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Märtsis 2022. täitub kaks aastat
COVID-19 pandeemia algusest ja
suurtest
muutustest
inimeste
harjumuspärases käitumises. Selleks
hetkeks oli majanduskasv ja kiire
infotehnoloogia
areng
toonud
elujärje
paranemise
paljudes
ühiskondades. Samas seisti silmitsi
kliimamuutuste
ja
keskkonnakahjustustega globaalsel
tasandil ja nende mõjusid tunti ka
Eestis. Nüüdseks on probleemid
alles jäänud ja lahenduste otsimine
on
globaalse
katastroofi
ärahoidmiseks ülitähtis.

WHITEPAPER

DIGIPÖÖRE - KAS LAHENDUS VÕI PROBLEEM?
MAAILM SEISAB SILMITSI KLIIMAMUUTUSTE JA KESKKONNASEISUNDI HALVENEMISEGA JA SEE MÕJUTAB KA
EESTIMAALASTE ELUKVALITEETI, MEIE LOODUST JA MAJANDUSKESKKONDA.
Allikas: Eesti ringmajanduse tulevikupotentsiaali ja vajalike meetmete uuring (osa 1, 2).

Kogu maailma ja planeedi elu mõjutavad
probleemid
(kliimakriis,
bioloogilise
mitmekesisuse
vähenemine,
reostus,
pandeemiad, vaesus, ebavõrdsus, konfliktid,
keskkonna-, sotsiaalsed ja majanduskriisid)
vajavad kiiret tähelepanu ja lahendusi. Nende
probleemide
kiireloomulisus
nõuab
põhimõttelist suhtumise muutust - säästev
areng põhineb õiglasematel, kaasavamatel,
hoolivamatel
ja
rahumeelsetel
suhetel
üksteisega ja loodusega.
Allikas:
Berlin
Development

Declaration

on

Education

for

Uuringud kinnitavad, et just haridus on
võtmetähtsusega kriiside kogumi lahendamisel
ja võib muuta inimeste mõtteviisi ning
maailmavaadet. Täiskasvanud haritud inimesed
on hoolivamad omavahelistes suhetes ning
keskkonnahoius.
Säästva
arengu
kõigi
mõõtmete
integreerimisel
majanduse,
ühiskonna ja keskkonna arengusse on võimalik
majanduskasv panna planeedi heaolu kasuks
tööle.
Allikas: Berlin Declaration on Education for Sustainable Development.

Sustainable

Muutuste
käivitamiseks
loob
eeldused
digiüleminek, digitaalsete vahendite
arendamine ja neisse investeerimine
Allikas: SA Kutsekoda. (2021)

Tänu kiirele infotehnoloogia arengule on
moderniseerunud ka muud valdkonnad nagu
meditsiin ja haridus ning üldine eluolu on
läinud mugavamaks. Kuid need arengud on
põhjustanud ka suurima kriiside kogumi
millega inimesed on eales kokku puutunud.
Allikas: Noguchi, F., Guevara, J.R., Yorozu, R. (2015). Communities in
Action. Lifelong Learning for Sustainable Development.

Probleeme põhjustavad näiteks:
1. Toormetallide kaevandamine - fossiilide ja
abiootiliste ressursside ammendumise,
globaalse soojenemise, magevee
eutrofeerumise, inimeste mürgistamise,
magevee; mere ja maismaa toksilisusega
2. Mürgine reovesi, mis tuleb kaevandustest ja
andmekeskuste jahutamisest.
3. Tehnoloogiajäätmed - tõsise vee- ja
õhusaaste, pinnase saastumise ning kahjulike
tervisemõjude põhjustajana töötajatele ja
kohalikule elanikkonnale.
Allikas: Liu, R., Gailhofer, P., Gensch, C. O., Köhler, A., & Wolff, F.
(2019) Impacts of the digital transformation on the environment
and sustainability.

