
Läänemaa IV ümarlaud

16.02.2012

Silma Õpikojas

Osalejad: Marju Pajumets (RMK), Silja Silver (RMK), Marko Valker (Silma Õpikoda), Annika Liivak 
(Silma Õpikoda), Helen Edasi (Silma Õpikoda), Katrin Kadakas (Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus), 
Marika Mann (Estonina Nature Tours), Aivo Hirmo (Noarootsi Gümnaasium), Ave Huugen 
(Keskkonnaamet)

Vestlusring:

Katrin Kadakas: Pakume laagri teenust. Sisse on põimitud keskkonnaharidus. KIK-i toel on valminud 
õpperada. Tegeleme taaskasutuse õpetamisega – näiteks kalts läheb vaiba sisse, mitte prügikasti. Suvel 
tihe aeg. 3. juunil tulemas Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses perepäev. Kohale tuleb näiteks 
Päästeamet, Politsei ja RMK.

Marju Pajumets: Olen RMK Lääne-Eesti piirkonna külastusjuht. RMK loodushoiuosakond hoolitseb 
külastuskorraldusliku taristu eest ning korraldab külastust ka Matsalu rahvuspargis. Koostöö erinevate 
kohalike ettevõtetega. RMK on üle 10 aasta tegelenud loodusharidusega. Toimuvad üritused koolidele 
– näiteks tähistatakse iga aasta 2. veebruaril märgalade päeva õpilaskonverentsina. Oleme partnerid 
Matsalu Loodusfilmi Festivalile. RMK üritused menukad. Tekkinud ruumi puuduse probleem. 
Toimuvad loodusõhtud just Lihula ümbruse inimestele (iga aasta 6 loodusõhtut). Väga head kogemused 
on RMK-l perepäevadega.

Silja Silver: Sügiseks peaks valmima Nõva looduskeskusel uus maja. Sihtrühm Tallinna koolid. 
Valmimas Loode-Eesti Geopark. Toimuvad perepäevad. Perepäevad on just need, mille abil saab 
kaasata täiskasvanut.

Aivo Hirmo: Eelmine aasta valmis Noarootsi Loodusinfokeskus, mis on alles arengus. Hetkel toimub 
keskuse külastus eelneval kokkuleppel. Valmimas raamat ja kodulehekülg.

Marika Mann: Pakume koolidele teenust paketeerijana. Õpetaja pöördub sooviga minna näiteks Ida-
Virumaale, meie paneme paketi kokku koos hinnaga. Ei tee tasuta. Sellest aastast pakume 3-päevast 
õppereisi Ida-Virumaale.

Marko Valker: Töös olnud juba 3 hooaega. Eelmine aasta käis läbi 1500 last. Eelmisest kevadest 
olemas majutushoone 28 kohaga. Sihtrühm kohalikud ja Tallinna koolid. Uus suund on programmid 
mitte-eestlastele – keelekümblus.

Helen Edasi: Toimub koostöö noortekoguga. Tulemas lasteaedadele suunatud õppeprogrammid, kus 
minnakse kohapeale. Algavad kevadel või sügisel.

Annika Liivak: Tegemisel erinevad õppekogud. Teemadeks: kalad, putukad, taimed, puud.

Marko Valker Kiideva Looduskeskuse esindajana: 2. märtsil toimub Sinalepa raamatukogus 
Matsalu põhjakalda multimeediaprogrammi esitlus.

Ave Huugen: Põhiliselt pakun õppeprogramme keskkonnakasutuse teemadel – jäätmed, maavarad, 
vesi. Kuid on ka programmid teemadel raba, kuidas käituda hädas metsloomaga ja kaitstavad 



loodusobjektid Läänemaal. See aasta on tulemas jälle sügisesed infopäevad ning keskkonnahariduse 
konverents toimub see aasta Hiiumaal. Käivitunud on Euroopa Liidu Sotsiaalfondi (ESF) poolt 
kaasrahastatav programm „Keskkonnahariduse arendamine“, mille raames toimub:

•         Keskkonnahariduslehe väljaandmine
•         Portaal www.keskkonnaharidus.ee uuendamine
•         Viiakse läbi 3 uuringut teemadel:
•         Mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistide täiendkoolituse vajadus ning õppevahenditega 
varustatus;
•         Keskkonna- ja säästva arengu temaatika õppeprotsessi lõimimist toetavad õppemetoodilised 
materjalid ja näitlikud õppevahendid ning nende kasutamine;

•         Keskkonnahariduse koostöövõrgustik.

