiaalsed järjehoidjad võimaldavad salvesta-

da enda leitud veebilehtede aadressid avalikult 

ja märgistada need sobivate siltide ja tähistus-

tega. Nii muutub ühe inimese leitud ja tähis-

tatud informatsioon kättesaadavaks ka teistele 

kasutajatele, kes huvituvad samadest teema-

dest ja kasutavad otsimisel samu silte. Niisu-

gune sildistatud viidete otsimine on üksiti ka 

palju ökonoomsem – sarnaste huvidega kasu-

tajad leiavad kiire otsetee üksteiseni ja samuti 

infoni, mida nendega sarnased kasutajad veel 

on leidnud (nn otsing kogukonnas). Sotsiaalse-

le veebile on iseloomulik, et kasutajate tegevus 

muudab keskkondi järjest paremaks ja neile 

kohasemaks. Koolis võiks keskkonnateemalise 

info otsimise ja koondamise hõlbustamiseks 

luua õpilastest kogukonna, samuti võiks alati 

märgistamisel lisada infole ka ühiselt kokku 

lepitud originaalse sildi.

Mikroblogi Twitter.com kasutajad akumu-

leerivad ja jagavad ühiseid silte kasutades kii-

relt informatsiooni (vt joonis 4), seejuures on 

nende tegevus keskselt eelnevalt kokku leppi-

mata, kuid tulemused on kõigile kasutatavad: 

silt  „#environment” koondab kokku erinevate 

Joonis 1. Hübriidne keskkond: 
kodanike poolt kaardistatud prügi Flickr.comi kaardil 
loob võimaluse prügikoristuse organiseerimiseks.

Joonis 2.  Mikroblogi Brightkite.com abil saab mobiili 
abil või arvutiga muuta oma tähelepanekud teistele 
kättesaadavaks.

Joonis 3. 
Sotsiaalne 
järjehoidja kui 
ökosüsteem seob 
veebitekstid ja 
nende lugejad.
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kasutajate tehtud keskkonnateemalised säut-

sud – otsetee on nii nende kasutajatega suhtle-

miseks, kui ka teiste neid huvitanud teemadeni 

(näiteks „#oceans”, „#green”, „#farm” jne).

 

III. Ökosüsteemi iseloomustab liikide mitme-

kesisus ja paljusus. 

Uues veebikeskkonnas vaadatakse liikidena 

tinglikult kogukondi ning liigi isenditena ük-

sikuid kogukonnaliikmeid. Kogukonda kui liiki 

iseloomustab sarnasus tegutsemiskäitumises, 

huvides, väärtustes ja eesmärkides, mida ük-

sikud kogukonnaliikmed endale seavad. Kogu-

kond kui liik põhineb eelkõige identiteedil, mis 

sünnib mitte eelnevalt kokku leppides, mida 

ja kuidas koos tehakse, vaid dünaamiliselt ku-

junedes ja arenedes. Loodusest erinevalt võib 

üks isik kuuluda hübriidsetes ökosüsteemides 

paljudesse erinevatesse kogukondadesse, va-

hendades nii informatsiooni ökosüsteemis üle 

kogukonnapiiride. Selline kogukonnapiiriüle-

ne informatsiooni ülekanne ühest valdkonnast 

teise on uute ideede sündimiseks hädavajalik. 

Seega peaks õpilastes kujundama oskust tead-

likult luua personaalseid võrgustikke, kasuta-

des erinevaid tarkvarasid (blogid, mikroblogid, 

sotsiaalsed võrgustikud), sest personaalsete 

võrgustike kaudu saavad nad olla ühenduses 

eri kogukondades liikuvate ideedega.

Hübriidses keskkonnas on võimalik avasta-

da ja määratleda seal tegutsevate kogukonda-

de identiteeti. Märksõnad ja sildid, mida kogu-

konnaliikmed informatsiooni luues ja salves-

tades kasutavad (näiteks sildipilved) aitavad 

jälile jõuda, mis neile muret teeb või milliseid 

väärtusi nad hindavad (vt joonis 5). Erineva 

identiteediga kogukondade vahelise kommu-

nikatsiooni ning aruteluvõimaluste loomise 

kaudu (nt ühised blogid, wik’id või foorumid) 

saab aidata kaasa nendevaheliste vastuolu-

de selgeksrääkimisele ning kompromissidele 

jõudmisele, mis on keskkonnaprobleemide la-

hendamises väga olulised. 

Joonis 4. Mikroblogile sildi (#silt) lisamisel, saab 
koondada paljude kasutajate lisatud info ühtseks 
infovooks, mida on hea jälgida.

Joonis 5. Dokumendi „Estonia’s Digitized Garbage” 
salvestanud inimesi iseloomustavad sildid. 8



IV.  Hübriidses ökosüsteemis võivad sama-

aegselt eksisteerida erinevad nišid, mil-

les kogukonnad tegutsevad kas ükstei-

sest sõltumatult või vastastikku üksteist 

mõjutades. 

Niši mõistet ei käsitleta ökoloogias mitte 

üksnes elupaigana. Nišš on abstraktne ruum, 

mille ühe kogukonna jaoks määravad ära mit-

mesugused tegurid (valgus, soojus, toiduvalik 

jne) – veebikogukondades näiteks neile oma-

sed sildid sildipilves, mis näitavad ühist tähen-

dusruumi. Nišist saab iga üksik tegutseja kasu, 

kas jälgides sinna akumuleeritud infot (näiteks 

sildipilvi) või jälgides teisi kogukonnaliikmeid 

(sõbrad, sõbravood, sõprade säutsud).

V.  Ökosüsteeme iseloomustab indiviidide 

autonoomne tegutsemine. 

Samas üritab igaüks edukas olemiseks end 

oma tegevuste kaudu määratleda ja kohandu-

da mingi kogukonna tegutsemisnišši. Identitee-

di ja kuuluvuse määratlemine (näiteks siltide li-

samise või sõprade võrgustiku loomise kaudu) 

on oluline, sest nagu eespool juba kirjeldatud, 

saab sel juhul hõlpsamini osa võtta kogukonna 

poolt heaks kiidetud tegevustest ning kasu lõi-

gata ühiselt kogutud informatsioonist.

VI. Ökosüsteemides kujunevad mitmesugu-

sed interaktsioonid niši, kogukonna ja 

indiviidide vahel. 

Nende interaktsioonide selgitamiseks ka-

sutatakse sageli loodusest võetud analooge, 

näiteks mesilaste sülemikäitumist, termiidi-

pesa ehitamist või sipelgate toiduotsinguid. 

Neile näidetele on iseloomulik üksikindiviidide 

autonoomsest tegevusest välja kasvav ühine intel-

ligentsus ja koos loodud tulem, mis on liigile 

vajalik edukaks keskkonna ärakasutamiseks. 

Tänapäeval on sülemikäitumine üks edukamaid 

turunduses, robootikas ja sõjanduses kasutata-

vaid käitumismudeleid, mis sobib hästi ka sot-

siaalse tarkvara keskkondades kasutamiseks. 

