
2006. aasta sügisest alates oleme edukalt koos Läti partneritega INTERREG IIIA loodushariduse projekti
ellu viinud. Kuna alati on huvitav teada, kuidas lähinaabrid toimetavad ning mida oluliseks peavad, siis
pole projekti eesmärk pelgalt looduse ja haridusega seotud, vaid eestlaste ning lätlaste koostöö
tihendamisega üldisemalt. Seda nii õpilaste kui õpetajate vahel, rääkimata projektiga vahetult seotud
inimestest.

Veebruaris toimus Võrumaal, Kubijal talvelaager, kus osales 15 noort nii Eestist kui Lätist. Sarnane üritus
on kavas ka pärast jaanipäeva Koiva Rahvuspargi territooriumil. Lisaks rahvusvahelistele laagritele
toimuvad mõlemas riigis ka kohalikud laagrid. Ja muidugi ka suvekool Eesti ja Läti õpetajatele.

Meie tegemistest jääb lisaks projekti jooksul toimuvatele üritustele maha ka pikaajalisem jälg. Peatselt on
valmimas õpetajatele hulk uusi õues õppimise töölehti koos juhendmaterjaliga. Alates maikuust on need
kõigile kättesaadavad kodulehekülgedel www.teec.ee ja www.ctc.ee. Kohe algab keskkonnateemalise
veebimängu väljatöötamine. Mängu eesmärk on nii Eesti kui Läti kaitsealad sedavõrd huvitavaks teha, et
kõigil mängijail tekiks soov neid külastama minna. Selles osas on kõik head ideed väga teretulnud. Kindel
on see, et mäng viib nii noored kui vanad loodusesse ning eestlased Lätti ja lätlased Eestisse.

Projekti raames sünnib põnev linnalooduse näitus. Loodetavasti saab sellest aktiivset tegutsemist ja
kaasamõtlemist pakkuv väljapanek, mis keskendub neile looduse esindajatele, keda võib kohata
linnakeskkonnas. Tegu on suisa mobiilse näitusega, mida on võimalik lihtsa vaevaga kokku pakkida ning
uues kohas taas üles panna. Näituse asupaik on Tartu Keskkonnahariduse Keskuses, kust on seda
oktoobrikuust alates kõigil lasteaedadel, koolidel ja looduskeskustel võimalik tellida.

Peeter Unt, Tartu Keskkonnahariduse Keskus
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Eestis tähistati rahvusvahelist veepäeva, mille märksõnadeks olid sel aastal vee tarbimine ja säästmine.
Sellele paraku väga paljud inimesed igapäevaselt ei mõtle. Veepäeval rõhutati põhimõtet, et maakeral on
palju elusolendeid, kellele piisast piisab pikaks päevaks. Piisab ka meile.

Kampaania raames jõuavad Lõuna-Eesti koolidesse veeteemalised plakatid, neid on võimalik saada ka
Tartu Keskkonnahariduse Keskusest. Lisaks valmisid mängukaardid, mis sisaldavad infot ja mõistatusi
vee, selle tarbimise ja vee-elustiku kohta.

Kersti Sõgel, Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Peipsi Koostöö Keskus ja Riiklik Looduskaitsekeskus koostasid
projekti “Looduse õppimine ja õues õpetamine piiriüleses koostöös” raames õpilastele ja õpetajatele 15
õuesõppe programmi. Programmid koosnevad looduse õppimisel kasutatavatest töölehtedest ja
juhendmaterjalidest pedagoogidele.

Peipsi Koostöö Keskuse loodushariduse spetsialist Piret Pungas oli seotud veekeskkonda puudutavate
tugiprogrammide koostamisega. Neid programme toetab omakorda püsiekspositsioon „Peipsi järve elu
tuba”, millega saab peatselt tutvuda Emajõe-Suursoo maastikukaitseala külastuskeskuses.

