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Memo 
 

Osalejad: 

Marit Suurväli  Keskkonnaministeerium 

Kaja Lotman  Hiiu- Lääne- ja Saare regiooni Keskkonnaamet 

Mihkel Kangur TLÜ Ökoloogia Instituut 

Reimo Rivis  TLÜ Matemaatika- ja Loodusteaduste Instituut 

Marko Valker  Keskkonnaamet 

Marju Pajumets RMK 

Eve Eisenschmidt TLÜ Haapsalu Kolledž 

Sirje Piht  TLÜ Haapsalu Kolledž 

Liina Põld  TLÜ Haapsalu Kolledž 

 

Päevakorras:  

1. Keskkonnahariduse maakondliku kontseptsiooni arutelu 

2. Keskkonnahariduse arengukava hetkeseis 

3. Metoodiline õppematerjal 

4. Ülikooli ja kolledži roll keskkonnahariduse edendamisel 

5. Täiskasvanute keskkonna-alane täiendkoolitus 

6. Keskkonnapedagoogika õppekava 

 

 

1. Keskkonnahariduse maakondliku kontseptsiooni arutelu 

Eve Eisenschmidt selgitab arutelu kokkukutsumise tausta ja märgib, et hiljaaegu tuli 

kolledžisse Läänemaa Keskkonnateenistusest Koit Latik ja tutvustas riigis loodavate 

keskkonnahariduskeskuste kava. E.Eisenschmidt märkis, et kuna me ei ole asjaga 

lähemalt kursis, palusime täna siia laua ümber nii kohalikke valdkonnaga tegelevaid 

inimesi kui ka ülikooli inimesi, et teema üle arutleda. 

 

Järgneb osalejate tutvustus. 

 

Eve Eisenschmidt: Olen seotud eelkõige õpetajaharidusega. Kolledžis tegeleme lisaks 

üliõpilastele ka piirkonna tegevõpetajatega, toimuvad ka ainenõukogude regulaarsed 

kokkusaamised. 

 

Sirje Piht: Kolledžis olen algõpetuse didaktika lektor, lisaks olnud seotud projektiga 

Education for Change, mille raames töötati välja metoodilist materjali õpetajatele, 

millega propageeritakse säästva arengu printsiipe õpetamisel. 

 

Marit Suurväli: Töötan Keskkonnaministeeriumis. Olen oma töös seni kokku 

puutunud rohkem Lõuna-Eestiga. Lisaks keskkonnahariduskeskuse temaatikale on 
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mul huvi, kuidas ülikoole säästva arengu õpetamise mooduli väljatöötamise 

koostöövõrgustikku kaasata. 

 

Marju Pajumets: Töötan RMK-s külastuskorraldusspetsialistina. Matsalus töötades 

tegime tihedat koostööd ka tegevõpetajatega. Just klassiõpetajad on aktiivsed ja 

käivad palju. Tudengite ja ülikoolidega on olnud koostööd, samuti Haapsalu 

Kutsehariduskeskusega praktikate kavandamist. 

 

Kaja Lotman: Olen olnud bioloogia ja keemia õpetaja, ka teadlane. Nüüd tegev 

looduskaitses. Ja käesoleva aasta veebruarist alates Keskkonnakaitses. Tuleb tegeleda 

nii vana looduskaitsega kui ka üle võtta tegevused, millega tegelesid endised 

maakondlikud keskkonnateenistused – nii looduskaitse pool (linnud, lilled jm) kui ka 

jäätmed, õhk, vee erikasutusload jms. 

Olen kokku puutunud ka Hiiu- ja Saaremaa probleemidega. Kolledž on geograafilises 

mõttes olulise koha peal kogu Lääne-Eesti suhtes. 

Eesti teadlased on väga tublid ja neil on põnevaid töid, aga tihti ei osata neid lihtsasse 

koolikeelde tõlkida. Teadlaste töid on väga oluline rohkem avalikustada ja 

populariseerida.  

 

Marko Valker: Olen loodusainete õpetaja taustaga, TÜ-s õppisin loodusainete 

õpetajaks. Läänemaal tegelen loodusharidusega, olen keskkonnahariduse spetsialist ja 

koordinaator. 

