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Soome UNESCO Rahvuslik Komisjon algatas 
1989. aastal Läänemeremaade koolinoorte 
Läänemere Projekti (the Baltic Sea Project - BSP). 
Eesti koolid on osalenud projekti tegevustes 
alates projekti loomisest, ametlikult liituti 1992. 

aastal, mil 16. jaanuaril anti välja EV Haridusministeeriumi 
käskkiri „Lääne mere Projekti koolid ja nende tegevuskord“. 
Käskkirjaga määrati projekti koordineerivaks asutuseks 
Eesti Noorte Loodusmaja, mille õigusjärglaseks sai hiljem 
Eesti Noorte Huvikeskus TELO ja seejärel alates aastast 2001 
Eesti Noorsootöö Keskus. Alates 2012. aastast koordineerib 
BSP tegevusi Tartu loodusmaja. Programmis osalevad kõik 
üheksa Läänemere ääres paiknevat riiki ja tegevustes lööb 
kaasa üle 150 kooli. 

UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekt suunab tead-
vustama Läänemere keskkonnaprobleeme ning inimese ja 
looduse seoseid, märkama ümbritsevaid muutusi ja inimes-
te rolli neis muutustes ning juhatab noori vastutustundlikult 
käituma. Kui algselt olid programmi tegevuste keskmes kesk-
kond ja loodusainete õpetamine, siis aja jooksul – ka võrgus-
tiku rahvusvahelisusest lähtuvalt – on programm avardunud 
ning lisaks keskkonnahariduslikele tegevustele pööratakse 
tähelepanu kultuuridevahelisele õppimisele ning meie elu ja 

tegemiste sotsiaalsele dimensioonile. Koolide tegevusi viiak-
se ellu kestliku arengu vaimus ja käsikäes ÜRO kestliku aren-
gu eesmärkidega.

30 aasta jooksul on tegijatel kogunenud hulgaliselt häid 
kogemusi ja ilusaid mälestusi. BSP tegevuste läbiviijad on 
alati õpilased, õpetajad on innustajad, juhendajad ja koordi-
neerijad.

30 tegevusaastat on küllalt pikk aeg, et kujuneks aru-
saam, millised tegevused aitavad õpilastel paremini mõista 
merekeskkonna toimimist ja on koolis lihtsalt läbiviidavad, 
olles seega abiks õpetajatele nende töös. 

Tähistamaks Läänemere Projekti 30. tegevusaastat kogus 
Tartu loodusmaja nii Eesti kui teiste riikide BSP-koolidelt 
projektiga seotud häid näiteid: praktiliste tööde ja vaatlus-
te juhendeid, koostöökogemusi, õppekäikude, konkursside 
ja sündmuste kirjeldusi jpm. Eesmärk on jagada kogemusi 
ja pakkuda keskkonnaharidusest huvitatud koolidele häid 
ideid, kuidas tõhusamalt ja huvitavamalt töötada Lääneme-
re parema seisundi nimel. Kogumiku sihtgrupp on peamiselt 
õpetajad. Kuna aastad on olnud sündmusterohked ning mee-
nutamist väärivaid üritusi ja meetodeid on projektis osaleva-
tel Läänemere-äärsetel koolidel hulganisti, siis on kogumikus 
esitatud neist vaid väikene valik.  

Hea lugeja



Tartu loodusmaja on 
Läänemere Projekti 
koordineerinud tänu 

Haridus- ja Teadusminis-
teeriumi ning SA Keskkon-
nainvesteeringute Keskuse 
toetusele ning pakkunud 
süstemaatiliselt Eesti koolide-
le erinevaid võimalusi õpilaste kesk-
konnateadlikkuse, rahvusvahelise 
sallivuse ning loodushoidlike käitumis-
harjumuste kasvatamiseks. Võrgusti-
ku tegevused toetavad kestliku arengu 
eesmärke ning kannavad UNESCO väär-
tusi, püüdes siduda keskkonnaharidust 
maailmaharidusega. BSP loodusvaat-
luste programmid õpetavad märkama 
ning panevad mõtlema lühi- ja pika-
ajalistele muutustele looduses ning 
rõhutavad Maa hoidmise vajadust. 30 
aastat on just paras aeg, et näha mär-
ke kliima muutumisest, mille valguses 
iga-aastased ilmastikuandmed saavad 
mõistetavaks. 

Kuna võrgustiku tegevuse 
eesmärk on olnud kvaliteet-
se hariduse toetamine ja 
õpilastele teadusliku uuri-
misprotsessi kogemuse 

andmine, siis on loodusvaat-
luste andmeridade võrdlemi-

ne ja õpilaste kogutud bioinfo 
pilveteenuste arendamine pigem vii-
maste aastate unelm, mis edaspidi are-
neb veelgi. Nii saavad koolid panustada 
rahvateadusesse ja õpilased võivad oma 
uurimustöid koostada kogutud andme-
te põhjal, saades vajadusel abi BSP prog-
rammijuhtidelt. Soome, olles peale 30 
aastat taas võrgustiku eestvedaja, plaa-
nib mitmeid muutusi ka koolide rahvus-
vahelises koostöös.

Soovin, et kogumik võimaldaks meil 
õppida üksteiselt ja partneritelt ning 
innustaks uutele koostööprojektidele.

Gedy SiimenSon
Tartu Loodusmaja,
BSP riiklik koordinaator Eestis

Läänemere Projekti 
tegevuste toetamine 
on Haridusministee-

riumile tähtis, sest peame  
oluliseks rahvusvahelist 
koostööd Läänemere piir-
konnas ning keskkonnahari-
duse edendamist.

Koolidel on olnud võimalus osa-
leda seitsmes erinevas programmis. 
Õpetajate juhendamisel on õpilased 
teinud ranniku-, jõe-, linnu- ja feno-
loogilisi vaatlusi, vee- ja õhukvaliteedi 
uuringuid, tutvunud keskkonnaajaloo 
aspektidega ning panustanud kestlik-
ku arengut toetavatesse tegevustesse. 
Projekti raames on koostatud keskkon-
nateemalisi õppemetoodilisi materja-
le, juhendeid, käsiraamatuid nii inglise 
kui eesti keeles. Igal aastal on korral-
datud õpilastele keskkonnalaagreid ja 
õpetajatele täiendkoolitusi, rahvus-
vahelisi konverentse ja kokkusaamisi. 
Valdav osa Läänemere Projekti raames 
läbiviidud tegevusi toe-

tavad ka riiklike õppekavade 
rakendamist ning loodus-, 
sotsiaal- ja kunstiainete 
õpetuse mitmekesistamist 
ning aineõppe lõimimist.

Nende aastakümne-
te jooksul on sirgunud ter-

ve põlvkond keskkonnateadlikke 
noori, kes praegu ja tulevikus ehitavad 
üles Eesti riiki ning seisavad meie hea-
olu eest. 

