
Keskkonnahariduse ümarlaud Saare maakonnas

II kokkusaamine
Koht: Keskkonnaamet Kuressaare kontoris

Aeg: 06.04.2011  kell 15:00-17:00

Osalejad: Merle Kivi, Ülle Lahi, Hilde Kurg, Ene Kolk, Anne Tšernovitski, Heli Alliksoon, mall 

Kivimaa, Ene Šesterikov, Imbi Padar, Koidu Allvee, Terje Volke, Merike Rosin, Ülle Rosin, Kadri 

Kullapere, Inge Vahter, Reet Viira, Tiina Ojala, Maie Meius, Erika Thalheim, Ülle Kreos. Kokku 21.

Päevakava:

• Eestis  toimunud keskkonnahariduse ümarlaudade kogemused.  Kuidas  edasi?  Diana 

Leenurm/Maris Sepp

• Keskkonnahariduse  konverentsi  eelmise  aasta  kogemus.  Kuidas  sellel  aastal 

Kuressaares läbiviia? Millised võiks olla teemad?   Diana Leenurm/Maris Sepp

• Keskkonnaharidust  pakkuvate  organisatsioonide/MTÜ-de/lasteasutuste  infovahetus 

eeslseisvate sündmuste osas.

1. Eestis toimunud keskkonnahariduse ümarlaudade kogemused. Kuidas edasi?

Diana  Leenurm  andis  ülevaate  seni  Eestis  toimunud  ümarlaudade  tegevusest  ja 

kokkusaamistest.  Vaja  koostada  ülevaade  keskkonnaharidust  pakkuvatest 

asutustest/eraisikutest;  kaardistada  maakonnas  kõik  matkarajad,  külaplatsid;  milliseid 

sündmusi ja õppeprogrammide järgi on vajadus erinevatel sihtrühmadel. Maris Sepp koostab 

küsimustiku online's ja saadab ümarlaua liikmetele.

Kestvus 40 minutit.

2. Keskkonnahariduse konverentsi eelmise aasta kogemus. Kuidas sellel aastal Kuressaares 

läbiviia? Millised võiks olla teemad?

Diana Leenurm tutvustab eelmise aasta kogemust nii Lihula kui ka Jõhvi KKH konverentsi 

näol. Selleks, et tänavune konverents oleks huvipakkuvam, on vaja teada sihtrühma vajadusi 



ja soove. Osalejad vastavad küsitlusele.

Küsitluse tulemused:

• Sobivamad ajad: Koolivaheajal; nädalapäevadest valiti kõige rohkem reedet (8) ja 

neljapäeva (4)

• Konverentsiruumid: Enim valiti  Kuressaare  Kultuurikeskust,  pakuti  ka  Saaremaa 

Ühisgümnaasiumit, Kuressaare Spordihooner, Kaali kooli ning Kuressaare linnust.

• Slogan: Lähme  loodusesse,  õpime  loodust!  Teoreetiliselt  keskkonnahariduselt 

prakitlisele keskkonnaharidusele! Mine metsa! Metsistunud maailm! Keskkond on elu 

alus! Õpime mitme meelega!

• Ettekannete teemad:

12 häält  -  Piirkonna loodusväärtustest/slaidiprogramm vms huvitav esineja,  kes toob sisse 

erinevate meelte kasutamist, mitte ainult kuulamist

11  häält  -  Uusim  teave  looduskaitseobjektidest,  õpetajale  „Kuidas  ma  saan  õpetada 

kaitsealuseid liike ja paiku nii, et ma neid ei kahjusta?“

9 häält - Mängime keskkonnamänge... Miks ja kuidas?

8  häält  -  Muutuva  õppekava  aktuaalse  teema  tutvustus;  kuidas  õppekava  võimaldab 

aktiivtegevusi;  õppemeetoditest  keskkonnahariduses  (ekspert,  pedagoog);  erinevate 

aktiivõppe meetodite tutvustamine...

