
Lisa 5. SWOT-analüüsid 

 

1. Ida-Virumaa asend, rahvastik, õpilaskond, majandus ja keskkond 

 

 

SWOT-analüüsis toodi Ida-Virumaa asendi, rahvastiku, õpilaskonna, majanduse ja 

keskkonna osas välja järgmised arengut mõjutavad põhitegurid: 

 

TUGEVUSED NÕRKUSED (probleemid) 

 Mitmekesine keskkond –  

 erinevad tehismaastikud (põlevkivi 

karjäärid, tuhamäed, aherainemäed, 

turbakaevandused, kruusakarjäärid 

jne)  ja  

 loodusmaastikud:  pinnavormid, 

soostikud, veekogud, kooslused 

 12-s koolis on rakendatud loodus/ 

ökoloogia/keskkonna õppesuund. 

 Maakonnas on aktiivseid koole, kes 

viivad läbi erinevaid KKH tegevusi/ 

projekte – positiivsed eeskujud. 

 Lasteaedades õpitakse loodust 

aktiivselt ja hea meelega. 

 Õppeasutused saavad taotleda KKH 

õppeprogrammides osalemiseks KIKst 

toetust lihtsustatud menetlusega. 

 Suur hulk elanikkonnast on koondunud 

linnadesse ja nende lähiümbrusesse – 

linnastumine. 

 Suur muukeelse elanikkonna osakaal, 

kuna paljud ei oska eesti keelt, siis 

elavad osaliselt infosulus ja ei mõista 

toimuvat. 

 Kakskeelsus – lapsed ja noored ei oska 

korralikult kumbagi keelt. 

 Loodusest võõrandumine nii linnas kui 

maal, madal keskkonnateadlikkus. 

 Tööstusmaastiku suur osakaal. 

 Riikliku tähtsusega maardlate paljusus 

– suur keskkonnakasutuse surve. 

 Kõrge töötuse/ madal tööhõive tase – 

paljudele on ellujäämine/hakkama 

saamine esmase tähtsusega ja 

keskkonnaprobleemid ei oma tähtsust.  

 Maakonna koolid on suhteliselt 

passiivsed KKH tegevuses. Paljud 

õpetajad ei väärtusta, osad ka ei oska 

KKH/SAH lõimimist oma 

õppeainetesse. Tulenevalt suure hulga 

elanikkonna madalast elatustasemest ei 

jätku finantse väljasõitudeks jne. 

 Omavalitsused ei toeta KKH tegevust 

(õpilaste väljasõite, vahendite 

soetamist jne). 

VÕIMALUSED OHUD 

 Kasutada mitmekesist keskkonda kui 

õpivahendit – võrreldes teiste 

maakondadega on kõige suuremad 

võimalused õpetada keskkonna 

kasutust ja säästva arengu põhimõtteid. 

 Koolitada ja kaasata KKH tegevusse 

muust (vene) rahvusest inimesi. 

 Rakendada KKH-s rohkem 

keelekümblust. 

 Viia läbi suunatud teavitusüritusi 

linnades ja/või linnaelanikele 

 Tööstuse surve keskkonnale suureneb 

– tööstusega seotud inimesed ei 

väärtusta keskkonnaharidust (kõik on 

juba niikuinii rikutud). 

 Kui ellujäämine muutub esmaseks 

ülesandeks suuremale hulgale 

elanikkonnast, ei oma keskkond enam 

tähtsust ja kaob tahaplaanile. 

 



linnalähistes kohtades. 

 Kasutada koolide/õpetajate 

innustamisel aktiivsete koolide 

positiivseid näiteid: nt. 

keskkonnanädal.  

 Algatada maakondlik liikuv 

keskkonnanädala projekt, mille raames 

KKH spetsialistid viivad koolides läbi 

õppetunde/ -programme. 

 Koolidel on võimalus taotleda 

õppeprogrammidel osalemiseks KIKst 

toetust lihtsustatud korras. 

 

Arengut määravad olulised tegurid: 

 Suurtööstuse jätkuv areng, osakaalu tähtsus nii maakonna kui Eesti majanduses. 

 Suur tööpuudus ja madal palgatase, madal elatustase, materiaalsed võimalused. 