Sülemikäitumisele on iseloomulikud:

- indiviidide sooritatav autonoomne 

otsing

- keskkonda jäetavad signaalid, mis kas 

akumuleeruvad või hääbuvad, sõltuvalt 

nende lisamisest

- keskkonnast signaalide lugemine ja 

nende järgi orienteerumine

- teiste isendite jälgimine

- liigiomastele signaalidele lähedased 

peibutavad võõrsignaalid

Sülemikäitumist esile kutsudes saab sa-

masse kogukonda kuuluvaid indiviide panna 

märkama teatud informatsiooni ning panusta-

ma teatud informatsiooni kogumisse ja edasi-

levitamisse. Seega on sülemikäitumine oluline 

viis, kuidas veebikeskkonnas või hübriidses 

keskkonnas tegutsevaid indiviide koos tegut-

sema panna ning saavutada ühiseid tulemu-

si, mis on keskkonnahariduses üks eesmärke 

(näiteks keskkonnasäästlike tegevuste propa-

geerimine). Samas tuleb märkida, et kuna sü-

lemikäitumine pole eelnevalt kokku lepitud ja 

koordineeritud, on selle tulemused vähemal 

määral kontrollitavad kui kokku lepitud ko-

gukonnategevused. Nende edukus seisneb aga 

selles, et saab kaasa haarata paljusid inimesi 

sõltumata nende eelnevast tundmisest.

Keskkonnahariduse, loovuse ja arvutios-

kuste kombineerimisel võiks tulevikus suu-

nata õpilasi looma uudseid lahendusi, kuidas 

keskkonnateemalisi tegevusi uuenduslikult 

korraldada. Õpilastele võiks tutvustada sot-

siaalset veebi kui ökosüsteemi ning selles toi-

mivaid protsesse süsteemina. 

Joonis 6. Näide 
sülemikäitumisest, 
mida saab 
rakendada, 
kasutades 
mikroblogisid, 
blogisid, sotsiaalseid 
võrgustikke 
ja sotsiaalseid 
andmebaase.
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Noorematele klassidele on loodud õpimän-

gud Veemäng Rändur Tilk (AS Tallinna Vesi) 

ja Energia Säästmise mäng (MTÜ Ökokratt). 

Õpitu kinnistamiseks sobivad mängud, mida 

leiate otsinguga „recycling games” ja „energy 

saving games”.

II kooliastmele soovitan 

ülesandeid, milles saab kombineerida õpi-

tud tehnilisi oskuseid. Alates viiendast klassist 

loovad õpilased esitlusi, animatsioone/mänge 

ja õpivideoid. Õpimängu animatsiooni saab 

luua esitlusprogrammi ajastamise ja dublee-

rimise käsuga ning kõige lihtsakoelisem vi-

deotöötlusprogramm MovieMaker võimaldab 

luua kerge vaevaga kahe-kolmeminutilisi pil-

did-tekst-videoid. Lisavõimalusena võiksid õpi-

lased luua videote juurde küsimustikke prog-

rammi HotPotatoes abiga. 

III kooliastme innustamiseks 

tuleks uue õppekava eeskujul suunata õpi-

lasi uurimuslikule ja probleemõppele. Õpilased 

omandavad kergesti küsitluste koostamise ja 

läbiviimise ning algelised statistika kogumise 

ja analüüsimise oskused. Ülesanded võiksid si-

saldada nelja-viit küsimust kaasõpilastele või 

vanematele, statistilises osas loendamist, tööd 

algallikatega. Lisaks saab kasutada kaardista-

mist Google Mapsis.

IV kooliaste ja gümnaasium 

on võimelised hakkama saama ingliskeelse-

te materjalidega ning nägema maailma suure-

malt kui oma kodukoht ja Eesti. 

• Nädala dieedi analüüs – õpilased koos-

tavad andmestiku, mis on nende külm-

kapis, kust on tooted pärit, millised on 

säilivusajad, e-ained, kui palju läheb 

raisku jms.

• Toodete liikumine – uuritakse, kuidas 

erinevad tooted maailmas liiguvad 

ning kuidas see meie planeeti koormab. 

http://www.storyofstuff.com/ ainetel. 

• Isikliku ökoloogilise jalajälje arvutamine.

Pelgulinna Gümnaasium on võtnud enda-

le eesmärgi innustada õpilasi ise korraldama 

erinevaid ettevõtmisi, nagu ainetunde õpila-

selt õpilasele. Üritused on olnud populaarsed, 

sest see annab reaalse võimaluse vanemate 

klasside õpilastel korralda kooliüritusi, viia 

läbi ainetunde, viktoriine, teste, esitlusi, labo-

reid, joonistamisülesandeid ja meisterdamist 

nooremate klasside õpilastele. Eelmisel aastal 

lõpetati kogu keskkonna õpiperiood ulmelise 

taaskasutuse teemalise moešõuga.

Birgy Lorenz: 
„Suurim tänu 
aga on see, kui te 
teadasaadut ning 
hiljem oma tehtud 
häid ideid ja mõtteid 
ka kolleegidega 
jagate!“

Lisaks loe (lingid, näited, materjalid, ideed): 

http://birgy.tln.edu.ee/keskkonnaharidus.doc 10

http://www.storyofstuff.com
http://birgy.tln.edu.ee/keskkonnaharidus.doc


Programmid ja veebid, millele 

viitan, on vabavara, st võite neid 

kõiki tasuta kasutada. 

Suurim tänu aga on see, kui 
te teadasaadut ning oma 
häid ideid ja mõtteid ka 
kolleegidega jagate!

I kooliaste

Aruteluküsimused:

• Mis tähendab sinu jaoks 

taaskasutus, säästlik eluviis? 

Mida sa oled sellest kuulnud?

• Mis tähendab sinu jaoks 

energia/vee säästmine?

• Kuidas sina saad käituda nii, 

et maailm oleks keskkonna-

sõbralikum?

• Mida teie oma kodus selleks 

teete, et keskkond säiliks?

Veemäng Rändur Tilk 

   http://www.sigrimigri.ee/VEEMANG-HTML/

Energia Säästmise mäng 

   http://www.okokratt.ee/m2ng_/

Prügikorralduse mängud pisematele: 

http://www.bbc.co.uk/schools/barnabybear/games/recycle.shtml

http://www.recyclezone.org.uk/home_fz.aspx

http://kids.nationalgeographic.com/Games/ActionGames/Recycle-roundup

http://funschool.kaboose.com/globe-rider/earth-day/games/game_michael_recycle.html

http://games.wrap.org.uk/superrecycler/

http://www.funbrain.com/recycle/index.html

Energiasäästumängud:

http://www.olliesworld.com/club/gamehouse.htm

http://www.blacklegames.com/play/Stress--Game/

http://www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/energy/energy_efficient/index.cfm

http://www.cwndesign.co.uk/funergy/game/index.html 11
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II kooliaste

Maailmas on palju lihtsaid vahendeid, 

mida õpilased ja õpetajad saavad oma tunni 

ja töö huvitavamaks tegemisel kasutada. Tih-

ti ei ole vaja isegi õpetajal kõike ise osata, vaid 

ta peaks õpilased suunama vajalike materjali-

de juurde ning unistama, et: „küll oleks tore, 

kui te ise teeksite mulle mõne vahva video või 

multifilmi teemal „Parem planeet”.” Ja pärast 

seda on õpetaja ülesanne õpilasi sisulises osas 

nõustada (kas valitud lahendus on arusaadav, 

kas mõni oluline asi on välja jäänud jne). Us-

kuge, et õpilased oskavad leida ise tehnilised 

juhendajad oma kodust, sõprade või kasvõi 

arvutiõpetaja või IT-juhi näol. 

