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1. Climateracy projekt

1.1 Projekti partnerid

Climateracy projekt on rahastatud Euroopa Liidu Erasmus+ Programmist ja hallatakse

järgmiste projekti partnerite poolt:

Tallinna Ülikool
http://www.tlu.ee/

Eesti

Vzw UC Limburg
http://www.ucll.be/

Belgia

ANS Education and Consultancy
http://www.ansdanismanlik.com/

Türgi

Goeteborgs Universitet
http://www.gu.se/

Rootsi

Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat
Derneği

http://www.paydas.org.tr/

Türgi

Wila Wissenschaftsladen Bonn
http://www.wilabonn.de/

Saksamaa
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1.2 Eesmärgid ja väljundid

Kliimaprojekti EESMÄRK on suurendada keskkooliõpetajate kliimaga ja kliimamuutusega

seotud teadmisi ja pädevusi töötades välja haridusraamistiku (EF), avatud veebikursuse

(OOC) ja veebipõhise õpetajate kogukonna (TC) koos kuue partneriga Eestis, Belgiast,

Saksamaalt, Rootsist ja Türgist (2). See EESMÄRK saavutatakse järgmiste VÄLJUNDITE

saavutamisega:

● töötada välja haridusraamistik õpetajakoolituse kursuseks ja kogukonnaks pärast

õpetajate ja õpilaste vajaduste väljaselgitamist;

● disainida ja testida avatud veebipõhine kursus õpetajatele;

● kasvatada sünergiat, suhtlemist ja koostööd õpetajate vahel võimaldades neil kohtuda

veebipõhises kogukonnas;

● avatud veebikursuse ja kogukonna tutvustamine ja selle kasutamine õpetajate poolt

levitamise (sündmused, kommunikatsioon) tulemusena;

● suurendada põhikooli kolmanda astme ja gümnaasiumi õpetajate oskusi arendada

13-19- aastaste õpilaste kliima kirjaoskust;

● parandada kliima kirjaoskusega seotud õppimisvõimalusi, mis vastavad õpetajate

vajadustele olenemata sellest, kas õpetajal on kliima teemal õpetamisega varasemat

kogemust või mitte;

● julgustada õpetajaid ja õpilasi praktiseerima säästlikku eluviisi ja tõsta teadlikkust

erinevatest võimalustest, kuidas olla kliimateadlik inimene.

1.3 Sihtgrupp

● Peamine sihtgrupp on põhikooli kolmanda astme ja gümnaasiumi õpetajad, kes soovivad

tugevdada oma teadmisi ja kompetentse, et oma oma õpilaste kliima kirjaoskust

parandada;

● Teisene sihtgrupp on põhikooli kolmanda astme ja gümnaasiumi õpilased, kes saavad

kasu läbi selle, et nende õpetajad osalevad Climateracy projektis läbi avatud veebipõhise

kursuse ja kogukonna;

● Kaudselt on sihtgrupiks ka haridusjuhid, õpetajate koolitajad, akadeemikud, ettevõtted,

poliitikakujundajad ja kõik teised, kes on huvitatud jagama oma teadmisi ja kogemusi

seoses seoses kliima teemaga ning soovivad anda sisendit projekti väljunditesse.
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1.4 Intellektuaalsed väljundid

Kliimaprojekti konsortsium töötab 24-kuulise projekti kestuse jooksul välja kolm

intellektuaalset väljundit, et saavutada eelmises punktis nimetatud eesmärgid:

● Haridusraamistik (EF): Esimene intellektuaalne väljund (IO1) on haridusraamistiku

väljatöötamine, mille alusel luuakse veebipõhise kursuse sisu (kurus on väljund IO2)

põhikooli kolmanda astme ja gümnaasiumi õpetajatele, et tõsta nende oskusi

innovaatiliselt õpetada kliima kirjaoskust õpilastele vanuses 13-19;

● Avatud veebipõhine kursus (OOC ehk Open Online Course ingl. k.): Teine Climateracy

projekti intellektuaalne väljund (IO2) on veebipõhine kursus põhikooli kolmanda

astme ja gümnaasiumi õpetajatele, mis võimestab neid kliima kirjaoskust efektiivselt

oma õpikeskkonnas õpetama;

● Veebipõhine õpetajate kogukond (OTC ehk Online Teacher Community - ingl. k):

Kolmas Climateracy projekti intellektuaalne väljund (IO3) on veebipõhise õpetajate

kogukonna loomine, mis võimaldab neil kogemusi jagada, kliima kirjaoskuse teemalisi

ideid ja õppematerjale vahetada Euroopa koolide üleselt.

2. Climateracy projekti taust
Kliimamuutusi peetakse sageli üheks meie aja kõige pakilisemaks probleemiks. On olulisi

tõendeid inimtekkelise mõju kohta globaalsele kliimale ja selle tagajärgi võib näha nii

arenenud kui ka arengumaades.

Praegused suundumused on murettekitavad: globaalsed kasvuhoonegaaside heitkogused

suurenevad ning sadade miljonite inimeste elatist ja sissetulekuid üle kogu maailma ohustab

kliimamuutus või sellega kaasnevad äärmuslikud ilmastikunähtused. Lisaks, kuna

kliimamuutusel on kahjulik mõju kriitilistele tööstusharudele nagu põllumajandus, on see

seotud alatoitumusega.

Seetõttu on ülioluline, et kliimamuutustele pöörataks piisavalt tähelepanu. Samuti on oluline

edendada suuremat teadlikkust sellest, mis on kliimamuutus, kuidas see mõjutab inimesi ja

meie füüsilist keskkonda ning kuidas see võib mõjutada inimeste ja ökoloogilist heaolu

tulevikus. Teisisõnu on meil vaja suuremat teadlikkust kliimamuutustest, et tulla toime

tohutute probleemidega, mida kliimamuutus kaasa võib tuua.

ÜRO 2030 tegevuskavas seostatakse eesmärk 13 ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni

(ÜRO 1992) väljatöötamisega kui peamise rahvusvahelise ja valitsustevahelise raamistikuga,
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et saavutada kliimakriisile konsensuslik reaktsioon. See väljendab vajadust lisada

kliimamuutustele reageerimise poliitikasse hariduse, koolituse ja üldsuse teadlikkuse

tõstmise programmid, millel on kaks konkreetset tegevussuunda: üks, mille eesmärk on tõsta

avalikkuse teadlikkust kliimaohu kohta (sel ajal oli see oli avalikus päevakorras ebaoluline) ja

teine, mis soovitas integreerida kliimamuutused iga riigi haridussüsteemi.

Haridus on globaalse kliimamuutustele reageerimise oluline element. See aitab inimestel

mõista ja käsitleda globaalse soojenemise mõju, suurendab inimeste „kliimaalast

kirjaoskust”, julgustab muutma nende hoiakuid ja käitumist ning aitab neil kohaneda

kliimamuutustega seotud suundumustega. Kuigi hariduse rolli kliimamuutuste väljakutsetega

tegelemisel tunnustatakse üha enam, ei ole koolide õppekava ja õpetamine veel kaugeltki

tõhusad, et varustada noori põlvkondi strateegiatega, kuidas tulla toime tänaste ja tulevaste

kliimamuutuste väljakutsetega. Me ei pea mitte ainult seadma kliimamuutuse õppekava

keskmesse, vaid ka tugevdama haridusressursse, mis ei kuulu formaalsesse haridussüsteemi,

aktiveerides sotsiaalsed õppesüsteemid, nagu soovitas Heras (2014) ja luues õppijalt-õppijale

(peer-to-peer) teadmiste võrgustikke, et kaasata kogu avalikkus kliimamuutuste vastu

võitlema.

3. Haridusraamistiku väljatöötamine

Kliimateadlikkuse projekti esimese intellektuaalse väljundi (IO1) EESMÄRK on arendada

avatud veebikursuse jaoks välja haridusraamistik (EF), mis selgitab, kuidas suurendada

õpetajate teadmisi ja pädevusi kliimaalase kirjaoskuse edendamiseks põhikooli kolmandas

astmes ja keskkoolides üle Euroopa. Selle eesmärgi saavutamiseks saavutatakse järgmised

ALAM-EESMÄRGID:

- identifitseerida õpiväljundid ja luua avatud veebikursuse plaan;

- tutvustada õpetamise ja õppimise strateegiaid;

- defineerida hindamisstrateegia;

- kirjeldada kursuse mooduleid.
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Selle haridusraamistiku SIHTGRUPIKS on laias laastus Euroopa riikide põhikooli ja keskkoolide

õpetajad, kes õpetavad tavaliselt 13–19-aastaseid õpilasi, tavaliselt alates 7. või 8. klassist,

erinevatest ainevaldkondadest, näiteks:

- Loodusained: geograafia, bioloogia, füüsika ja keemia;

- Sotsiaalained: ajalugu, poliitika, meedia ja humanitaarained, sh eetika ja filosoofia;

- Projektipõhised ained ja ettevõtlus (need võivad riigiti olla väga erinevad).

