
LÄÄNEMAA KESKKONNAHARIDUSE ÜMARLAUD  
 
Koht: Keskkonnaameti Haapsalu kontor, Haapsalu, Kiltsi tee 10 
Aeg: 6. mai 2010, kell 14.00-17.00 
 
Päevakava: 

 Sissejuhatus (Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja Kaja Lotman ja 
Keskkonnaameti keskkonnaharidus osakonna juhataja Maris Kivistik) 

 Ettekanne „Miks keskkonnahariduse ümarlaud?“ (Keskkonnaameti keskkonnahariduse 
spetsialist Ave Huugen) 

 Ettekanne RMK poolt pakutavatest programmidest (RMK Nõva looduskeskuse juht Kalle 
Kõllamaa) 

 Kohvipaus 

 Osalejate tutvumisring 

 Rühmatööd Maailma Kohviku stiilis 

 Kokkuvõte rühmatöödest 
 
Osalejad:  

1. Ingrid Juht   Haapsalu Lasteaed Päikesejänku 
2. Krista Rehkli   Haapsalu Lasteaed Tareke 
3. Kaja Kroon   Haapsalu Lasteaed Pääsupesa 
4. Aivo Hirmo   Noarootsi Gümnaasium 
5. Viive Karnau   Haapsalu Linna Algkool 
6. Leelo Paesüld   Haapsalu Linna Algkool 
7. Peep Susi  Lihula Gümnaasium 
8. Kalle Kõllamaa  RMK Nõva looduskeskus 
9. Marju Pajumets RMK Matsalu looduskeskus 
10. Tiiu Toomingas MTÜ Kalaküla Rohelised 
11. Maris Kivistik  Keskkonnaamet 
12. Diana Leenurm Keskkonnaamet 
13. Maris Sepp  Keskkonnaamet 
14. Ave Huugen  Keskkonnaamet 

 
Rühmatööde teemad 
1. Kuidas parandada info vahetus? 
2. Kuidas parandada keskkonnateemaliste õppeprogrammide kvaliteeti, toimimist, 
kättesaadavust 
3. Eelkooliealiste suunatud keskkonnaharidus 
4. Kuidas muuta keskkonnaharidus noortele huvipakkuvamaks 
5. Täiskasvanute keskkonnaalane koolitus 
6. Infrastruktuuri võimalused (ettepanekud saavutamaks keskkonnateadlikku elanikkonda ja 
turisti)  
 



Tulemused: 
 

1. Kuidas parandada info vahetust? 
 

 Täiesti kättesaadav, kes tahab 
 
Probleemid: 

 Õppeprogrammid ei ole kättesaadavad 
 
Võimalused: 

 Ainesektsioonide õpetajate listid. Teha ettepanek Maavalitsusele. 

 Kaasaegsed suhtlusvahendid (facebook, twitter, skype jne.) 
 
Vajadused: 

 Infopäevad. Septembri 2. nädalal keskkonnahariduse võimaluste tutvustamiseks 

 KKM teeb ise andmebaasi (www.keskkonnaharidus.ee) täiendused 
 

2. Kuidas parandada keskkonnateemaliste õppeprogrammide kvaliteeti, toimimist, 
kättesaadavust 

 
Probleemid: 

 KIK-i projekt – aruandlus tobe 
 
Võimalused: 

 Transport – peaks olema kooli poolt (HTM+RÕK koos). Riiklik programm 

 Lasteaedade programmid perepäevana 

 Koondprojekt KIK-i, et tagada Läänemaa õpilastele ühtlane programmide kättesaadavus. 
Nagu näiteks Viljandi Omavalitsus Liidu programm 1.-6. klassi õpilastele 

 
Vajadused: 

 Õppeprogrammide läbiviija pedagoogiline koolitus (ESF programm) 

 Keskkonnaameti poolt keskkonnahariduse koordineerimine maakonnas 
 

3. Eelkooliealistele suunatud keskkonnaharidus 
 
Probleemid: 

 Transport 

 Kasvatajate teadlikus 

 Infopuudus 

 Eakohaste programmide vähesus 

 Kasvatajate entusiasm (vastutus) 

 Huvipuudus 

 Ajapuudus (vanemad) 

http://www.keskkonnaharidus.ee/


 Looduse lihtsate tõdede vähene teadlikkus 
 
Võimalused: 

 Programmide pakkujad kohale 

 Info ja õppepäevad 

 Reklaam, koostöö 

 Lasteaedadele suunatud programmide väljatöötamine 

 Motivatsiooni tõstmine (juhatus, KOV jne.) 