 Suur muukeelse elanikkonna osatähtsus – nad ei mõista kõike Eestis toimuvat. 

 KIKi jätkuv keskkonnateadlikkuse tõstmise finantseerimine. 

 

Arengueesmärgid:  

 Tõusnud on Ida-Virumaa elanikkonna keskkonnateadlikkus, säästva arengu  

väärtushinnangud ja kodanikutunnetus. 

 

Tegevused arengueesmärgi saavutamiseks 

Suunatud KKH teavitus- ja õppekampaaniate läbiviimine: messid, seminarid, koolitused, 

infopäevad, väljasõidud, perepäevad jmt erinevatele sihtrühmadele – eelkõige  linna- ja 

muukeelsele elanikkonnale. 

Õppeprogrammide läbiviimine nii õpilaskondadele kui ka teistele sihtrühmadele 

(kollektiivid, ametnikud, sõpruskonnad jne). 

KKH/SAH programmide, õppesõitude,  õpitubade ja õppelaagrite läbiviimine 

haridusasutuste lastele 

 

 Paranenud on KKH kättesaadavus, sh on kasutatud mitmekülgset tööstus- ja 

looduskeskkonda kui olemasolevat õpivahendit 

Tegevused arengueesmärgi saavutamiseks 

KKH keskuste ja koolide koostöös KKH/SAH teemalise koolist kooli liikuva 

keskkonnanädala käivitamine. Selle raames külastavad maakonna õpilased maakonna 

KKH keskuseid  ja KKH/SAH spetsialistid külastavad koole külastuse eel- ja järeltöö 

läbiviimiseks (annavad tunde, viivad läbi kursuseid, loenguid, infotunde jne). 

Mitmekülgse loodus- ja tööstuskeskkonna kui olemasoleva õpivahendi rakendamine, sh 

- Vajadusel kohapõhiste õpitegevuste/ -programmide väljatöötamine ja vahendite 

hankimine; 

- KKH/SAH programmide juhendajate ja õpetajate koolitamine – kuidas viia läbi 

erinevates keskkondades KKH/SAH õppetegevust ilma spetsiaalse KKH 

programmita. 

 

 Õppeprogrammide efektiivsus on paranenud 

 

Tegevused arengueesmärgi saavutamiseks 



Olemasolevate KKH/SAH õppeprogrammide kohandamine keelekümbluse nõuetele,   

vene õppekeelega ja keelkümblusklassides õppivatele lastele arusaadavamaks muutmine. 

 
 

 

 

2. Keskkonnahariduse kättesaadavus ja efektiivsus 

 

 

SWOT-analüüsis toodi keskkonnahariduse kättesaadavuse ja efektiivsuse osas välja 

järgmised arengut mõjutavad põhitegurid: 

 

TUGEVUSED NÕRKUSED (probleemid) 

 Mitmekesine loodus – erinevad 

pinnavormid, veekogud, kooslused. 

 Tööstusalad kui õpikeskkonnad, 

esindatud pea kõik Eesti maavarade 

kaevandamise tüübid. 

 Ida-Virumaal on hulk KKH keskuseid/ 

ja -tugipunkte (15). 

 Keskkonnaameti eestvedamisel toimub 

ulatuslik ja põhjalik KKH/SAH 

koolitus, kus Ida-Virumaalt osaleb 8 

lasteaia- ja 16 kooliõpetajat ning 11 

kolmanda sektori KKH teenuse 

pakkujat (kahjuks vene keele oskajaid 

on nende seas ainult 6). See tagab 

olulise osa KKH kompetentsist 

maakonnas. 

 Matkarajad on erinevates kooslustes ja 

pinnavormidel. 

 Hea ligipääs rajatistele (matkarajad, 

õpialad, keskused). 

 Suur hulk väljatöötatud mitmekülgseid 

KKH õppeprogramme. 

 Ida-Virumaal on 2 tugevat KKH 

keskust – RMK Kauksi ja KeA Iisaku 

looduskeskused. Keskkonnaameti poolt 

on huvi rakendada looduskeskust 

efektiivsemalt koostöös partneritega ja  

see on koolidele lisavõimalus. 

