
Lääne-Virumaa keskkonnahariduse ümarlaud 2012
Aeg: 19.aprill. 2012 

Koht: Lääne-Virumaa Keskraamatukogu 

Protokollis: Liina Niinemägi

Päevakava: 

1. Avasõnad Maris Kivistik

2. Ettekanne „Loodusteadmise ja keskkonnamõju“ Mart Jüssi

3. III Keskkonnaharidus uurimise all – ESF uuring, mitteformaalse keskkonnahariduse 

spetsialistide koolitusvajadus ja koostöövõrgustik esialgsete tulemuste tutvustus

4. Keskkonnahariduse olukord Lääne-Virumaal – Krista Kingumets

5. Sõnavõtud KH pakkujatelt.

Osalejad: 

Anu Oja (TLÜ), Lehte Tuuling (TLÜ), Vilja Padonik (RP), Kadi Villemson (Lasteaed Triin), 

Tiina Sirelpuu (RRG), Viive Kiis (Haljala G), Joel Randveer (KIK), Krista Keedus (RMK), 

Aivar Niinemägi (PAIK), Maret Vildak (KKA), Jaak Jürgenson (KKA), Marko Liiva (KKA, 

praktikant), Taimi Parve (Juhan Kunderi Selts), Aarne Vaik (Käsmu muuseum), Krista 

Kingumets (KKA). 

I Avasõnad – Maris Kivistik

Keskkonnaameti korraldatava ümarlaua eesmärk

• Anname  keskkonnahariduse  valdkonnas  tegutsevatele  inimestele  võimaluse  kokku 

saada ja koostööd teha.

• Tuleviku perspektiiviks on teiste valdkondade sidumine keskkonnaharidusega.

II Loodusteadmised ja keskkonnataju – Mart Jüssi

III Keskkonnaharidus uurimise all  – ESF uuring, mitteformaalse keskkonnahariduse 

spetsialistide koolitusvajadus ja koostöövõrgustik esialgsete tulemuste tutvustus

Maris Kivistik andis ülevaate ESF programmi raames toimunud uuringu tulemustest.

Esimene uuring hõlmas mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistide täiendkoolituse

vajadust ning õppevahenditega varustatust. Ümarlaual tutvustatud kolmas uuring uuris



keskkonnahariduse koostöövõrgustikke. Teise uuringu tulemused saabusid uuringufirmalt

vahetult enne ümarlauda ning nende tulemusi ettekandes ei kajastunud.

IV Mis tehtud ja mis teoksil – Ülevaade ja tulevikuplaanid

K.Kingumets tegi kokkuvõtte 2010 a toimunud ümarlaua kohtumistest ja rühmatöö

tulemustest ning tutvustas Keskkonnaameti keskkonnhariduse tegevusi maakonnas 2011. ja

2012.  aastal.  Lisaks  andis  ülevaate  Lääne-Virumaa  mitteformaalharidust  pakkuvatest 

asutustest. 

PORKUNI PAEMUUSEUM

- Ekskursioonid, programmid läbi praktiliste tegevuste

- Käelised tegevused; muistendid ja jutud

- 7 õppeprogrammi (Porkuni ja selle ajalugu, järved, karst, energiarada, paekivi, 

kivid ja kivsitised)

- Muuseumitund koolis „Siluri sumadan“ 

PUHTA VEE TEEMAPARK

- Karstinähtuste tutvustamine Järsi külas

- Kuidas tekib puhas joogivesi ja põhjavesi? 

- Plaanitakse luua õppe- ja matkarajad ning teemapark, matkaraja konseptsioon 

TÜ Ökoloogia Instituut

- Õpetajatele erinevad koolitused - Adavere/Pandivere nitraaditundlikul alal.

- Keskuse hoone avatakse 2012 sügis

NEERUTI SELTS

- Looduse vahendamine – Neeruti, Viitna, Kallukse mka

- Suur roll koduloo uurimisel

- Õpitoad/näitused/loodustoad

- Ühisüritused valla, raamatukogu ja kooliga

VENEVERE – kohaliku kogukonna keskkonnateadlikuse tõstmine

- Koristustalgud ja „Teeme ära, metsa istutamine

- Matkaraja korrastamine, valmis saanud telkimisala ja lõkkeplats



- Korraldavad mälumängu sarja, kus käsitletakse loodushariduse ja keskkonna 

küsimusi

- KIK projektidega külastanud erinevaid piirkondi, et piirkonna loodusega sina 

peale saada.