Suur tänu võrgustiku töös osalenud 
ja praegu osalevatele koolidele, nen-
de õpetajatele ning õpilastele, kõigile 
nende aastate jooksul Eestis tegutse-
nud alamprogrammide juhtidele. Eriti 
täname varasemaid riiklikke koordi-
naatoreid (Jüri Martin, Tiiu Ots, Maris 
Laja, Anne Kivinukk, Merle Kerde, Reet 
Kristian, Linda Metsaorg, Sirje Janik-
son, Kersti Sõgel) ning praegust koor-
dinaatorit − Gedy Siimensoni. Tänu 
nende organiseerimisvõimele, motivat-
sioonile ja teotahtele on projekt osutu-
nud läbi aastate väga elujõuliseks. 

kooLideL on 
oLnud võimaLuS 

oSaLeda 
SeiTSmeS 
erinevaS 

programmiS 

Lääne mere 
Projekt 
on Ees-

t i  UNESCO 
ühendkoolide 
võrgustiku liik-
metele üks oluli-
semaid ja suuremaid 
programme. UNESCO Eesti rah-
vuslik komisjon hindab kõrgelt 
Läänemere Projekti partnerite, 
õpetajate ja õpilaste tööd ning 
soovib siiralt tänada kõiki, kes 
on aidanud siin Läänemere ääres 
kasvatada avatud, loodusest ja 
inimkonnast lugupidavaid ja 
hoolivaid inimesi. Loodame, et 
kogumik aitab veidi avada seda, 
mis on tehtud ja ehk juhatab 
sealt edasi ka mõtetele, mis kõik 
võib olla veel ees.

Head kogemuste vahetamise 
ja õppimise rõõmu!

madli KumpaS
UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni 
haridusprogrammide koordinaator

Läänemere Projekti 30 tegutsemi-
saastat on loonud tugeva aluse nii 
ÜRO 2009. aastal sõnastatud visiooni-
le „Tulevik, mida tahame“ kui ka OECD 
2017. aasta projekti „Haridus 2030“ 
visioonile „Haridus, mida tahame“, 
mis toetab õpilastel selliste pädevuste 
kujundamist nagu uue väärtuse loomi-
ne, vastuolude lahendamine ja vastu-
tuse võtmine. 

imbi Henno, pHd
Haridus- ja Teadusministeeriumi 
üldharidusosakonna peaekspert 
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Hiljuti avalikustatud 
kliima- (IPCC, 2018) 
ja bioloogilise mit-

mekesisuse (IPBES, 2019) 
raportid manavad me sil-
me ette päris hirmuärata-
vad pildid elust Maal, kui me 
nüüd ja kohe midagi oma kesk-
konnakäitumises ette ei võta. Oleme 
inimkonnana rabedal rippsillal, mis 
asub kuristiku kohal ja võimalusi pole 
just väga palju, et see sild ületada. 

Mis saab siis olla see imevõti, mis 
avaks kestlikuma tuleviku ukse ning 
mille avamine annaks kindluse, et 
maailm ei liigu enam katastroofi suu-
nas? Koostöö ja haridus, mille hea näi-
de on Läänemere Projekt koos oma 
suurepäraste juhendajate ja loodud 
programmidega. Oluline siinkohal on 
see, et noortega tegeledes ei lähtuta 
pelgalt loodusteaduslike ainete kon-
tekstist, vaid luuakse seoseid erinevate 

aspektide (ökoloogilised, kul-
tuurilised, majanduslikud, 
sotsiaalsed) vahel, et oleks 
nähtav tervikpilt, mitte 
fragmendid. Vaid sellise 

tervikpildi oskuslik nägemi-
ne annab võimaluse, et kesk-

konnateadlik käitumine on noore 
inimese elu pärisosa, et ta teab, kuidas 
loodus teda hoiab, et tema mõjutab 
maailma, et ta teab, mida peab tema 
tegema, et elu hoida.

mul on suur rõõm õnnitleda 
kõiki meie aktiivseid liik-
meid ja eriti meie Eesti kol-

leege seoses nende innustunud ja 
pühendunud tööga, mille nad on enda-
ga BSP kogukonda kaasa toonud. Tänan 
Läänemere Projekti võrgustiku nimel 
Eesti BSP õpetajaid teie hea töö eest ja 
soovin kõike paremat tulevikuks. Loo-
dame, et meie koostöö süveneb järgne-
vatel aastatel veelgi. 

Tartu loodusmaja kogutud ja käes-
olevas kogumikus avaldatud valik 
parimatest tavadest on huvitav näi-
de mitmekesistest tegevustest, mis on 
nii Eesti kui teiste Läänemeremaade 
keskkonnaekspertide ning õpetajate 
juhendamisel ellu viidud. Kogumikus 
leiab näiteid nii projekti varajastest 
aastatest kui ka nüüdisaegseid lähe-
nemisviise tänapäevastele keskkon-
naprobleemidele. Kuna maailm meie 
ümber muutub pidevalt, siis peame 
meiegi otsima uusi õppematerjale, et 
olla võimelised jälgima ja käsitlema 
väljakutseid, mida me oma elukesk-

konnas kohtame. See trükis on suure-
pärane näide sellest, et koos töötada 
on tulemusrikkam, uuenduslikum ja 
loomingulisem kui üksi tegutseda.    

Kolme aasta vältel alates 2018. aasta 
sügisest koordineerib BSP tegevusi Soo-
me. Meie soov on innustada BSP part-
nereid koos töötama, järgides UNESCO 
väärtusi, ning saavutama kõigi meie 
partnerriikide õpetajate ja õpilaste iga-
külgse arusaamise sellest, kuidas saa-

vutada ÜRO kestliku arengu eesmärgid 
„Agenda 2030“ rakendamisel kestliku-
ma tuleviku nimel. 

Läänemere Projekt on kestlik pro-
jekt kestlikuks tulevikuks!

aira undén-Selander
Läänemere Projekti peakoordinaator

TervikpiLdi nägemine annab 
võimaLuSe, eT keSkkonnaTeadLik 
käiTumine on noore inimeSe eLu 

päriSoSa

meie Soov on 
innuSTada bSp 

parTnereid 
ka edaSpidi 

kooS TööTama, 
järgideS uneSCo 

väärTuSi

Keskkonnaministeeriumi poolt aval-
dame siirast tänu BSP koolidele pro-
jektide, programmide ja koolituste 
korraldamise eest. Haridus ja koostöö 
– see on parim, mida saab teha, et me 
eemalduksime keskkonnakatastroofist.

liiSa puuSepp
Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse nõunik
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uNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti üks tradit-
sioon on korraldada iga kolme aasta järel rahvus-
vaheline Läänemere Pojekti (BSP) kokkutulek, 

millest võtavad osa delegatsioonid kõikidest läänemere-
riikidest. Kokkutulek on seotud BSP koordineerimise üle-
minekuga ühelt riigilt teisele, mistõttu võetakse üritusel 
kokku kolme aasta jooksul tehtud töö. Käesolevas artiklis 
käsitletakse õpilaste kaasamist 2015. aastal Tallinnas toi-
munud suurürituse, BSP konverentsi „Science of Changes“ 
korraldamisse.

õpiLaSTe  
aLgaTuSvõime
ja keskkonnasõbralik konverents
Gedy SiimenSon, 
TarTu looduSmaja, eeSTi

Õpilaste kaasamise eesmärk oli pakkuda noortele enese-
teostuse võimalust. Vaid järjepideva mentorlusega saab 
anda õpilastele rahvusvahelise koordineerimise ja korraldus-
töö kogemusi, arendada noorte suhtlemisoskust, realiseeri-
da igaühe erilist potentsiaali, avardada silmaringi erinevate 
Läänemere ökosüsteemi teenuste osas ning seotud osapoolte 
tegevustest mere keskkonnaseisundi parandamiseks. 

