
Põlvamaa keskkonnahariduse ümarlaua kokkuvõte 

 

Aeg:  17. aprill 2012  kell 13.00 – 17.00

Koht: Põlva Avatud Noortekeskus (Põlva Kultuurikeskuse I korrus, Kesk 15) 

Osalejad: Õnne Rämmann (Räpina Aianduskool); Reet Roop (Põlva 

Talurahvamuuseum); Airi Lokk (RMK, Ilumetsa looduskeskus); Raige Säde (MTÜ 

Ürgoru Arendamise Selts); Janely Lillo (Keskkonnaameti praktikant); Maarja Nagland 

(Keskkonnaameti praktikant); Arvi Lepisk (Räpina Aianduskool); Maire Toomemets 

(Põlva lasteaed Mesimumm); Monika Adamson (Põlva Linnavalitsus); Piret Sepp 

(Keskkonnainvesteeringute keskus); Mari Kala (Keskkonnaamet); Kadri Kalle (Eesti 

Maaülikool); Maris Kivistik  (Keskkonnaamet)

Päevakava: 

Keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistiku tervitussõnad ja 
sissejuhatus ümarlauale

„Säästva arengu põhimõtted igapäevaelus ja hariduses”, Kadri Kalle Eesti 
Maaülikool, rohelise ülikooli spetsialist, MTÜ Talveakadeemia nõukogu liige

ESF uuringute (mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistide 
koolitusvajadus, koostöövõrgustik) esialgsete tulemuste tutvustamine) , Maris 
Kivistik Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja

Ümarlaua seniste tegevuste ülevaade ja arutelu ( „Põlvamaa ümarlaudade 
kokkuvõte“, Mari Kala keskkonnahariduse spetsialist Põlvamaal)

Kokkuvõttena võib öelda et suures osas on eelmistel ümarlaudadel tõstatatud 
probleemid  saanud lahenduse või kohe lahendust  leidmas ning kahe aasta tagused 
probleemid  ei ole enam nii olulised. Nt Räpinasse õppeklassi loomine või info 
leidmine õppepraogrammide kohta. Kes ikka väga tahab  infot, leiab selle üles.
Ümarlaua listi loomine ühe variandina on luua list kasutades Google Groups 
võimalusi.  Igasugune info sh. keskkonnahariduse konverentside ja infopäevade 
kohta on väga oodatud. Sügisene keskkonnahariduse konverents on planeeritud 



toimuma Moostes.

Probleem! Praegusel ümarlaual praktiliselt puudub peamine sihtgrupp ehk 
üldhariduskoolide õpetajad, kes oskaks anda täpsemat tagasisidet probleemide ja 
nende lahenduste kohta. 

Maris Kivistik: Lisainfoks veel, et 2013. aastaks valmis tasuta koolitused 500 õpetajale 
Tartu ja Tallinna Ülikoolis. Käima läheb ka raadiosaade ja teleprogramm 
keskkonnahariduse teemadel.

Ettepanekud:
• kaasata ka maakonna noortekeskused ümarlaua töösse
• Keskkonnahariduse valdkond lisada eraldi teemana maakonna arengukavasse
• näeme MTÜid  kodukohta tutvustavate õppematerjalide koostajatena
• Järgmine kokkusaamine 2013 kevadel Räpina Aianduskoolis (kui remont on 

valmis)
• Keskkonnaharidus - lastevanemate koosolekule, et teavitada lapsi 

keskkonnasõbralikkusest.
• Koostöö tõhustamine muuseumite, koolide, looduskeskuste, Keskkonnaameti 

vahel
• Koolide tunnustamise arendamine keskkonnahariduse valdkonnas – statuut 

välja töötamisel, maakondlik ümarlaud võiks olla see, kes otsustab 
tunnustuse saajad.

• Põlva Ühisgümnaasiumi loodusteaduste õpetaja Krista Untera ümarlauale 
rääkima oma klassiga ette võetud reisidest

Mari Kala
keskkonnahariduse spetsialist 

Ümarlaua korraldust toetab ESF programm 
„Keskkonnahariduse arendamine“