 Uus õppekava rõhutab enam 

pädevusõpet, aktiivõpet vahetus 

keskkonnas. 

 

 Mitmetele tööstusaladele on piiratud 

ligipääs. 

 Toimivad keskkonnahariduskeskused 

asuvad linnadest kaugel (peamistest 

sihtrühmadest). 

 Enamus keskkonnahariduskeskustest/ -

tugipunktidest töötavad 

projektipõhiselt. 

 Häid keskkonnaspetsialiste on vähe – 

eelkõige vene keelt kõnelevaid. 

 Osa potentsiaalseid KH tugipunkte ei  

paku teenuseid antud valdkonnas. 

 Keskustes on KKH spetsialistid 

peamiselt eestlased ja teenuseid 

pakutakse eelkõige eesti keeles – ei 

jõuta venekeelse elanikkonnani. 

 1/3 radadest on halvas või väga halvas 

seisus – hooldamata. 

 RMK ja Keskkonnameti KKH 

spetsialistid on üle koormatud, kuna 

pakuvad tasuta programme; samas 

osad head KKH spetsialistid ei leia 

piisavalt rakendust, kuna peavad 

küsima teenuse eest tasu. 

 Kohati on levinud arvamus (nii KKH 

pakkujate kui õpetajate seas), et 

õppeprogrammid on pigem lõbusõit 

kui õppimine vahetus keskkonnas.   

Sellest lähtuvalt ei võta ka õpilased 

neid tegevusi tõsiselt, puudub 

arusaamine/eeltöö tegemata. 

 Aeg-ajalt on lapsed segaduses, sest 

tellitud õppeprogramm eeldab, et 

lapsed on teemat koolis käsitlenud, 

kuid tegelikult nad seda veel ei ole. 

Õppeprogrammid küll toetavad 

õppekava laiemas perspektiivis, kuid 



paraku mitte alati seda, mida lapsed 

koolis just õpivad. Üks asi on see, mis 

on õppekavas kirjas – teine, kuidas 

õpetaja tunde läbi viib. 

 Õpilasgruppidel on tihtipeale kiire, 

programmid jäävad poolikuks ja ei 

täida oma eesmärki. 

 Nooremaid lapsi huvitab loodus ja 

looduses käimine. Alates 7 klassist 

tekib vastumeelsus – loodusained on 

alates 7 klassist lastele tehtud liiga 

raskeks. Nad ei saa aru ja seetõttu see 

neid ka ei huvita. 

 Palju tellitakse vene õppekeelega ja 

keelekümblusklasside poolt 

eestikeelseid õppeprogramme, kuid 

tegelikult ei saa lapsed suures osas 

jutust/ tegevustest aru ja tüdinevad. 

Programmid ei ole seega efektiivsed,   

puudavad keelekümbluse metoodikaid 

kasutavad KKH õppeprogrammid. 

VÕIMALUSED OHUD 

 Toetuste taotlemine erinevatest 

fondidest (Leader, EAS, Interreg, 

Innove jne) täiendavate investeeringute 

ja teisteks arendustegevusteks. 

 Suletud tööstusalade haldajatega 

konkreetsete kokkulepete sõlmimine 

KKH programmide läbiviimiseks 

 Potentsiaalsete tugipunktide  

rakendamine KKHs 

 Me ei pea uusi matkaradu juurde 

rajama, olemasoleva infrastruktuuri 

korrastamine ja rakendamine.  

 KKH keskuste ja/või –tugipunktide 

rajamine suurematesse linnadesse või 

nende lähiümbrusesse - vähemalt 1 

Narva/Sillamäe ja 1 KIKO (Toila, 

Jõhvi, Kohtla-Järve, Kohtla-Nõmme) 

piirkonda. 

 Ühishanke algatamine vahendite 

soetamiseks erinevatesse keskustesse 

(kuna kõik ei oska koostada taotlusi 

rahvusvahelistesse fondidesse). 

 Koostöös õpetajate ja KKH 

programmide pakkujatega 

programmide vastavuse parandamine 

koolis õpitavaga, nende läbiviimise 

kvaliteeti ja suhtumist õuesõppesse.  

 Toetuse vähenemine valdkonnale. 