Konverentsi korraldamist toetasid EV Haridus- ja Tea-
dusministeerium, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus,  
AS Tallink Group, AS Tallink Hotels, AirBaltic ja TV3.

Suur osa töötubadest toimusid Pirita 
Majandusgümnaasiumis. Tagasiteel jagati 
üksteisega töötubades nähtut ja tehtut. 
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Kuidas me seda tegime?
Ettevalmistused algasid kaks aastat enne konverentsi idee-
korje ja rahastuse otsimisega. 

•  ÜKS AASTA VAREM 
Sponsorite kaasamine, toetuste taotlemine, algab korraldus-
meeskonna loomine.

•  SEITSE KUUD VAREM 
Korraldusmeeskonna esimene kohtumine. Meie näite 
puhul olid koordineerijad Kersti Sõgel ja Gedy Siimenson 
Tartu loodusmajast. Koordinaatorid suhtlesid koolidega 

„Muljet-
avaldav oli näha, kui 

abivalmis olid Eesti vaba-
tahtlikud ning kui palju jõudu ja 

energiat oli Gedy Siimensonil ning 
Kersti Sõgelil. Daamid, müts maha! 
Nende jõupingutused panid meid 

tundma pigem nagu suguvõsa kok-
kutulekul kui konverentsil.“

marcin ZiajKa
Poola delegatsioon

„Ma imetlesin  
väga Eesti õpilaste 

vabatahtlikku tööd konve-
rentsi korraldamisel. Ma jagan 
kindlasti Jaapanis konverentsil 
nähtut ja seda, kui häid koos-

töövõimalusi pakub BSP.“

naoKo maTSuo 
Jaapani delegatsioon

ja korraldasid ettevalmistava BSP talvelaagri Jänedal. 
Talvelaagrist võtsid osa need õpilased, kes olid huvitatud 
konverentsi korraldamisest. Laagris õpiti üksteist tundma, 
tehti meeskonnatöö harjutusi ning räägiti olulistest ürituse 
korraldamise etappidest. Samas moodustati nö osakonnad, 
millega iga osaleja liitus vastavalt oma kogemustele ja 
huvidele. Nii näiteks sai tehnikaga tegelev osakond väiksem 
kui kujunduselementidega tegelev grupp. Iga noor sai pärast 
laagrit mõtlemisaega, kas soovib kaasa lüüa või mitte. Oma 
näpunäiteid rahvusvahelise ürituse korraldamiseks jagas 
õpilastele ka laagris viibinud professor Hideki Maruyama 
Sophia Ülikoolist, kelle õpilased olid äsja viinud ellu UNESCO 
suurkonverentsi  Jaapanis.

•  KUUS KUUD VAREM 
Pärast seda, kui noor oli andnud oma nõusoleku korraldus-
tööst osa võtta, teavitati tema kaasamisest kooli ja vanemaid 
ning noored hakkasid osakondades tööülesandeid jaotama. 
Koostati tegevuskavad ja ajaplaanid, igas koolis olid kontakt-
õpetajad, kes pakkusid noortele ka oma tuge. 

•  NELI KUUD VAREM 
Ettevalmistustesse kaasati rahvusvahelised osalejad (info 
levitamine, abistamine töötubades, fotode tegemine) ning 
korraldati rahvusvaheline logo kavandi konkurss. Infovahe-
tuseks kasutati Facebooki ja hakati pidama blogi: 
https://bsp-science-of-changes.weebly.com/

•  KAKS KUUD VAREM 
Päevakavade, kaelakaartide valmistamine käsitööna, kingi-
tuste soetamine, toitlustuse, majutamise jm konverentsile 
oluliste osade tellimine. Kõike tehti keskkonda ja loodus-
ressursse säästvalt.

Rootsi õpilased kinnitasid, et töötoad 
olid huvitavad ja sisukad. Igaüks valis 
teema, mis teda kõige rohkem kõnetas.

KESKKONNA- 
SÕBRALIK KOOL
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•  ÜKS KUU VAREM 
Suhtlemine koolidega. Regist-
reerunute erivajadustega arves-
tamine ja nimekirjade 
koostamine. 

•  ÜKS NäDAL VAREM 
Kontrolliti üle kõik kok-
kulepped, iga õpilane 
harju tas oma osa ja võttis 
koordinaatoritega ühen-
dust, kui tekkis küsimusi. 

•  ÜKS päEV VAREM 
Korraldusmeeskonna kohtu-
mine konverentsikeskuses.

•  ÜKS NäDAL päRAST 
KONVERENTSI
Tegevuse analüüs ja taga-
siside, kogemuste jagami-
ne. Paljude noorte jaoks oli 
see esimene samm üritus-
te korraldamisel.

LõPetuseKs
Tartu loodusmaja korraldatud konverents „Science of 
Changes“ pälvis Eesti Konverentsibüroo eriauhinna 
„Keskkonnasõbralik Konverents“. Tiitel tõi avalikkuse 
tähelepanu noorte korraldustööle, konverentsi tutvus-
tati Tallinna Televisioonis. Lisaks said kõik 30 
korraldustöös osalenud vabatahtlikku õpi-
last auhinnaks ekskursiooni Bastioni 
käikudesse ja Kiek in de Köki kindlus-
tustemuuseumi, seejärel ootas neid 
kolmekäiguline lõunasöök.

mida õPPisime,  
mida saime teada?
Korraldajad said suurepärase 
ajaplaneerimise, tegevuste kor-
raldamise ja esinemiskogemu-
se. Lisandus arusaamine, miks on 
rahvusvaheline koostöö vajalik Lää-
nemere keskkonnaseisundi paranda-
miseks. 

Lõputseremoonia. Vabatahtlikud 
saatsid iga osavõtja teele sooja 

kallistusega.

UNESCO Läänemere Projekti rahvus- 
vaheline konverents „Science of 
Changes“ Eestis alaku!

„… Te olete 
proovinud muuta 

(ning oletegi muutnud) 
Läänemere Projektis mitmeid 

asju uues ja paremas suunas, mis 
oli ja on siiamaani projekti jaoks 
äärmiselt väärtuslik. Eesti jala-

jälg selles projektis jääb kauaks 
nähtavaks!“

marTin jarraTH
Saksamaa

„See 
oli muljetaval-

dav konverents – hästi 
organiseeritud ning mulle 

kui osalejale tundus, et kõik 
kulges kergelt, mis tegelikult 
tähendab suurt tööd selle kõi-

ge taga!.“

uTe GrönwoldT
Saksamaa

Tegelik töökogemus erinevate koosolekute, Skype’i vest-
luste ja kirjavahetuste kaudu andis nii mõnelegi õpila-
sele julgust edaspidi organisaatorina tegutseda. Teisalt 
jõudsid mõned õpilased arusaamisele, et organiseeri-
mistöö ei ole nende ala. 