Kunagi aga ei tohiks ära unustada 
korrektset viitamist ning seda, 
et kui ikka üks vahva asi on 
valmis saadud, siis tuleks seda 
teistele esitada (filmide puhul siis 
esilinastusena). 

PowerPoint’i mängude tegemise puhul tu-

leb luua objekt või lisada mõni pilt/nupp ning 

sellele pookida taha käsk (action) minna mõ-

nele teisele slaidile. Ja niimoodi slaide eda-

si-tagasi liikumisega kombineerides olemegi 

loonud esimesed algelised mängud.

Lõpuks salvestate oma esitluse pps-versioo-

ni.

Valikvastustega küsitluste, ristsõnade või 

lünkteksti tegemine on kergesti omandatav 

Hot Potatoes’i programmiga. 

Keskkonnaalased näidisfilmid õpilastele eeskujuks:   kliki siia

Järgnevalt mõned näited ja materjalid, mida 

võite oma töös kasutada ja soovitada: MonkeyJam’i programmi kasutamise juhend:   kliki siia

Hot Potatoes programmi kasutamise juhend:   kliki siia

Videotöötlusprogramm MovieMakeri kasutamise juhend:   kliki siia

PowerPoint’i animatsiooni tegemise juhend:   kliki siia

Näide animatsioonist PowerPoint’is (teema Interneti turvalisus):   kliki siia
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III kooliaste

Probleemõpe ja uurimusülesande läbivii-

mine on head võimalused innustada õpilasi 

õue minema ja ümbrust märkama. On see 

siis ilmastiku, ümbruskonna prügikastide, 

postkastide, poodide või autode loendamine. 

Lisaks oleme oma koolis läbi viinud ankee-

timist. 

Kõige olulisem vastava projekti juures on 

aga saadud tulemuste analüüs ning klassile 

või lennule esitamine. Ehk et alati tuleb tor-

dile kirss peale panna. 

Statistika kogumine ja analüüs tabelarvu-

tusprogrammiga. 

Selle kohta tasub otsida Internetist erine-

vaid juhendeid ja viiteid, alates diagrammi 

loomisest ja lõpetades andmeanalüüsiga. 

Statistika kogumisel tasub teha koostööd 

matemaatika- ja informaatikaõpetajatega. 

Testide loomine: 

• E-formulari juhend:    kliki siia

• Google Docsi juhend inglise keeles:    kliki siia

• LimeSurvey juhend inglise keeles:    kliki siia

LimeSurvery’d saate kasutada Eeneti Havikese süsteemis ja see on koolidele tasuta!

Info: http://havike.eenet.ee/HAVIKE/

Statistika Eestis:   http://pub.stat.ee/

Statistika välismaal: StatPlanet võimaldab luua statistilisi kaarte maailmast. 

Uurida võib populatsiooni, majandust, haridust, keskkonda, energiat ja tervist. 

  http://www.sacmeq.org/statplanet/ 

LimeSurvery’d saate kasutada Eeneti Havikese süsteemis.

StatPlanet võimaldab luua statistilisi kaarte maailmast. 
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Näidisülesanne autode loendamisest

A. Loenda sõidukeid, mis pargivad xxx tänaval (lisa ka kellaaeg). 

Jaota sõidukid erinevate tunnuste alusel rühmadesse. 

Näide: auto värv, auto mark, auto liik (maastur, sõiduauto, kaubik, buss vms)

Koosta selle kohta Google Docsis Spreadsheet’i andmestikuga Exceli tabel.

B. Loenda 5 minuti jooksul sõidukeid, mis liiguvad mööda xxx tänavat. 

Jaota sõidukid erinevate tunnuste alusel rühmadesse. 

P.S. Oluline on teha vahet, mis suunal sõidukid liikusid.

Näide

Autod  Bussid Muud sõidukid

Rohelised

Punased

Valged

Hallid/hõbedased

Mustad

Jne (kirjuta ise)

Jne  (kirjuta ise)

Kokku:

  

Google Mapsi kasutamine kaardistamisel

1. Tee endale Google’i konto ja logi sisse aad-

ressilt 

http://maps.google.com/

2. Vali My Maps – Create new.

3. Vali Edit.

Kaardile saab lisada punktikesi, linke, infot, 

pilte, alasid jne. 

Väga head näidised Google’i kaarditeenuse 

kasutamisel on Eesti Ekspressis.

Näited:     http://www.ekspress.ee/news/kaardid_ja_edetabelid/?l=n

Triviaalne näidisülesanne kaardi kasutamiseks

• Leia oma kodukohast viis prügirikast või hooldamata ala (mahajäänud maja, mis on ohtlik 

vms). Tee vastavast kohast pildid ja lisa kaardile.

• Leia oma kooliteekonnal viis kohta, kuhu prügi visata (seaduslikult).

• Leia oma kodupiirkonna kaks kõige lähemat jäätmekäitlusjaama.

• Leia oma kodu lähedal kolm pudelite vastuvõtu kohta, patareide äraviimise kohta jne.

 Esita vastav info kaardil ja lisa juurde ka info (veeb, tekst, pilt).

14

http://maps.google.com/
http://www.ekspress.ee/news/kaardid_ja_edetabelid/?l=n


IV kooliaste ja gümnaasium

Mitmeid III astme võimalusi ja ülesandeid ta-

sub kasutada ka vanemas kooliastmes. 

Erinevaid võimalusi ja ideid, mida õpilas-

tega gümnaasiumis kasutada, tasub vaadata 

riiklikust õppekavast, infoallikana uurida vee-

bilehti 
http://www.bioneer.ee/ 

www.ilm.ee. 

Sellel ma pikemalt ei peatuks. 

Küll aga tahaksin ära märkida, et meie koo-

lis on peale reaalaineõpetajate ettevõtmiste 

ning ökonädala, kus õpilased loovad mater-

jale, teste, laboreid ja viktoriine noorematele 

kaasõpilastele ning korraldavad kogu möllu, 

ka kaks aktiivset väliseestlasest õpetajat Kana-

dast. Seeläbi saavad õppainete integratsioon ja 

maailmavaatelised küsimused laiemat kõla ja 

vaatepinda nii Eesti kui ka välismaailma poolt. 

Nemad korraldavad meie kooli prügi sorteeri-

mist (paber, plast, metall jne) ja teevad selle-

alast teavitustööd. Väga lihtne asi, aga tõhus 

eeskuju teistele.  