Vähenevad head algatused ja 

tegevused, mis on seni toiminud 

projektipõhiselt. 

 Õppekavade positiivsel rakendumisel 

ja koolidele KIK toetuste lihtsustatud 

korra rakendumisel ei suudeta kiiresti 

kasvavat nõudlust täita. 

 



 Olemasolevad õppeprogrammie 

kohandamine keelekümblust toetavaks. 

 Tingimuste välja töötamine ja 

õpetajate/KKH spetsialistide 

koolitamine õppeprogrammide 

läbiviimiseks erinevates keskustes. 

 KKH spetsialiste koolitamine – 

eelkõige vene elanikkonna seast. 

 Ainult nende gruppide vastu võtmine, 

kes ei kiirusta programmi läbimisega. 

Klientuuri kasvatamine. 

 Õpetajatele erinevate programmide 

olemuse ja vajaliku ettevalmistuse 

selgitamine. 

 

Arengut määravad olulised tegurid: 

 Omavalitsuste huvi keskkonnahariduse vastu.  

 Riiklik tellimus SAH ja keskkonnateadlikkust tõstvateks tegevusteks. 

 Uue õppekava rakendumine 

 Õppeasutustele KIKi lihtsustatud toetuste positiivne rakendumine ja jätkusuutlikkus. 

 

Arengueesmärgid: 

 Paranenud on KKH kättesaadavus, sh on kasutatud mitmekülgset tööstus- ja 

looduskeskkonda kui olemasolevat õpivahendit  

 

Tegevused arengueesmärgi saavutamiseks 

KKH/SAH kompetentsikeskuse rajamine. Kompetentsikeskuses leiavad koha erineva 

valdkonna spetsialistid/kolmas sektor, seal on erinevad laborid, õpitoad – kus Ida-

Virumaa koolid saavad läbi viia erinevaid tunde, vaatlusi, katseid jne. Pole mõistlik 

spetsiifilisi vahendeid soetada kõikidesse maakonna koolidesse. 

KKH/SAH keskuse või –tugipunktide rajamine või väljaehitamine suurematesse 

linnadesse või nende lähiümbrusesse - vähemalt 1 Narva, Sillamäe piirkonda ja 1 KIKO 

(Toila, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kohtla-Nõmme piirkond). 

Olemasolevate KKH/SAH keskuste ja –tugipunktide arendamine ja efektiivsuse tõstmine 

läbi täiendavate investeeringute ja/või muude KKH/SAH suunitlusega arendustegevuste. 

KKH keskuste ja koolide koostöös KKH/SAH teemalise koolist kooli liikuva 

keskkonnanädala käivitamine. Selle raames külastavad maakonna õpilased maakonna 

KKH keskuseid  ja KKH/SAH spetsialistid külastavad koole õppeprogrammide eel- ja 

järeltöö läbiviimiseks (annavad tunde, viivad läbi kursuseid, loenguid infotunde jne). 

Olemasolevate matkaradade korrastamine, Ontika-Valaste ÕR välja ehitamine 

Mitmekülgse loodus- ja tööstuskeskkonna kui olemasoleva õpivahendi rakendamine 

 Vajadusel kohapõhiste õpitegevuste/-programmide väljatöötamine ja vahendite 

hankimine; 

 KKH/SAH programmide juhendajate ja õpetajate koolitamine, kuidas viia läbi 

erinevates keskkondades KKH/SAH õppetegevust ilma spetsiaalse KKH programmita. 

 

 

 Õppeprogrammide efektiivsus on paranenud 

 



Tegevused arengueesmärgi saavutamiseks 

Pilootprojekti käivitamine, mille raames toimuvad õpetajatele ja KKH/SAH programmide 

läbiviijatele ühisseminarid ja rühmatööd, eesmärgiga viia KKH/SAH keskustes 

olemasolevad õppeprogrammid paremini vastavusse koolis õpitavaga. 

Olemasolevate KKH/SAH õppeprogrammide kohandamine vastavalt keelekümbluse 

nõuetele; vene õppekeelega ja keelekümbluse klassides õppivatele lastele arusaadavamaks 

muutmine. 

