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Päevakord:

1. Arengukava

2. Koolitusreisi vajalikkus teiste maakonda

1. Mis on üldse arengukava eesmärgiks?- Urmas Selirand

Keskkonnahariduslik osa võiks olla sisse kirjutatud maakonna 
arengukavasse või strateegiasse. Koostöised vormid- ühistegevused, 
sihtgrupid. Sihtgrupp muutub järjest väiksemaks. – Liis Soonik

Arutelu koostöö kohtade üle.

Palju on lõhutud loodust- ehk peaks tegema maaomanikele ja ka 
maakasutajatele koolitusi. Igameheõigus.- Gunnar Aug

Kas keskkonnahariduse tegelemisega elab Hiiumaal ära?- Matti Lüsi

Kokovkin koostab õppekava Hiiumaa Ametikooli tarbeks looduskaitse 
vallas, mida vajatakse, milliste oskustega on tööandjad? Hobiharidus- kes 
ja kelle jaoks? Millist haridust üldse vajatakse. Mulitifunktsioonidega?- 
Signe Zacek

Arutelu keskkonnahariduse vajalikkusest kui rahastatud v projektipõhisest 
tegevusest, elatusallikana Hiiumaal. 

Arutelu, milliseid oskusi läheb Hiiumaal vaja? Maastikuhooldaja, loodusgiid-
palju neid vajatakse?, talupidaja jne. Aastaringselt tööd ei ole. 
Keskkonnahariduse pakkuja saab olla nn lisaerialane. PLK rahad lõppevad 
otsa. Kontrollid karmistuvad. Põllumajandustoetused.

Hiiumaal peaks olema KESKKONNATEHNOLOOG- kes oskab öelda, millised 
normatiive täita. Kuid ka siin on vaja kõrgharidust.- Matti Lüsi

Mida meie ise siin saame ära teha?- Diana Leenurm

Võimaluste leidmine.- Matti Lüsi

Lai teema. Ettevõtjad, MTÜ-d, põllumehed, muinsuskaitse, Ajaloolised 
Võtted, loodusgiidid, loodusfotograafid, kõik peaksid olema huvitatud 
keskkonnahariduse edenemisest Hiiumaal.- Karin Poola

Väikesed võimalused, kontekstis- kuhu poole hakkame liikuma- 
interaktiivne giid telefonis. Tehnoloogia ajastu. – Matti Lüsi



Arutelu teemal, kuidas tutvustada Hiiumaa keskkonna valdkonda, üritusi ja 
sündmusi kajastada- loodus.hiiumaa.ee on täielikult koordineerimata ja 
täitmata.

Vajalik oleks teavitada uurijaid, teadlasi nii Eestist kui välismaalt kohalike 
tingimustega, eeskirjade, seadusandlusega ja ehk ka nn kirjutamata 
seadustega.

OTSUSTATI:

1. Koostada tegevuskava 6 kuud ette, et paremini korraldada üritusi, et 
need ei kattuks.  Töögrupp- kitsas ringkond teenuse pakkujaid.

2. Kirjutada lehes- Keskkonnaharidus ja säästev areng- mis see on ja 
kellele? Kes kirjutab? Jäi lahtiseks.

3. Otsustati käia väljaspool tutvumas keskkonnahariduse ümarlaua 
töödega ja väisata mõnda loodushariduskeskust. Kavas külastada 
Mäetaguse külaseltsi ja Iisaku Keskkonnakeskust. Ida-Virumaa ümarlaua
töö on saanud juba oma hoo sisse.