Noorte kaasamise parim osa on see, et noor 
võtab vastutuse talle oluliste eesmärkide saa-

vutamisel. Suurürituse korraldamine aitas 
õpilastel endil viia ellu neile olulisi ideid, 

rääkida kaasa ühiskondlikus elus ning 
juhtida oma õppimiskogemust.

Kokkutulek järgis keskkonnasõb-
raliku konverentsi korraldamise 
põhimõtteid. Arvame, et kõik BSP 
üritused (koosolekud, laagrid jms) 
võiksid lähtuda keskkonnasõbrali-

kest ja õiglase kaubanduse valiku-
test, sest vaid ise vastavalt käitudes 

(eelistades kodumaist toitu, jälgides 
õiglase kaubanduse märke jms) anname 

noortele edasi oma sõnumit. 

„Mina jälgisin 
Eesti õpilaste ettevalmis-

tusi 2015. aasta jaanuaris, ette-
valmistuslaagris. Alguses tundusid 

nad veidi segaduses olevat, kuid aja-
pikku pühendusid aina enam Lääne mere 
 Projektile eelkõige tänu Gedy ja Kersti 

heale korraldusele ning hoolitsusele, kes 
olid nagu vanemad õed. Kohtusin see-

kord taas mitme õpilasega ja nägin 
neis muutusi.“

HideKi maruyama
Jaapani delegatsioon
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poolas, Katowices toimus 2018. aasta lõpul ÜRO kliima-
muutuste raamkonventsiooni osaliste 24. kohtumine 
COP24. Kõrgetasemelisest üritusest said osa ka koolid.  

Konopnicka Keskkool koostöös Wankowiczi Keskkooli ja 
Poola UNESCO ühendkoolide võrgustikuga, kelle koordinaa-
tor Poolas on pr Malgorzata Herbich, korraldasid rahvusva-
helise kliimakonverentsi „Minu kodupaik eile ja täna ning 
ülemaailmne kliimamuutus“. Konverents algas samaaegselt 
COP24 ja teiste samale konverentsile pühendatud üritustega 
Katowice Tehnoloogiakõrgkoolis – Teaduse ja Kunsti Üli koolis 
– 3. detsembril 2018. aastal. 

Konverentsile „Minu kodupaik eile ja täna“ saabusid Poo-
la BSP koordinaatori ja kooli bioloogiaõpetaja dr Jolanta Moli 
kutsel külalised 15 erinevast riigist, UNESCO ühendkoolide 
võrgustiku koolidest: Kanadast, Brasiiliast, Keeniast, Peruust, 
Tšiilist jm. Konverentsist osa võtvad Poola koolid tutvustasid 
oma keskkonnaprojekte. 

Kõik ettekanded olid seotud kliimamuutustega ja nen-
de negatiivsete tagajärgedega toimetulemise võimalustega. 
See sisukas kohtumine inspireeris osavõtjaid mõtlema selle-
le, kuidas nad kohtlevad oma koduplaneeti Maad. 

Väliskülalised veetsid Poolas kaks nädalat, mil nii õpeta-
jad kui õpilased külastasid ka Konopnicka Keskkooli. Kooli-
õpilastel oli võimalus mitte üksnes tutvuda külalistega ja 
nende maid tutvustavate esitlustega, vaid vahetada omava-
hel mõtteid ning leida uusi sõpru. Korraldati ka rahvusvahe-
line kliimamuutuste Flash Mob.

10. detsembril külastasid kooli Ülemaailmse Noorte Klii-
mapakti (Global Youth Climate Pact) liikmed 10 riigist: Bra-
siiliast, Columbiast, Tšiilist, Lihavõttesaarelt, Dominica 
Ühendusest, Ecuadorist, Guineast, Prantsusmaalt ja Saksa
maalt. Mõned õpilased olid reisinud 52 tundi selleks, et jõu-
da Poolasse ning tutvustada siin oma ideid ja uuenduslikke 

ettevõtmisi. Kohtumine koolis algas 
eksootilise muusika, rahvariiete ja 
tantsudega. Järgmisena tutvustasid 
külalised oma keskkonnateemalisi 
projekte. 

Kõik need sündmused toimusid 
seoses ÜRO kliimamuutuste tippkoh-
tumisega, mis leidis aset otse meie 
kodulinnas. Selle tähtsa sündmuse käi-
gus õppisid meie noored, mida saab 
teha planeedi päästmiseks ja kuidas või-
delda puhtama elukeskkonna eest. 

noored  
ja Üro
kliimamuutuste  
tippkohtumine 

jolanTa mol ja doroTa GrocHal,  
KaTowice KonopnicKa KeSKKool, poola

KESKKONNA- 
SÕBRALIK KOOL
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Konverentsile saabusid külalised 
15 erinevast riigist. 
FOTO JOLANTA MOL

Samaaegselt kliimakonverent-
siga COP24 toimus Katowices 
noortekonverents “Minu regioon 
eile ja täna ning ülemaailmne 
kliimamuutus”. 
FOTO JOLANTA MOL 



Tervislike eluviiside arendamine 
ja haiguste ennetamine on üks 
Vene Föderatsiooni tervisearen-

gu strateegilisi suundi aastani 2020.
Haridusasutustes läbi viidud tervi-

sekasvatuse analüüs näitas suurene-
vat vajadust selliste koordineeritud 
tegevuste järele nagu võrgustumine, 
sotsiaalne partnerlus ja koostöö lapse-
vanematega selleks, et luua koolis ter-
vislik ja ohutu õpikeskkond. 

Erilist tähelepanu tuleb pööra-
ta üldise terviseteadlikkuse paran-
damisele ja kehakultuurile kõikides 
haridusastmetes. See töö rajaneb järg-
mistele põhimõtetele: 

 • Püüdlemine heaoluseisundi saavu-
tamise poole. Seda mõistetakse kui 
inimese põhivajaduste rahuldamise 
alust ja vastab Maailma Terviseorga-
nisatsiooni tervise definitsioonile.

 • Õpilasekesksed praktilised tööd 
klassivälises tegevuses.

 • Probleemide efektiivne lahendami-
ne, mis motiveerib hankima tead-
misi, viib eduelamuste, koostöö ja 
isikliku arenguni.

 • Tegevuste integreerimine tervislike 
eluviiside kujundamisel ja halbade 
harjumuste ennetamisel.

 • Nüüdisaegsete kogemuste kasu-
tuselevõtt formaal- ja mittefor-
maalharidussüsteemis ning nende 
rikastamine praktilise õppeprotses-
si kaudu. 