Selgitustöö õpetajatele, kuidas planeerida ja ette valmistada KKH/SAH õppesõitu, sh 

erinevatesse keskustesse ning kuidas ja milleks ette valmistada õpilasi. 

Kohapõhiste ja temaatiliste koolituste korraldamine KKH/SAH programmide läbiviijatele 

ning õpetajatele. 

Gümnaasiumile suunatud õppeprogrammide väljatöötamisele maakonna kõrgkoolide 

kaasamine. 
 

 

 

 

3. Ida-Virumaa KKH koostöövõrgustik 

 

 

SWOT-analüüsis toodi KKH koostöövõrgustiku osas välja järgmised arengut mõjutavad 

põhitegurid: 

 

TUGEVUSED NÕRKUSED (probleemid) 

 Toimiv KKH koostöökoda, millele on 

välja töötatud töö põhimõtted ja statuut. 

 Riiklikud strateegiad rõhutavad 

keskkonnahariduse olulisust. 

 Keskkonnaharidus on lülitatud 

erinevatesse haridusdokumentidesse – 

elukestva õppe strateegiasse ja 

õppekavadesse. 

 Üksikutes omavalitsustes (Sillamäe 

LV, Mäetaguse VV, Narva LV, Iisaku 

VV) on hakatud mõistma KKH 

olulisust ja tegevust toetama ning 

lülitatud arengukavadesse. 

 Maakonnas on tugevaid KKH 

spetsialiste / programmide juhte – head 

eeskujud. 

 Koolides on üksikuid aktiivseid 

õpetajaid, kes viivad läbi tunnivälist 

KKH õpet, väljasõite ja projekte jne. 

 Maakonnas on mitmeid suuri ja 

tugevaid noorteühendusi, kuhu kuulub 

hulk noori, kes tahavad looduses 

liikuda ja tahavad õppida paremini 

loodust tundma. 

 Ida-Virumaa 12s päevakoolis on 

looduseainete õppesuund.  

 KKH koostöökoja eestvedajate 

motivatsioon hakkab kaduma, nad on 

väsinud. Koostöökoja eestvedamine 

püsib hetkel heal tahtel, puudub toetav 

ressurss. 

 Riigile (valitsusele) on teised 

eluvaldkonnad prioriteetsemad, sest  

turumajandus ja SAH ei lähe kokku. 

 Ida-Viru omavalitsused ja maavalitsus 

ei pea oluliseks ei keskkonnaharidust 

ega säästvat arengut, see kajastub nii 

arengukavades kui tegevuse 

toetamises. 

 Omavalitsused ei mõista säästva 

arengu sisu ega väärtusta 

keskkonnaharidust. Samuti ei näe 

seoseid KKH ja argitoimetuste ning 

turismimajanduse vahel (nn. 

kvaliteetturism). Enamus on koostöös 

väga passiivsed. 

 Maakonnas on suur puudus tugevatest 

KKH spetsialistidest, eelkõige vene 

keelt valdavatest KKH spetsialistidest. 

 KKH spetsialistid on koondunud 

linnadest kaugemale, linnades vähe 

spetsialiste.  



 Ida-Virumaa vähemalt 12s koolis 

toimub aktiivne KKH tegevus. 

 Enamus häid KKH 

spetsialiste/keskuseid/organisatsioone 

tegutsevad kas projektipõhiselt või hea 

tahte alusel ja nad hakkavad väsima. 

 Aktiivseid õpetajaid, kes tegelevad 

KKHga on vähe, tegutsevad heast 

tahtest, ei ole kaasatud 

koostöövõrgustikku (Koostöökoja 

liikmeid ei tea neist midagi) 

 Paljud potentsiaalsed koostööpartnerid 

ja huvigrupid on koostöövõrgustikku 

kaasamata, lihtsalt ei jõua kõigiga 

tegeleda. 

 KIK rahastus kolmanda sektori KKH 

tegevusse on väga tugevalt kukkunud. 

VÕIMALUSED OHUD 

 Keskkonnameti arengukava toob välja 

võimaluse rakendada KKH tegevuste 

läbiviimiseks tasuta Iisaku 

looduskeskust ja õppevahendeid. See 

annab koolide laiemad võimalused 

programmides osalemiseks. Tuleb 

koolitada partnerid/õpetajad 

programmide läbiviimiseks. 