Inglise keele tundides on võetud ette järgmi-

seid asju:

• ingliskeelsete esseede kirjutamine 

(taaskasutus, energia säästmine, prü-

gimajandus), kirjade kirjutamine nt 

Tallinna Linnavalitsusele ja ka näiteks 

rahvusvahelistele organisatsioonidele;

• info leidmine taaskasutuse ja prügima-

jandamise võimaluste kohta Tallinn.ee 

veebilehelt;

• toodete liikumisteede (toote eluring, 

algusest lõpuni nt paber või pudel vett) 

väljaotsimine    http://www.storyofstuff.com/    

ainetel. Toote liikumise kohta luuakse 

esitlus/animatsioon, pildikogu. Tuuakse 

välja põhiprobleemid ja mõeldakse ka 

lahenduse peale, kuidas asju võiks teha 

paremini;

• oma ökoloogilise jalajälje arvutamine ja 

arutelu. Info leiab siit: 

 http://ubiquitous.ut.ee/jalajalg/

 http://kesa.edu.ee

ja inglise keeles:
http://www.carbonfootprint.com/

http://www.futurenergia.org/ww/et/pub/futurenergia/
      chats/carbon_imprint.htm

  

Kuna Pelgulinna Gümnaasium on ka kuns-

tikool, siis on mitmedki taaskasutuse- ja öko-

teemat avardavad ettevõtmised kajastatud ka 

kunstiõpetuses, üritustel ja moedemonstrat-

sioonidel. Kunstihuvilistele on avatud koolis 

kunstiblogi:  http://pelgulinnakunst.blogspot.com/   

Kunstiblogi: kajastab kõike, mida meie koo-

lis kunstis tehakse ja kus osaletakse. 
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Uudiste kogumine ja analüüs, töö algallikatega)

Koosta ülevaade kümnest erinevast keskkonnaväljaande artiklist viimase kuu lõikes. 

• Allikad peavad olema kõik erinevatest veebidest: kuus Eestist, neli välismaalt. 

• Kokkuvõtteks kirjuta kuuelauseline mõtete kogumik teemal, mida teada said ja 

ülesande sooritamise ajal juurde õppisid. 

Iga artikli ülevaade sisaldab järgmisi andmeid:

• väljaande nimi, autor, kuupäev, allikaviide (link, versioon).

• kokkuvõte artiklist, oma sõnadega kolm kuni viis lauset.

 

Märgista/märka oma kodukoha võimalusi ja puudusi

Koosta 20-pildiline ülevaade oma kodukohas leiduvatest 

• probleemidest, 

• positiivsetest lahendused, kus asi toimib seotuna keskkonnahariduse teemaga. 

• Esita ettepanekud probleemide lahendamiseks. Võid joonistada skeeme, kasuta-

da kaarte, luua reeglistikke olemasoleva parandamiseks. 

Põnev 3D pildiülesanne Photosynth’i prog-

rammiga. 

• Loo galerii vastavalt videojuhisele, laa-

di tehtud galerii keskkonda.

• Loo seos kaardiga, kus galerii on loo-

dud. 

• Esita kaasõpilastele kolm probleemküsi-

must oma galeriis nähtu kohta (nt peab 

midagi üles leidma või märkama).

• Esita oma galerii juurde põhjendus/kir-

jeldus probleemi kohta, mida vastav 

galerii esindab.

Veebilehe aadress: 

http://photosynth.net/

Sisse saab logida Hotmaili/MSN-i kasutajaga.

Videoõpetuse leiab siit: 

http://photosynth.net/howtosynth.aspx
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Viimsi Kool on uuendusmeelne ja alati valmis 

katsetama uusi tehnilisi võimalusi, mille abil 

saaks koolielu ja eriti kooli juhtimist kerge-

maks muuta. Olime esimeste seas, kes hak-

kasid kasutama eKooli, meie kooli õpetaja on 

Tiigrihüppe programmi „Digitiiger” koolitaja 

ning paljud meie õpetajad on uudishimulikud 

huvilised, kes ei pelga uusi asju oma igapäeva-

töös kasutusele võtta. Haridusministeeriumi 

ja Tiigrihüppe SA algatatud programmi „Sü-

learvutid õpetajatele” kaudu sai Viimsi Kool 

kokku 22 sülearvutit. See kõik aitab kaasa sel-

lele, et meie IT-spetsialistide uued lahendused 

ja pakutud võimalused võetakse alati hästi 

vastu. Pole ju ette teada, kas lahendus saab 

üldkasutatavaks või loobutakse sellest pärast 

mõningast proovimist, kuna see lihtsalt ei 

sobi, on liiga keeruline või ei anna senistele 

võimalustele midagi olulist juurde.

Informatsiooni liikumine Viimsi Koolis

E-post ja postiloendid

Viimsi Kooli kõige olulisemad sihtgrupid, 

kelleni peab koolielu puudutav info selgesõ-

naliselt ja operatiivselt jõudma, on  ligi 1300 

õpilast, 135 töötajat ning väga suur hulk lap-

sevanemaid. 

Lisaks üldtuntud eKoolile kasutab Viimsi 

Kool info edastamiseks e-posti ja postiloen-

deid, mida on meil kokku ligi 200. Enamikel 

klassidel on lapsevanemate meililist. Eraldi lis-

tid on ka kooli struktuuriüksustel (juhtkond, 

õppenõukogu, personal, klassijuhatajad, hoole-

kogu, tugikeskus jne) ning käimasolevatel pro-

jektidel. See võimaldab filtreerida kirja saajate 

ringi ning edastada kiri ainult neile, kellele see 

on mõeldud, mitte kõikidele kooli töötajatele. 

See on kooli infoliikumise kuldreegel. 

Sündmuste kalender (Vcalendar)

Kuna Viimsi Kool  on õpilaste arvult väga 

suur ning osaliselt toimib koolimaja ka Viimsi 

valla kultuuri- ja vaba aja keskusena, siis pea-

vad meie kooli ära mahtuma nii kooli sünd-

mused kui ka Viimsi valla muude organisat-

sioonide (huviringid, pensionärid, kohalikud 

elanikud, erafirmad jne) korraldatud üritused. 

Scratch-koolitus 
Viimsi Kooli 
arvutiklassis 8. 
klasside õpilastele

Viimsi Kooli 
kodulehe päis

http://www.viimsi.edu.ee/
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kelle juhendamisel toimub, ning kui selle vald-

konna vastu on huvi, saab end ka automaatselt 

koolitusele registreerida. Lektoril on seejärel 

konkreetne ülevaade, kui palju huvilisi ja kes 

täpsemalt on tema koolitusest huvitatud.

Helpdesk (HESK)

Kooli kodulehel on rubriik „Appi!”. Appi!-

abisüsteemi kaudu on kõikidel kooli töötajatel 

väga mugav ja lihtne sisestada oma arvutialase 

probleemi kirjeldus vastavasse süsteemi ning 

abipalve jõuab automaatselt õigete inimesteni. 

Lisaks on kohe näha, mis kellaajal palve esitati 

ja millal mure lahendatud saab. Teate saatmi-

seks tuleb klõpsata lingil ning  täita spetsiaalne 

vorm (võtab aega kõige rohkem paar minutit). 