Kai Pata TLÜ täiskasvanuhariduse ja
mitteformaalõppe kaasprofessor

KOGUKONNAPÕHINE HARIDUS ON ÜKS
VÕTMETÄHTSUSEGA ELEMENT NENDE
KRIISIDE KOGUMI LAHENDAMISEL.
Institutsioonid,
mis
on
tõhusalt
kasutusele
võtnud
kogukonnapõhise
hariduse meetodid, mille eesmärgiks on
jätkusuutlik
tulevik,
on
edukalt
demonstreerinud kuue olulise mõõtme
kombinatsioone
ühiskonnas:
kiire
reageerimine,
kaasamine,
teadmiste
kinnistamine,
inimeste
võimestamine,
jätkusuutlikkus
ja
transformatsioon
vanadest mustritest vabanemiseks.
Allikas: Noguchi, F., Guevara, J.R., Yorozu, R. (2015).
Communities in Action. Lifelong Learning for Sustainable
Development.
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DIGI- JA ROHEPÖÖRDE STRATEEGIAD
MAAILM 2030
Täiskasvanuharidus panustab tervisesse, heaolusse ja keskkonnahoidu.
Täiskasvanuhariduse eesmärgid ja väljakutsed on aga riigiti erinevad.

ÜRO on oma projekti 2030 Agenda raames välja töötanud 17 jätkusuutliku arengu eesmärki,
millest neljas puudutab hariduse valdkonda ja edendab elukestvat õpet. Arengumaades on
kirja- ja arvutamisoskus eelduseks ja katalüsaatoriks ka ülejäänud 16 eesmärgi
saavutamisele. See nõuab paindlikke, õppimist toetavaid institutsioone (formaalne,
informaalne ja mitteformaalne õppimine), mis toetavad inimese õppimist igas tema
elufaasis ning hõlmavad erinevaid elualasid nagu tervis, töö, sotsiaalne turvalisus, keskkond,
kultuur jt.
Allikas: Lopes & McKay, 2020

EESTI 2035
Koos teiste maailma riikidega teeb ka Eesti jõupingutusi, et järgida säästva ja jätkusuutliku
arengu põhimõtteid. Strateegiadokumendiga “Eesti 2035”, seab Eesti riigile ja rahvale
strateegilised sihid ning määrab kindlaks nende saavutamiseks vajalikud muutused.
Strateegia annab ühtse suuna erinevate valdkondade poliitikakujundajatele ja otsustajatele.
Üheks oluliseks teemaks raamdokumendis on elurikkus ja keskkond.
“Eesti 2035” strateegial põhineb käesoleval aastal läbi viidud Eesti ringmajanduse
tulevikupotentsiaali ja vajalike meetmete uuring, mille eesmärgiks on toetada rohepööret
Eestis. 2021. a. lõpuks välja töötatav ringmajanduse arengudokument ja tegevuskava loob
valdkonnale süsteemse lähenemise ning tagab, et aastaks 2035 on Eestis juurdunud
ringmajanduse mudelil baseeruv mõttelaad ja ettevõtlus. Ringmajandusele üleminek
tähendab kogu ühiskonda hõlmavat kompleksset muutust praktiliselt kõikides sektorites,
mis nõuab riigi tegevuse ümber korraldamist ning vastava keskkonna loomist erinevates
valdkondades samaaegselt. (Strateegia “Eesti 2035” eelnõu (8. oktoober 2020)) Võtmerolli
mängib siin haridussüsteemi abil teadlikkuse tõstmine (ringmajandust toetavate
õpitegevuste sisseviimine õppekavadesse, süsteemset- ja kriitilist mõtlemist toetavad
tegevused ja keskkonnateadlikkuse alased tegevused).
Allikas: Eesti ringmajanduse tulevikupotentsiaali ja vajalike meetmete uuring (osa 1, 2).

Eestis on suur kasutamata potentsiaal andragoogidel ja täiskasvanute koolitajatel digi- ja
rohepöörde toetamisel. Senisest enam saab õppetöös arvestada keskkonnahoiu
põhimõtteid, näiteks luues loodussõbraliku õppekeskkonna ja asendada paberkandjatel
õppematerjalid digitaalsetega. Samuti kujundada õppijates ökoloogilist mõtteviisi ja
suurendada nende keskkonnateadlikkust ning vastutustunnet.
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TÄISKASVANUÕPPE ROLLID
Parema tuleviku võti peitub hariduses. "Haridus, võimsa positiivse
mõtteviisi ja maailmavaate muutjana, toetab säästva arengu kõigi
mõõtmete integreerimist majanduse, ühiskonna ja keskkonna arengusse,
tagades selle, et suund ei ole ainult majanduskasvule planeedi kahjuks,
vaid heaolule planeedi piires."
Allikas: Berlin Declaration on Education for Sustainable Development