Seda raamistikku kasutades luuakse avatud veebipõhine kursus (OOC - IO2) ja veebipõhine

õpetajate kogukond (IO3) õpetajate jaoks igast projektipartneri riigist. Selle raamistiku

väljatöötamisel on projektipartnerid teinud järgnevat:

1) Vajaduste kaardistus ja analüüs (Needs analysis) läbi esmase uuringu

2) Kursuse sisu kirjeldamine

3) Kursuse kirjutamine

3.1 Esmane uurimus (Vajaduste kaardistus ja analüüs)

Vajaduste hindamine partnerriikides oli esimene samm kliimaalase kirjaoskuse edendamise

jaoks avatud veebikursuse haridusraamistiku väljatöötamisel. Töötasime välja küsimustiku,

mis sisaldas suletud ja avatud küsimusi, vaatasime läbi asjakohase kirjanduse ja pidasime

aruteluid meie veebikohtumistel projekti partneritega. Küsitlus (vt lisa 1) hõlmas kaheksat

küsimust kliimaalase kirjaoskuse õpetamise ootuste, õpilaste hetketeadmiste,

kliimakirjaoskuse kohta, koolides praegu kasutatavate kliimapädevuse õpetamis- ja

õppimistegevuste kohta, heade tavade näiteid ja õpetajate vajadusi kliimaalase kirjaoskuse

õpetamisel, sh.  millistele tegevustele ja veebitööriistadele nad sooviksid juurdepääsu saada.

Küsitlus tõlgiti viies partnerriigis kasutatavatesse keeltesse ning jagati õpetajatele koolides,

millele partneritel on juurdepääs nii veebipõhise kui ka paberil oleva küsimustikuna.

Õpetajatele selgitati, et koolides kliimaalase kirjaoskuse tõhusamaks õpetamiseks töötatakse

välja uus õpetajate koolitusprogramm ning nende vastuseid küsimustikule kasutatakse selle

kursuse sisu arendamiseks analüüsitud ja anonümiseeritud kujul.

Vajaduste hindamise uuringus osales kokku 138 õpetajat põhi- ja gümnaasiumiastmest viiest

partnerriigist (Rootsi=7, Saksamaa=32, Eesti=19, Türgi=53, Belgia=27). Õpetajad esindasid

erinevaid ainevaldkondi loodusteadustest sotsiaalteadusteni, keeltest kunstide ja muusikani.

Vaatamata sellele suurele erinevusele valimisse kuuluvate õpetajate vahel tuli enamik
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osalejaid loodusteaduste ainevaldkondadest. Vastajad varieerusid ka koolitüüpide poolest,

kus nad töötasid, alates üld-/akadeemilistest keskkoolidest kuni spetsiifilisema suunitlusega

keskkoolideni, nagu loodusteadused, kutse-, sotsiaalteadused ja religioosne suunitlus.

Uuringus osalesid nii algajad kui ka kogenud õpetajad - vastanute õpetamisstaaž jäi

vahemikku 1 aastast 40 aastani. Keskmiselt oli vastanutel 11–15-aastat õpetamiskogemust.

Esmased riigipõhised vajaduste hindamise aruanded koostasid projekti partnerid nende

kogutud küsitlusandmete analüüsi põhjal. Nende aruannete tulemused võeti siin kokku, et

saada soovitusi ja juhiseid kliimaalase kirjaoskuse teemalise kursuse sisu väljatöötamiseks.

3.1.1 Õpetajate ootused kliima kirjaoskuse teemalise kursuse osas

Partnerriikide õpetajate arvamused kliimaalase kirjaoskuse kohta on erinevad, mistõttu on

kliimaalase kirjaoskuse õpetamisel palju ootusi. Kõik õpetajad on huvitatud kliimamuutustest

rohkem teada saama, kuigi nad pole kindlad, kuidas seda kõige tõhusamalt õpetada. Mõned

rõhutavad õppekava ja klassiruumi tegevuste olulisust, teised aga klassi/kooliväliseid tegevusi

ja kodanikualgatuste tähtsust.

Õpetajad on huvitatud koostööst teiste õpetajate ja koolide vahel ning interdistsiplinaarsest

lähenemisviisist kliimaalase kirjaoskuse (CL) õpetamisel, mis viib projektideni, mis katavad

mitme valdkonna nõuded. Nad ootavad avatud lähenemist kliimaprobleemidele koolides,

paindlikku lähenemist õppekavas, rohkem aega, ressursse ja tuge selle õpetamiseks

klassiruumides ja klassivälise tegevuse kaudu. Samuti rõhutatakse, kui oluline on kaasata

lapsevanemaid ja laiemat kogukonda kliimaprobleemidega tegelemisse ning luua ühine

arusaam vastavate väljakutsetega tegelemiseks. Õpetajad ootavad laeimas koolikogukonnas

suuremat teadlikkust kliimamuutustest, et luua avatud ja siiras lähenemine kliimakirjaoskuse

õpetamisele oma koolides.

Õppekava roll on esile tõstetud ka mõne riigi õpetajate ootustes. Õpetajad peavad

kliimaalase kirjaoskuse õpetamisel järgima õppekava; seetõttu tuleks kliima kirjaoskusele

rohkem rõhku panna õppekavas, et õpetajatel oleks tunnis selleks ametlikult rohkem aega.

Õpetajate õppekavapõhised ettepanekud rõhutavad ka vajadust interdistsiplinaarse

lähenemise järele kliima kirjaoskuse õpetamisel, ning õpetajatevahelise koostöö ja õppekava

nõuetele vastavate praktikapõhiste tegevuste järele. Õpetajad väidavad, et erinevates ainetes

käsitletakse kliima teemasid erineval viisil ja erinevas mahus, ning soovitavad seetõttu, et
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projektid võiksid aidata õpilastel luua interdistsiplinaarset arusaama, et ületada teatud

ainevaldkondade piirangud ja pinnapealne teadmiste katvus mõnes valdkonnas.

Mõned õpetajad väidavad, et õppekava on niigi ülekoormatud ja ainevaldkonna kursustel on

raske kliima kirjaoskuse osas rohkem sisu lisada. Nad rõhutavad interdistsiplinaarsete

projektide ja kooliväliste tegevuste tähtsust säästva arengu eesmärkide saavutamiseks

koolides. Selle saavutamisel võivad abiks olla tegevused, mida saab kohandada erinevatele

sihtrühmadele ja koolitingimustele.

Mõned riigigümnaasiumides töötavad õpetajad märkisid, et nad osalevad riiklikes ja

rahvusvahelistes projektides, mis keskenduvad kliima kirjaoskuse õpetamisele. Nende

projektides oodatakse osalema seminaridel ning töötama koos teiste koolide ja riikide

õpetajatega.

3.1.2 Õpetajate arusaamad õpilaste kliimaga seotud teadmistest

Kuigi projekti riikide vahel on erinevusi, märgib enamik vajaduste hindamise uuringus

osalenud õpetajaid, et vaid väike osa nende õpilastest mõistab kliimaprobleeme väga hästi.

Enamikul õpilastest on üldine arusaamine, samas kui paljudel õpilastel on

kliimaprobleemidest piiratud arusaam. Vaid ühes riigis (Eestis) arvavad õpetajad, et umbes

veerand nende õpilastest mõistab kliimaprobleeme väga hästi, samas kui ülejäänud neljas

projekti riigis on see rühm õpetajate vastuste järgi väga väike.

3.1.3 Õpetamis- ja õppimistegevused kliima kirjaoskuse õpetamiseks

Erinevate ainevaldkondade õpetajad väidavad, et ainekavas käsitletakse kliimaprobleeme

erineval tasemel, kuid siiski püüavad nad oma tundidesse kaasata kliima kirjaoskuse teemalisi

tegevusi ja projekte. Õpetajad nendivad, et püüavad oma tundidesse integreerida

kliimamuutuste teemasid, ressursside säästvat kasutamist läbi projektitööde, katsete,

rollimängude, jätkusuutlike materjalide näidete, kooliaeda puude istutamise ning kõigis neis

protsessides seoste loomise igapäevaeluga. Mõned õpetajad mainisid teatud veebisaitide ja

veebitööriistade kasutamist seoses kliimamuutustega.
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Tegevused, mida nad kasutavad, hõlmavad konkreetseid kliima kirjaoskuse teemalisi

loenguid, kliima kirjaoskuse tunniplaanide koostamist, kliima kirjaoskuse teemalise

kirjanduse lugemist õpilastega, arutelu alternatiivsete energiaallikate, nagu päikese- ja

tuuleenergia, mesitarude, pesakastide, kasvuhooneefektide katsete, kliimaga seotud

töölehtede ja raamatute kasutamist, videod, projektid, kus õpilased otsivad lahendusi

mõnele kliimamuutuse probleemile, kriitiline mõtlemine ja väljasõidud näiteks loomaaeda.

Lisaks viivad nad läbi koolisiseseid ja kooliväliseid projekte, interdistsiplinaarset

kontseptuaalset arutelu kliima teemal, julgustavad alternatiivset mõtlemist kliima teemadel,

õpilasuuringuid, mõõtmisi looduses, süsiniku jalajälje arvutamist, esseede kirjutamist,

konkursse, kliima-teemalisi külalisloenguid ja rühmatöid.