8 häält - Keegi teadlane, ekspert võiks rääkida mingil huvitaval ja uudsel keskkonnateemal - 

teadmiste siire ülikoolist kooli/ TLÜ-st või TÜ-st

7 häält - Loodusfotograafia / Sven Zacek, Alari Kivisaar/ eelmisel aastal oli väga hea!

6  häält  -  Hea  kogemuse  näide  (Lehola  keskuse  tutvustus  või  kui  on  keegi  kohalik,  kes 

jagab...)/ E. või I. Puura - Energeetika teema/ Saarema geopark

6 häält - Praktiline nõuanne projektide kirjutamiseks, läbi viimiseks. Mida on tehtud...

6 häält - Metsa-aasta teema/ Relve, Veiko Maripuu, Leo Filippov 



5 häält - Tehnika võimalused tänapäevases maailmas keskkonnateemade õpetamisel.

Lisaks  pakutud  teemad: Kuidas  mõjutada  kodanikku  keskkonnasõbralikumaks?;  Linnud 

(lektor  Veljo  Volke);  Kas  meie  tegevus  on  roheline?  (lektor  Puura);  Maakonna  geopragi 

"Saarte  Silurimaa"  arendusest;  Mahepõllumajandus/mesindus/  looduslaagri  korraldamine. 

Lektoriteks pakuti veel Tõnu Talvi (2 korda), Ülo vooglaid, R. Mänd

• Töötubade teemad:

11 häält - Seikluslikkuse toomine keskkonnaharidusse (ja ka vastupidi)

9 häält - Erinevate meelte kasutamine keskkonnahariduses

7  häält  -  Võib  eelnevate  ettekannete  teemat  praktilise  poole  pealt  rohkem 

käsitleda

7 häält - Keskkonnamängud 

6 häält - Õppevahendite tutvustus

6 häält - Kuidas esineda huvitavalt ja meeldejäävalt?

5 häält - Uudsed õppemeetodid

5 häält - Kogemused õpetajalt õpetajale

3 häält - Kuidas teha PowerPoint esitlus atraktiivseks? 

Lisaks  pakutud  teemad: Meisterdamine  looduslikest  vahenditest/  käeline 

tegevus (3 häält). Õpilased tutvustaksid oma uurimustöid. Lektoriteks pakuti G. 

ja S. Aherit. 

• Päevakava osas tehtud ettepanekud:

- alushariduse ja ülshariduse loengud teha eraldi gruppides/ ruumides.

- lõpp võiks olla 16.00

• Moderaatorid: Rein Einasto (2), Ülo Vooglaid



• Märkused  ja  ettepanekud: Ettekandjateks  võiksid  olla  Saaremaaga  seotud  või 

kohalikud inimesed.

Kestvus 30 minutit.

3.  Keskkonnaharidust  pakkuvate  organisatsioonide/MTÜ-de/lasteasutuste  infovahetus 

eeslseisvate sündmuste osas.

•  Keskkonnaamet - Maris Sepp

◦ Uurimusliku õppe "Kodukoha veekogu uurimine"avaseminar  Lihulas  13.aprill  - 

osalevad SÜG, OG ja Valjala PK.

◦ Metsaistutustalgud koolile ja koostööparneritele aprilli lõpp/ mai algus

◦ Looduskaitsekuu matk 21.mai Sõrve, reklaam tulemas.

◦ Loodushariduspäev koolidele - laager Sõrves, osalevad 2 kooli  - üks Hiiu- ja teine 

Saaremaalt; 8.-9.juuni

◦ HLS  regiooni  loodusfoto  konkurss  "Inimene  osake  loodusest";  5.-9-klassile; 

üllitatakse 500 kalendrit ja 60-st fotost koosenv näitus; parimatele auhinnad; igas 

maakonnas viiakse läbi kolm fotokoolitus/-jahti, lektoriks Remo Savisaar. Kestvus 

aprill-oktoober 2011. Infot leiab KA kodulehelt - www.keskkonnaamet.ee!

◦ Sügisel infopäev koolidele, lasteadadele.

◦ Kevised  õppeprogrammid  leiab  KA  kodulehelt/  tasuta  transpordid  juba 

broneeritud.