TRANSFORMATIIVNE ÕPPIMINE
ON MEIE PLANEEDI ELLUJÄÄMISEKS HÄDAVAJALIK
UURING “TÄISKASVANUHARIDUS JA COVID19: VÄLJAKUTSED JA VÕIMALUSED” TOOB
VÄLJA, ET TÄISKASVANUHARIDUS ON
POTENTSIAALSELT OLULISEKS VAHENDIKS
KRIISILE REAGEERIMISEL.
COVID-19 PANDEEMIA SUNDIS
HARIDUSVALDKONDA DIGITALISEERUMA
NING UURIMA UUSI ÕPETAMISE JA
ÕPPIMISE VIISE .
KRIISI AJAL JA KA PEALE KRIISI ON
TÄISKASVANUHARIDUS OLNUD
VÕTMETÄHTSUSEGA, ET INIMESED
SAAKSID OMANDADA VAJALIKUD
OSKUSED JA PÄDEVUSED, MIDA ON VAJA
COVID-I MÕJUTATUD TÖÖTURUL JA
ÜHISKONNAS.

Allikas: “Adult Learning and COVID-19:
challenges and opportunities”.

HARIDUSSÜSTEEMI UUENDAMISEL TULEB PANNA
RÕHKU SÜSTEEMSETELE MUUTUSTELE INIMESTE
JÄTKUSUUTLIKUMA ELUVIISI SUUNAS.

Olulised teemad:
muudatusteks vajalike poliitiliste meetmete
edendamine;
tõenduspõhisus, juurdepääs teaduslikele andmetele
demokraatia, põlisrahvaste teadmiste väärtustamine
inimeste ja planeedi heaolu austamine;
ülemaailmseteks kriisideks valmisoleku
suurendamine
Allikas: Berlin Declaration on Education for Sustainable
Development.

Allikas: “Adult Learning and COVID-19: challenges and opportunities”.
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TÄISKASVANUHARIDUSE VÕIMALUSED
SÄÄSTLIKUMA ARENGU TOETAMISEKS
Kuidas toetada haridustöötajaid, et peale
2020-2021 ekstreemset kogemust
distantsõppega, oldaks veel huvitatud
digitaalse õppe arendamisest?
Kuna haridustöötajatele oli digitaalsele
õppele üleminek väga raske, võib juhtuda, et
õpetamises soovitakse tagasi pöörduda nö.
normaalsuse juurde. Strateegilisem oleks
mitte käsitleda muutunud olukorda
hädaolukorrana, vaid edasi arenguna ja jätta
alles see, mis töötas hästi ning millest võiks
kasu olla ka peale kriisi.
Allikas: Gaebel, M., Zhang, T., Stoeber, H., & Morrisroe, A. (2021). Digitally
enhanced learning and teaching in European higher education institutions.
Survey Report.

Marina Aboltõn-Hansberg TLÜ andragoogika
bakalaureuse õppe tudeng

Kai Pata TLÜ täiskasvanuhariduse ja
mitteformaalõppe kaasprofessor

Lisete Tammeveski TLÜ andragoogika bakalaureuse
õppe tudeng

Eesti panuse suurendamiseks säästvat arengut toetava hariduse edendamisel,
on oluline tõsta inimeste teadlikkust infoühiskonnast ning arendada kõikide
eagruppide digioskusi. Tehnoloogiline innovatsioon on loonud tingimused uute
õppimisvormide ja -meetodite ning õpikeskkondade tekkeks ja rakendamiseks.
Digipedagoogika on uus reaalsus köitvas ja tulemuslikus koolitustegevuses. Et
digipööre oleks rohepöörde teenistuses, tuleb jälgida, et digipöördest ei saaks
eesmärki omaette, vaid see jääks vahendiks infoühiskonna toimimisel, suunaga
ökoloogilisema ja säästlikuma tarbimise poole. Täiskasvanuhariduses on kindlasti üks
väljakutsetest see, kuidas digioskusi arendada ja kasutada nii, et nad toetaksid
roheoskusi ja jätkusuutlikku eluviisi. Globaalse katastroofi ärahoidmiseks on oluline
rohe- ja digipöörde sünergia. Strateegiadokumendid sisaldavad aga rohkem
eesmärke, kui tundub olevat realistlik selle ajaraamiga saavutada keskendudes kitsalt
vaid digi-ja rohepöörde üheaegsele rakendamisele.
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