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Päevakava: 

1. tutvumine Võrtsjärve Õppekeskuse keskkonnahariduslike võimalustega.  

2. Arutelu: Põlvamaa ja Võrumaa keskkonnahariduslike õppeprogrammide ühisprojektide 
plussid ja miinused. 

Koosoleku käik:  

 Anu Metsar tutvustas Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskuse keskkonnahariduslikke 
võimalusi. Keskus on välja kasvanud Limnoloogiakeskusest, külastajatele avatud osa 
on Kalala järvemuuseum. Klassikaliste stendides seisvate muuseumiobjektide asemel 
on siin põhitegijad täiesti elus Eestis elavad mageveekalad. Siseruumides 
eksponeeritakse erinevaid liike 23 akvaariumis, lisaks on soojal ajal kalade käsutuses 
mahukas välibassein. Õppekeskuses viiakse läbi erinevaid loodusõppeprogramme ja 
täiendkoolitusi õpilastele ja täiskasvanutele.  



 Helen Kivisild tegi kokkuvõtte möödunud aasta Põlvamaa ja Võrumaa 
keskkonnahariduslike õppeprogrammide ühisprojektist. Kokku oli 8 programmide 
pakkujat (Pokumaa SA,Maavillane MTÜ, Looduskool MTÜ, Võrumaa 
Kutsehariduskeskus, Ellujäämisselts MTÜ, Ideefoto OÜ, RMK (Pähni ja Kiidjärve 
Looduskeskused); Keskkonnaamet (Karula ja Otepää Looduskeskus ning Räpina 
Keskkonnamaja ja Võru)). 240 st programmist viidi läbi 228. 

 Uued  projektid niikaugel, et kohe hakkab õppeprogrammidel käimine pihta. 
Registreerumine oli jaanuaris, transpordihanked läbi viidud. Võrumaal osaleb projektis 
18 kooli, kokku 220 programmi, kevadel toimub 143 programmi; bussifirma Taisto. 
Põlvamaal osaleb 15 kooli, viiakse läbi 161 programmi, kevadel  toimub 115 
programmi; bussifirma GoBus. 

 Pokumaa AS on KIKile esitanud projekti "Võrumaa lasteaedade keskkonnahariduslikud 
programmid 2015/2016 õppeaastal". Maakonna lasteaiad (31 rühma, 614 last 10st 
lasteaiast) saavad 2015/2016 õppeaastal võimaluse osaleda õppeprogrammides (49 
tk) Pokumaal, Hellenurme vesiveskis, Pähni looduskeskuses, MTÜ Looduskool viib 
programme läbi lasteaias koha peal. Projekti kavandatav kogumaksumus on 10 964,6 
eurot. 

 Piret Sepp (SA KIK) keskkonnateadlikkuse programmi esitatavate projektide hulk on 
suurenenud. Käimasolevate ühisprojektide puhul viidi läbi ka hankedokumentide 
eelkontroll. Hangete läbiviimiseks kulub samuti aega. Möödunud korral kurdeti liiga 
lühikese programmidele registreerumise aja üle, sel korral oli see aeg veel lühem.  

  Uus kogemus: Peipsi Koostöö Keskus teeb projekti Räpina Ühisgümnaasiumile 
õppeprogrammide läbiviimiseks.  

 Probleemid:  

o väike kool tahab koos välja sõita (mitu klassi ühes bussis, kuidas on sel juhul 
tagatud programmide sobivus sihtrühmale);  

o kõik koolid tahavad sõita mais; 

o palun koolidel jälgida, et ei antaks volitusi välja suuremas mahus, kui on 
võimalik toetust küsida. Volituse saab anda välja ka klasside kaupa, kõik 
klassid ei pea osalema ühisprojektis, õpetaja võib esitada oma projekti. 

 Suur projekt on õpetajale mugavam, õpetaja ülesandeks on ainult valida kuupäev ja 
sobiv õppeprogramm ning õigel päeval klassiga bussi peale minna. Suure projekti puhul 
on pakkujate arv piiratud, samuti valitav ajavahemik. Õpetajad, kes on ühisprojektides 
osalenud on sellega rahul. Küsimus õpetajatele: Kas ühisprojekti kirjutaja küsis 
õpetajatelt milliseid teemasid võiks pakkuda? Ei. 

 Õpetaja ja kooli enda initsiatiiv on alati hea, siis saab õpetaja alati ise valida kuhu 
minna ja millal väljasõit korraldada, see on paindlikum ja saab paremini õppekavaga 
ajaliselt siduda. 

 Küsimus õpetajatele: Kuidas te saate infot millisele õppeprogrammile õpilastega 



minna? Kas kasutate õppeprogrammide kirjelduste leidmiseks keskkonnaharidus.ee 
portaali? Aeg ajalt, põhiliselt saadetakse info otse meilile, sügisel on infopäev. Portaalis 
on õppeprogrammide kirjelduste leidmine keeruline, tuleks teha lihtsamaks. 

 Õpetajate ettepanekud: õppeprogrammide sisu võiks olla õppekavaga paremini seotud.  

 Ettepanekud järgmise kokkusaamise osas: külastada võimalikke koostööpartnereid 
Werro Wool ja Nopri talu, et näha päris tootmist ja protsessi koha peal. Võiks tutvuda 
ka Hellenurme veskimuuseumi keskkonnahariduslike võimalustega. 
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