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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. 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. 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. 
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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 
B. Kliimasõbralikud ostlemise valikud 
C. 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. 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 
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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 
B. Säästev toit ja majandus 
C. Säästev toit ja kliimamuutused 
D. 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? 
E. Kuidas saaksime toidu raiskamist peatada/vähendada? 
F. Kuidas saaksime ise rohkem toitu kasvatada? 

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. 

 