•         Täiendkoolituskava koostamine ja elluviimine keskkonnahariduse pakkujatele ning koolide ja 
lasteaedade õpetajatele

•         Säästva arengu teemalised TV- ja raadiosaated 

•         Ümarlauad, infopäevad ja regionaalsed konverentsid

Keskkonnaameti (KKA) projektid, mis puudutavad ka Läänemaad:

•         Keskkonna- ja looduskaitsealane koolitus regioonidele 2012.aastal  

•         Keskkonna- ja looduskaitseteemaliste teabematerjalide väljaandmine 

•         Looduskaitsekuu üritused 2012. aastal 

•         Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused 

•         Puhta vee ABC. Veemajandusalane aktiivõppe programm üldhariduskoolidele 

•         Õppematerjalid looduskaitse ja kaitsekorralduslike tegevuste tutvustamiseks 

•         Jäätmetekke vähendamise kampaania ja üle-euroopalise jäätmetekke vähendamise 
nädalatähistamine 

•         Hiiu - Lääne 5.-6. klassi „Veepäev“ 2012 

Arutelu 1:

Ave Huugen: Ettepanek nimetada ümarlaud ümber koostöökojaks.

Ümarlaual osalejad on nõus, et koostöökoda on parem nimetus.

Otsus: Edaspidi nimetada ümarlaua tegevus ümber koostöökojaks.

Arutelu 2:

Ave Huugen: Kus ja millal võiks toimuda ESF „Keskkonnahariduse arendamise“ programmist 
plaanitav ümarlaua seminar. Toimumise aeg aprill-mai 2012.



Palve, et ümarlaua seminar toimuks võimalikult aprilli alguses, kuna kevadel on niigi kõigil väga kiire 
aeg.

Ave Huugen: Seminar võiks toimuda Noarootsi Loodusinfokekuses.

Aivo Hirmo: Mõeldav

Marju Pajumets: Loengu osas võiks tutvustada interaktiivseid õppevahendeid. Erinevad koolid 
võiksid jagada oma positiivseid kogemusi KIK-i projektide vallas - kuidas nemad saavad raha, et käia 
õppereisidel. Rääkima võiks tulla näiteks Lihula Gümnaasium, Lihula Lasteaed ja Haapsalu Linna 
Algkool

Annika Liivak: Oru Koolil ka hea näide.

Annika Liivak ja Marju Pajumets: Lihula Gümnaasiumis ja Oru Koolis on projektijuhtideks olnud 
huvijuhid.

Otsus: Ümarlaua seminar peaks toimuma aprilli alguses. Aivo Hirmo on nõus, et see võiks toimuda 
Noarootsi Loodusinfokeskuses. Tartu Ülikoolist võiks keegi rääkima tulla interaktiivsetest 
õppevõimalustest. Oma kogemusi võiks jagama tulla Lihula Gümnaasium, Oru Kool, Lihula Lasteaed, 
Haapsalu Linna Algkool.

Arutelu 3 

Tegevuskava

I ja II ümarlaual on kaardistatud Läänemaa keskkonnahariduslikke vajadusi. Palju probleeme aitab 
kõrvaldada Keskkonnaameti poolt ellu viidav ESF programm „Keskkonnahariduse parandamine“:

•         Paremaks muutub www.keskkonnahraidus.ee

•         Toimuvad uuringud keskkonnahariduse parandamiseks (õppevahendid, täiendkoolitus)

•         Toimuvad koolitused nii keskkonnahariduse pakkujatele kui ka koolide ja lasteaedade õpetajatele.