ProjeKtid ja muud sündmused 
Peterburi 179. Lütseumis
Lütseumis toimunud projektid jt üri-
tused keskendusid eelkõige õpilaste ja 

nende lähedaste tervisele, tervi-
sekäitumisele ja vastutustund-
likule suhtumisele tervisesse. 
Näiteks: 

 • Tervishoiu- ja keskkonnatee-
malised ettekanded: õpilaste 
uurimustööd tervisliku elu-
viisi kujundamisest ja  

minu valik on 

TerviSLik  
eLuviiS
anna obuKHovSKaja, ludmila baTova ja alla KuSHKHa, 
ST peTerburi 179. lüTSeum, venemaa

Esmaabi eluohtlikes 
olukordades (koostöös 

Meditsiiniülikooliga)

Ebatervislike eluviiside 
(suitsetamine, alkoholism, 
sõltuvused) ennetamine

Sotsiaalselt ohtlike 
haiguste (AIDS, B- ja 
C-hepatiit) vältimine 

Sanitaarharidus Stressiennetus

Psühholoogiline  
ennetus

Sõltuvuskäitumise  
ennetamine

enneTav  
TeGevuS
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noortefoorum „minu vaLiK 
on tervisLiK eLuviis“
2019. aasta veebruaris korraldas lüt-
seum ülelinnalise noortefoorumi 
„Minu valik on tervislik eluviis“. Foo-
rumist võttis osa rohkem kui paarsada 
6.–10. klassi õpilast Peterburi linnast ja 
Leningradi regioonist. 

FOORUMIL ESITLETI 
pARIMAID ÕpILASTÖID:

 • Filmid ja videod teemal „Olen vas-
tutav oma tervise eest“:  
http://bit.ly/2W8l8Jw

 • Posterid, pildid, brošüürid, voldi-
kud jms teemal “„Tahan, et mind 
kuulataks ära“. Arvutiesitlus tee-
mal „Infographics“. 

FOORUMIL VÕITSID TäHELEpANU 
NOORTE ARUTELUD, MILLE 
TEEMAD OLID jäRGMISED:

 • Kuidas aidata õpilastel mõista ter-
vislikke eluviise?

 • Millised meetodid ja tegevused ei 
paku õpilastele huvi tervislike elu-
viiside kujundamisel?

 • Kuidas reklaamida tervislikke elu-
viise?

 • Mis takistab meil käituda tervisli-
kult? 

 • Kiirtoit – poolt ja vastu?

 • Arvutimängud – poolt ja vastu?

 • E-sport – poolt ja vastu?

 • Elu suurlinnas – poolt ja vastu?
Foorumi lõpul tegid õpilased avaliku 

pöördumise, milles soovisid, et igapäe-
vaelu oleks rohkem vastavuses tervis-
liku eluviisi normide ja standarditega. 
Samuti tõsteti esile vajadust suurenda-
da vabatahtliku tegevuse osakaalu lii-
kumise „Minu valik on tervislik eluviis“ 
organiseerimisel.

Loetletud ettevõtmised aitavad õpi-
lastel edendada terviseteadlikkust, 
laiendada silmaringi tervishoiu ja öko-
loogia küsimustes ning arendada ter-
vislikku eluviisi. 

Kasutatud kirjandus:
- A.S.Obukhovskaya. Project and teaching and research activi-
ties. Problems. Search. Solutions / St. Petersburg: InformMed, 
2016.-140 p.
- Preservation and strengthening of students’ health (from 
the experience of the lyceum): Sat. methodical materials / ed. 
A.S.Obukhovskaya. - SPb. 2017. - 200s.
- The teacher of health: becoming in the context of the 
implementation of the GEF. Materials of the All-Russian 
Scientific and Practical Conference on November 1–2, 2017; 
by ed. M.G.Kolesnikova, A.A.Ulyanova. - SPb. publishing house 
BBM, 2017. - 260c.

halbadest harjumustest hoidu-
misest; referaadid rasketest hai-
gustest, nagu HIV/AIDS, B- ja 
C-hepatiit.

 • Arstipraksis ja keskkonnaalased 
tööd.

 • Noorteühingute liikumine, vaba-
tahtlike töö liikumises „Vanadelt 
noortele“.

 • Esmaabi koolis.

 • Konverentside, seminaride ja 
paneeldiskussioonide korraldami-
ne erinevatele õpilasgruppidele. 
Nii näiteks esitleti foorumil “„Minu 
valik on tervislik eluviis“ õpilaset-
tekandeid, esseekonkursi, postri- ja 
joonistusvõistluse paremaid töid.

 • Koolide, kõrgema tehnikakooli ja 
ökoloogiaklubi õpilaste projektid ja 
uurimuslikud tööd.

Tervisekasvatusega seotud tegevu-
si koordineerib lütseumis selleks loo-
dud nõukogu. Nõukogusse kuuluvad 
juhtkonna, sotsiaalpartnerite, lapse-
vanemate komitee esindajad ja vaba-
tahtlikud, kes aitavad koolis kujundada 
tervislikku õpikeskkonda. Üks võtme-
tegevusi on õppeainete lõiming. 

Lõiming nõuab õpetajatelt head 
ettevalmistust. Selleks korraldatakse 
õpetajatele täiendkoolitusi mitmesu-
guste aktiivõppemeetodite, loengute, 
seminaride, vestluste, probleemõp-
pe jm metoodilise nõustamise näol. 
Teiste koolide kogemustega tervisli-
ku õpikeskkonna kujundamisel tutvu-
ti konverentsidest ja seminaridest osa 
võttes ning ka trükiste abil. 

Aasta jooksul tutvustavad ökoloo-
giaklubi liikmed oma koolikaaslastele, 

õpetajatele ja lastevanematele umbes 
20-25 uurimuslikku ja loovtööd.

st Peterburi  
179. Lütseumi  
õpilaste 
ökoloogiaklubi
anna obuKHovSKaja, alla KuSHKHa, 
ST peTerburi 179. lüTSeum, venemaa

Elukeskkond ja kultuur on St Peter-
buri 179. Lütseumis erilise tähele-
panu all olnud juba aastaid. Tänavu 
täitub meie kooli õpilaste ökoloo-
giaklubil 25 aastat. Klubis töötavad 
mitmesugused sektsioonid, nagu 
keemiline analüüs, bioloogilised kat-
sed, bioindikatsioon, mikrobioloogia, 
kommunaalhügieen, psühholoogia 
jpm. Teeme kaasa mitmesugustes 
rahvusvahelistes projektides, nagu 
Läänemere Projekt, rannikuvaatlu-
sed, säästva arengu projekt jms. 

Õpilased uurivad Soome lahe, 
Obvodny ja Gribojedovi kanalite, 
Neeva, Ohta ja Karpovka jõgede  
ning veehoidlate vett. Uuritakse ka 
mulla ja õhu kvaliteeti erinevates  
linnaosades ja laste liivakastide liiva. 

Uuringute tulemusi esitletak-
se olümpiaadidel ja konverentsidel. 
Oma töid tutvustatakse nii noorema-
tele kui vanematele koolikaaslastele, 
lapsevanematele ning avalikkuse-
le. Tavaliselt esitletakse ühe aasta 
jooksul 20–25 uurimus- 
likku ja loovtööd.

KESKKONNA- 
SÕBRALIK KOOL
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KESKKONNA- 
SÕBRALIK KOOL

viis Eesti Läänemere Projekti kooli koostasid oma 
kooli säästva arengu kava. Eesmärk oli koolis ja 
koolialal kujundada keskkonnasõbralik õpikeskkond, 

mis ümbritsevale keskkonnale avaldaks negatiivset mõju 
vähimal määral. Eesti Noorte Loodusmaja korraldatud 
keskkonna laagris arutlesid osavõtjad oma kooli ja kodukoha 
jätkusuutliku arengu üle. Laagris alustatud kava koostamine 
viidi kodus lõpule. 