Siiamaani olen tegutsenud rohkem Põhja – Läänemaal kaitsealade tutvustamisega. 

Oleme kokku pannud ka teavitusmaterjale kooliõpilastele. Koostööd oleme teinud 

kutsehariduskeskusega õppepraktika alal. 

Kui tegevõpetajate kaasamisest rääkida, siis meil on paralleel olemas loodusgiididega. 

Õppepäevi oleme rohkem teinud Valga, Võru, Rapla kooliõpetajatele. Lisaks 

erinevatele kitsamatele sihtgruppidele teavitavaid õppepäevi (nt rannaniitude 

hooldamist jm). 

Õpetajatega on koostööd olnud – nt veelindude õpetamist on väga hea Haapsalu 

promenaadil teha. 

 

Reimo Rivis: Olen TLÜ Matemaatika- ja Loodusteaduste osakonna juhataja. Meie 

osakonnas on vähemalt kolm õpetajaharidusega seotud õppekava, mis valmistavad 

ette bioloogia, füüsika ja geograafia õpetajaid. 

Kui püüan mõelda, kuidas ainedidaktikuid teadlastega kokku viia, siis peab märkima, 

et see sõltub palju ülikooli soovist, mida tähtsustatakse. Kuidas ületada barjäär, et 

peale õpetajate ettevalmistamise, ka midagi muud teeksime, seda peab mõtlema. 

 

Mihkel Kangur: Töötan TLÜ Ökoloogia Instituudi direktorina. Töötasin 15 a tagasi 

Ridala koolis õpetajana. Läksin ülikooli õpetajaks õppima, kuid keskendusin hiljem 

teadusele ja koolitustega olen kokku puutunud vähem. 

Ökoloogia Instituudiga oleme teinud ka Läänemaal töid ning meie üheks missiooniks 

on kindlasti ka teadustööde rahvakeelde tõlkimine. 

Olen olnud ise seotud rannarootsi maakerke uuringutega. Hetkel on pooleli taotlus 

Läänemere setete uurimiseks. Kuna ei ole teada, mis võib tuuleparkide rajamine kaasa 

tuua madalatesse rannikumeredesse, siis seda tahamegi põhjalikumalt uurida. 

Ökoloogia Instituudi huvi tänast üritust silmas pidades on endale järelkasvu 

kasvatamine. Meie jaoks on tähtis, et inimestel tekib huvi looduse vastu. Teine pool 
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on tudengitega ühistegevus ja eriala populariseerimine – koostöös TÜ geograafidega 

oleme teinud suvepraktikaid, noortekoole jms. 

 

Keskkonnaministeeriumile Säästev Eesti 21 analüüsi kirjutades märkisime, et ülimalt 

oluline on Eestis ökoloogilise tasakaalu säilimine. Hiljem indikaatoreid paika pannes, 

tegime maatriksi ning avastasime, et kõik olulised pidepunktid viitavad keskkonna-

alasele haridusele. See andis hämmastavalt tugeva korrelatsiooni kõikidele teistele 

indikaatoritele. 

 

2. Keskkonnahariduse arengukava hetkeseis 

M.Suurväli selgitab arengukava koostamise hetkeolukorda.  

Olemasolevale versioonile on tõsiseid etteheiteid, ootame sellele ekspertiisi. 

Lähteülesanne oli veidi vildakas. Esialgne sund, miks arengukava koostama hakati, 

oli EL vahendite kasutuselevõtt. 

Kuna käesolevaks hetkeks on sisend muutunud, muutub tõenäoliselt kõvasti ka sisu 

ning hetkel on keeruline öelda kui suures mahus olemasoleva arengukavaga on 

võimalik edasi minna. See peaks selguma veebruari kuu jooksul. 

Mis puudutab 4 maja kontseptsiooni, siis regionaalsus on tänapäeval suhteline mõiste 

ning see ei pruugi nii toimima hakata. Samas skeemid, mis kirjeldavad 

projektipõhisust, jäävad siiski kehtima. 