Programmi KALAPÄEV käigus õpitakse tundma Eesti siseveekogude kalaliike ja nende eluviisi.
Programm ILM ja PILVED keskendub pilvede tekketingimustele, samuti õpitakse pilvede määramist ning
käsitletakse ilmastiku ja pilvede vahelisi seoseid. Programmi SELGROOTUD raames tutvutakse
selgrootute arengutsükliga, seisu- ja vooluvees elavate selgrootute liikidega ning nende uurimiseks vajalike
püügivahenditega. VOOLUVEEKOGUDE programmi eesmärk on selgitada veeringet ning tutvustada
Emajõe lisajõgesid. Õppepäeva jooksul mõõdetakse ja analüüsitakse jõe omadusi. PEIPSI JÄRVE
programm tutvustab elu Peipsi ääres.

Tartu Keskkonnahariduse Keskuse eestvedamisel on sündinud linnalooduse teemalised programmid, mis
lähtuvad koordinaator Helle Kondi sõnul Tartu linnakeskkonnast, kuid on kasutatavad ka teistes asulates.
Linn on valdavalt inimeste ümberkujundatud eluruum, kus looduskeskkonda on vähem või rohkem
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muudetud. Linnalooduse tundmaõppimine võimaldab mõista, kuidas inimene muudab loodust ja kujundab
oma elukeskkonda.

Programmi PARK eesmärk on suunata laste tähelepanu linna rohealadele ja nende tähtsusele taimede ja
loomade elupaigana. Puude ja põõsaste vaatlemine, samuti parkide ajalooga tutvumine aitab lastel
kujuneda loodust mõistvaks ja väärtustavaks kodanikeks. Programm AED on suunatud kultuurtaimede
tundmaõppimisele ja aiast loodussõbraliku elukeskkonna kujundamisele. Vastavaid töölehti saavad
õpilased kasutada suvisel koolivaheajal iseseisvate vaatluste tegemiseks. Õppeprogrammi LINNUD käigus
otsitakse vastust küsimusele: kas linn on sobiv elupaik lindudele? KIVIDE programm keskendub
ürglooduse objektidele, rändkividele. Linnalooduses on võimalik vaadelda ja kirjeldada nii looduslikke
kive kui ka nendest valmistatud monumente. Programmi MAASTIKUPROFIIL käigus õpitakse
joonistama maastikku läbi Emajõe ürgorundi, kasutama GPS-i kui kaasaegset mõõdistamisvahendit ja
hindama miljööväärtuslikke vaateid linnaruumis.

Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regioon koostas samuti viis õppeprogrammi, mis on
suunatud peamiselt põhikoolide õpilastele. Keskuse loodushariduse spetsialisti Maris Kivistiku sõnul valiti
teemad lähtudes piirkonna, sh Haanja looduspargi, eripärast. Neli õppeprogrammi viiest on koostatud
Haanja lähedal asuva Vällamäe õpperaja põhjal. See on loodusõppeks turvaline koht, kus teerada on
tähistatud ja varustatud temaatilise infoga, samuti on rajatud puhke- ja lõkkekohad ning tualetid.

Programmid PINNAVORMID VÄLLAMÄEL ja UHTORUD VÄLLAMÄEL kasutavad suurepäraselt
Vällamäe rekordilist kõrguste vahet – jalamilt tippu on 64 meetrit. Esimene neist õpetab kasutama kaarti ja
kompassi, teine keskendub lisaks pinnavormide jälgimisele ka taimestiku ja loomastiku vaatlemisele.
Programm ÕHU PUHTUSE MÄÄRAMINE SAMBLIKE JÄRGI seostub keskkonnakaitse globaalsete
probleemidega. Programm METS KUI ELUKOOSLUS eesmärgiks on õpetada lapsi nägema metsas
elurikkust. Programmi TIIGI ELUSTIK raames saavad lapsed püüda kahvaga pisiloomi ja tutvuda
kahepaiksetega.