Kooli säästva arengu kava koostamisel tuleb teha laialdast 
koostööd, kaasates aruteludesse võimalikult palju inimesi. 
Kõige parem on sellist kava koostada rühmatööde käigus. 

Loodav arengukava peab järgima kindlat struktuuri:

 • Analüüsige hetkeolukorda oma koolis – andke sellele hin-
nang, selgitage välja olulisemad  probleemid.

 • Tegevuskava peab sisaldama tulevikunägemust – visiooni 
olukorrast, mida tahetakse teatud ajaks (aastaks) saavu-
tada; pange see kirja.

 • Ilusaid eesmärke on kindlasti mitmeid, kuid kõik ei ole 
korraga saavutatavad, seepärast tuleb selgitada neist 
 välja kõige tähtsamad, reastage  prioriteedid.

 • Kus vähegi võimalik, seadke eesmärkidele numbrilised 
väärtused (nt vähendada veekasutuse kulusid … euro 
võrra/kuus vms).

 • Koostage tegevuskava; kavandage tegevused selleks, et 
püstitatud eesmärke täita.

 • Koostage oma tegevustele  ajakava.

 • Mõelge selle üle, kuidas saate hiljem oma tegevust ning 
selle tagajärgi  hinnata.
Pange oma kava korralikult kirja ja arutage seda koolikaas-

lastega – nii õppijate, õpetajate kui teiste koolitöötajatega. 
Pöörduge oma ideedega kohaliku omavalitsuse poole, kes 
seisab hea kohaliku arengu eest. Omavalitsusel on koostatud 
plaan kohaliku elu arendamiseks ja koolil on selles kindlasti 
tähtis koht. 

roheline  
mõtteviis koolis 
Keskkonnasäästlikus koolis toetavad rohelist mõtte-
viisi nii õpetajad, õpilased kui kogu koolipersonal.

Siin vastavad säästva arengu põhimõtetele nii 
kooli hoone ehitus kui ka selle haldamine. Veelgi enam 
– alates 2021. aastast peavad uued või renoveeritavad 
hooned vastama liginullenergiahoone (LNEH) nõuete-
le. Selline maja sisaldab soojustagastusega ventilat-
sioonisüsteemi, lokaalset energiatootmist (enamasti 
päikeseelekter) ning sise- ja väliskliima tasemel seiret. 
Kokku paigaldatakse hoonesse sadu andureid ja digi-
taalseid andmeallikaid.

Kesk-Eestis asuv Väätsa koolimaja on liginullener-
giahoone juba praegu. Hoones saadakse iga päev suur 
hulk andmeid, mida füüsikaõpetaja oma tundides muu-
dab põnevaks õppematerjaliks. Andurite registreeritud 
andmeid kasutades saab õppida füüsika põhitõdesid: 

 • Õpilased lahendavad ülesandeid, kus selgitatakse 
välja ebameeldiva sisekliima põhjuseid.

 • Loodusõpetuses seostatakse omavahel tempera-
tuuri, õhuniiskust ja tuule kiirust.  

 • Katsetatakse soojus- või elektriõpetuse valemeid 
jpm. 
Süsihappegaasi ja energiamõõdikute pikaajaline 

andmerida lubab õpilastel teha koguni teatavat detek-
tiivitööd uurides ja juureldes, mida mõnes ruumis mõni 
päev või nädal tagasi tehti.   

Lisaks loovad noored õppefilme maja eluliste 
 süsteemide töö selgitamiseks.

Kõik need vaatlused aitavad õpilastel oma kooli 
 näitel mõista, kuidas lisaks koolile tervisliku sisekliima 
loomisele aitab liginulltehnoloogia hoida koolil kokku 
energiat ja raha.

Õppimine omaenda koolihoone näitel toetab õpi-
laste insenertehnilise mõtlemise arengut ning aitab 
mõista loodusvarade aruka kasutuse vajalikkust.

 
Allikas: http://bit.ly/2vYQ1l4

Säästlikus koolis on keskkonnasõbraliku õpikeskkonna loomisel 
osalised kogu koolipere ja ka maja on ehitatud vähimat 
keskkonnamõju silmas pidades. Väätsa põhikooli päikesepaneelid 
toodavad kevadest sügiseni märkimisväärse osa maja energiast. 
FOTO: ANNE KIVINUKK

anne KivinuKK,  
KeSKKonnaHariduSe üHinG eTalon, eeSTi

SääSTva 
arengu
tegevuskava 
koolidele
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oulu linnas on töötatud välja sääst-
va arengu kursus keskkoolidele. 
Kursus aitab õpilastel arendada 

tulevikus vajaminevaid oskusi ja paran-
dada nende võimekust mõjutada prak-
tilisel viisil oma kooli ja ümbruskonna 
heaolu. Kursuse käigus arendavad õpi-
lased oma loovust, projektitöö- ning 
probleemide lahendamise oskusi, et 
tulevikus oma koduplaneedil hakkama 
saada. Kõik see seostub gümnaasiumi 
uue õppekavaga.

Sellist kursust korraldatakse Oulus 
esimest korda ja see tugineb katsekur-
susele, mis korraldati möödunud aas-
tal Helsingis. Oulu kursus läheb veelgi 
kaugemale, käsitledes keskkonnamõju 
koolile ja kogukonnale. Õpilased töö-
tavad välja ja viivad ellu projekti, mis 
tugineb Kestliku Arengu Eesmärkide-

ÜRO arenguprogrammi eesmärk nr 14. 
Ookeanide, merede ja veevarude säästlik 
ning jätkusuutlik kasutamine.

Kursuste raames rühmatööna valminud õpilaste kavandid aitasid suunata tähelepanu 
keskkonnateemadele: linnapildis silmapaistvad prügikastid ja prügi-installatsioon. 
FOTOd: HTTPS://OULUMA.FI

vaLikaine kurSuS 
säästvast arengust
juSSi TomberG,  
oulu, Soome

le Agenda 2030, juhendajad 
on nende õpetajad, eksperdid 
ja ülikooli õppejõud. Seega 
saavad õpilased oma edasis-
teks õpinguteks ning tuleva-
seks tööks kontakte firmadest, 
organisatsioonidest, Oulu Üli-
koolist ja kohalikust omavalit-
susest. 

Kursus algab detsembris 
teabepäevaga, kus kuulatakse 
säästvat arengut käsitlevaid 
ettekandeid ja võetakse osa 
rühmatööst. Kevadel saavad 
grupid oma koolides kokku. 
Õpilased tutvustavad aasta 
jooksul tehtud projekte teis-
tele õpilastele, juhendajatele, 
õpetajatele ja otsusetegijate-
le. Päeva jooksul saavad nad 
kuulajatelt tagasisidet oma 
tööle, üritus lõpeb keskkon-
nateemaliste ettekannete ja 
muusikaga. 
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kadrina Keskkooli õpilased ja õpe-
tajad on Läänemere Projektiga 
seotud juba alates 1989. aastast. 