Tegevused, mida õpetajad loetlevad ja rõhutavad, näivad eelistavat praktilist ja mõtestatud

õppimist, mitte kontseptuaalset õppimist. Oluliseks peetakse seoseid erinevate kursuste ja

kontekstide vahel (koolis ja väljaspool). Lisaks on esikohal ka seos õpilaste igapäevaeluga.

3.1.4 Head praktikad, mida õpetajad kasutavad või soovitavad

Õpetajad rõhutavad, et koolides on juba katsetatud ja rakendatud häid tavasid, mis on

andnud häid tulemusi seoses õpilaste kliimateadlikkuse tõstmisega ja huvi tekitamisega

kliimamuutustest tulenevate väljakutsetega tegelemiseks. Nende hulka kuuluvad väljasõidud

kohtadesse, mis võiksid olla head allikad kliimamuutuste üle arutlemiseks, näiteks

loomaaiad, muuseumid, tööstus, jäätmehoidlad. Hea praktikana mainiti ka grupiprojektide

läbiviimist, mis hõlmaksid eksperimenteerimist, mõõtmist ja analüüsi reaalses keskkonnas.

Õpilastele tuleks anda võimalus ise mõelda ja oma lähiümbruse probleemidele reageerida.

Selleks tuleks neile anda vajalikud teadmised ja faktid, lähtuda oma isiklikust kogemusest ja

keskkonnast ning tekitada diskussiooni. Õpilased, kes teevad koos eakaaslastega autentses

kontekstis uurimistööd, analüüsivad kogutud andmeid, teevad järeldusi ja jagavad oma

tulemusi suurema kogukonnaga, annaksid samuti häid tavasid põhjaliku kliimaalase

kirjaoskuse arendamiseks.

Õpetajad väidavad, et püsivad õpikogemused projektide või tegevuste kaudu, mis viivad

teatud tegevusteni, võivad olla tõhusad õpilastega suhtlemisoskuse arendamisel. Vastasel

juhul arendavad lühiloengud või õpikogemused mõnda kontseptsiooni, kuid ei muutu

õpilaste jaoks sisukaks ja pikaajaliseks õppimiseks. Tõhusad võivad olla ka tegevused, mis

annaksid õpilastele protsessi ja tagajärgede vastutuse.
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Õpetajad soovitavad kasutada kliima kirjaoskuse õpetamisel ka kunsti ja draamat, kuna nad

võiksid tõsta ka oma huvi ja kaasata õppeprotsessi oma emotsionaalset intelligentsust.

Õppekavaülesed õppetegevused, mis võtavad arvesse aega ja ressursse, võivad samuti olla

head tavad kliima kirjaoskuse õpetamisel.

3.1.5 Õpetajate vajadused seoses kliima kirjaoskuse õpetamisega

Tundub, et erinevate projektiriikide õpetajad rõhutavad kliima kirjaoskuse õpetamisel

tõhusamalt nii sarnaseid kui ka erinevaid vajadusi. Näiteks Saksamaal on õpetajate

vajadusteks eelkõige toetav koolikeskkond, head isiklikud teadmised kliima kirjaoskusest ja

asjakohane riiklik hariduspoliitika kliimaküsimustes, samas kui Eestis olid riikliku

hariduspoliitika kõrval esikohal ka õpilaste motiveerimine ja õpetajate professionaalne areng.

Üldiselt näib, et enamiku partnerriikide õpetajate kolm ühist vajadust on kliimaprobleeme

käsitlev riiklik hariduspoliitika, toetav koolikeskkond ja õpetajate kliimamuutustealaste

teadmiste edasiarendamine. Rootsi õpetajad prioritiseerisid meediafookust ja üldsuse

mõistmist muudele vajadustele, kuna meediakajastust võiks kriitilisest vaatenurgast kasutada

kui kliimateemalist õpperessurssi. Türgi õpetajad rõhutasid õpilaste motivatsiooni kui

esmatähtsat vajadust, mis viitab sellele, et kliima kirjaoskuse õppekava peaks olema

suunatud õpilaste huvi ja motivatsiooni järgimisele.

Õpetajatelt küsiti ka nende konkreetsete vajaduste kohta veebikeskkonnas kliima kirjaoskuse

õpetamise kohta nende koolides. Nende vastused andsid hulgaliselt soovitusi tööriistade

veebis kättesaadavaks tegemiseks. Need sisaldavad nii ajakohaseid ja põhjalikke teabeallikaid

kui ka praktilisi tegevusi, mis on õpilaste jaoks aktiveerivad, väljakutseid pakkuvad ja

ärgitavad ise mõtlema. Arendatavad tegevused peaksid olema kooskõlas keskkonna ja

õpilaste isiklike kogemustega, hõlmama laia teemaderingi, nt toiduaine- või rõivatööstuse

mõju. Nad peaksid keskenduma positiivsetele asjadele, mida õpilased saavad muutuste

tegemiseks teha, kasutades mitmeid meeli, nagu nägemis- ja kuulmismeel. Need peaksid

olema kasutajasõbralikud, kasutusvalmis ja klassides kasutamiseks sobivad. Mõned

konkreetsed soovitused võrgutööriistade jaoks on järgmised:

✔ eelarvamustest rääkimine mänguliselt, nt simulatsioonimängud
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✔ interaktiivsed tööriistad

✔ digitaalsel kujul enda hindamine, nt süsiniku jalajälje arvutamine

✔ veebipõhine viktoriin

✔ tööriistad, mida saab lihtsalt kasutada erinevatel teemadel nt prügimajandus

✔ kestliku arengu eesmärkide ülevaade

✔ aktiivõppe meetodid teemade kaupa

✔ kombinatsioon teaduspõhistest teemadest ja meetoditest

✔ videod, slaidid, mängud, filmid, digitaalne sisu, web 2 tööriistad

✔ kliimamuutuste ja teiste keskkonnaprobleemide ja inimeste igapäevaste tegevuste

vaheliste seoste näitamine

✔ sisu, mis oleks sildistatud õppeainete kaupa

✔ tegevused, mis oleks nii ainetevahelised kui ka kindla aine põhised

✔ ressursid, mis katavad nii üldiseid kui ka spetsiifilisi teemased, nt, kuidas ärevusega

toime tulla
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Oluline on digiressursse õppimisel ja õpetamisel õigel viisil kasutada. Pildi allikas: Pixabay

3.1.6 Tulemuste kokkuvõte ja arutelu

Vajaduste hindamise tulemused näitavad, et õpetajad on üldiselt huvitatud kliimamuutustest

ja tegevustest, mis võiksid õpilasi kliimaprobleemidega tegelema rohkem motiveerida. Nad

erinevad arusaamas, kuidas ametlik õppekava aitab ja suunab neid kliimamuutuste teemade

õpetamisel nende koolides, kuid enamik soovitab interdistsiplinaarset, koostööl põhinevat ja

aktiivset lähenemist kliima kirjaoskuse õpetamiseks koolis ja kogukonna kontekstis.

Õpetajad leiavad, et õpilaste teadmised kliimaalase kirjaoskuse kohta on keskmised ja

üldised ning arvavad, et nende õpilastele oleks kasu uutest tööriistadest ja õppetegevustest,

mis on seotud kursuse eesmärkide ja elulise lähenemisega. Soovitakse rohkem õppereise,

eksperimente looduses ja projekte, mis tegeleksid päris probleemida, mis on

kliimamuutustega seotud.

Üldiselt eelistavad õpetajad kliimaalase kirjaoskuse õpetamisel lähenemist, kus õpilased on

aktiveeritud ise mõtlema, uurima ja oma kogemustest lähtudes uusi asju avastama. Õpetajad

usuvad ka, et neil on vaja rohkem teadmisi ja kogemusi kliima kirjaoskuse kohta. Nad

hindasid teaduslikke teadmisi kliimamuutuste kohta, aga ka ideid tegevusteks, mis aitaksid

neil õpilasi ergutada ja aktiveerida. Sisu poolest peaks tööriist hõlmama paljusid teemasid.

Tegevused peaksid aitama õpilastel ise mõelda ja motiveerida neid lahendusi otsima,

lähtuma oma isiklikust kogemusest ja keskkonnast, suunama neid põhjuste ja tagajärgede

uurimisele, kaasama neid labori tegevustesse, väljasõitudesse, permakultuuri töödesse, abiks

oleks ka digitaalsed vahendid kliimamuutuste vastu võitlemiseks.
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3.2 Kursuse sisu kirjeldus

Kursuse sisu kirjeldus pakub (vajaduste hindamise aruandest lähtuvalt) ülevaadet

järgitavatest aluspõhimõtetest, õpieesmärkidest ja -väljunditest, soovitatud

juhendamisstrateegiatest ja -metoodikatest ning hindamisstrateegiast.

