
Viljandimaa keskkonnahariduse ümarlaua protokoll 

Koht:  Viljandi muuseum Kuupäev: 13.12.2016 

Algus kell 14.00 lõpp kell 16.30 

Osalesid (registreerimisleht lisatud): Tiina Viir, Ülle Kuldkepp, Anelle Noorkõiv, Oskar 

Noorkõiv, Tiiu Rebane, Urve Künsar, Urve Mukk, Irma Tooming, Ene Nobel, Ene Lätti, 

Mari Tenisson, Triin Saluste, Imbi Sikk, Pille Saarnits, Kristjan Kalda, Anu Metsar, Piret 

Anier, Peep Tobreluts, Anne Maala, Ly Laanemets, Annika Kala, Liina Roht, Krista 

Kingumets  

Protokollija: Krista Kingumets 

Päevakord: 
1. Ringkäik Viljandi muuseumis – giid Heli Grosberg 

2. Arutelu muuseumi lugemissaalis – päevakorras maakondliku keskkonnahariduse arengu-

ja tegevuskava koostamine, keskkonnakoja moodustamine (maakonna arengustrateegia 

tegevuskavast,https://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37192/1973961/Viljandi+maakonna

+arengustrateegia+tegevuskava+02-05-2016.pdf/6bbf7722-0eaa-4107-8643-3cc06b2a9b4f ), 

keskkonnahariduse pakkujate ühine info edastamine koolidele ja keskkonnahariduse 

valdkonna uuringute tutvustamine.  

Arutelu käik: Krista Kingumets tutvustas Lääne-Virumaa ja Lahemaa RP näitel 

keskkonnahariduse pakkujate ühiseid ettevõtmisi (al. 2015 aastast toimuv pakkujate ühine 

looduse päev, Lahemaa KKH pakkujate infotrükis ja ühine pöördumine koolide poole KIK 

projekti esitamise eel koolidele). Eesmärk näidata kuidas mujal maakonnas on koostöö 

toimunud ning kas Viljandimaal annaks mõnda neist praktikatest rakendada.  

Uuringu „Keskkonnaprogrammi keskkonnateadlikkuse alamprogrammist lihtsustatud korras 

taotlejatele fookusgruppide kokkuvõte, 2.11.2015“ tutvustamine. 

Otsustati:  

* Maakonna keskkonnahariduse arengu- ja tegevuskava koostamist ette ei nähta – 

koostamisel on riiklik keskkonnahariduse arengukava.  

* Maakonna keskkonnakoja moodustamist ette ei nähta- toimime edasi keskkonnahariduse 

ümarlauana ning eraldi keskkonnakoda looma ei hakata. Esiteks pole sellisel vormil vajadust 

ja puudub eestvedav jõud.  

* Viljandimaal ühist KKH pakkujate pöördumist koolidele programmide pakkumise osas 

vajalikuks ei peetud. Takistav tegur on ka see, et hetkel ei ole kinnitatud KIK määrus (sellest 

lähtuvalt mõni KKH pakkuja sooviks ehk oma programme/hindu kohandada).  

Kohal olnud õpetajate sõnul selline ühiselt laekuv info kergendaks nende orienteerumist 

keskkonnahariduse maastikul.  

* Otsustati, et koostatakse maakonna keskkonnahariduse pakkujate infotrükis (näide: 

„Loodusharidus Lahemaal“ voldik). Info koondab K. Kingumets.  

Abi oleks vaja trükise vormistamisel!  

https://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37192/1973961/Viljandi+maakonna+arengustrateegia+tegevuskava+02-05-2016.pdf/6bbf7722-0eaa-4107-8643-3cc06b2a9b4f
https://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37192/1973961/Viljandi+maakonna+arengustrateegia+tegevuskava+02-05-2016.pdf/6bbf7722-0eaa-4107-8643-3cc06b2a9b4f


* Leiti, et keskkonnahariduse pakkujate „Looduse päev“ on tore võimalus koolidele. 

Toimumise aeg sügis 2017 (nt. septembri I nädal). Korraldamise osas kogunetakse 2017. a 

jaanuar-veebruar. Plaan peab olema paigas aprill 2017 – siis jõuab teavitada koole.  

* Manusena saadetakse kaasa „Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring 2016“, 

„Keskkonnaprogrammi keskkonnateadlikkuse alamprogrammist lihtsustatud korras 

taotlejatele fookusgruppide kokkuvõte, 2.11.2015“, voldik „Loodusharidus Lahemaa“ ja 

2015.a valminud Kaia Jõgi seminaritöö „Keskkonnahariduse võimalused lähtudes Viljandi 

maakonna õpetajate arvamusest“  

 

 

 

 