Esimesed kümme aastat tegutse-
sime väga aktiivselt koostöös oma 
sõpruskoolidega – Haukivuori Güm-
naasiumiga Soomest ja Jakobsbergi 
Gümnaasiumiga Rootsist. Nende kooli-
de gümnaasiumiosa õpilaste ja õpeta-
jatega oli tihe koostöö ühisprojektide 
ja konverentside näol. Huvitav koge-
mus oli ka algklasside nelja-aastane 

Läänemere Projekti tegevuste 

lõimimine õppetööga
ühisprojekt Sonderskov’ Kooliga Taa-
nist. 1999. aastal toimus Kadrinas meie 
BSP ühiskonverents, kus keskkooliõpi-
laste kõrval esines ettekannete ja näi-
tusega ka meie IV klassi esindus. Pärast 
1999. aastat aga jätkus meie koolis 
gümnaasiumiõpilastele keskkonna-
projektide valikkursus, mis viimased 8 
aastat on olnud loodusteaduste õppe-
suuna üks suunakursustest. 

ProjeKtitööst sai vaLiKKursus
Keskkonnaprojektide kursuse üheks 
eesmärgiks on siduda õppetegevus ja 
teemad BSP loodusvaatluste program-

SireT punG,  
Kadrina KeSKKool, eeSTi midega, neid süvendades ja täienda-

des. Kursus on heaks täienduseks ka 
ökoloogia ja keskkonnakaitse põhikur-
susele bioloogias. 

OLEME ÕppIMISEL KASUTANUD 
jA TäIENDANUD:

 • rannikuvaatluste programmi Vai-
nupeal; 

 • õhu kvaliteedi programmi Neerutis, 
Kadrinas, Vainupeal, Lahemaal jm;

 • jõevaatluste programmi Loobu jõe 
ja Vainupea jõe erinevates piirkon-
dades;
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 • erinevate järvede uuringuid Neeru-
ti maastikulisel kaitsealal;

 • lindude ökoloogia programmi;

 • BSP veebiviktoriini küsimusi õppe-
meetodina (ka inglise keele õppel).
Lähtudes nendest BSP programmi-

dest on õpilased saanud põhjalikuma 
ülevaate Läänemerest kui ökosüstee-
mist: õppinud tundma vee-elustiku lii-
gilist koosseisu ning vee keemiliste ja 
füüsikaliste omaduste määramist, võr-
relnud erinevate veekogude seisundit 
ja elustikku, õppinud põhjalikumalt 
nii samblike kui sammalde ehitust ja 
liike, kasutanud bioindikatsiooni mee-
todit õhu kvaliteedi määramisel, koos-
tanud herbaariume, õppinud tundma 
puude ja lindude liike, metsataimestik-
ku jt teemasid. Valminud on põhjalik-
ke õpilaste uurimistöid näiteks Loobu 
jõe, Neeruti järvede ja õhu kvaliteedi 
kohta Kadrinas, Neerutis ja Rakveres. 
2011.–2012. aastal osalesime Keskkon-
naameti poolt juhitud vabariiklikus 
integreeritud uurimusliku õppe pro-
jektis „Minu kodukoha veekogu bioloo-
gilised, kultuurilised ja majanduslikud 
väärtused“, mille uurimisvaldkonnad 
olid seotud taas Loobu jõega ja kus jäl-
le saime rakendada Läänemere Projek-
tis omandatut. Lisandusid huvitavad 
valdkonnad majandusest, kultuurist ja 
ajaloost. Traditsioonideks on saanud 
õppekäigud Kadrina reoveepuhastus-

LäHTudeS bSp 
programmideST 

on õpiLaSed 
Saanud 

põHjaLikuma 
ÜLevaaTe 

LäänemereST kui 
ökoSÜSTeemiST.

jaama, matkad mööda Loobu jõge, Nee-
rutisse, Lahemaale jm. 

bsP toetab KooLi 
igaPäevast õPPetööd
Läänemere Projekti materjalid on 
gümnaasiumiõpilastele heaks täien-
duseks ja kasutamiseks õppetöös, 
samuti võimaldavad need süvenemist 
teemades, millele põhikooli õppeka-
vas aega napib. Õpilased on rõõmuga 
nõus minema veekogu äärde, metsa 
või mujale loodusesse, et määrata eri-
nevaid liike ja uurida keskkonnaseisun-
dit, teha omavahel koostööd rühmades 
ja nautida looduskeskkonda. 

Hapniku 
määramine  

Loobu jõe vees. 
FOTO: SIRET PUNg

Ka õpetajale on 
põhjaloomastik 

huvitav. 
FOTO: EVE KANgER

Kadrina õpilased 
Loobu jõe põh-
jaloomastikku 
määramas.
FOTO: SIRET PUNg

KESKKONNA- 
SÕBRALIK KOOL
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„Läänemeri on 
üks neid tavapäraseid 

nähtusi, mis on ühine erine-
vate maade õpilastele, kuid selle 
laagri jooksul sai meri meile palju 

olulisemaks. Uurisime koos loodust, 
tegime taimedest toitu ja laulsime 
rannal lõkke ääres. Jagasime soovi 

kaitsta keskkonda oma ühise 
tuleviku jaoks.“ 

liSa ScHinKel
õpetaja

lähedal on noortele koduks ja välitööde 
baasiks terve nädala.  

nicolai KricHevSKy, roberT-boScH-GeSamTScHule, SaKSamaa

rahvusvaheline  
Läänemere laager 

Årø saarel 

Tagasiteel hülgevaatluselt.
FOTO: NICOLAI KRICHEVSKy

igal aastal toimub teadusest ja kesk-
konnast huvitatud noortele rahvus-
vaheline keskkonnalaager. Õpilased 

kõigist üheksast Läänemere riigist 

 saavad kokku Läänemere laagris, kus 
nad viivad läbi uuringuid, osalevad 
töötubades ja suhtlevad mõttekaaslas-
tega. Väike Årø saar Taani idaranniku 
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suveLaagri 
eesmärK 
on viia pea 75 õpilast 

vanuses16–19 aastat 
välja igapäevasest 
koolikeskkonnast ja 

avardada nende tead-
misi Läänemere piirkonnast. 

Korraldajad soovivad äratada 
noortes huvi aidata kaasa muutuste-

le nende kodus, koolis ja kogukonnas 
ning kujundada vastutustundlikke ilma-
kodanikke, kellel on enesekindlust muu-
ta maailm paremaks paigaks. 

Laagri kõige tähtsam töövorm on 
projektid ja töötoad. Mõned näited 
projektide teemadest on „Läänemere 
suured imetajad“, „Meediakampaania 
– päästke Läänemeri!“ või „Kas puhas 
energia on puhas lahendus?“

Õpilased moodustavad rahvusva-
helised grupid ja töötavad kogu laagri 
ajal ühe teema kallal. Iga grupi juures 

VEE 
KVALITEET

maline „Läänemeri vaadatuna põhja 
poolt“, „Taaskasutamine ja ökotooted“ 
või „Mikroplastookeanis“.

KoKKuvõtteKs
Laagris omandatud teadmisi ning mul-
jeid jagatakse edaspidi nii oma koolis 
kui kogukonnas. 