3.2.1 Põhimõtted, mida järgime

Kursuse sisu loomisel kasutame järgmisi põhimõtteid:

● julgustame õppeainete lõimingut ja pakume ettepanekuid, kuidas saab

õppeprotsessis arvesse võtta erinevaid ainevaldkondi, nt muusikatundides võiks Maa

kaitsmise või poliitilise protestiga seotud laulude kuulamise ja analüüsimise

integreerida õpilaste juhitava kampaania loomisesse osana meedia- või

sotsiaalteaduste kursustest. Samamoodi saab hõlpsat ainelõimimist pakkuda

võõrkeele- ja kirjanduskursustega läbi erinevate tekstide lugemise või kuulamise,

rahvusvahelise koostöö, väitluste jms. Seetõttu loodame pakkuda hulgaliselt õpetlikke

tegevusi ja materjale kõikide ainevaldkondade õpetajatele, kes soovivad

kliimamuutuste teemat oma õppekavadesse lisada;

● julgustame kombineerima kliimaalase kirjaoskuse õpetust kodanikuharidusega,

julgustades õpetajaid ja õpilasi suhtuma muutuste loomise võimalikkusesse

optimistlikult ning looma muutusi kohaliku kogukonna tasandil (need tegevused on

osa õppimisest);

● kasutame ise ja soovitame õpetajatele kõige ajakohasemaid ja tõenduspõhisemaid

meetodeid ja strateegiaid, mis aitavad muuta kliimaalase kirjaoskuse õppimise ja

õpetamise tõhusaks;

● meie soov on pakkuda õpetajatele paindlikku ja personaalset lähenemist õppimisel ja

materjalide kasutamisel;

● julgustame kasutama erinevaid meetodeid ja lähenemisviise (nt väljaspool

klassiruumi õppimine, väljasõidud, praktilised tegevused, multimeedia);

● soovitame edendada koostööd olemasolevate algatustega kohalikul tasandil (nt

Proovikivi) ja ka rahvusvaheliselt (nt reklaamida eTwinningut või osaleda koalitsioonis

Education for Climate Coalition). Nagu taotluses kirjas, eeldatakse, et projekti käigus

välja töötatud ressursid täiendavad ja laiendavad olemasolevaid koolitusalgatusi

erinevatel haridustasemetel üle Euroopa;

● ühendada materjalide loomist Euroopa oskuste raamistikuga (arvestades

kvaliteedikriteeriume); EQVET (arvestage kvaliteedikriteeriume); muude raamistike ja

materjaludega (nt UNESCO).
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3.2.2 Õpieesmärgid ja -väljundid

Gümnaasiumi ja põhikooli õpilaste tulemuslikuks õpetamiseks peavad õpetajad ise mõistma

Maa kliimasüsteemi olulisi põhimõtteid, oskama hinnata teaduslikult usaldusväärset teavet

kliima kohta ning olema eeskujuks oma kliimaalases tegevuses. Samuti on oluline, et

õpetajad teaksid, millised õpetamismeetodid ja lähenemisviisid on tõhusad, et aidata

õpilastel mõista säästva arengu aluseid, sealhulgas seda, mida tähendab olla aktiivne ja

kaasatud kodanik. Seega on kursuse sisu esmane eesmärk:

- tõsta õpetajate suutlikkust tõhusalt suurendada õpilaste kliimaalast kirjaoskust ja

õpetada kliimamuutuste teemat, lõimides kliimateemad ja õppetegevused oma

õppeainetesse ning kasutades sobivaid meetodeid.

Kursuse lõpetades oskavad õpetajad:

● valida sobivad meetodid ja lähenemisviisid kliimateemade õpetamiseks. nt õpetaja

teab, millal kasutada ainete lõimimist, projektõpet, väitlusi jne;

● kaasata õpilasi ja aktiveerida nende eelnevaid teadmisi, vajadusel diagnoosida ka

väärarusaamu kliimamuutustest ja sellega seotud teemadest;

● luua õpisituatsioone, kus areneb keerukate süsteemide ja üldpädevuste (nt kriitiline

mõtlemine, koostöö, empaatia, kultuuridevaheline suhtlemine jne) õppimine;

● kasutada erinevaid digitaalseid tööriistu ja materjale, sealhulgas selle projekti raames

välja töötatud kursuse ressursse;

● teadvustada oma eeskuju olulisust õpetajana.

Peale selle osakavad õpetajad pärast kursuse läbimist:

● sõnastada, mis on kliimamuutus, miks on kliimamuutus ja kliimateadus olulised ning

kuidas kasutada usaldusväärseid teaduslikke allikaid (moodul 1)

● näidata, kuidas kliimamuutused mõjutavad õpilaste ja nende endi igapäevaelu ja

kogukonda (sh nende rahvust, Euroopat ja maailma) ning kuidas me oma käitumisega

kliimat mõjutame (moodulid 2-6)

● näidata, kuidas nad saavad kliimamuutuse vastu võidelda ja nendega kohaneda

(moodulid 2–6).

Kursuse sisu on 6 peamises moodulis:

1. Moodul 1 Sissejuhatus kliimamuutustesse

2. Moodul 2 Ökoloogiline jalajälg
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3. Moodul 3 Jätkusuutlik transport

4. Moodul 4 Kodumajapidamiste energia/tõhusus ja jäätmed

5. Moodul 5 Vastutustundlik (jätkusuutlik) tarbimine

6. Moodul 6 Jätkusuutlik toit

Lisaks nendele kuuele moodulule on veel kaks, mis täiendavad kursust ja veebipõhist

kogukonda:

1) Moodul 00: Õpetamine kliimamuutuste kohta ja üldised juhised õpetajatele;

2) Moodul 0: Kursuse sissejuhatus

3.2.3 Õppestrateegiad ja -metoodika

Fookus õpetajatel

Meie esmane eesmärk on aidata õpetajatel kui täiskasvanud õppijatel omandada paremaid

pädevusi, kuidas õpetada gümnaasiumiõpilastele kliimamuutusi. Arvestades vajaduste

hindamise aruannet, kasutatakse kursuse sisus kombinatsiooni iseseisvast õppimisest, kus

põhimõisteid selgitavad lühikesed õppevideod on integreeritud praktiliste õppimist

soodustavate tegevustega nagu klassiruumis uute lähenemisviiside katsetamine ja enda

praktika reflekteerimine või kokkuvõtte tegemine õppetegevuse lõpus. Õppimise toetamisel

soovitame meeles pidada ICAP mudelit, et toetada õpetajaid aktiivsete, konstruktiivsete ja

interaktiivsete õppetegevuste kavandamisel optimaalse kognitiivse kaasamise saavutamiseks

(Chi & Wylie, 2014). Sellest hoolimata mängib õpetajate õpikogukond olulist rolli üldises

õppedisainis (vt nt Sadera et al, 2009; Wenger, 1997). Tõendid näitavad, et kõige tõhusamad

õpetajakoolitusprogrammid on kestvad pikema aja jooksul, on töökohapõhised (see

tähendab, et õpetajad teevad oma töö raames klassiruumis küsitlust), koostööpõhised, st

kasutavad professionaalse õppekogukonna mudelit, võiks olla koolideülene ning kaasata ka

ülikoolide teadlasi ja kogukonnaliikmeid. Nagu Simon & Ruijters (2014) soovitavad: õpetajad

peaksid õppima harjutades, uurides ja luues – kõik koos. OOC ja õpetajate kogukond peaksid

seda oma kujunduselementidega toetama.

Meie arusaam kliima kirjaoskuse tõhusast õpetamisest

Vastavalt raamatule “Climate Action – Encyclopaedia of the UN Sustainable Development

Goals”, kliimamuutuste kirjaoskus (sünonüümiks kliima kirjaoskusele) "on pädevus või

teadmised kliimamuutuste, selle mõjude ja lahenduste osas" (Johnston, 2020, lk 200).
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Oluline on märkida, et me käsitleme pädevust enamana kui lihtsat võimet midagi teha, vaid

ka suhtumist ja valmisolekut kasutada oma tegutsemisvõimet muutuste elluviimiseks ja olla

Maa head “majapidajad” (ibid).

Kursuse sisus õpetajatele soovitatud tegevused ja õppemeetodid lähtuvad ideest, et ei ole

olemas üht ainsat metoodikat või strateegiat, mis oleks õige kliima ja kliimamuutuste

õpetamiseks ja õppimiseks, mistõttu on palju erinevaid meetodeid, mida võib kasutada.

Sealhulgas näited ja juhtumiuuringud, rollimängud, iseseisev õpe, projektipõhine õpe, väitlus

jne. Sellegipoolest valitseb laialdane üksmeel, et õpetamine on tõhus ainult siis, kui see

rakendab aktiivseid, osalust soosivaid kogemusõppe meetodeid, mis kaasavad õppijat ja

muudavad nende arusaamist, mõtlemist ja suutlikkust säästva arengu nimel tegutseda.

Jose, Patrick & Mosely (2017) tõstavad esile kogemuslike ja asukohapõhiste tegevuste

vajadust, et käsitleda õppijate jätkusuutlikkust puudutavaid teadmisi, mis on seotud nende

kohaliku keskkonnaga. Konstruktivistlike pedagoogiliste meetodite tõhusust säästva arengu

nimel õppimisel on tõestanud erinevad uuringud (nt Bardsley & Bardsley, 2007; Pruneau et

al., 2003). Lisaks on asukohapõhist õpet säästva arengu hariduse jaoks kasutatud

alushariduses (Boyd, 2019), algkoolis (Häggström & Schmidt, 2020) ja keskkoolis (Schneider

& Schaal, 2017, Schaal & Lude, 2015) ning kodanikuõpetuses. (Gryl & Jekel, 2018) ja

kõrgharidust (Goralnik et al., 2018). Teine konsensus puudutab projektipõhise õppe (PBL) ja

sarnaste meetodite (nt probleem- ja uurimuspõhine õpe) asjakohasust. Nendest on saanud

paljulubav viis aidata õpilastel arendada ülekantavaid 21. sajandi pädevusi, näiteks võimet

lahendada probleeme uudses kontekstis, arendada juhtimisoskusi, sotsiaalseid oskusi,

kriitilist mõtlemist, koostööd ja loovust (Thomas, 2000; Barron & Darling- Hammond, 2008;

Bell, 2010).