Täpsemat teavet programmide sisu, tingimuste ja vajalike õppematerjalide kohta saab veebilehtedelt:
www.ctc.ee, www.teec.ee, www.lk.ee, www.haanjapark.ee

Piret Pungas, Peipsi Koostöö Keskus

Helle Kont, Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Maris Kivistik, Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regioon

Augustis avatava näituse Linnaloodus eesmärk on näidata, milline on linn elupaigana taimedele ja
loomadele ning millised taimed ja loomad linnas elavad. Näitus õpetab külastajaid märkama ja
väärtustama meie looduslikke naabreid linnas, samuti aitab näitus mõista looduse väärtust
linnakeskkonnas.

Üks osa näitusest on informatiivne: selles tutvustatakse linnakeskkonna eripära ja erinevaid elupaiku
linnas. Näitus sisaldab ka linnaelanike registrit, kus esitatakse valik iseloomulikest ja levinumatest linnas
elavatest taime- ja loomaliikidest. Registris on nii fotod, liigiandmed kui info linnaelanike staatuse ja
arvukuse kohta. Näitusel saab ülevaate varjatud ja märkamatust elust, mis on kõikjal meie ümber. Lisaks
kõigele muule annab näitus „inimese sallivusmeetril” ülevaate liikide inimmõju taluvusest, alates täielikust
inimmõju vältimisest kuni absoluutse inimkaasluseni. Näitusel on võimalik mängida mitmeid mänge, kus
tuleb aidata siiliperel ja kimalasel koju jõuda või hoopis osaleda meeldiva linna planeerimisel.

Näitus on koostatud mobiilsena, seda saab alates sügisest tellida eksponeerimiseks Lõuna-Eesti koolidesse
ja looduskaitsekeskustesse.

Annelie Ehlvest, Tartu Keskkonnahariduse Keskus
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Projekti raames koostatakse kotid loodusvaatlusvahenditega (vee- ja metsavaatlusvahendid, termomeetrid
jne), mida saavad kasutada programmides osalevad loodushuvilised.

Linnalooduse jälgimiseks komplekteeritakse Tartu Keskkonnahariduse Keskuses õlakotid, matkamiseks
sobivad mugavad seljakotid tulevad Peipsi Koostöö Keskusesse ja Haanja loodusparki. Lisaks saab Tartu
Keskkonnahariduse Keskus ühe põhjalikuma, spetsiifiliste looduse vaatlemiseks vajalike vahendite
komplekti, millest teised looduskeskused vajadusel töövahendeid laenata saavad.

Loodusvaatluse vahendite kasutamine mitmekesistab õuesõpet ja aitab projekti käigus väljatöötatud
õppeprogramme läbi viia.

Annelie Ehlvest, Tartu Keskkonnahariduse Keskus

9.-10. detsembril 2006. aastal korraldas Peipsi Koostöö Keskus koos Tartu Keskkonnahariduse Keskusega
Kurgjärve spordibaasis Võrumaal loodusvaatluse laagri Tartu-, Põlva- ja Võrumaa üldhariduskoolide 6.–8.
klasside õpilastele.

Nikolai Laanetu, Mati Kivistiku ning teiste retkejuhtide eestvedamisel toimusid õppekäigud, mille jooksul
õpiti märkama ja ära tundma loomade tegevuse jälgi metsas, samuti uuriti, mida teevad taimed talvel.
Programm sisaldas erinevaid tegevusi, sealhulgas puude mõõtmist ning nende äratundmist pungade järgi.
Lisaks mängiti keskkonnamänge ning käidi piirkonnas ekskursioonil.

8.-11. veebruaril 2007. aastal toimus Võrumaal, Kubija hotellis rahvusvaheline looduslaager Eesti ja Läti
õpilastele. Nelja päeva jooksul oli põhirõhk looduse tundmaõppimisel – loodusvaatlused, loodusretk
Vällamäel, looduseteemaline slaidiprogramm, samuti ekskursioon Otepääl ning AHHAA teaduskeskuse
füüsikashow ja šokolaadilabor. Laagri suhtluskeel oli inglise keel, õppeprogrammid viidi läbi eesti ja läti

Loodusesse õppima! http://vana.teec.ee/uudiskiri01/

Lehekülg 4/6 17.05.2012 10:58



keeles.