• RMK - Kadri Kullapere, Heli Alliksoon

◦ 23.aprill  RMK talgupäev Harilaiul, algus 12.00, täpsem info Kadri Kullaperelt.

◦ 6.mai RMK metsaistutustalgud

    täpsem info:  http://rmk.ee/teemad/metsakool/kampaania

◦ Roheliste rattaretk 13.-15.mai - ööbimine Loonal; täpsem info: 



http://www.rattaretked.ee/

◦ tasuta õppeprogrammide periood 11.04-27.05. 2011

    Saaremaa õppeprogrammidega saad tutvuda siit. 

    http://rmk.ee/teemad/metsakool/kampaania/mustjala-looduskeskus

◦ 3.juuli Loona mõisas. Kontsert sarjast Eesti metsa lugu. Esineb Rondellus. Vaata 

lähemalt ka teisi sündmusi: http://rmk.ee/loodusegakoos/uritused/eesti-metsa-lugu

◦ 14.august Loonal kivipäev

• Teeme Ära 2011 talgud - Reet Viira:

◦ 7.mail üle-riigiline talgupäev; Reet kutsub üles osalema ka koolidel, et korrastada 

kooliümbrust, parki või alevikku vms. Täpsemat infot leiab: http://teemeara.ee/

Reet Viira kontaktid - tel: 53 564 622 e-mail:saaremaa@kodukant.ee 

• Maie Meius SA YKS

◦ Näitus "Puus ja põõsad talvel"  Eksponeeritakse 34 liiki puid-põõsaid. Koostatud 

projekti DEVEPARK raames. Kasutatud Ivi ja Kaja Hiie koostatud dendroloogilisi 

materjale.  Avatud:Pargi  5a majas  tööpäevadel  kl  10.00-16.00 Soovitav tulekust 

ette teatada tel 5224499!

◦ Õpilasteadurite päev 29.04. Pargi t majas. Looduslaager 10.-12.06 Kipi-Koovil

◦  Kuressaare linnapark 150

a)  Lasteaialapsed  saavad  pargis  mängida  orienteerumismängu      "Tunnen  oma   

parki". Juhendmaterjalid  veebilehel  aadressil: 

htp://lemill.net/community/people/hared  

Orienteerumismängu  autorid:  Kuressaare  Ristiku  Lasteaia  õpetajad

Riina Saak,Valentina Varvas,Signe Kapp,Aira Varvas,Kaja Paal

b)  Luua  puukool-arboreetumi  pargipaviljonide  konkursi  ideelahenduste  näitus. 

Eksponeeritakse  Ülikoolide  Keskus  Saaremaal,  Pargi  t  5  majas  9.06-

22.06.2011. Avatud tööpäevadel kl 10.00-16.00



◦ Väljapanek pargiraamatutest. Eksponeeritakse Ülikoolide Keskus Saaremaal, Pargi 

t 5 majas  9.06- 22.06.2011.  Avatud tööpäevadel kl 10.00-16.00

◦ Õppereis 11.juunil marsruudil : Kuressaare-Sikassaare mõisa park - Kärla park - 

Pidula park - Audaku arboreetum-Kuressaare. Väljasõit kell 10.00 Kuressaarest, 

Kaevu  ja  Uue  t  nurgal  asuvast  parklast  Juhendavad:  Mari  Koppel-Lepik,  Ain 

Vammus,  Maie Meius. Osavõtuks registreerida Ülikoolide Keskus Saaremaal, tel 

45 39 839, 5224499, yks@tt.ee 

• Mall  Kivimaa  kutsub  tutvuma  Sõrvega.  Võimalik  korraldada  lastelaagreid, 

ööbimiskohta olemas kuni  60 inimesele,  võimalik tellida söök koha pealt.  Täpsem 

info: Mall Kivimaa - tel: 5097311 või e-mail: ohessaare@gmail.com  Facebookis - 

Torgu Puhkemaja

Kestvus 50 minutit.

mailto:yks@tt.ee