Süsteemi kasutamine on laiendatav ka muude 

valdkondade (näiteks haldusmured) avariidest 

ja tõrgetest teavitamiseks. Viimsi Kool paikneb 

kahes lahus olevas koolimajas ning seetõttu 

on arvutipõhine elektrooniline appikutse igati 

õigustatud. Vajaduse korral saab abisüsteemi-

ga liita ka Viimsi valla teised haridusasutused 

(Püünsi Kool ja lasteaiad).

Elektrooniliste koosolekute pidamine

Viimsi Kooli suurusest tingitult on väga 

raske leida aega, mil kõik kooli töötajad saak-

sid ühel ja samal ajal koosolekule tulla. Kuna 

aga nõu pidada on vaja ning otsuseid tuleb tih-

ti langetada probleemide kohta, mis on päeva-

kajalised, siis kasutame sellest sügisest alates 

võimalust elektrooniliselt oma arvamust aval-

dada.

Iga asjasse puutuv töötaja saab e-kirja, kus 

palutakse siseneda vastavasse keskkonda. 

Keskkonda sisenemisel avaneb tutvumiseks 

lühikirjeldus päevakorral olevast probleemist 

ning pärast materjalidega tutvumist on või-

malik inimesel oma arvamust avaldada (pool-

dan, ei poolda, olen erapooletu).

Kooli töötajad on sellise võimaluse väga kii-

resti omaks võtnud ning see säästab taas oluli-

sel määral aega oma töökohustuste täitmiseks 

ja aja efektiivsemaks planeerimiseks.

Viimsi Kooli n-ö kaubamärgiks on väga 

Lisaks toimub Viimsi Koolis väga palju maa-

kondlikke ja üle-Eestilisi üritusi. Seetõttu on 

äärmiselt oluline teada, et kõik planeeritud 

üritused ja sündmused meie majja tõepoolest 

ära mahuvad. Juba mitmendat aastat kasutame 

vabavaralist sündmuste kalendrit Vcalendar, 

kuhu saavad informatsiooni sisestada juhtkon-

naliikmed ning mis on avalikult nähtav meie 

kodulehel kõikidele huvilistele – personalile, 

lapsevanematele, meie maja üürida soovivate-

le firmadele jne. 

Kalendrist on võimalik päevade kaupa vaa-

data, mis sündmused kummaski majas toimu-

vad, milline töötaja on majast väljas, kellel per-

sonali hulgast on sünnipäev jne. Kalender on 

nähtaval aadressil 

http://kalender.kool.viimsi.edu.ee/

Dokumendihaldussüsteem WebDesktop

WebDesktopis on üleval kooli dokumendi-

register (avaldused, käskkirjad, kirjavahetus, 

juhtkonna ja hoolekogu protokollid). Samu-

ti saab WebDesktopi kaudu broneerida Viimsi 

Kooli eriotstarbelisi ruume (peamiselt arvuti-

klassid). Eelmisel aastal alustasime projektiga, 

kus õpetajate töökavad on klassiastmeti ja ai-

neti WebDesktopi keskkonnas üleval.

Alles hiljuti juurutasime WebDesktopi-põ-

hise avalduste esitamise. See tähendab seda, 

et kui varem pidi töötaja avalduse paber-

kandjal personalijuhile, algkooli juhile või 

õppealajuhatajale tooma, siis nüüdsest täidab 

õpetaja konkreetse avalduse veebipõhiselt 

WebDesktopis ja avaldus jõuab kõikide nende 

inimesteni, kes seda teadma peavad. Põhiline 

eelis paberavalduse ees on paberi kokkuhoid 

ning suvalisel ajal ja töötajale sobivas kohas 

avalduse esitamise võimalus. Vaja on ainult In-

terneti-ühendusega arvutit. Töötajad on selle 

uuenduse väga positiivselt vastu võtnud.

Juba mitmeid aastaid on koolis korralda-

tud õpetajalt-õpetajale sisekoolitusi, mida 

nimetatakse Kogemuste Kodadeks. Ka nen-

dele koolitustele registreerimine toimub läbi 

WebDesktopi. Õpetaja e-mailile saabub e-kiri, 

kus on kirjas, mis teemaline koolitus, millal ja 18
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operatiivne ja ajakohane kodulehekülg. Kodu-

lehekülge täiendatakse kõige värskema infor-

matsiooniga mitmel korral päevas ning väga 

palju oleme positiivset tagasisidet saanud just 

lapsevanematelt, kes on oma lapse käekäigu-

ga kodulehe kaudu oluliselt paremini kursis. 

Paljud tänapäeva õpilased (eriti teismelised) 

ei kipu oma töödest-tegemistest vanematele 

rääkima ning kodulehe kaudu jõuab info ilma 

liigsete vahendajateta vanemani.

Kõige populaarsem on kooli esileht (pide-

valt vahetuvad värsked uudised) ning rubriik 

„Kool kiidab”, kus tunnustatakse kõiki neid 

õpilasi ja õpetajaid, kes on millegi kiiduväär-

sega hakkama saanud (see võib olla ka üsna 

tagasihoidlik põhjus).

Tunniplaan (aSc Timetables)

Juba teist aastat kasutab Viimsi Kool tun-

niplaani koostamiseks ja veebis avaldamiseks 

aScTimetable’i tarkvara. Veebivaade on avali-

kult nähtav kõikidele huvilistele. Tunniplaa-

nist on võimalik infot leida klasside, õpetaja-

te ja ruumide kaupa. See on oluliselt kergen-

danud õpetajate/õpilaste leidmist koolist. Kui 

varem tuli lapsevanem kooli ja võis kuluda 

hulk aega, enne kui ta teada sai, kus parasjagu 

viibib õpetaja, keda ta näha soovib, siis nüüd 

piisab vaid tunniplaani vaatamisest (link asub 

kooli kodulehel) ja õpetaja (või oma lapse) asu-

koht on teada.

Õpilastel on samuti väga mugav võimalus 

tundide toimumiskohtade teadasaamiseks ja 

õpetajate leidmiseks, sest üks arvuti on pai-

gutatud kooli aatriumisse ning sinna on vaba 

ligipääs kõikidel õpilastel (midagi muud selle 

arvutiga teha ei saa, ka puudub sellel arvutil 

Interneti ligipääs).

RIKS+RIKSWEB

Viimsi Kooli raamatukogus kasutatav raa-

matukogu infosüsteemi RIKS abil toimub raa-

matute laenutus ning selle kaudu on võimalik 

saada infot, kelle käes soovitud teos hetkel on 

ning kes on võlglased. E-posti teel on võimalik 

kõikidel kooli töötajatel tellida meeldetuletus, 

kui raamatu tähtaeg läheneb või on juba käes. 

RIKSWEB on veebiliides, mille abil saab vaa-

data enda käes olevate raamatute nimekirja ja  

tähtaegu ning soovitud raamatuid broneeri-

da.