Kuna Euroopa rahad on olemas, on hakatud paralleelselt meetme määrust tegema. 

Eesmärk, et sügisel 2009 saaks hakata taotlema. Igas maakonnas on oluline saavutada 

kokkulepped, mida teha ja siis minna taotlema. 

K.Lotman soovitab korraldada maakonnas nö mahaistumine – kaardistada 

olemasolevad ressursid, koolide asukohad, joonistada tabelid, koguda kontaktandmed. 

Samuti oleks vajalik teha koolides taustauuringuid, kuidas on lood säästva arengu 

temaatikaga. 

M.Pajumets lisab, et kaardistamise käigus tuleks kindlasti igast Läänemaa koolist 

saada üks kontaktisik, kellega suhelda, vastasel juhul kaob info kantseleide sügavusse. 

 

3. Metoodiline õppematerjal 

M.Suurväli viitab kodulehele www.keskkonnaharidus.ee, mis on üleriigiline õpivara 

koondav andmebaas ning kus on salvestatud vastavalt kooliastmetele õppematerjalid 

õpetajatele. Portaali haldamiseks on olemas ka eraldi inimene.  

 

4. Ülikooli ja kolledži roll keskkonnahariduse edendamisel 

E.Eisenschmidt suunab arutelu ülikooli ja kolledži rollile. Saame loodusõpetajate 

ainesektsiooni kokku kutsuda, et informatsiooni koguda. Tegevõpetajad võiksid olla 

üks grupp, kellega tulevikuplaane läbi arutada. 

Samuti võiks vaadelda, millised koolid on KIK `i projekte teinud ja suunata oma 

tegevusi rohkem sinna, kus nii aktiivselt projektitaotlustega ei tegeleta. 

 

K.Lotman lisab, et probleemid on ka täiskasvanukoolitusega. Kuidas näiteks 

omavalitsustele infot jagatakse, ka sel suunal oleks vajalik koolitusi teha. 

 

M.Suurväli küsib, kas nö loodusliku tasakaalu säilitamise moodul on üliõpilastel 

aineprogrammis olemas, eriti kui ta õpib õpetajaks? 

E.Eisenschmidt: Jah, aine nimetusega Keskkond ja säästev areng – see on siiski 

valikainete hulgas. 

http://www.keskkonnaharidus.ee/
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R.Rivis täiendab, et bioloogia ja geograafia õpetajad läbivad teema ühe aine raames, 

tervet moodulit õppekavas ei ole. 

 

E.Eisenschmidt: Ülikoolis tuleks rohkem pöörata tähelepanu kogu õpetajaskonnale. 

Hetkel filoloogid näiteks ei õpi keskkonnaharidust eraldi.  

Kolledžis oleme teinud oma üliõpilastega teemapäevi, sõltumata ainest – sel kevadel, 

märtsi lõpus on plaanis õuesõpe. 

 

M.Kangur: Teadlaste rolli ma näeksin siin õppematerjalide väljatöötamisel 

konsultandina. Meie maja inimesed on geograafia õpikuid teinud, kaitsealadele on 

infovoldikuid tehtud. Aeg-ajalt on nö võõra pilgu sissetoomine tervitatav. 

 

Keskkonnahariduse omnibussi ideed ei tohiks maha matta – keemia ja füüsika bussid 

on tudengite algatus. Keskkonnahariduse bussi käivitamine võiks olla Tallinna ja 

Haapsalu tudengite ühisalgatus. 

R.Rivis lisab, et ülikoolis on meil päris lai kompetents olemas alates 

keskkonnakorralduslikest juriidilistest asjadest kuni molekulaarbioloogiani välja. Kui 

maakonnast antakse teada, millist spetsialisti vaja on, tuleme meelsasti kohale. 

 

5. Täiskasvanute keskkonna-alane täiendkoolitus 

M.Suurväli tutvustab Euroopa Sotsiaalfondi eesmärki, milleks on inimeste 

toimetuleku parandamine tööturul ning sellele vastavalt plaanitakse teha ümber ka 

eelnõu. Toimetulekut tööturul aitab tõsta peamiselt koolitus. 