Marika Mann: Estonian Nature Tours saab abistada õpetajaid 2-3 päevaste pakettide koostamisel. 
Tegu siiski tasulise teenusega.

Marju Pajumets ja Ave Huugen: RMK ja KKA on toetanud/on toetamas koole teatud mahus 
transpordi osas eelkõige oma asutuste õppeprogrammidel osalemiseks. RMK-l tasuta kampaania 
programmid.

Marju Pajumets: tegevuskava võiks olla teisiti ülesehitatud (Marju, palun anna tagasiside, kuidas sina 
seda näed.)

Jäävad probleemid on raha ja transport. Üks lahendus on KIK-i projektide näol. Kaardistamisel toodi 
Viljandi Omavalitsuse Liidu näide (VOL), kes on kirjutanud KIK-i iga aasta projekti, et maakonna kõik 
1.-6. klassi õpilased saaksid osaleda kord aastas õuesõppe tunnis mõnes looduskeskuses. VOL on oma 
keskkonna inimene, kes projekti juhib. Peab uurima, kas Läänemaa Omavalitsuse Liidul (LOV) on 
ressurssi, et kirjutada samaväärne projekt. 

Otsus: Tuleb kaasata ümarlauda LOV -i ja Maavalitsuse esindajad.

Aivo Hirmo: Mis on tegevuskava eesmärk?

http://www.keskkonnahraidus.ee/


Ave Huugen: tegevuskava eesmärk on teha koostööd. Kui ilmneb maakonnas mõni keskkonnaharidust 
puudutav probleem, siis püüame leida koos sellele lahenduse. Tegevuskava on dokument, kuhu püüame 
kirja panna vajalikud sammud probleemi leevendamiseks või kõrvaldamiseks. Võimalik, et hetkel on 
tegevuskava oma eesmärki kaotamas, kuna paljud varasematel ümarlaudadel toodud probleemid on 
leidmas lahendust. Ida-Virumaal toimub keskkonnahariduse arendamine tegevuskava abil. Peaksime 
kutsuma Ida-Virumaalt mõne koostöökoja esindaja, kes räägiks, kuidas nemad jõudsid tegevuskavani ja 
kuidas nemad on saanud koostöö toimima. Ja pärast seda tõesti vaatama, kas meie jõuame 
tegevuskavani või siis mitte. Kuid minu mõte on, et meie tegevuskava võiks olla seotud Läänemaa 
arengukavaga.

Marju Pajumets: Aprillis toimuval ümarlaua seminaril võiks küsida õpetajatelt, mida nad meilt 
ootavad.

Otsus: Kutsuda järgmisele ümarlauale esinema Ida-Virumaalt keskkonnaharidusliku koostöökoja 
esindaja.

Annika Liivak: Leian, et antud kokkusaamised on vajalikud. Võiksime koos käia tihedamini kui 1-2 
korda aastas. Ühe kokkusaamise eesmärk võiks olla väiksem. Ei suuda nii lühikese ajaga palju läbi 
arutada.

Ettepanekud:

Marju Pajumets ja Annika Liivak:

1. Teha koostöökojale korralik ühine meilaadress. Kõige parem oleks ilmselt kasutada Google Groupsi

Marko Valker ja Marika Mann:

2. Soov on tutvustada oma teenust väljaspool maakonda. Keskkonnaameti sügisesed infopäevad on hea 
võimalus end reklaamida. Naabermaakondades võiksid infopäevad olla eraldi päevadel, et 
keskkonnahariduse pakkujad jõuaksid kõigile esinema.

Marika Mann:

3. Infosulg on – erinevad koolituste pakkujad võiksid lahkemini suunata õpetajaid meie teenuseni, kui 
küsitakse enamat kui ainult konkreetset koolitust. Näiteks tulevad Silma Õpikotta, aga tahavad 
Matsalut või hoopis Pärnumaale ka minna. Või on Nõval ja soovivad majutuskohta Lõuna-Läänemaal.