Esimene päev lõppes kultuuriõhtuga, kus tutvustati rahvustoite, rahvuslikke mänge ja laule. Aega jäi ka
lendorava rajal seiklemiseks, lumetuubidega sõitmiseks, sportmängudeks ning lastefilmide vaatamiseks.
Laagri jooksul kogutud muljed talletati laupäeva õhtul üheskoos laagrilehtedesse. Kevadhooajal on nii
Eestis kui Lätis tulemas kahepäevased kohalikud laagrid ning suvel ees ootamas Eesti ja Läti ühislaager
Koiva Rahvuspargis. Oleme väga tänulikud kõigile õpilastele osalemise eest ja õpetajatele õpilaste
motiveerimise eest.

Kärt Leppik, Peipsi Koostöö Keskus

Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ja Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel toimus õueõppe alane
koolitus põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele ning ees ootab koolitus loodusevahendajatele Lätis, kuhu on
oodatud ka huvilised Eestist.

19. - 20. aprillil toimus looduses õppimise võimalusi tutvustav koolitus Kurgjärve spordibaasis. Koolitusel
andsid Helle Kont, Maris Kivistik ja Piret Pungas ülevaate projekti raames valminud õueõppe
programmidest ja töölehtedest.

2007. aasta augustis toimub õueõppe koolitus Lätis, Koiva Rahvuspargis. Inglise keeles toimuvale ja neli
päeva kestvale koolitusele kandideerimiseks tuleb huvilistel saata oma õueõppe kogemuse kirjeldus Kersti
Sõgeli mailiaadressile. Lisainformatsiooni saab telefonil 7366 120.

Kersti Sõgel, Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Projekti „Looduse õppimine ja õues õpetamine piiriüleses koostöös” toetavad Euroopa Liidu INTERREG
III B programm Eesti-Läti-Venemaa koostööprioriteet, Keskkonnainvesteeringute Keskus ja
Siseministeerium.

Projekti partnerid:

Juhtpartner:
Tartu Keskonnahariduse Keskus
www.teec.ee
Kompanii 10, Tartu, 51007
Tel: + 372 7 366 120
E-post: info@teec.ee
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Peipsi Koostöö Keskus
www.ctc.ee
Lai 30, Tartu, 51005
Tel: +372 7 302 302
E-post: tartu@ctc.ee

Läti Olümpialaste Klubi
Latvian Olympian Club
49 Elizabetas Str, Riga LV-1010 LATVIA
Tel. +371 724 0179
E-Post: klubs@olimpiade.lv
www.lvok.lv/loc_club.htm

Koiva Rahvuspark
Gaujas National Park Foundation
3 Baznicas Str, Sigulda LV-2150 LATVIA
Tel. +371 797 4006

 

Koostööpartner:

Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regioon
Haanja Looduspark
Haanja vald, 65101 Võrumaa
www.haanjapark.ee
Kontakt: +37278 29 090
e-post: polva-valga-voru@lk.ee

Projekti ajakava:
9.-10. detsember 2006 loodusvaatluse laager Eesti lastele Kurgjärve spordibaasis Võrumaal
8.-11. veebruar 2007 rahvusvaheline Eesti ja Läti laste looduslaager Võrumaal Kubijal
22. märts 2007 rahvusvahelise veepäeva tähistamine Tartus
19.-20. aprill 2007 õuesõppe koolitus Eesti õpetajatele Kurgjärve spordibaasis
28. aprill 2007 linnalooduse näituse avamine Riias
28.-29. aprill 2007 looduslaager Läti õpilastele Gauja Rahvuspargis Siguldas
19-20. mai 2007 looduslaager Eesti õpilastele Karula rahvuspargis Ähijärvel
28. juuni-1. juuli 2007 rahvusvaheline Eesti ja Läti laste looduslaager Gauja Rahvuspargis
14.-17. august 2007 rahvusvaheline õuesõppe koolitus Eesti ja Läti õpetajatele Gauja Rahvuspargis
september 2007 linnalooduse näituse avamine Tartu Keskkonnahariduse Keskuses
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