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Koolitused

• 2019/2020 õppeaastal toimusid koolitused:
• 25.11.2019 „Avastamisrõõmu teaduskeskusest“ Energia avatuskeskuses

• 07.02.2020 „Maapõu ja selle uurimine“ Särghaual

• 19.10.2020* „Püsimetsanduse koolituspäev“ Palupõhjal



Koolitused • 2020/2021 tulekul:

• 3-osaline seeria, mida viiakse läbi 
koostöös Tallinna Ülikooli 
töörühmaga SEEMIK ja MTÜ 
Mondoga. 

• Hooaja eesmärk on senisest 
enam seostada 
keskkonnahariduslikke tegevusi 
kodanikuühiskonna, erasektori 
ning humanitaar- ja 
sotsiaalaladega.

• Esimene üritus uuest seeriast 
"Kliimamuutused tänases 
infoväljas – alternatiivsed tõed ja 
väärmõisted" toimub 3. 
novembril:

https://ekhyhing.ee/tegevused/koolitu
sed/koolituspaevad

https://ekhyhing.ee/tegevused/koolitused/koolituspaevad


Koolitused

• Koolituste toimkonnal on muutunud põhikoosseis: 
• Jonas Nahkor (projektijuht), 

• Raul Savimaa (koolituskoordinaator), 

• Reeli Ungerson (sündmuskorraldus)

• Abistab koolituste töörühm Ühingu liikmetest, kes annavad nõu ja 
aitavad korraldusega



2020 Suveakadeemia • Olukorra kiuste seni meeleolukaim suveakadeemia!



KÜSK arenguhüpe ja Ühingu töökorraldus

• 22. juunil ja 6. juulil toimusid KÜSK arenguhüpet ettevalmistavad seminarid 
(juhtis Margus Nurk ja osales kokku 45 liiget)

• Seminari mõtteline jätk oli Suveakadeemia 1. päeva koolitus, kus loodi uute 
ühingusiseste töörühmade alged või täiendati olemasolevaid

• Lepiti kokku, et 15.09 taotletakse rahastust KÜSK arenguhüppeks (Dagmar Hoder, 
Aili Saluveer)

• Taotluse sisuks ühingu-sisese töökorralduse loomine ja selginemine



Ühingusisesed töörühmad

• Koolituste töörühm – eestvedaja 
Jonas Nahkor

• Tugeva võrgustiku töörühm –
eestvedaja Peep Tobreluts

• Kommunikatsiooni töörühm –
eestvedaja Helen Tuusti

• Huvikaitse töörühm – eestvedaja Aili 
Saluveer

• Kvaliteedi töörühm on juba varem 
moodustatud – eestvedaja Aili 
Saluveer

• Töörühmadest saab täpsemalt lugeda 
18. augustil EKHÜ listi saadetud 
kirjast. 

• Täpsema info saamiseks ja kaasa 
löömiseks võta ühendust töörühma 
eestvedajaga (ekhyhing.ee)



Programmide kvaliteet

• KIKi rahastatud programmide hindamise projekt JÄTKUB vähemalt kuni 2021 
31.05 (Anne Kivinukk, Aili Saluveer)

• Välja on töötatud õppeprogrammide hindamise juhend ja kvaliteedimärgis 
„Läbimõeldud programm“ 

• 2020 sügiseks on hinnatud 454 programmi kirjeldust (osad hinnati 2 korda) ja 
kvaliteedimärgis omistati 347-le



Juhendamise kvaliteet

• Keskkonnahariduses töötavate juhendajate enesehindamise juhendmaterjalide 
väljatöötamiseks sai kavandatud ja kirjutatud sai projektitaotlus „Juhendaja 
pädevus - keskkonnahariduse kvaliteedi võti“, kuid see ei sobinud KIKi 2020 aasta 
taotlusvooru. 

• 23. septembril toimus juhendajate kvaliteedi töörühma esimene nõupidamine

• Töö jätkub veebipõhiselt tegevuste kavandamise ja rollide täpsustamisega, 
eesmärgiga esitada projektitaotlus järgmisse KIKi vooru.



Huvikaitse

• Seoses eriolukorraga tegelesime keskkonnahariduskeskuste 
probleemide väljaselgitamisega, viisime läbi vastava uuringu ja tegime 
ettepanekuid – tulemuseks KIK ja KeM ühine toetusmeede keskustele

• Sellel teemal tegutsetakse edasi Vabaühenduste Liidu abiga



Kokkuvõtteks uue aasta fookused

• Säilitada tegevjuhi ametikoht ja tegevustoetus

• Uue koolitusseeria kaudu laiendada liikmeskonda ja kontakte

• Algatada juhendajate kvaliteedi enesehindamine

• Edukas KÜSK arenguhüpe

• Otsustada, mis saab Rohepeeglist ja kes sellega edasi tegeleb

• Viia läbi Suveakadeemia koostöös naaberriikidega

• Õnnestunud juhatuse valimised perioodiks 2021-2023



Ühes konverentsiga tähistab 

Ühing oma 3. sünnipäeva!

Jõudu ja tarkust meile edasiseks!