 Võimaldada väiksemate gruppidega loodusesse minna 
 

Vajadused: 

 Raha 

 Õppevahendid 

 Head juhendajad 

 Paralepas peaks olema loodusrada (mitmekesine paljude võimalustega) 
 

4. Kuidas muuta keskkonnaharidus noortele huvipakkuvamaks 
 
Probleemid: 

 Transport 

 Loodushuviliste seltse/ringe pole 

 Raha, entusiast 
 

Võimalused: 

 Propageerida taaskasutust 

 Vanem noor juhendab nooremaid 

 Kaasata iidoleid 

 Kaasata kaasaegseid suhteportaale 

 Ellujäämiskursused 

 Välimatkad 

 Tehnika näitamine (ATV, harvesterid) 

 Looduslaagrid 

 Kaitseliit – noorkotkad, kodutütred 

 Praktilised näited – reoveepuhastid 

 Kaasata noortekeskus – pookida nende tegevusse keskkonna aspekt juurde 
 
Vajadused: 

 Raha 

 Transport 

 Looduslaagrid  

 Praktilised näited 
 



5. Täiskasvanute keskkonnaalane koolitus 
 
Probleemid: 

 On hetkel tähelepanu alt väljas 

 Loodushuvilisi täiskasvanuid on, aga puudub väljund Haapsalus 

 Ei soovita keskkonnaharidust omandada 
 
Võimalused: 

 Sihtgrupiks noored emad, manipuleerides pere väärtustega 

 Kaasaegsed suhtlusportaalid 

 Looduse omnibuss 

 Ökokratt 

 Aktiivse tegevuse kaastegevus 
 
Vajadused: 

 Loodushariduskeskus võiks asuda linnas 

 Looduse omnibuss 

 Aine sektsioon – klassiõpetajate kogukond (sarnane võiks olla lasteaiaõpetajatele) 
 

6. Infrastruktuuri võimalused (ettepanekud saavutamaks keskkonnateadlikku 
elanikkonda ja turisti)  

 
Probleemid: 

 Ebaühtlane kvaliteet 

 Erivajadustega külastajatele pole mõeldud (kui siis vähe) 

 Teede korrasolek/ raske ligipääs 

 Võõrkeelse materjali puudus 

 Lõhkumine 
 
Võimalused: 

 RMK 

 Keskkonnaamet 

 Külaseltsid 

 MTÜ-d 
 
Vajadused: 

 Haapsalu oma loodusrada, mis oleks mitmekesine (valmiks koostöös RMK, Haapsalu 
linna, Keskkonnaameti ja noorteühendustega) 

 
KOKKUVÕTTEKS: 
 
Hoolimata vähesest osavõtust, suudeti läbida kõik kuus teemat. Otsustati, et kõigepealt tuleb 
teha asjad selgeks tegijate vahel ja siis teistele ettekanda. 



Järgmine kokkusaamine on plaanitud augusti lõppu (valida tuleb aeg ja koht, mis sobib 
enamikele). Keskkonnaamet ootab ümarlauale kõiki inimesi, kes soovivad arendada 
keskkonnaharidust Lääne maakonnas. 
 
Probleemiks toodi info kättesaadavus, kuid öeldi ka, et see on olemas neile, kes otsivad. Tehti 
ettepanek koondada maakonnapõhine info ühte kodulehe kanalisse. Selline kodulehekülg on 
tegelikult olemas (www.keskkonnaharidus.ee), mida haldab Keskkonnaministeerium. 
 
Info ja materjalide vahetus toimub ka www.koolielu.ee, milles osad foorumid ja kommuunid on 
kinnised (peab registreeruma kasutajaks). 
 
Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialisti tööülesanded: 
 

 Ümarlauatöösse kaasata rohkem MTÜ-sid ja info punktide inimesi. 

 Kaardistada keskkonnaharidust pakkuvad asutused.  

 Suurem koostöö Haapsalu Kolledžiga. 
 
RMK Lääne-Eesti külastusjuhu tööülesanne: 
 

 Uurida Paralepa loodusraja võimalusi (kuid tuleb arvestada, et selline asi võtab aega). 
Kontaktisikuks Marju Pajumets, RMK Lääne-Eesti külastusjuht. 

 
Keskkonnahariduslikud üritused: 
 

 Septembri 2. nädalal toimub maakondlik infopäev. 

 Sügisel on koolivaheajal tulemas Lihula Gümnaasiumis Hiiu–Lääne–Saare maakondade 
keskkonnahariduse konverents.  

 
Koostaja: 
Ave Huugen 
Keskkonnahariduse spetsialist 
e-mail: ave.huugen@keskkonnaamet.ee 
tel: 477 8088 
mob: 504 7219 

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