 Läbi viia koolitus KKH spetsialistidele 

ja õpetajatele looduskeskuse 

ekspositsioonide, õppeprogrammide ja 

vahendite teadlikuks kasutamiseks. 

 Võimalus viidata riiklikele 

strateegiatele ja arengukavadele 

projektitoetuste taotlemisel. 

 Kaasata võrgustikku 

omavalitsusesindajad. 

 Kaasata uusi õpetajaid kui 

potentsiaalseid KKH spetsialiste  

 Kaasata koostöövõrgustikku 

noortekeskuste ja noorteühenduste 

esindajad 

 Teha KKH programmide 

väljatöötamisel koostööd maakonna 

kõrgkoolidega (kompetents, 

laboratoorsed vahendid jne). 

 Koolidel on võimalik KIKst taotleda 

KKH väljasõitudele toetust lihtsustatud 

korras. 

 Leida rahastusallikaid peale KIKi veel  

teistest fondidest.  

 Riik lõpetab KKH keskuste ja/või 

spetsialistide rahastamise (KeM) 

 KKH Koostöökoja eestvedajad ei jaksa 

enam valdkonda panustada ja loobuvad 

sellest. Langeb KKH Koostöökoja 

maine ja/või lõpetab tegevuse. 

 Omavalitsused hakkavad mõtlematult 

lülitama KKH ja säästvat arengut oma 

arengukavadesse ja tekitavad segadust. 

 

 

Arengut määravad olulised tegurid: 



 Turumajanduse jätkumine 

 Riigi (KeM) rahastus KKH tegevusse läbi RMK ja KeA looduskeskuste. 

 Omavalitsusjuhtide huvi KKH valdkonna vastu 

 KKH Koostöökoja eksistents. 

 

Arengueesmärgid: 

 Maakonna koostöövõrgustikku koordineerib toimiv Ida-Virumaa KKH 

Koostöökoda, mille liikmed on motiveeritud ja mida juhib  teovõimeline  

töörühm. 

 

Koostöökoja töörühma rollide ümbervaatamine ja kohustuste/vastutusalade kokku 

leppimine. 

Koostöökogu tööks täiendavate ressursside kaasamine, 1 täiskohaga või 2 poole kohaga 

töötaja töötasu ulatuses. 

Koostööprojektide käivitamine: koolitused või õppesõidud vähemalt 1 kord aastas, sh 

riikidesse, kus on pikaajaliste traditsioonidega hästi toimivad võrgustikud ja keskused;  

ühishanked vahendite soetamiseks jne. 

 

 Ida-Virumaal on kogu maakonda hõlmav ning erinevaid sihtrühmasid kaasav 

koostöövõrgustik. Alaeesmärk: Omavalitsuste ja koolide juhtidel on tekkinud 

huvi KKH/SAH tegevuse vastu. 

 

Tegevused arengueesmärgi saavutamiseks 

Olemasoleva infrastruktuuri ja vahendite ühine efektiivsem rakendamine eelkõige KKH 

keskustes ja -tugipunktides. Partnerlustingimuste väljatöötamine erinevates KKH 

keskustes õppeprogrammide läbiviimiseks ning läbiviimiseks vajaliku väljaõppe/koolituse 

korraldamine. 

Infomaterjali väljatöötamine potentsiaalsetele koostööpartneritele, sh  

omavalitsusjuhtidele, koolide juhtidele – miks on vajalik ja kasulik tegeleda KKH/SAH 

valdkonnaga ning liituda Ida-Virumaa KKH Koostöökojaga. 

Teha suunatud selgitus- ja kaasamistööd omavalitsusjuhtidele ning haridusasutuste 

juhtkondadele. 

KKH tegevusse noortekeskuste, noorteühenduste ja huvikoolide juhtide kaasamine. 

KKH/SAH spetsialistidele, õppeprogrammide- ja õuesõppe läbiviijatele  suunatud 

õppesõitude ja koolituste korraldamine vähemalt 1 kord aastas. Eesti parimate  lektorite 

poolt, mitte odavaima pakkumise teinud lektoritega. 
 

 


