
PROTOKOLL 

   Ida-Virumaa keskkonnahariduse koostöökoja ümarlaud 

    

 

07. detsember 2016 

Kersti Võlu koolituskeskuses Jõhvi 

kell 15 00 – 17 30 

 

Juhatas ja protokollis: Anne-Ly Feršel, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist 

 

Koosolekul osalejad: 

1. Anne-Ly Feršel Keskkonnaamet 

2. Julia Kropatševa Keskkonnaamet 

3. Maris Kivistik Keskkonnaamet 

4. Ingrid Kuligina Alutaguse Matkaklubi 

5. Heldi Aia Mäetaguse Põhikool 

6. Aune Ferschel RMK 

7. Anne Nurgamaa Iisaku Kihelkonna Muuseum 

8. Indar Zeinet Ida-Viru Linnuklubi 

9. Mall Schmith K–J Täiskasvanute Gümnaasium ja Orhideeklubi 

10. Tiina Gashkov Jõhvi Põhikool ja Loodusainete sektsioon 

11. Rene Alberi Avinurme Elulaadikeskus 

12. Enn Käis Jõhvi ELKS 

13. Bruno Uustal SA KIK 

 

Päevakava: 

 

15 00  – kogunemine, tervitus kohv  

15 30  - Julia ja Anne-Ly Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid tutvustavad lühidalt 26. 

oktoobril 2016 a Tartus toimunud konverentsi „Keskkonnahariduse väljakutsed muutuvas maailmas“. 

15 45 – Bruno Uustal jagab uudiseid KIK- ist 

16 00 – Maris Kivistik tutvustab keskkonnahariduse valdkonnas hetkel käimas olevaid uuringuid  

16 15 – Mall Schmith räägib orhidee teemalisi uudiseid  

16 25 – Ingrid Kuligina juhib arutelu teemal: koostöövõimalused ühisprojektides ja keelekümblus 

programmides. 

17 00 – Enn Käiss tutvustab algideed 2017 a. mai kuus planeeritava Kivi ja kulla päevad kohta 

Kohtla-Nõmmel 

17 15 – avatud arutelu KKH olukorrast, ettepanekud ja otsused. 

 

Ettepanekud ja otsused: 

 

1. Teha KIK-ile ettepanek: lubada paindlikumalt kasutada programmi ( 150 €) ja transpordi ( 300 

€) raha. Ehk õppeprogrammi ülempiir kokku on 450 € ja taotlejal on vabamad käed 

otsustamaks, kui palju ta programmile ja kui palju transpordile kulutab. (valida näiteks 

lähemal asuv, aga kallim programm või kutsuda programm kohale ja kasutada transpordi raha 

selle võrra kallimaks kujunenud programmi eest tasumiseks) 

 

2. Teha KIK ettepanek: KIK õppeprogrammide puhul peaks olema kahepoolne 

tagasisidestamine. See tähendab, et nii programmi tellija kui ka tellitud programmi läbiviija 

poolt. See tagaks ühtlasema kvaliteedi ja korrastaks turgu nii KIK- ist raha taotlejate kui ka 

teenuse pakkujate seas.  

 



3. Orhideeklubi liige Mall Schmith arvamus ja ettepanek võtta arvele tööstusaladel kasvavad 

orhideed  ja esitada Ida-Virumaa poolt Kaunis kuldking Cypripedium calceolus Eesti Vabariigi 

100. sünnipäeva aasta lilleks. Ühtlasi teadaanne, et Viivikonna endise karjääri alal kasvavad 

kollaste lipsudega kaunid kuldkingad. 

 

4. Ettepanek: KKH infopäevadel võiks olla loenguosa, kuidas paremini õppeprogramme siduda 

kooli õppetegevusega. Programmile tulemise eeltöö ja peale programmi kinnistav järeltöö 

koolis. Kas see on õige sihtrühm? Infopäeval käijad on meie kohusetundlikud partnerid, kes 

teevad seda nii kui nii. Probleem on pigem klassiga kaasa saadetavates teiste ainete 

õpetajates või haridusasutuste töötajates, kes ei pruugi õppekäigu eesmärkidega suhestuda. 

 

5. Ingrid Kuligina – plaan on teha keelekümblus õppeprogrammidele lihtsad, lamineeritud 

välimäärajad. Kui palju on osaleda soovijaid? Rahastus 50 % KIK ja 50 % omaosalus. Esialgu 

soovijad: RMK Kauksi Looduskeskus, Iisaku Kihelkonna Muuseum, Avinurme 

elulaadikeskus, Jäägri muuseum, Sillamäe RÖK, AMK. 

 

6. Ingrid Kuligina- Taotleda rahalisi vahendeid, et hakata lõimima MF hariduse õppeprogramme 

koolide õppekavadega. 

 

7. Enn Käiss – 12- 14 mai,  Kivi ja kulla päevad Kohtla-Nõmmel. Kõik on oodatud osalema, 

täpsustused hiljem. 

 

07.12. 2016 a 

 

Anne-Ly Feršel       

Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist           

 

allkirjastatud digitaalselt                                          