2009. aasta sügisest on Viimsi Koolis ka-

sutusel vöötkoodiga varustatud õpilaspiletid, 

millega saab raamatukogus raamatuid lae-

nutada. Piisab vaid õpilaspileti näitamisest 

koodilugejale. Eriti hoolsalt laenutavad õpilas-

kaartidega meie kooli kõige pisemad, sest ta-

valiselt lubatakse neil endil kaart koodilugeja 

ette asetada. 

Viimsi Kool jätkab kindlasti erinevate või-

maluste uurimise ja kaardistamisega ning kui 

vähegi võimalik, püüame n-ö omal nahal järgi 

proovida kõik arvestatavad lahendused, mis 

teeksid meie õpetajate, õpilaste ja lapsevane-

mate elu veel kergemaks.

Veel mõned Viimsi Koolis kasutatavad IKT-

vahendid: 

• EHIS (õpilaste andmed, pedagoogide 

koolitus ja koormus)

• Juhendid (Havikese MediaWiki baasil 

sageli vajaminevad juhendid)

• Moodle – e-õppe keskkond

• Miksike – e-õppe keskkond

 Persona – (personaliarvestus).

Viimsi Kooli koduleht – 

http://www.viimsi.edu.ee/ (Saurus CMS)
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Esimese tegevusena Kadrioru parki saa-

bumisel viidi läbi kiire sissejuhatus seadmete 

tundma õppimiseks. Seadmeteks olid telefonid 

iPhone ning meediapleierid iPod Touch. Eelne-

valt olid telefonid ette valmistatud, neile olid 

paigaldatud vajalikud rakendused nagu GPS 

(positsioneerimiseks ja punktide leidmiseks), 

Eesti eFloora (digitaalne taimemääraja), Twitteri 

klient säutsude edastamiseks ning Flickri raken-

dus üles võetud fotode jagamiseks otse pargist. 

Samuti seati töökorda Interneti kasutamine, 

kuna pargis levib tasuta wifi, mida iga soovija 

saab soojal perioodil vabalt kasutada.

Ettevalmistatud stsenaariumid, mida osa-

lejad rühmades pidid läbima, koosnesid nel-

jast punktist ning nende juurde kuuluvatest 

lisaülesannetest. Esimesed kolm punkti olid 

läbiviijate poolt hommikul juba üles märgitud 

ning osalejate ülesanne oli koordinaatide järgi 

punkt üles leida ning tuvastada selles punktis 

leiduva puu või põõsa liik. Paralleelselt punkti-

de leidmisega pidid osalejad pargis märkama 

ka esimesi kevade märke, neid pildistama ning 

jagama pildijagamiskeskkonna Flickr abil. 

Kõik fotod laaditi üles, kasutades märksõna 

„lukk2010”, mis võimaldas nendest reaalajas 

virtuaalse albumi kokku panna.

Lisaks pildistamisele saatsid osalejad lühi-

sõnumeid ka Twitterisse, kuhu samuti laeku-

sid kõik sama märksõnaga säutsud. Twitterit 

kasutasid osalejad ka omavaheliseks suhtlemi-

seks, et jagada infot otsitavate puude ja punk-

tide kohta.

Viimane ülesanne oli osalejatel leida par-

gist mõni raagus lehtpuu, see Eesti eFloora ra-

kenduse abil tuvastada ning lisada selle info 

juurde ka kirjeldus, kuidas puud leida, kui tal 

veel nähtavaid lehti küljes ei ole.

Esimese tegevusena 
Kadrioru parki 
saabudes viisid 
Priit ja Hans läbi 
kiire sissejuhatuse 
seadmete tundma 
õppimiseks.

Pärast pooleteisetunnist orienteerumist 

olid osalejatel kõik punktid leitud ning ka esi-

mesed kevade märgid markeeritud. Esimesed 

muljed osalejatelt olid väga positiivsed. Mobiil-

telefoni abil orienteerumine sai kiiresti selgeks 

kõigile osalejatele ning tekitas kohe ka mõt-

teid, kuidas oma tundides või huvialaringides 

sellist tegevust saaks lastega läbi viia. Samuti 

sai positiivset tagasisidet puude välimääraja, 

mida saaks samuti tundides praktikas 

edukalt kasutada. Miinuseks märgiti, et 

kuna kasutusel olnud seadmed on siis-

ki suhteliselt kallid, siis nende laiemat 

levikut koolis veel oodata ei saa. Samas 

oldi seda meelt, et eraldi GPS-seadmeid 

sellisel juhul muretsema ei pea.

Kasutusel olnud rakendused:

Kasutatavateks 
seadmeteks olid 
telefonid iPhone ning 
meediapleierid iPod 
Touch.

MotionX GPS http://itunes.apple.com/us/app/motionx-gps/id299949744?mt=8

Eesti eFloora http://itunes.apple.com/us/app/id348612616?mt=8&ign-mpt=uo%3D6

Echofon  http://www.echofon.com/twitter/iphone/

Flickr  http://itunes.apple.com/app/flickr/id328407587?mt=8
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Roheline draama on aktiivõppemeetod, kus 

eneseväljenduse ja teatri elemente kasu-

tatakse keskkonnateemade käsitlemiseks 

ja iseenese keskkonnaalaste seisukohtade 

selgitamiseks. Meetodil on keskkonnakasva-

tuslikud eesmärgid ja nendes programmides 

käsitletakse valitud keskkonnateemasid 

teatrile iseloomulike vahenditega (sealhulgas 

rollimängud ja improvisatsioon) ja aktiivüles-

annete abil. 

Rohelise draama aluseks on aktiivne koos-

töö ja osalus. See ei ole teatrietenduse vaatami-

ne ega ka selle tegemine, vaid rühmas tegut-

semine, ühise loo ja nägemuse loomine ning 

iga osaleja isiklike arvamuste,  mõtete, seisu-

kohtade ja harjumuste sisemine kaardistami-

ne. Programm annab raamid, mille sees iga 

rühm tekitab tegelikult oma loo ja tõlgenduse 

teemast.

Roheline draama pakub võimalust mõtisk-

leda iseenda, teiste ja maailma üle tavapära-

sest erineval moel. See viib osavõtjad uutesse 

olukordadesse ja rollidesse, loob võimaluse 

vaadelda olukordi erineva nurga alt, hinnata 

väärtusi ja inimsuhteid. Samas võimaldab see 

kogeda „mis oleks kui...” situatsioone ja erine-

vaid võimalusi. Roheline draama toetab osale-

jate loovust ja võimaldab õppimises vajalikku 

tagasisidet, mõtisklust ja enese tundmaõppi-

mist. 

Eesti keelde on hetkel soome keelest tõlgi-

tud ja ka kasutusel üks rohelise draama prog-

ramm  noortele (alates 14. eluaastast) ja kaks 

lasteaedade vanemale rühmale. 

Noorte programm „Sina ja mina asjade 

maailmas” autorid on Jaana Hiltunen ja Heli 

Konivuori. Pooleteise kuni kolme tunnine 

programm käsitleb isiklikku tarbimist mõjuta-

vaid tegureid, reklaami ja meie tõelisi ja kujun-

datud vajadusi.