-

RMK - Riigimetsa Majandamise Keskus

- Loodushariduses13 tegutsemisaastat

- Tasuta programmid – 3 X aastas (sügis, talv, kevad), tasulised aastaringselt

- Oandu  Looduskeskus  –  programmid,  teabematerjalid,  kõrvalhoonete 

ekspositsioonid, pärandkultuuripäevad

- Sagadi metsakeskus - muuseumi ekspositsioon. 

- Looduskool – programmid õpilastele ja ka täiskasvanutele;  täiendkoolitused; 

vaba-aja programmid; juhendatud metsaretked; õppematerjalid

- Tartu Kommertsgümnaasium –  Sagadi laagrid (koostöö)

- Mänguliste materjalide tootmine, et oleks ka lõbus

PAIK

- Emumäe arenduskeskus, Peetla raba, Kallavere – mäestike jalgrattarada

 - Ao näki rada, mida saab külastada kanuudega (koolilapsed kanuudega, vanem 

aste). Jõe elementidest aitavad jutustada lõbusad näkid.

- Üritused: 10. juuni -  Baeri konverents

Baer ja teadusajalugu + meditsiin.  Tartust  Ülikoolist  tulevad lektorid ja on ette 

nähtud ka rahvusvahelised lektorid. Veebipõhine registreerimine.

-Porkuni  Paekonverents  –  25.  mai  2012  –  Porkuni  koolis,  kus  saab  kuulata 

erinevaid ettekanded/esitlusi ja tutvuda trükistega.

25 – 27.  mai  lubja tehispõletamine (praktiline).  Protsess, mida tasub õpilastega 

jälgida.

Jalgrattamarsruudid piirkonnas, ette nähtud ka koolidele tellimiseks.

Ebavere Tervisespordi Keskus – jalgrattalaenutus

Kalakasvatus – Äntus

KÄSMU

- Õuesõpe.  Kahjuks,  ei  ole  piisavalt  baase,  kes  laste  hulgad  vastu  võtaksid. 

Õpilased käivad niivõrd vähe koolist väljas.



- Turovški „Mereökoloogia” programm

- Viikingilaev Aimar

- Loodusklassi sisse seadmine – Rahastab KIK

- Noore kaluri laager

- Iga aastaga leida võimalus, et lapsi rohkem välja tuua

-  Iga-aastane ooduskonverents – maa, vesi, tuli, eeter, elu

- Lasteaiad käivad rohkem. Kuni 5. klassini seltskond tahab kuulata ja imestavad 

palju üle

- Viikingilaeva  programmid  võiksid  edaspidi  olla  ka  suurematele  meestele 

(gümnaasium), et saaks korralikult sõuda – neil on jõudu

TALLINNA ÜLIKOOLI RAKVERE KOLLEDŽ

- Täiskasvanute täiendkoolitused

- Õuesõppe konverents 2-3. mai – Konverents õues (praktiline)

- Väike unistus saada Keskkonnahariduse Keskuseks - inimesed saaksid võtta 

vahendid ja minna nt Tammikusse.

- Koolitus õpilastele

- Kaasnevad sotsiaalsed oskused, liikuv eluviis, tervis.

- Muutused  saavad  alguse  meist  endist  ja  väiksele  lapsele  saame  anda 

teistsuguse hoiaku

- Õppejõud üliõpilastega loodusesse 

- Veel paremad tingimused Lääne-Virumaal keskkonnahariduse jaoks.

Otsustati:

• Ümarlaua kokkusaamine võiks toimuda toast väljas – seljakott sejas ja pärast istume ja 

arutame.  Korraldada  kokkusaamisi  ümarlaua  liikmete  juures.  Toimub  sügisel, 

septembri II pool.

• Õppeprogramme tutvustav infopäev septembri I pool Rakveres

• Kaasata Lääne-Virumaa ümarlaua tegevusse Juhan Kunderi Selts 


