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Protokollis: Veiko Maastik 

1. Põlvamaa keskkonnahariduse spetsialist Veiko Maastik tervitussõnad ja tagasivaade 
03.03.2010 toimunud esimesele ümarlauale.

2. Maris Kivistik päevakava tutvustus ja sissejuhatava kõne.

Lühiülevaade keskkonnahariduse pakkujatest, olukorrast teistes maakondades (aktiivne Ida-
Virumaa ja Tartumaa), head koostööpartnerid TEEC, Peipsi koostöökeskus. „Tartumaa on 
muutumas aktiivse kokkusaamise kantsiks. Võrumaal olnud 4 kokkusaamist. Võrus tekkis 
uus idee, rajada Võru linna loodusmaja. Õpetaja Kreutzwaldi Gümnaasiumist proovib seda 
ideed arendada ja ellu viia. Läänemaal tekkinud ühishuvid - erinevad looduskeskused, 
MTÜd ja RMK soovivad head teenust pakkuda. Saaremaa ümarlaua teine kokkusaamine 
toimus 06.04.2011.“

Koolidele infoks, et peagi on KA kodulehel link kevadiste  programmide kohta.  Kodulehelt võib 
leida esitluse koolidele „Märgalad Eestis“, mida õpetaja saab koolitunnis kasutada. 

Käimas projekt: „Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud 
väärtused.“ 

Maris Kivistik – keskkonnaameti haldusest olev portaal www.keskkonnaharidus.ee tuuakse 
Keskkonnaministeeriumi alt ära. Parameetrid tehakse tänapäevasemaks. 

Kristjan Sahtel: ESF – 5 aastane programm peaks valmistama ette keskkonda „Jätkusuutlik Areng“, 
lisaks õppematerjalidele töötatakse välja õppekavad. (3 EAP) 600 eesti üldhariduskooli õpetajat 
peaks saama koolitusi lõimumise osas. (6 EAP) 110-120 inimest – suur rõhk programm inimeste 
kaasamiselt. Rahad ka selleks, et tulevad lõimimiskonverentsid. Lisaks TV ja raadiosaated.
Urve Lehestik: kas ametlike õppevahendite loojatega ka koostööd tehakse?

http://www.keskkonnaharidus.ee/


Kristjan Sahtel: Koostöö ametlike õppevahendite loojatega on olemas.

Maris Kivistik: Septembris toimuvad kindlasti infopäevad, eesmärgiga, et koolid saaksid täpselt 
planeerida väliseid tegevusi. ESF – info on ka Keskkonnaameti kodulehel üleval. 

Urve Lehestik tutvustab Põlva ÜG tegevusi: ustest ja akendest tuleb sisse pakkumisi osalemiseks 
projektides. BSB – vana ja hea projekt. Hiljuti oli rahvusvaheline koolitus ja õpijuhendi tutvustus. 
Näide, et „vanad“ projektid endiselt töötavad (võrgustikud on alles). Läänemere projekti koolidele 
tehti ettepanek, et liituda ühendkoolide projektiga. Eestist üle 20 kooli. Läänemere äärsete riikide 
võrgustik töötab kenasti. Rahvusvaheline laager Lätis, laager Taanis. 

Airi Lokk: 19. aprill õuesõppepäev. Algkoolidele – metsaistutusprogramm (metsa istutama).
      6. mai – Metsaistutustalgud (söömine, metsaretk.), perepäevad nädalavahetustel, 
      15. mai Taevaskojal matkapäev. 

Piret Sepp: lapse isekogemine ja isetegemine on suur väärtus. Looduses käimise periood on 
küllaltki lühike, kui kevadel loodust kogeda saab. Peaks parendama koostööd Räpina Aianduskooli 
ja Maarja külaga, pakkumaks erivajadustega inimestele õppeprogramme. 

Täiskasvanute koolitus – ESF programm
Transport – KKA tasuta sõidud, meiepoolsed võimalused. 

Materjaalsed võimalused- keskkonnahariduse osas koolides ei ole omaosaluse kohustust. 
Õppekavaga ettenähtud tegevused on riigi poolt finantseeritud. Saab kirjutada KIK projekte ja 
tasuta transpordi võimalust. 

Piret Sepp: Mida mõeldakse professionaalsuse all? Kooliõpetajad (aineõpetaja), ma eeldan, et neil 
on professionaalsus olemas.

Probleem: Listide rohkus on probleem.

Vajalik: Portaaliuuenduse käigus muuta listindus paremaks. 

Ettepanek: osaline riigi toetus õppekäikudeks loodusesse.

Probleem: Konkreetne visiooni infrastruktuuri osas. 

Vajalik: Tõhustada tagasidet – elektrooniline tagasiside vorm. 

Ettepanek: www.polvamaa.ee peaks sisaldama olümpiaadide ja eksamiaegade kajastamist. Keegi 
peab esitama selle info! 

Ettepanek: Keskkonnahariduse portaalile oma kalender!

Vajalik: Ümarlaua tegevusse kaasata Maarja küla, Roosi kool.

Vajalik: Keskkonnaharidus maakonna arengukavasse! Rohelisem elu! Maakonna 
arendusnõunikuga teha rohkem koostööd. KKH peaks sisalduma maakonna arengukavas. Hetkel ei 
sisalda Võrumaa ega Põlvamaa arengukavas. Järk-järgult tuleb hakata keskkonnahariduse infot 
arengukavadesse sisse viima. 
Ettepanek: Ümarlaua kokkutulekul esinema kutsuda mõni huvitav esineja. 
Märgiti: Keskkonnaamet ei ole oma lubadusi täitnud. 

http://www.polvamaa.ee/


Uued ideed, kuidas edasi: 

Piret Sepp - laiendada ümarlaua ringi, kaasata erivajaduste lastega tegelevad organisatsioonid. Anda 
rohkem sisendit suurtesse õppekavadesse või arengukavadesse.

Airi Lokk – invaturismi arendus, kaasata suurendada ringi, kui minu võimuses on pakkuda 
programme, et teada saada, mida veel pakkuda. RMK keskused ka kopeerivad. Eesmärk oleks saada 
infot, mida soovitakse ja mida kaetakse. Suhtlemine õpetaja ja programmipakkujate vahel. 
Tagasiside toimunud programmi kvaliteedi kohta. 

Urve Lehestik – uurimuslik õpe, mida võiks programmide osas rohkem rakendada. Uue õppekava 
toetamine - teaduslik probleem, hüpotees jne. Võrgustikud on loodud, kuid on vaja haakida, mida 
haarata. Kuskil on tegijad, kuid kuidas hakata koos tegema.?!

Karin Tuul – infovahetus paremaks. Ei pea õigeks, et õpetaja peab kirjutama projekte. Peaks olema 
riigipoolne tugi, kasvõi 1 või 2 korda aastal loodusesse minekuks. 

Tatjana Kuznetsova – täiskasvanute õppeprogramm. Töövarjupäevad. 

Margit Turb – oma nõupidamine, maavalitsuse esindaja on „rosin“. Omavalitusest ei ole kedagi, 
Maavalitsusest ei ole kedagi. Kaasata võimalikult palju kaasarääkijaid. Kaasamiskoolitused – isiklik 
lähenemine. 