Heli Konivuori kaks koolieelikutele loodud 

programmi „Roheline draama mänguasja-

maal” käsitlevad tarbimise, asjade saamise, 

hoidmise, väärtustamise ja taaskasutuse tee-

mat mänguasjadega seotult.

Valitud 
keskkonnateemasid 
käsitletakse teatrile 
iseloomulike 
vahenditega sh. 
rollimängud ja 
improvisatsioon.

Rohelise draama 
aluseks on 
aktiivne koostöö 
ja osalus.
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Maailmakohvik (world cafe) on lihtne viis tuua 

inimesi kokku arutlema neile oluliste küsi-

muste ümber ning luua ühist teadmist. Koh-

viku eelduseks on arusaam, et inimesed ta-

havad rääkida asjadest, mis on neile olulised. 

Vestlused olulistel teemadel, liikudes oma-

korda ühe laua juurest teiseni ja vahetades 

seeläbi vestluskaaslasi, aitavad ühiselt õppida, 

luua uut teadmist ning viivad tegutsemiseni. 

Tegutsemiseks vajalik teadmine ning tarkus 

on meis juba olemas, maailmakohvik on üks 

viis selle avastamiseks. 

Selleks, et vestlused oleksid tulemuslikud, 

on olulised järgmised tingimused: 

konteksti loomine, turvalise keskkonna 

loomine, oluliste küsimuste vaatlemine, iga-

ühe panuse esiletoomine, erinevate perspek-

tiivide ühendamine, kooskuulamine leidmaks 

uusi arusaamu ning sügavamaid küsimusi ja 

kollektiivselt loodud avastuste jagamine.

Kuidas maailmakohvik praktikas töötab? 

 Sea paigale lauad, mille ümber neli kuni 
viis inimest mugavalt istuda saavad. 
 Vali küsimused (vähemalt kolm); iga kü-

simuse arutlemiseks arvesta 20–30 min. 
 Toeta inimeste panustamist: kirjutage, 

joonistage, kritseldage laua peal oleva-
tele paberitele. 
 Kui esimene küsimus on läbi arutatud, 

valib iga laudkond laua peremehe/pere-
naise; teised osalejad liiguvad edasi kui 
tähenduste ja mõtete kandjad. 
 Palu laua võõrustajal lühidalt rääkida 

eelnenud vestlusest, julgusta ideede 
omavahelist ühendamist.
 Iga uue küsimuse vaatlemine võimaldab 

inimestel liikuda ning ideid omavahel 
ühendada. Viimase küsimuse ajal on 

osalejatel võimalus liikuda tagasi oma 
esialgsesse laudkonda. 
 Kui küsimused on vaadeldud, võib ühi-

ses ringis jagada seda, mis inimestel on 
silma jäänud või mida koos avastatud, 
ehk julgustada kollektiivset õppimist. 

Kohviku etikett

 Keskendu olulisele.
 Mõtle kaasa.
 Räägi oma südamest ja hingest.
 Kuula, et mõista.
 Ühenda ideid omavahel.
 Kuulake koos üksteise äratundmisi 

(insight’e). 
 Mängi, ole loov – joonistamine laudli-

nadele on lubatud! 
 Tunne rõõmu! 

Maailmakohviku olemuse ning rakendamisvõimaluste 
avastamiseks vaata ka: 

http://www.theworldcafe.com 

või http://kaasajad.wordpress.com/meetodid.

22

http://www.theworldcafe.com
http://kaasajad.wordpress.com/meetodid


Kahepäevane seminar „Uuendus ja loovus 

keskkonnahariduses” lõppes osavõtjate arute-

luga maailmakohviku meetodil.  

Esimene vestlusaines – 

rääkida mõni hea kogemus keskkonnaharidu-

sega seonduvalt – andis kõigile võimaluse inspi-

reerida ja innustada osalisi mõne kordaläinud 

idee või üritusega. 

Ühiselt leiti, et kõik algab väikestest asja-

dest. Taimekese seemnest üles kasvatamine 

aknalaual lillepotis aitab linnalapsel paremini 

aru saada sellest, kuidas organismid looduses 

arenevad ja kuidas välistegurid (valgus, niis-

kus, toitained jms) neid mõjutavad.

Et lapsi motiveerida ja neid loodusest roh-

kem huvituma panna, võib õpetatavat seosta-

da lugude või muistenditega. Lugusid võivad 

otsida ka õpilased ise ning siis näiteks välieks-

kursioonil ette kanda. Nii saavad õpilased ise 

n-ö giidid olla ja jutustada üksteisele huvita-

vaid leitud lugusid. Sel moel kogutud teadmi-

sed jäävad märksa paremini meelde, sest konk-

reetsed seosed õpitava objektiga on loodud 

igapäevasel tasandil ja õpilaste enda välja va-

litud. Üks parimaid viise õppimiseks on mäng 

– haaravad ja teadmisi jagavad maastikumän-

gud täidavad õppimise eesmärki hästi. Kooli 

loodusfoto konkursi korraldamine innustab 

kogu koolirahvast looduses käima, selle kohta 

teadmisi omandama ning huviga ümbritsevat 

jälgima. Ära ei tasu unustada ka õuesõppe või-

malust, mis näitlike õppevahenditega (lumest 

kuup vms) suudab kinnistada ja seletada tead-

misi üsna lihtsal moel.

Lapsed õpetavad oma vanemaid. Kui õpi-

lased on koolis midagi põnevat looduse kohta 

teada saanud, on nad usinad seda teadmist ka 

kodus edasi andma või oma vanematega loo-

duses käies kasutama. 

Huvitavaid ettevõtmisi keskkonnahari-

duse edendamiseks jätkus küllaga. Mainitud 

sai klassidevahelise taaskasutusturu korral-

damist, kus õpilased saavad vahetada endale 

mittevajalikke asju mõne vajalikuma vastu või 

lihtsalt loovutada kellelegi, kel seda rohkem 

Seminar “Uuendus 
ja loovus 
keskkonnahariduses” 
lõppes osavõtjate 
aruteluga 
maailmakohviku 
meetodil.
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tarvis. Taolistele üritustele on võimalik kaa-

sata ka keskkonnaorganisatsioone või teisi ko-

danikeühendusi. Nii mõnelgi osavõtjal oli juba 

olemas koostöökogemus Humana Eesti või  

Riigimetsa Majandamise Keskusega. Ka nii ku-

juneb õpilastel teadmisi keskkonnasõbralikust 

eluviisist.

Teine arutlusteema 

oli pihtida mõnest ebaõnnestumisest, mis 

on kellelegi keskkonnahariduslikku ettevõt-

mist korraldades osaks langenud. Idee võib 

olla suurepärane, kuid teinekord on miski, mis 

kogu asja viltu veab. Nii saidki osalised arut-

leda, mis need põhjused võisid olla ja kuidas 

neid tulevikus vältida saaks. Välja toodi kaks 

tähtsat meelespead: ettevalmistus ning plaan 

B. Põhjalik taustauuring on ettevalmistuses 

väga oluline, kuna sellest võib täielikul mää-

ral sõltuda loodusretke mõttekus või koguni 

võimalikkus. Plaan B olemasolu tuleb kasuks, 

kui vääramatud loodusjõud võimutsevad ning 

kohe mitte kuidagi ei saa oma ettevõtmist läbi 

viia.

