
Põlvamaa keskkonnahariduse ümarlaud 

 

03.mai kell 13.00 – 16.00 Põlvamaa keskkonnamajas (Kalevi 1a, Räpina)

Osalejad: Karin Tuul (Räpina ÜG), Piret Sepp (KIK), Liina Laanemets (Lilli Looduskeskus), 

Maive Tõemäe (Kaitseliit), Liia Roodes (Põlva ÜG), Heldin Punga (Põlva LA Lepatriinu, 

lasteaiaõpetajate ainesektsiooni juhataja), Tiina Ilves (RMK Kiidjärve looduskeskus), Katrin 

Kraav (praktikant, RMK), Margit Midro (praktikant, RMK), Ene Pikner (Räpina ANK), Arvi 

Lepisk (Räpina Aianduskool), Peep Tobreluts (Viljandi Huvikool,  Süvahavva Loodustalu 

(Võhandu-Palumaaa huvimets), Eesti Loodushariduse Selts), Iia Timmi (Taevaskoja 

Salamaa), Karin Sonts (Mikitamäe Kool)

Päevakava: avasõnad, tutvustusring 
1. Liina Laanemets, MTÜ Lilli Looduskeskus -  KIKle esitatud projekti  tutvustus 

"Keskkonnahariduslikud programmid Viljandimaa lasteaialastele ja 1.-9.klasside 
õpilastele" 

• programmide arv on piiratud, saavad esimesena registreerunud.
• programm kestab 4 t, laste arv 30, kui juhendajaid on 2. Keskmiselt osaleb lapsi programmil 17
• Õppeprogrammide juhendajad määravad oma programmide jaoks kuupäevad ja need pannakse 

kodulehele http://looduskeskus.ee/index.php?id=56 
• Projektijuht teavitab koole läbi maavalitsuse vastava listi
• Kõik programmid toimuvad hommikustel aegadel. Buss väljub kooli juurest kell 8.30, 

Lasteaedadel väljasõit kell 9.00. Tagasi jõuab ~14.00. Bussi tellib projektijuht  ja bussi eest 
maksab MTÜ Lilli Looduskeskus.

• Leping 6 erineva bussifirmaga
• Õpetaja ülesanne on ainult registreeruda programmile ja valida kuupäev (ka tagavarakuupäev). 

Ja pärast programmi läbimist täita tagasiside leht https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dDdlQmRma3pHaG9HYmkxeklUbGRUNlE6MQ 

• Projektis 2 õppepäeva juhendajatele, osaleda said peale juhendajate ka teised. 
• Õppeprogrammil osalejad saavad programmi teemalise kujundusega rinnamärgi! 

Peep Tobreluts  tutvustas enda läbiviidava 4.klassi programmi "Maastik, asustus ja ajalugu 
Viljandis" tegevusi. Tema kui juhendaja esimene küsimus on alati „Mis kell peab grupp 
olema tagasi koolis?“ vastavalt sellele saab programmi pikkust sättida. Kuna programmi 
koostamisel on arvestatud mitme "Plaan B"-ga, siis on pidevalt alternatiivid kui ilm 
muutub või on muid muresid.

http://looduskeskus.ee/index.php?id=56
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdlQmRma3pHaG9HYmkxeklUbGRUNlE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdlQmRma3pHaG9HYmkxeklUbGRUNlE6MQ


Milised pakutavad programmid sobivad erivajadustega lastele? Millised tingimused? - saatjaid on 
rohkem: 4-5. Liikumispuude puhul paneb piiri ratastooliga ligipääsetavus. Ning haridusliku 
erivajadusega lastega on suur kogemus, üldjuhul tuleb programmis teemasid käsitledes 
arvestada last 2-3 aastat nooremana. Samas on kaasas eripedagoogid kes igati abistavad 
giidi.

Kõige suurem tung programmidele on:  lasteaed; 1.-3. klass ja ka 4.-6. klass
2. Arutelu:
Tiina Ilves (RMK) 1. aprillist on uus olukord- Põlvamaal on ainult 1 loodusmaja Kiidjärvel, kus on 

ekspositsioon arendamisel. Võimalikud teemad- liivakivipaljandid, kuklased. Kindlasti 
Meenikunnos programmid jätkuvad, retkejuhid on tööl käsunduslepingu alusel. Sel juhul 
toimub vahendite ettevalmistus ja pakkimine Kiidjärvel. Aga saavad kasutada teisi RMK 
metsamaju nt päikeseloojangumaja.

Piret Sepp (KIK):  
• taotlust saab teha ka pikema perioodi peale – 2 aastat oleks mõistlik.
• Mõnes vallas on projekti kirjutaja valla arendusnõunik.
• Saaks teha ka sõpruskooliga kahasse.
• Omaosalus annaks eelise

Liia Roodes: olen pakkunud ennast loodushariduse ühisprojekti kirjutama kõigi Põlva koolide jaoks, 
tookord ei olnud huvi. 

Saaks teha kooli väljasõidu päeva- kogu kool sõidab erinevatele õppeprogrammidele ühel ja samal 
päeval.

Küsimus õpetajatele- kas sarnast projekti oleks Põlvamaal vaja? Jah, kohe homme läheks.
Milliseid teemasid võiks õppeprogrammides käsitleda? 4.-6. klass õpivad kooslusi, erinevaid 

elukeskkondi (ka Läänemeri) võiks olla väljasõidud nt Mädajõe, Peipsi äärde...
Kes võiks olla projekti esitaja: 

• Põlvamaa Omavalitsuste Liit
• Põlvamaa arenduskeskus
• valla- või linnavalitsus

Projekti sihtrühm: Lasteaed kuni 6. klass
Kui teha projekti koostöös omavalitsusega tuleks varakult sügisel läbi rääkima, et saaks raha 

eelarvesse planeerida.
Kellega saaks veel koostööd teha õppeprogrammide pakkumise osas:

• väikese koormusega õpetajad
• jahiseltsid
• vanad metskondade keskused
• Pokumaa
• ökoturismi ettevõtted
• külaseltsid ja külaturismi pakkujad
• mtü-d kes on deklareerinud oma tegevuses matkamist ja loodus/keskkonnaharidust.

Järgmiseks korraks kaardistada reaalsed õppeprogrammide pakkujad ja programmide teemad!

3. Keskkonnaameti keskkonnahariduslikest tegevustest. Mari Kala, keskkonnahariduse spetsialist 
Keskkonnaamet 

4. tutvumine  jäätmeteemalise õppeklassiga 

Järgmine kokkusaamine: väljasõit Karula ja Otepää uute ekspositsioonide külastusega. Ajaliselt 
sobiks augusti lõpp- septembri algus.


