
KOKKUVÕTE

I Ümarlaud Jõgevamaal
10.märts 2010 kell 13.00-17.00

Kutse sai 20 inimest. 
Kohal oli 17 huvilist:

1. Leila Lehtla – RMK Kauksi Looduskeskus
2. Elle Mäerand – RMK Koseveski Looduskeskus
3. Enn Selgis – SA KIK Jõgevamaa esindus
4. Ene Ilves – ELKS Jõgeva osakond
5. Vello Lukk – Jõgeva Vallavalitsus
6. Olga Jürma – Kaitseliit Jõgeva malev Kodutütred
7. Silja Võsaste – Bioloogia ainesektsioon
8. Helve Orusalu – Maateaduse ainesektsioon
9. Lilio Võsu – algõpetuse ainesektsioon
10. Kaupo Ilmet – Jõgevamaa metsaselts
11. Erle Tüür – Luua Metsanduskool
12. Jüri Toit – Jõgevamaa koolijuhtide ühendus
13. Toomas Annuk – Põltsamaa ÜG 
14. Helve Laasik – ajaleht Vooremaa
15. Katre Kask – Tartu KHK
16. Anatoli Makarovitš – Ajaleht Vooremaa
17. Ivo-Hannes Lehtsalu – EER

SISSEJUHATUS

Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja kt Maris Kivistik andis ülevaate 

Keskkonnaameti töödest, tegemistest. Tutvustas keskkonnahariduse osakonna käesoleva 

aasta plaane. 

Keskkonnaameti  keskkonnahariduse  spetsialist Riin  Vare tutvustas  hetkeolukorda 

Jõgeva maakonnas.  Analüüsitud oli  laste  arv ja nende paiknemine maakonnas,  sellest 

selgus, et Jõgevamaal on väga vähe lapsi ja nad paiknevad hajutatult kogu maakonnas. 

Samuti selgus, et keskkonnahariduse pakkujaid on vaid käputäis. 

Tutvustati veebilehte www.keskkonnahaidus.ee 

http://www.keskkonnahaidus.ee/


RÜHMATÖÖD/ TULEMUSED

Millised on võimalused, probleemid ja ettepanekud infovahetuse parandamiseks?
• Keskkonnahariduse pakkujate vahel
• Pakkujate ja sihtgruppide vahel

1. Koostada Jõgevamaa infolist (keskkonnaharidust huvitatud isikutele)

2. Täiustada veebilehte www.keskkonnaharidus.ee     

3. Jõgevamaa tegevusi kajastada regulaarselt maakonna- ja vallalehtedes.

4. Valla  kodulehtedele  lingikogu,  mis  aitaks  leida  huvipakkuvat 

keskkonnahariduslikku infot.

5. Info peaks liikuma ja sihtgrupilt pakkujale-tagasiside.

6. Pakkujate ja haridusasustuste omavaheline tihedam koostöö

7. Teha ainesektsioonide listid!

8. Teha keskkonnahariduse ümarlaua list

9. Probleem  :  Infot  on  palju,  aga  laiali.  Koondada-Infovoog.  Kes  peaks 

koordineerimisega tegelema jne?

Kuidas parandada õppekava täiendavate õppeprogrammide toimimist?(võimalused, 
probleemid, ettepanekud)

1. Programmi pakkujad tulevad rohkem koolide ja lasteaedade juurde.

2. Leida  võimalusi  koostööks,  et koolide  koormust  vähendada  projektide 

kirjutamisel.

3. Info kättesaadavus- www.keskkonnaharidus.ee

4. Pakkuda võimalusi uurimistööde konkurssideks, et rakendada uurimuslikku õpet.

5. Ettepanek:   Ainesektsioonide nõupidamisele kustuda programmide pakkujad.

6. Koostöö programmide pakkujate vahel, et pakkuda 1-2 päevaseid tegevusi.

7. Õppeprogrammide õppevahenditega varustamine.

8. Uurimusliku õppe jaoks vajalike õppevahendite laenutamine.

9. Asjatundjad selgitavaid õpilastele kohapeal asju. (mitte ainult aineõpetajad)

10. Probleem:   õuesõpe,  õppekäik  jm.  On  ka  ÕPPIMINE!  (teadmine  viia 

koolijuhtideni)

http://www.keskkonnaharidus.ee/
http://www.keskkonnaharidus.ee/


Millised  on  võimalused,  probleemid  ja  ettepanekud  täiskasvanute 
keskkonnahariduse küsimustes?

1. Teemapäevad / programmid täiskasvanutele (RMK + Keskkonnaamet)

2. Aktiivse puhkusega ühendada (keskkonnaharidus- nt kanuumatkad jms.)

3. Jõgevamaa turismipiirkonna aktiivsemaks- koolitused ettevõtjatele.

4. Avalikud õpperajad- Info kättesaadavaks!

5. Ettepanek:   Kaasata EAS-i inimene ümarlauda.

6. Perepäevad.

7. Koostöö külaseltsidega

8. Sidemed naaberriikidega (kogemuste vahetamine)

9. Probleem  : Infovoldikud- neid on kuid kuidas nad jõuaksid tavainimeseni.

10. Probleem  : inimeste kokkusaamine, huvi puudus, haritus. ( väärtushinnangud pole 

paigas)

11. Täiskasvanutele  (aeg-ajalt)  vaja  rangemaid  mõjutusmeetmeid  reeglitest  kinni 

pidamisel !

12. Täiskasvanute õpetamine läbi laste.

Milline on huvipakkuv keskkonnahariduslik tegevus noortele?

Eelkooliealised lapsed Noored (7-24 a.)
• Matk loodusõpperadadel
• Mängud
• Linnulaulu kuulamine
• Põnevad (huvitavad) esinejad kohapeale.
• Eakohased  (jõukohased)  viktoriinid, 

võistlused.
• Katselapid, loodusnurgad.
• Loodusvaatlused

• Matk loodusõpperadadel
• Viktoriinid + preemia.
• (rahvusvaheline) laager
• Koostöö KOV noortekeskustega
• Loengud koolis spetsialistide poolt.
• Metsa istutus talgud
• Taastada  laager  6  kl.  Õpilastele  Endla 

LK-l.
• Ekskursioonid/laagrid/ praktikat
• Katselapid, loodusnurgad
• Loodusvaatlused (pidevalt)
• Erinevad matkad (jalgratta, kanuu, räätsa 

jne.)
• Koostöö erinevate välismaa koolidega



OTSUSTATI:

1. Ümarlauda on vaja keskkonnahariduse edendamiseks. 

2. Järgmine kokkusaamine juuni algul Kirna Õppekeskuses (Puurmani  vald, Jüriküla). 

Kutsed saadab Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist.

3. Kaasata ümarlaua töösse piirkonnas olevaid noortekeskuseid ja EAS inimesi.

4.  Keskkonnaamet  teeb  Jõgeva  MV  haridusosakonnale  ettepaneku  koostada 

ainesektsioonide listid.

5. Keskkonnaamet teeb Jõgevamaa ümarlauale listi

6.  Ainesektsioonide  koosolekutele  kutsutakse  keskkonnaharidust  pakkuvad 

organisatsioonid/ettevõtted.