Teisisõnu, õppimine toimub ainult siis, kui õpilaste mõistus on aktiveeritud, neil on võimalus

ise uusi kontseptsioone konstrueerida, vigu teha ja pingutada. ICAP-i hüpotees on siinkohal

kasulik kaaluda, nagu Chi & Wylie (2014) illustreerivad hästi praktiliste näidetega. Kuna

jätkusuutlikkuse teemad eeldavad abstraktsete teemade ning mitteintuitiivsete suhete ja

nähtuste mõistmist, tuleks julgustada õpetamismeetodeid, mis suurendavad

kontseptuaalseid muutusi.

Motivatsiooni säilitamine jätkusuutlikkuse teemade õppimisel on samuti oluline. Õpetajad

peaksid olema teadlikud, kuidas toetada õpilaste autonoomset motivatsiooni, st luua

õpikeskkond, kus kolm põhilist psühholoogilist vajadust – seotusvajadus, pädevuse

tunnetamine ja autonoomia – on alati rahuldatud (Ryan & Deci, 2017).
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Õigete õpetamismeetodite valik võib õppimise kvaliteeti oluliselt muuta. Pildi allikas: Pixabay

Õppimiseks optimaalse konteksti loomiseks eeldab tõhus õpe, et õpetajad on teadlikud

järgnevast:

a) peamised põhimõtted, kuidas kontseptuaalne areng toimub ja millised meetodid
võiksid seda toetada (Vosniadou, 2013; Luccariello & Neff, 2010); teadma, milline on
väärarusaamade/alternatiivsete arusaamade roll ja tähendus uute õigete ideede
loomisel;

b) kuidas mälu funktsioneerib (kodeerimis- ja otsinguprotsessid), mis vahe on lühiajalisel
jõudlusel ja pikaajalisel õppimisel (Soderstrom & Bjork); ja kuidas tekib õppimise
illusioon (Bjork, Dunlosky & Kornell, 2013);

c) kuidas luua klassiruum, kus õpilaste autonoomne motivatsioon on toetatud, st
õpetaja toidab õppeprotsessi kavandamisel kogu aeg ja kõigi tegevuste käigus kolme
põhivajadust (Ryan & Deci, 2017);

d) kuidas toetada õpilaste metakognitiivseid oskusi keeruliste ideede õppimisel (Zepeda
et al, 2016).

Kontseptuaalse õppimise põhiprintsiibid hõlmavad järgmist: a) ole teadlik õppija
varasematest teadmistest ja sellest, kuidas neile tugineda, b) muuda need asjakohaseks ja
tähendusrikkaks, luues seoseid õppijate enda kogemuste, kogukonna ja motivatsiooni(de)ga.

Lisaks sellele, et nad olla teadlik tõhusa õppimise võtmeteguritest ja kognitiivsetest
mehhanismidest, on kliimaalase kirjaoskuse ja kliimaprojekti laiemate eesmärkide osas
oluline aidata õpetajatel mõista erinevaid väärarusaamu, mis nii õpilastel kui ka õpetajatel
võivad tekkida (nt https://www.apa.org/education-career/k12/misconceptions), sealhulgas
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on oluline kriitilise mõtlemise ja meediapädevuse arendamine (nt arusaamine, kui miski on
võltsuudis) ning loodusteadusliku kirjaoskuse (ka teaduse kriitika) arendamine. Vajalik on ka
teada, kuidas arendada süsteemse mõtlemise ja disainmõtlemise pädevusi (seotud
kodanikuks olemise ja holistilise mõtlemisega, st mida iganes me teeme, mõtleme
erinevatest aspektidest ja tervikust (nt. keskkonna-, sotsiaal- ja majandusaspektid).

3.2.4 Hindamisstrateegia

Kliimaprojekti tegevuste elluviimisel kasutatakse hindamisstrateegia koostamisel järgmisi

vahendeid:

● Et tagada avatud veebikursuse asjakohasus ja kvaliteet ning kasutatavus ja positiivne

mõju õpilaste haridusele, kogub konsortsium õpetajatelt tagasisidet veebiankeedi

kaudu;

● Intervjuud asjaomaste sidusrühmadega viiakse läbi multiplier ürituste käigus, et

koguda nende tagasisidet ja parendusettepanekuid;

● Kasutajaandmed veebipõhisest õpetajate kogukonnast (kasutajate arv, postitused,

tegevused, näiteks allalaadimised, populaarsed ressursid jne) salvestatakse;

● Iga mooduli (1 kuni 6) lõpus on enesehindamise ja eneserefleksiooni

küsimused/väited, mille tulemused annavad andmeid kliimamoodulite tõhususe

kohta.

Need hindamistegevused lõpetatakse riiklike aruannetega (üks riik) ja Euroopa aruandega,

mis sisaldab peamisi hindamistulemusi ja soovitusi kursuse täiendamiseks.

3.3 Kursuse kirjutamine – moodulite sisu arendamine

Koolituse teemad esitatakse 6 temaatilise mooduli all. Kohe alguses on aga veel kaks

moodulit (moodul 0 ja moodul 00), mis annavad lühiteavet kursuse ülesehituse ja

kliimamuutuste õpetamise üldjuhendi kohta. Iga temaatiline moodul on loodud nii, et see

oleks saadaval eraldiseisvana, hõlmates sisu esitlust, tegevusi,

enesehindamise/mõtlemisvahendeid, mida kasutatakse olenevalt juurdepääsuviisist kas

individuaalselt ja rühma põhiselt. Moodulid on ka omavahel integreeritud, et moodustada

ühtne teadmiste ja pädevuste kogum, mida anda õpetajatele, et toetada oma õpilasi

tõhusamalt oma klassiruumides kliimamuutuste probleemidega tegelemisel. Mooduli

õpiväljundite täitmise tagamiseks on kasutajatel soovitatav mooduli iga üksus läbida.
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Mooduli läbimine annab õppijale hinnangute ja väljundite komplekti, mis annavad tõendeid

õppija teadmiste, oskuste ja hoiakute kohta, tuginedes rakenduslike teadmiste ja pädevuste

portfellile. Koolituskursuse kogukestus on kakskümmend kolm 40-minutilist seanssi (16

tundi), sealhulgas teadmiste enesehindamine ja sertifitseerimine.

Järgmine jaotis sisaldab iga mooduli sisukirjeldust, mida arvestatakse veebikursuse

kavandamisel selle projekti teise intellektuaalse väljundina (IO2).

Kliima kirjaoskuse kursuse moodulid
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Moodul 0: SISSEJUHATUS KURSUSESSE

Moodul/ Teemad
mooduli osad

Eesmärk/ Õpieesmärgid Õpitulemused Lühikokkuvõte mooduli sisust

Moodul 0: Kursuse sissejuhatav moodul on
jaotatud viide ossa:

A. Projekti  Climateracy Erasmus+
lühitutvustus

B. Teretulemast avatud veebikursusele -
OOC

C. Teretulemast õpetajate kogukonda -TC
D. Õpieesmärgid
E. OOC moodulite ülevaade

Mooduli eesmärk on anda õpetajatele veidi
infot kliimakirjaoskuse projekti kohta,
tutvustada neile avatud veebikursust (OOC) ja
veebiõpetajate kogukonda (OTC)

Mooduli lõpuks saavad õppijad:
- põhitedmised Climateracy projekti
taustast;
- mõistavad, kuidas avatud veebikursus on
üles ehitatud ning mida see sisaldab;
-saavad ülevaate veebiõpetajate kogukonna
võimalustest;
- saavad aru  OOC õppe eesmärkidest
- ning omandavad teadmised OOC
moodulite kohta

Moodul on loodud selleks, et õpetajad
omandaksid teadmised ja pädevused avatud
veebikeskkonna võimalikult tõhusaks
kasutamiseks.

Mooduli esimene osa annab üldist teavet
Climateracy projekti kohta.

Teine osa tutvustab õpetajatele suunatud
veebikursust ning selgitab, mida see hõlmab ja
annab juhised, kuidas seda kasutada.

Kolmas osa keskendub veebipõhise õpetaja
kogukonna platvormile, selgitab millele see
keskendub, kuidas sellele juurdepääs luua jne.

Neljas osa selgitab kursuse õpieesmärke ja
õpetajatele antakse võimalus OCC moodulite
läbimiseks.