Järgmisena 

võeti vaatluse alla küsimus, mida uut osavõt-

jad möödunud kahe seminaripäeva  jooksul teada 

said. Esimeste seas mainiti ökoloogiaveebi, sel-

le kasutusvõimalusi, õppeprotsessi kaasamist 

ning teadmiste sidumist. Seega avardus silma-

ring, kuidas erinevaid meetodeid õppeprotses-

sis rakendada saab. Hea mulje jättis ka esimesel 

seminari päeval toimunud Eesti Väitlusseltsi 

väitlus. Siit tekkis idee väitluse teadlikust aren-

damisest koolides ning selle kui õppemeetodi 

kasutamisest laiemalt. Viimaks tõsteti üksmeel-

selt esile kogemuste vahetamise võimalust kui 

suurepärast viisi heade ideede levimiseks, tule-

vaseks koostööks jne.

Viimane arutluseks esitatud teema 

hõlmas küsimust, kuidas  motiveerida õpi-

lasi. Leiti, et kindlasti on üks motiveeriv jõud 

seoste loomine huvitavate faktide ja tegevus-

te läbi ja seda kõike mängulisuse kaudu. Siia 

hulka kuuluvad ka võrdluste kasutamine ning 

elulised näited, et õpilased näeksid kohe ja sel-

gelt, kuidas mingit teadmist oma igapäevaelus 

rakendada. 

Edasiviivaks teguriks on õpetaja ja õpilaste 

vahelised head suhted. Siinjuures mängib suurt 

rolli õpetaja kui isiklik eeskuju: oma sõnadele 

tegudega mõjukuse lisamine, vaimustumine 

oma edasiantavast ainest  ja keskkonnaalane 

haritus. Ka ajaga kaasas käimine ja uute teh-

noloogiliste võimalustega kursis olemine lisab 

väärtust, nagu ka personaalne lähenemisviis.

Mainiti ka koolisüsteemi juurde kuuluvat 

hindamist. Siinkohal on oluline õpilastele hin-

damiskriteeriumide selgitamine ja nende läbi-

nähtavus. Välja toodi ka projektitöö võimalus, 

kus õpilased saavad panustada just nii palju, 

kui neil jaksu ja huvi asja vastu on. Tublimaid, 

aktiivseimaid või kõige rohkem huvitatuid 

saab projekti raames kaasata väljasõitudele jt 

projekti üritustele. Hea motivaator on õpilaste 

tehtud tööde õiglane tunnustamine ja võima-

luse korral ka avaldamine mõnes väljaandes, 

kas siis kohalikus või laiema levikuga ajalehes/

ajakirjas.

Iga laua võõrustaja 
teeb eelnenud 
vestlusest lühikese 
kokkuvõtte.
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Tallinna Väitlusklubi liikmed arutlevad teemal 
„Õppekavasse peaks lisama keskkonnakaitse tunni.” 

Väitlus on hea võimalus arendada õpilastes 

mõtlemise, argumenteerimise, kõnelemise ja 

esinemise oskust, lisaks pakub meetod igapäe-

vasele õppetööle elevust ja vaheldust. Väitluse 

teljeks on tavaliselt poolt ja vastu laused, mil-

lest üks kaitseb, teine eitab mingit seisukohta. 

Nii näiteks võib käsitleda väiteid „Eesti vajab 

tuumajaama”/„Eesti ei vaja tuumajaama”. 

Debati ettevalmistamiseks on vaja vähe-

malt ühte nädalat. 

Väitlusest võtab osa kaks kolmeliikmelist 

võistkonda, kes valmistavad ette oma esine-

mise valitud teemal.  Väitluse käigus kaitseb 

üks võistkondadest jaatavat, teine eitavat sei-

sukohta. Väitluse võitnud 
võistkonna 
otsustab 
kuulajaskond (nt 
klassikaaslased) 
hääletamise teel.

See, kumba väidet võistkond kaitseb, selgub 

vahetult enne väitluse algust loosi teel. Liht-

suse ja õpitava materjali parema omandamise 

huvides võib kumbki pool juba algusest peale 

keskenduda vaid poolt või vastu seisukohale.

Võistlust juhib väitluse juht, kes jälgib väit-

luse korrast, ajakavast jms kinnipidamist. 

Väitlust alustav esimene võistleja esitab 

oma (võistkonna) seisukohad viie minuti jook-

sul. Teise võistkonna esimene võistleja saab 

sama palju aega vastamiseks ja oma seisu-

kohtade kaitsmiseks. Järgmine võistlejatepaar 

saab esinemiseks kolm minutit, kolmas ühe 

minuti. Pärast esinemist on iga võistleja ühe 

minuti ristküsitluse all, kus ta vastab vastas-

meeskonna esitatud küsimustele. 

Väitluse võitnud võistkonna otsustab kuu-

lajaskond (nt klassikaaslased) hääletamise 

teel. Hinnatakse kõneosavust, argumentide 

veenvust, arutluse loogilisust jm. Otsuse teeb 

teatavaks väitluse juht.

Aja kokkuhoiu huvides võib klassitunni 

jooksul väidelda kahe kaupa paarides.

25



Vt lisa     http://www.openspaceworld.org

Kõige mastaapsem avatud ruumi üritus toimus Minu Eesti mõttetalgutena: 

http://www.minueesti.ee

Kaasajastatuna on seda alates 1985. aastast 

rakendanud Harrison Owen ja kümned tuhan-

ded temalt inspiratsiooni saanud inimesed üle 

kogu maailma, algselt konverentside korralda-

miseks, hiljem kõikvõimalike umbejooksnud 

küsimuste lahendamiseks ühiskondlikes orga-

nisatsioonides ja äriettevõtetes. 

Keskseks põhimõtteks on vastutuse usal-

damine osalejate kätte. Avatud ruumi meetodi 

rakendajad tõdevad, et kõige olulisem tulemus 

on osalejate avanemine, umbusu ja omavaheli-

se vimma kadumine ning muidugi head mõt-

ted, millega edasi minna. 

Neli reeglit

 Kohal on õiged inimesed (arutelus osa-

levad need, kes seda tõesti tahavad, ja 

nemad ongi pädevad arvamust avalda-

ma).

 Juhtuvad õiged asjad (see, mis juhtub, 

ongi õige, ka juhul, kui korraldajad on 

oodanud midagi muud).

 Kui see algab, on õige aeg (meetod eel-

dab paindlikku ja loovat suhtumist, 

mitte jäika ja närvilist kinnipidamist 

plaanitud ajakavast).

 Kui see on läbi, on läbi.

Üks seadus

 Kahe jala seadus – niipea, kui osaleja 

tunneb, et tal pole enam vestlusringi 

midagi pakkuda või sealt õppida, liigub 

ta edasi.
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