
Põlvamaa keskkonnahariduse ümarlaua kokkuvõte 

Põlvamaa keskkonnahariduse ümarlaud toimus 3. märtsil 2010 kell 13.00- 16.00 Põlva 
Maavalitsuse suures saalis (Kesk 20, Põlva). Ümarlauast võttis osa 15 inimest. Esindatud olid nii  
õpetajad, ainesektsioonide õpetajad, õppeasutuste direktorid, huvijuhid, lasteaia õpetajad, RMK, 
MTÜ-d kui ka KIK maakondlik esindaja. Kahjuks puudusid ümarlaualt maakondlik 
haridusosakonna esindaja ja KOV esindaja. 

Ümarlaual osalejad: Tiina Ilves -  RMK Kiidjärve 

   Krista Untera – Põlva Ühisgümnaasium 

   Aino Mõttus - Kanepi Gümnaasium 

   Piret Pappal - Ovava põhikool/ MTÜ põhjakonn 

   Arvi Lepisk - Räpina Aianduskool 

   Rein Rosenberg - RMK loodushoiuosakond 

   Karin Tuul - Räpina ÜG ainesektsiooni õpetaja 

   Valentina Narruskberg – Räpina ÜG 

   Katrin Peil – Lasteaed KAARI 

   Airi Lokk – RMK Ilumetsa 

   Liina Palu – Mikitamäe kooli direktor 

   Pilvi Saar – RMK Erastvere 

   Peep Tobreluts – Eesti loodushariduse selts 

   Reet Pettai – Süvahavva loodustalu 

   Maris Kivistik – Keskkonnaamet 

   Veiko Maastik – Keskkonnaamet 

Ümarlaua eesmärgiks oli esile tuua ja kaardistada Põlvamaa keskkonnahariduslikud võimalused 
ja kitsaskohad ning välja tuua ettepanekuid olukorra parandamiseks. Probleemide ja võimaluste 
väljatoomiseks kasutati „Maailmakohviku” meetodit. Osalejad töötasid 2-4 liikmelistes 
gruppides ning tõid vastava teema kohta eraldi välja nii võimalusi, probleeme kui ka 
konkreetseid ettepanekuid, mida võiks teha. 

 



Olemasolevate võimaluste all mainiti: 
• Info internetis olemas nii KH kui selle pakkujate kohta (list, andmebaas, foorum) 
• Keskkonnaharidus.ee pidev täienemine ja kaasajastamine 
• koolituste ja infopäevade toimumine 
• KIK- i rahastus ja ka struktuurfondide ning riigi rahastus KH keskuste püsikulude 
katmiseks. 
• Selgitada välja milliseid programme vajatakse ja testida sihtgrupi huvi ning teha 
õpetajatega koostööd. 
• Jälle see raha! 
 
Probleemidena toodi välja: 
• KH kohta käiv info raskesti leitav ning süsteemitu, puudub koordineeritus. Info ei jõua 
sihtgrupini. 
• Õuesõppe võimalused piiratud, pole piisavalt õppeprogramme erinevatele 
vanuserühmadele 
• Looduskeskused dubleerivad üksteist 
• Puuduvad võimalused erivajadustega inimestele 
• Kes peaks tegelema täiskasvanute koolituse korraldamisega 
• KH koolituste vähesus õpetajatele jmt 
• Transport 
• Materiaalsed võimalused 
• Ebapiisav ühiskonna toetus KH-le 
• Professionaalsete KH pakkujate vähesus 
• Kodukohta tutvustavat õppematerjali vähe 
• Kuidas täiskasvanuid kodust välja saada? (eeltöö, et välja selgitada mis huvitab) 
•  
Ettepanekud olid: 
• Listide loomine, info ühest kohast 
• Rohkem perepäevi 
• Metoodiline koolitus programmide koosamisel 
• KH info koondamine ühtsesse portaali 
• Koostöövõrgustike arendamine 
• Keskuste võrgustiku loomine, sealjuures tuleks vältida dubleerimist. 
• Koolitused erinevatele sihtgruppidele, sh täiskasvanutele ning ka KH pakkujatele enditele 
• KH spetsialisti abi koolide juures väljatöötatavate programmide kokkupanekul 
• Õuesõppepäevade korraldamine, rohkem mängulist ja käelist tegevust pakkuvad        
programmid (praktiline tegevus) 
• Projektid EL toetusmeetmesse, KIK jne 
• Testida sihtgrupi huvi programmi koosatmise/väljatöötamise ajal. 
• Õuesõppekohtade loomine iga kooli/lasteaia juurde. 
• Osaline riigi toetus õppekäikudeks loodusesse. 
• Erivajadustega inimeste vajadusi tundvate organisatsioonide koostöövõrgustik! 
• Konkreetset visiooni infrastruktuuri osas. 
• Loodusklass Põlvamaa Keskkonnamajja 
• Keskkonnahariduse leht – kogemuste ja muljete edastaja! 
• Tõhustada tagasisidet, et parandada programmide kvaliteeti 



 
 
Lepiti kokku, et iga uus kokkusaamine võiks hakata toimuma mõnes KH seotud kohas, kus oleks 
ka reaalselt võimalik olemasolevate võimaluste ja vahenditega tutvuda. Järgmine kokkusaamine 
MTÜ Ürgoru arendamise seltsi ja Süvahavva Loodustalus. Kokkusaamine toimub tõenäoliselt 
aprilli viimasel nädalal. 

Kokkuvõtte koostas Veiko Maastik, tel. 53047565, veiko.maastik@keskkonnaamet.ee 