 

M.Kangur lisab töökohtade loomise kohta, et Säästev Eesti 21 kontseptsiooni üks 

mõte on maamajanduse arendamine ning selles osas on siinsel piirkonnal tohutu 

väärtus. Rekreatsiooni mõttes on rannikualadel suur arengupotentsiaal ning ka selles 

vallas on täiskasvanute harimine – turismivõrgustiku arendamine – väga oluline 

temaatika. Kas talud oskavad seda hinnalist ressurssi turistidele tutvustada? 

 

M.Pajumets: Läänemaal on pikaajaline koostöö loodusturismi valdkonnas 6 valla 

vahel. Loodud MTÜ Terra Maritima toimetab tegusalt ja tehakse põnevaid projekte. 

Ka RMK-l on suund, et ostetakse teenuseid sisse kohalikelt elanikelt, keda soovitakse 

koolitada ning infot jagada. 

K.Lotman selgitab lisaks, et näiteks niitude hooldamisega hakkab Keskkonnamet 

tegelema ja PRIA süsteemis on selleks ette nähtud 6-tunnine koolitus. Seda on 

ilmselgelt vähe. Soovime võtta tööle konsultandi, kes hakkab talunikke nõustama just 

maastike hooldamise teemadel. Peame pead kokku panema ja läbi mõtlema, kuidas 

oma puisniite paremini eksponeerida ja atraktiivseks teha. 

 

M.Kangur märgib, et selliseid rikkalikke looduskomplekse kui on Läänemaal, tuleks 

rohkem välja reklaamida. Loodust hindav turist on väärtuslik külastaja. 

Hollandlased käivad meie rikkust vaatamas ja me ei saa Eestis aru milline ressurss 

meil on enne, kui see on kadunud. 

 

E.Eisenschmidt lisab, et Mihklit kuulates tekkis mul mõte, et me võiksime maakonnas 

korraldada teadlaste infopäevi. 

M.Kangur: Ökoloogia Instituut on valmis koolidesse rääkima tulema, oma eriala 

populariseerimine on meie jaoks oluline. 
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6. Keskkonnapedagoogika õppekava 

Viimase aruteluteemana tõstatab E.Eisenschmidt TLÜ Rakvere kolledžis käivituva 

keskkonnapedagoogika tasemeõppe õppekava. 

M.Suurväli sõnul oleks vajalik pigem täienduskoolitusõppekava, mis oleks Euroopa 

Liidu vahendite kasutamise aruandlusele mõõdikuks. 

Keskkonnahariduse spetsialist peaks olema võimeline nii looma kui läbi viima 

õppekava toetavaid tegevusi, samuti tegelema looduskaitse seadusest tulenevate 

teemadega (jäätmed, vesi õhk), regulatsioonide ja muudatuste tutvustamisega, 

looduskaitse objektide tutvustusega (stendid, infovoldikud, grupijuhtimine) 

 

K.Lotman täiendab, et keskkonnahariduse spetsialist peab vaatama, et kogu keskkond 

toetaks kooli ja kooliprogramme, kuid ta on siiski kooliväline inimene. Tema töö on 

ette valmistada ekspositsioonid, õppeklassid, töövahendid. Ta teeb tihedat koostööd 

õpetajatega. 

 

 

Koosoleku lõpetuseks tänab E.Eisenschmidt arutelul osalejaid ja võtab teema kokku: 

Minu jaoks sai selgemaks meie kui regionaalse kolledži roll - jätkame tegevõpetajate 

koolituse ja koostööga ka keskkonnahariduse teemal, lisaks õppematerjalide 

koostamine (mängud ja integreeritus ainete vahel). Teiseks, ülikooli kompetentsi siia 

piirkonda toomine. 

 

Ka teised osavõtjad hindavad kokkusaamist positiivseks ning väljendavad rahulolu 

koosoleku toimumise üle. 

Lepitakse kokku, et järgmine kokkusaamine võiks toimuda pärast maakondlikku 

kaardistamist ja pildi selgemaks saamist – so umbes kuu aja pärast. 

 

 

 

Memo koostas: Liina Põld 