Iga mooduli osa on presenteeritud ka
tutvustavate videode abil.
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Moodul 00: KLIIMAMUUTUSTE ÕPETAMINE - JUHISED KOOLITAJALE

Moodul/ Teemad
mooduli osad

Eesmärk/ Õpieesmärgid Õpitulemused Lühikokkuvõte mooduli sisust

Moodule 00: Kliimamuutuste õpe - üldised juhised
koolitajatele. Moodul jaguneb kolmeks osaks:

Alammoodul 1: Kliima ja kliimamuutused kui
abstraktsed mõisted

A. Õppemeetodid kontseptuaalse muutuse
esilekutsumiseks

Alammoodul 2: Süsteemne mõtlemine
A. Icebergi mudel

Alammoodul 3: Kliimamuutuste õpetamine - õpilaste
psühholoogilise heaolu ja autonoomse õppimise
toetamine

A. Kliimaärevus
B. Mida see tähendab pedagoogilise lähenemise

seisukohalt

Selle mooduli eesmärk on kinnitada
õpetajatele, et kliima õpetamine on
oluline ja anda näpunäiteid, mida
õpetajad koolitajatena võiksid
kliimat ja kliimamuutusi õpetades
silmas pidada .

Mooduli lõpuks õppijad:
1. saavad aru kliimamuutuste abstraktsest
olemusest ja sellest, kuidas aidata õpilastel
käsitleda sellekohaseid väärarusaamu;
2. omandavad põhiteadmised süsteemsest
mõtlemisest ja selle olulisusest
kliimamuutuste käsitlemisel;
3. oskavad selgitada, kuidas
kliimamuutuste teema võib mõjutada
õpilaste vaimset tervist ja on teadlikud
strateegiatest, mis aitavad õpilastel jääda
positiivseteks ja realistlikeks;
4. oskavad kasutada kliimamuutuste
õpetamisel sobivaid pedagoogilisi
lähenemisviise, mis toetavad õpilaste
iseseisvat õpimotivatsiooni.

Kliimamuutuste teemalised tunnid võivad olla
paljudele õpetajatele hirmutavad. Võimalik, et
õpetajad tunnevad ka, et antud teema pole nende
aine jaoks kõige olulisem või seda pole
selgesõnaliselt õppekavva lisatud. Nad võivad
tunnetada ka teema keerukust ja käsitleda seda
seetõttu vaid möödaminnes, kui nad teisi teemasid
õpetavad. Ükskõik, mis põhjusel on nad selle teema
kõrva jätnud, see moodul on loodud selleks, et
veenda õpetajaid/kasvatajaid tõsiasjas, et kliimat on
mõttekas õpetada ja nad on võimelised sellega
edukalt hakkama saama.
Esimene osa käsitleb kliimamuutuste abstraktset
olemust ja pakub välja mõned meetodid abstraktsete
mõistetega tegelemiseks.
Mooduli teine osa annab õpetajale juhised, mis
aitavad õpilastel mõista keerulisi nähtusi, nagu
kliimamuutused ja selle mõjud.
Mooduli kolmandas osas leiavad õpetajad vastuse
küsimustele, kuidas toime tulla õpilaste kliima
ärevusega ning kuidas seda leevendada.

Igas mooduli osas leidub videosid, viktoriine ja muud
huvitavat.
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Moodul 1: KLIIMAMUUTUSED - SISSEJUHATUS

Moodul/ Teemad
mooduli osad

Eesmärk/ Õpieesmärgid Õpitulemused Lühikokkuvõte mooduli sisust

Moodule 1: Kliimamuutuste sissjuhatav moodul on
jaotatud kolmeks alammooduliks.
Alammoodul 1: KLIIMA ABC

A. Mis on ilma ja kliima erinevus?
B. Mis on kliima kirjaoskus?

Alammoodul 2: Kliima kujunemist mõjutavate
peamiste looduslike mehhanismide mõismine

A. Millised on globaalset ja regionaalset kliimat
kujundavad tegurid ja milline on kliima
ruumiline raamistik?

B. Mis on kliima ajaline raamistik?
C. Millised astrofüüsikalised tegurid kujundavad

maa kliimat?
D. Milline on Maa ja ookeani morfoloogiliste

parameetrite roll Maa kliima kujunemisel?
E. Milline on elustiku roll Maa kliima

kujundamisel?

Alammoodul 3: Mõista, kuidas saame teavet kliima
ja selle muutilikkuse kohta ajaloolisest perspektiivist

Mooduli eesmärk on
õpetaja varustamine
materjalidega, mis aitaksid
tal õpilastele selgitada, mis
on kliimamuutus ja miks on
kliimamuutus ja
kliimateadus olulised.

Mooduli lõpuks on õpilased:
-  on võimelised selgitama,
millised tegurid moodustavad
kliimasüsteemi;
- oskavad leida kliimamuutuste
kohta materjale ja on võimelised
vastavasisulisi allikaid  kriitiliselt
analüüsima;
- Omavad ülevaadet paleokliima
konseptuaalsusest ja aja
olulisusest kliimamuutuste
toimumisel.

Moodul keskendub kliimamuutuste tutvustamisele ning selgitustele,
miks on kliimamuutused ja kliimateadused olulised. Kliima teema
käsitlemine on koolides väljakutseterikas just seetõttu, et teema on
meeltega hoomamatu. Kliimat iseloomustatakse läbi meteoroloogiliste
karakteristikute ja selleks, et kliima kohta midagi öelda, peab meil
olema meteoroloogilisi andmeid vähemalt 30 aasta kohta. Seega on
kliimaandmed oma olemuselt pigem statistilised ja me ei suuda
praeguses hetkes toimuvat muutust füüsiliselt tajuda. Seetõttu ei ole
õpilastel juba johtuvalt oma vanusest kogemust kliima kujunemisest.
Kompleksne kliimasüsteem, mis mõjutab meie kõikide elusid, on
kujunenud väga erinevate faktorite koosmõjul, see tuleb õpilastele
arusaadavaks muuta ja seda on võimalik teha õigeid pedagoogilisi
praktikaid ja tipptasemel kliimateadmisi rakendades. 99.99%
kliimamuutusi käsitlevatest teadustöödest väidab, et globaalse
soojenemise on käivitanud inimtegevus, mida süvendavad looduslikud
protsessid. Praeguste hinnangute kohaselt on Maa keskmine
temperatuur 1.8C kõrgem kui enne tööstusrevolutsiooni. See tähendab
suuri muutusi nii maismaa kui ma mere ökosüsteemides, liikide
väljasuremise kiirenemist ja muutusi aineringetes. See omakorda
mõjutab oluliselt inimeste toiduvarusid ja heaolu, mistõttu olude
muutumine põhjustab suuri ühiskondlikke šokke.
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Moodul 2: ÖKOLOOGILINE JALAJÄLG

Moodul/ Teemad
mooduli osad

Eesmärk/ Õpieesmärgid Õpitulemused Lühikokkuvõte mooduli sisust

Moodul 2: Ökoloogiline jalajälg koosneb kolmest
alammoodulist:

Alammoodul 1: Globaalne soojenemine
A. Kas see on põhjustatud meie ökoloogilistest

jalajälgedest?
B. Kuidas mõõdavad teadlased kliimamamuutusi?
C. Ökosüsteemide nihkumine
D. Kliimamuutused ja sotsiaalsed süsteemid

Alammoodul 2: Kliimamuutuste mõjud
A. Kuidas mõjutavad kliimamuutused meie

planeeti?
B. Kuidas mõjutavad kliima muutused meie

heaolu?

Alammoodul 3: Kuidas meie mõjutame kliimat - meie
ökoloogiline jalajälg

A. Mõõdame oma ökoloogilist jalajälge

B. Kahandame oma ökoloogilist jalajälge

Mooduli eesmärgiks on varustada
õpetajad materjalidega, mille alusel
nad saavad anda õpilastele ülevaate
ökoloogilisest jalajäljest, selle
seostest kliimamuutustega ja sellest,
kuidas meie elustiil mõjutab
ökoloogilist  jalajälge.

Mooduli lõpuks õppijad:
- teavad, mis on ökoloogiline jalajälg ja
kuidas see  on seotud kliimamuutustega;
- saavad aru kuidas ökoloogiline jalajälg
kujuneb ning kuidas selle kujunemine on
seotud ühiskonna teadliku tegevusega;
- Teavad, kuidas meie igapäevased
valikud, tarbimisharjumused ja elustiil
mõjutavad maailma kliimat ja kuidas
sellega on seotud valitsuste otsused ning
majandussfääri toimimine.

Lisaks füüsilistele jalajälgedele jätame me endast
maha ka rea erinevaid nähtamatuid jälgi, mis
muudavad meie keskkonda ja kliimat nii
lühiajalises kui pikaajalises perspektiivis. Kuidas
me saame olla kindlad, et kliimamuutused on
inimeste põhjustatud? Kuidas mõõta
süsinikujälge? Millised on kliimamuutuste mõjud
meie ökosüsteemidele ja kas kliimamuutus
mõjutab ka meie igapäevast elu? Just sellest
moodulist leiad vastused neile küsimustele!
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Moodul 3: JÄTKUSUUTLIK TRANSPORT

Moodul/ Teemad
mooduli osad

Eesmärk/ Õpieesmärgid Õpitulemused Lühikokkuvõte mooduli sisust

Moodul 3: Jätkusuutlik Transport on jagatud
kolmeks alammooduliks:
Alammoodul 1: Linnastumise kasv ja transport

A. TRansport, majandus ja ühiskond
B. Transport ja tervishoid
C. Transport ja keskkond
D. Tratsport ja kliimamuutused

Alammoodul 2: Jätkusuutlik transport
A. Säästa transpordi viisid
B. 2030 Jätkusuutliku transpordi tegevuskava
C. Juhtumiuuringud, mille eesmärk on

saavutada säästva transpordi tegevuskava
2030. aasta eesmärgid

Alammoodul 3: Tegevused jätkusuutlikuks
transpordiks

A. Kuidas saate oma transpordi süsiniku
jalajälge vähendada?

B. Säästva linnatranspordi head tavad mõnes
linnas

C. Transpordi tulevik

Mooduli eesmärk on arendada õpetajate
pädevusi, et anda õpilastele võimalus mõista
erinevaid viise süsiniku jalajälje vähendamiseks
säästva transpordi jaoks, et võidelda
kliimamuutustega ning uurida mõne rohelise
linna säästva transpordi tavasid ning lõpuks
analüüsida transpordi tulevikku.

Selle mooduli ala-eesmärgid:
1. Teha kindlaks transpordi areng linnakasvuga,
selle kasu ühiskonnale ning kahjulik mõju
tervisele, keskkonnale, ökosüsteemidele ja
kliimamuutustele;
2. demonstreerida kontseptuaalset arusaamist
säästvast transpordist, erinevatest säästvatest
transpordiliikidest ning uurida rahvusvahelist
poliitikat ja tavasid, mis toetavad Agenda 2030
kliimamuutustega võitlemise eesmärke;
3. Arutada ja analüüsida tavasid, kuidas võtta
meetmeid säästvale transpordile üleminekuks, et
võidelda kliimamuutustega.

Mooduli lõpuks õppijad:
-Teavad transpordi eeliseid ja
kahjulikke mõjusid
-Tunnevad erinevaid säästva
transpordi liike;
-Analüüsivad rahvusvahelist
poliitikat kliimamuutustega
võitlemisel ja roheliste linnade
toetamisel;
-On arendanud oskusi
transpordi süsiniku jalajälje
vähendamiseks.

See moodul on loodud selleks, et arendada õpetajate
pädevusi kliimaalase kirjaoskuse õpetamisel, pöörates
erilist tähelepanu transpordi mõjule
kliimamuutustele, ja innustada õpilasi kasutama
säästvat transporti.
Selle mooduli esimene osa käsitleb ja uurib linnakasvu
ja transpordi kasvu vahelist seost, keskendudes
eelkõige transpordi eelistele ja kahjulikele mõjudele
ühiskondadele.
Selle mooduli teises osas analüüsitakse nii erinevaid
säästva transpordi liike kui ka rahvusvahelisi poliitikaid
ja tegevuskavasid, mis on suunatud säästvale
transpordile kliimamuutuste vastu võitlemiseks.
Selle mooduli kolmandas osas analüüsitakse süsiniku
jalajälje vähendamise aspekte igapäevaste praktiliste
näpunäidete ja heade praktikate kaudu maailmast.
Mooduli teemasid tutvustatakse erinevates
veebitegevustes nagu videod, viktoriinid jne.
Moodul annab ka soovitusi õppetegevusteks, mis
stimuleerivad kaaluma alternatiive, mis võivad viia
õpilasteni säästvama transpordi kasutamiseni.
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Moodul 4: KODUMAJAPIDAMISE ENERGIA / TÕHUSUS JA JÄÄTMED

Moodul/ Teemad
mooduli osad

Eesmärk/ Õpieesmärgid Õpitulemused Lühikokkuvõte mooduli sisust

Moodul 4: Kodumajapidamise energia / tõhusus ja
jäätmed jagunevad kolmeks alammooduliks:

Alammoodul 1: Energiakasutus
A. Majapidamise energiavarustus, reiting ja

tarbimine
B. Energia tootmine – taastuvad ja taastumatud

allikad
C. Energiasäästlikud ehitusmaterjalid
D. Energiakasutus ja meie ökoloogiline jalajälg
E. Tehnoloogia ja energia

Alammoodul 2: Energia ja poliitika
A. Energia poliitika ja poliitikaloome
B. Valitsuse arutelu energeetika üle
C. Energiaaktivism - noored mõjutavad

energiapoliitikat

Alammoodul 3: Energia raiskamine
A. Energia raiskamine, raisatud energia
B. Kuidas me kasutame energiat jäätmete

käitlemisel
C. Jätkusuutlikud energiaallikad

Selle mooduli eesmärk on arendada
õpetajate pädevusi, et anda õpilastele
võimalus kohalikus kontekstis mõelda,
kuidas energiatarbimine ja inimeste
energiavajadus kliimamuutustele kaasa
aitavad.

Selle mooduli ala-eesmärgid:

1. Näidata arusaamist sellest, kuidas
inimesed energiat erinevates
olukordades kasutavad, kuidas
energiakasutust mõõta ja kuidas
energiat raisata;

2. Teha kindlaks, kuidas energia ja selle
kasutamine figureerivad poliitilistes ja
sotsiaalsetes küsimuses;

3. Mõista säästvate energiaallikate
tähtsust, pöörata tähelepanu energia
eetilisele kasutamisele ja energia
raiskamise vähendamisele.

Mooduli lõpuks õppijad:

• Tunnetavad energiavajadust,
tootmist ja tarbimist isiklikul
ja ühiskondlikul tasandil ning
seda, kuidas peetakse
erinevaid energialiike
säästlikuks või
mittesäästlikuks.

• Teavad, et energiat
käsitletakse ülemaailmsel
tasandil ja seda, kuidas
poliitikat kasutatakse
strateegia Agenda 2030
eesmärkide toetamiseks
kliimamuutustega
võitlemisel;

• Mõistavad erinevaid viise
energiatarbimise, saaste ja
jäätmete vähendamiseks.

See moodul on loodud selleks, et arendada õpetajate
pädevusi kliimaalase kirjaoskuse õpetamisel, pöörates
erilist tähelepanu majapidamisenergia mõjule
kliimamuutustele, ning inspireerida neid vähendama
energiatarbimist ja kasutama säästvaid energiaallikaid.

Selle mooduli esimene osa aitab kaasa tegevustele, mis
on seotud hoonete energiavarustuse,
energiahinnangute ja tarbimisega. Vaadeldakse, kuidas
erinevad tehnoloogiad ja ehitusmaterjalid aitavad
säästa energiat ja vähendada energiaraiskamist.

Selle mooduli teises osas selgitatakse, kuidas
arutatakse energia üle poliitikas ja poliitikas nii
globaalsel kui ka kohalikul tasandil.

Selle mooduli kolmas osa käsitleb energia eetilist
kasutamist ja erinevaid säästvaid energiaallikaid. Selle
mooduli teemasid tutvustatakse erinevates
veebitegevustes, nagu videod, viktoriinid jne.

See moodul annab ka soovitusi õppetegevusteks, mis
stimuleerivad kaaluma alternatiive, mis võivad viia
õpilasteni energiatarbimist vähendama.

26

https://climateracy.eu/


https://climateracy.eu/

Moodul 5: VASTUTUSTUNDLIK (JÄTKUSUUTLIK) TARBIMINE

Moodul/ Teemad
mooduli osad

Eesmärk/ Õpieesmärgid Õpitulemused Lühikokkuvõte mooduli sisust

Moodul 5: Vastutustundlik (jätkusuutlik) tarbimine jaguneb
kolmeks alammooduliks:

Alammoodul 1: Miks tarbida?
A. Ellujäämine
B. Identiteet, kuulumine
C. Harjumuse
D. Uudishimu, uudsus
E. Turundus / reklaam
F. Kaaslaste surve

Alammoodul 2: Vastutustundlik (jätkusuutlik) tarbimine

A. "Vähemaga hakkama saamise" mõiste
B. Tarbimise vähendamise meetodid
C. Ületarbimine ja kliimamuutused
D. SDG-12: vastutustundlik tarbimine ja tootmine
E. Säästva tarbimise poliitikad

Alammoodul 3: Tegevus vastutustundliku (jätkusuutliku)
tarbimise nimel

A. "Eetilise tarbimise" mõiste
A. Kliimasõbralikud ostlemise valikud
B. Olles aktiivne säästlik tarbija

Selle mooduli eesmärk on arendada
õpetajate pädevusi, et anda
õpilastele võimalus mõista erinevaid
tarbimise põhjuseid, mõista
vastutustundliku tarbimise mõistet
ning õppida käituma
vastutustundliku, kliimasõbraliku
tarbijana.

Selle mooduli ala-eesmärgid:

1. Näidata arusaamist, miks me
tarbime; mis paneb meid ostma;
2. Tuvastada vähemaga majandamise
kontseptsioon ning analüüsida
ületarbimise ja kliimamuutuste
vahelist seost;
3. Määratleda eetilise tarbimise
olulisus planeedil ja saada
motiveeritud järgima kliimasõbralikke
tarbimisharjumusi.

Mooduli lõpuks õppijad:

● Mõistavad
vastutustundliku tarbimise
mõistet

● Tunnistavad ületarbimise
mõju kliimamuutustele

● Teadvad põhjuseid, miks
SDG-12 on oluline

● Suudavad tegutseda
vastutustundliku tarbimise
nimel, mõtiskleda oma
tarbijakäitumise üle ja
pakkuda välja ideid
alternatiivseteks
käitumisviisideks oma
vajaduste rahuldamiseks
(näiteks
jagamismajanduse
kasutamine jagamiseks
ostmise asemel.

See moodul on loodud selleks, et arendada
õpetajate pädevusi kliimaalase kirjaoskuse
õpetamisel, pöörates erilist tähelepanu ületarbimise
mõjule kliimamuutustele ja inspireerimaks neid
saama vastutustundlikumateks
(jätkusuutlikumateks) tarbijateks.

Mooduli esimene osa tutvustab teemat lühidalt,
selgitades erinevaid põhjuseid, miks inimesed
ostavad.

Mooduli teises osas õpivad õppijad vastutustundliku
tarbimise kontseptsiooni, analüüsides selle mõju
kliimamuutustele.

Selle mooduli kolmas osa inspireerib õppijaid
kliimamuutuste nimel tegutsema, omandades
vastutustundliku tarbijakäitumise.

Selle mooduli teemasid tutvustatakse erinevates
veebitegevustes, nagu videod, viktoriinid jne.

See moodul pakub ka soovitusi õppetegevuste
kohta, mis mitte ainult ei heida valgust sellele, miks
me ostame, vaid stimuleerivad ka kaaluma
alternatiive, mis võivad viia säästvama tarbimiseni.
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Moodul 6: SÄÄSTEV TOIT

Moodul/ Teemad
mooduli osad

Eesmärk/ Õpieesmärgid Õpitulemused Lühikokkuvõte mooduli sisust

Moodul  6: Säästev toit jaguneb kolmeks alammooduliks:

Alammoodul 1: Toiduvalikute mõju kliimamuutustele

A. Sööge kohalikku: kas see vähendab süsiniku jalajälge?
B. Töödeldud toidu keskkonnamõju
C. Kui roheline on teie toit? Ökomärgised
D. Vesi toiduainete tootmises
E. Toiduga kindlustatus ja bioloogilise mitmekesisuse

säilitamine
F. Toidujäätmed

Alammoodul 2: Erinevad vaatenurgad säästvale toidule
A. Säästev toit ja tervis
A. Säästev toit ja majandus
B. Säästev toit ja kliimamuutused
C. Säästev toit ja keskkond

Alammoodul 3: Tegutsemine säästva toidu nimel
A. 2030 tegevuskava jätkuutlikuks toiduks
B. Toidu tulevik
C. Kuidas saame muuta toidu süsiniku jalajälge?
D. Kuidas saaksime avaldada survet kohapeal tarbitava

toiduga seotud poliitiliste otsuste muutmiseks?

Selle mooduli eesmärk on arendada
õpetajate pädevusi, et anda õpilastele
võimalus mõista
toidutarbimisharjumuste mõju
kliimamuutustele ning tutvuda säästva
toidu kontseptsiooniga.

Selle mooduli ala-eesmärgid:

1. Mõista toiduvaliku mõju
kliimamuutustele;
2. Demonstreerida kontseptuaalset
arusaamist säästvast toidust ja selle
erinevatest vaatenurkadest;
3. Uurida Agenda 2030 eesmärke
võidelda kliimamuutustega ja innustada
õppijaid säästvate toiduvalikute nimel
tegutsema.

Mooduli lõpuks õppijad:

● on omandanud
esmased
teadmised
toiduvaliku ja
kliimamuutuse
seostest;

● teavad säästva
toidu erinevaid
vaatenurki seoses
tervise,
majanduse,
keskkonna ja
kliimamuutustega;

● on arendanud
oskusi vähendada
süsiniku jalajälge,
võttes meetmeid
säästvama toidu
nimel.

See moodul on loodud selleks, et arendada
õpetajate pädevusi kliimaalase kirjaoskuse
õpetamisel, pöörates erilist tähelepanu toidu
mõjule kliimamuutustele, ning innustada õpilasi
kasutama säästvat toitu.

Selle mooduli esimene osa käsitleb ja uurib seost
toiduvaliku ja kliimamuutuse vahel.
Teises osas analüüsitakse säästvat toitu tervise,
majanduse, kliimamuutuste ja keskkonna
seisukohalt;
Selle mooduli kolmas osa analüüsib rahvusvahelist
tegevuskava, mis on suunatud säästvale toidule, et
võidelda kliimamuutustega, pakkudes igapäevaseid
praktilisi nõuandeid säästva toidu kohta.

Mooduli teemasid tutvustatakse erinevates
veebitegevustes nagu videod, viktoriinid jne.
Moodul annab ka soovitusi õppetegevusteks, mis
stimuleerivad kaaluma alternatiive, mis võivad viia
õpilasteni säästlikuma toidu tarbimiseni.
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E. Kuidas saaksime toidu raiskamist peatada/vähendada?
F. Kuidas saaksime ise rohkem toitu kasvatada?
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Lisa 1

Climateracy Education Needs Assessment Survey (ENG)

This survey is designed to ascertain teachers' needs in relation to teaching about climate

change. Data will be used for this Erasmus+ project only, and will be safely stored with

partners. Participation is voluntary and responses are anonymous. By completing this

survey, you consent to participation.

1. What subject area/s do you teach? (e.g., mathematics, geography, biology, history,

science, physical education or art)

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

2. How long have you been teaching in schools?

___________________________________________________________________.

3. What is expected of you by other school stakeholders (e.g., school leadership,

curriculum, parents, students, community etc.) in regards to teaching about the

topic of climate change?

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

4. How much knowledge of climate change do you think your students generally

have?

A. comprehensive understanding of climate change

B. good understanding

C. general understanding

D. little understanding

5. How do you address climate change content and issues in your classes or

extracurricular activities (what types of methods, materials, activities, projects, etc.

have you used)?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

6. What activities and strategies seem to work best in relation to teaching about

climate change content and issues with your students?
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

7. I think the most needed things to teach about climate change effectively are:

o supportive school environment

o teachers around me playing an active role

o personal knowledge of the accepted science of climate change

o when my students show they are engaged

o support of parents

o community support

o national education policy (curriculum time and space, focus)

o professional development

o media focus and public understanding of climate change

o Other___________________________________________________

8. What is your expectation from an online tool to make climate literacy teaching

more effective (e.g., content, activities, tools and resources)?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Climateracy Erasmus+ projekt: õpetajate vajaduste kaardistamine
kliimamuutuste õpetamisel (EST)

Selle küsimustikuga uurime, millised on õpetajate vajadused seoses kliimamuutuste temaatika
õpetamisega koolis. Kogutud andmeid kasutatakse Erasmus+ Climateracy projektis ja hoitakse
turvaliselt Tallinna Ülikooli andmebaasis. Osalemine on vabatahtlik ja kõik vastused on
anonüümsed. Küsimustikule vastamisega annad nõusoleku vastuste töötlemiseks uurimuslikul
eesmärgil.

Loe lisa:
https://www.tlu.ee/hti/meediavarav/blogid/algas-projekt-opetajate-padevuste-toetamine-opilaste
-kliimakirjaoskuse

34

https://climateracy.eu/


https://climateracy.eu/

1. Milliseid aineid õpetad (nt. matemaatika, geograafia, bioloogia, ajalugu,
teadus, kehaline kasvatus, kunstiõpetus jne)?
*

2. Kui kaua oled olnud õpetaja? (tööstaaž aastates)
*

3. Mida ootavad erinevad osapooled (nt. lapsevanemad, õpilased, õppekava,
kooli juhtkond) Sinult seoses kliimamuutuste teema õpetamisega?
*

4. Kui palju teadmisi Sinu arvates Sinu õpilastel üldiselt kliimamuutuste kohta
on?
*
A. Neil on väga palju teadmisi
B. Neil on palju teadmisi
C. Neil on vähe teadmisi
D. Neil on väga vähe teadmisi

5. Kuidas Sa käsitled kliimamuutuste teemat oma tundides või
õppetöövälistes tegevustes? Milliseid meetodeid, materjale, tegevusi,
projekte jms. oled selleks kasutanud?
*

6. Millised tegevused ja strateegiad töötavad Sinu kogemuses kõige paremini
õpilastega kliimamuutuste teema käsitlemisel?
*

7. Minu arvates on kliimamuutuse teema tõhusaks õpetamiseks kõige enam
vaja järgnevat:
*

● toetavat koolikeskkonda
● teisi aktiivseid õpetajaid minu ümber
● minu enda teaduslikult korrektseid teadmisi kliimamuutuste kohta
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● et mu õpilased oleksid kaasatud (motiveeritud)
● lastevanemate tuge
● kogukonna tuge
● vastavat riikliku hariduspoliitikat (aega ja ruumi õppekavas, fookust

teemale)
● professionaalset arengut (nt täiendkoolitust)
● meediafookust ning avalikkuse arusaama kliimamuutustest
● Muu…

8. Millised oleksid Sinu ootused veebipõhisele keskkonnale, mis toetaks
kliimakirjaoskuse õpetamist (nt. sisu, tegevused, tööriistad, materjalid)?
*

Suur tänu vastamast!

Küsimuste korral võid pöörduda projekti koordinaatori poole -
maarjah@tlu.ee
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