Enamik laagris läbi viidud projekti-
dest saavad praktilise väljundi. Õpilased 
võrdlevad oma vaatlusandmeid varem 
kogutud andmetega või jälgivad aja 
jooksul toimunud rannajoone muutusi. 
Nende andmed omakorda on tulevikus 
kasutatavad järgmistele vaatlejatele. 
Laagris loodud videoid vaadatakse veel 
aastaid pärast kokkutulekut. 

miKs ma seda meetodit 
soovitan?
Sellise laagri korraldamine on suur töö, 
kuid õpilastele tähendab see palju ena-
mat kui lihtsalt tavapärast õppimist. 
Laagris tuleb neil suhelda võõrkeeles ja 
teha koostööd inimestega, kellega nad 
just alles kohtusid. Sellised väljakutsed 
ja kogemused aitavad kujundada hoia-
kuid ning leida huvisid kogu eluks. Mida teha plastikuga? 

FOTO: NICOLAI KRICHEVSKy

teeb kaasa ka üks õpetaja või juhen-
daja. Nädala lõpul esitletakse teistele 
oma töö tulemusi. On tore, kui saadud 
tulemusi saab kasutada ka edaspi-
di või kui projekt jätkub pärast laag-
ri lõppu. 

Laagris toimuvad ka lühemad, vaid 
2–4 tundi kestvad seminarid. Nen-
de teemaks on maailmaharidus, kest-
lik areng, merekeskkonna seisund jms. 
Siin võib tuua näiteks sellised teemad 
nagu „Balti kodanikkond“, allveetee-

„See 
laager ületas 

mu ootusi. Projektid 
olid kavandatud väga huvi-

tavate ning praktilistena. Meil 
oli küllaldaselt aega, et väljen-
dada oma mõtteid ning jõuda 

uutele ja huvitavatele  
tulemustele.“

loTTa löwe
õpilane

Sukeldumiste käigus tutvuti Läänemere tundliku ökosüsteemiga. 
FOTO: NICOLAI KRICHEVSKy
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jõe elustikuga tutvumine on õpilas-
tele suurepärane võimalus õppida 
tundma looduslikke protsesse: iga 

jõgi jutustab oma loo elukeskkonnast 
ja seda mõjutavast inimtegevusest. 

BSP jõevaatluste programmi juhen-
di töötasid välja BSP õpetajad ja praegu 
kasutavad seda kõigi üheksa Lääne-
mere riigi õpetajad ja õpilased Eestist, 
Leedust, Lätist, Poolast, Rootsist, Saksa-
maalt, Soomest, Taanist ja Venemaalt.

Programmi tutvustatakse lähemalt 
BSP õpiraamatus nr 4 Rivers (2000): 
http://www.b-s-p.org/home/guides/lg4/

Vaatluste tulemused saadetak-
se programmi koordinaatorile, kes 
teeb kõikidest laekunud seirevaat-
luste tulemustest aruande. Aruan-
dega saab tutvuda BSP kodulehel  
http://www.b-s-p.org/home/. 

Läänemere Projekti
jõevaatluste programm
Søren levrinG,  
bSp jõevaaTluSTe proGrammi KoordinaaTor

Õpetaja juhendamisel 
õpitakse, kuidas käib 
proovide võtmine ja 
liikide määramine. 
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eesmärK
BSP jõevaatluste eesmärk on õppida tundma, kuidas inimeste tegevus sisemaal 
mõjutab Läänemere bioloogiat ja merevee kvaliteeti. 

 • Taustateavet ja jõevaatluste juhendi leiab BSP õpiraamatust nr 10  „Hatching 
new scientists across the borders. Theory and exercises for teachers“ (2014) 
http://www.b-s-p.org/upload/guides/bsp_book_lg10_final.pdf  leheküljelt 21, 
 selle on kirja pannud Jaan Pärn.

 • Kasulikku teavet leiab ka aadressilt http://bsp.teec.ee/materjalid/  ja  
https://bit.ly/2ZA6NnV

KasuLiKKe näPunäiteid

 • Jõevaatlusi tehakse kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. 

 • Vaatluste käigus on vaja vaadelda veekogu ümbrust ja otsida veeloomi – 
indikaatorliike.

 • Vaatlustel on kaks olulist etappi: 
- veekeskkonna kirjeldamine 
- veeloomade otsimine

Kuidas veeLoomi Leida?

 • Otsige veekogu põhjas kive, keerake neid ümber ja vaadake hoolikalt selle 
järel tekkinud liikumist.

 • Kasutage loomade püüdmiseks sõela. Loputage ja valage sõelale jäänud sisu 
ettevaatlikult vähese veega täidetud, valge põhjaga alusele. 
Oma tundlikkuselt vee kvaliteedi suhtes jagunevad veeloomad nelja gruppi. 

Kuidas teada, millisesse kategooriasse need kuuluvad? Sellele küsimusele vasta-
miseks on vaja õppida loendama veeloomade sabasid ja jalgu. 

vaatLustuLemused
Vaatlustulemuste protokolli võib täita grupitööna. Sel juhul on soovitatav, et iga 
vaatleja täidaks ühe protokolli osa. Kontrollige, et vaatluslehtedel oleks sama jõe 
nimi, kool ja kuupäev. 

 • Kõik tulemused tuleb kanda digitaalsesse vaatlustabelisse, mille leiab samu-
ti internetist bit.ly/2YwQKWf. Siit leiab ka tabeli, kus sageliesinevate veeloo-
made pildid on tundlikkuse alusel jagatud nelja gruppi.  

 • Vaatlustulemused võib saata ka e-postiga jõevaatluste riiklikule programmi-
juhile: Annelie Ehlvest, anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee.
Kui vaatlusprotokoll on täidetud, siis vajutage nupule „Finish“.
Nautige loodust!

Veekogu seisundi hinda miseks 
ei ole tingimata vaja keerulist 
aparatuuri või keemilisi vahendeid. 
Jõevaatlusi saab teha ka lihtsate 
vahenditega, mida saab osta 5 
euro eest lähimast poest.
FOTO: SOREN LEVRINg

1. Indikaatorite grupp:  
kevikulised (Plecoptera) kaks „saba“
Kevikulised kuuluvad vee kvaliteedi 
suhtes vastupidavate organismide 
gruppi. Kevikuliste vastsed on vee-
elulised, asustades seisu- ja vooluvee-
kogude põhja. Kõigil kevikuliste vastsetel 
on tagakeha tipus üks paar jätkeid.

2. Indikaatorite grupp:  
ühepäevikulised (Ephemeroptera) 
kolm „saba“
Neil on pikk ja sale keha. Tagakeha 
tipul on pikk peenike sabaniit ning kaks 
samasugust urujätket, mis jätavad 
mulje kolmest „sabast“. 
Ühepäevikuliste valmikud elavad lühik-
est aega ja suurem osa elust möödub 
neil vastsetena veekogude põhjas. 

Pildid joonistas Reet Kristian, 
vaata ka: https://pisiloomadmagevees.wordpress.com/

soovitused õpetajale
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peterburi saab oma joogivee Neeva jõest ja linna elanike 
tervis sõltub selle kvaliteedist. Looduses toimub vee-
kogude isepuhastusprotsess, kus mikroorganismid ja 

mikroskoopilised loomad lagundavad orgaanilise aine anor-
gaanilisteks ühenditeks. Mikroskoopilised loomad toituvad 
bakteritest, aitavad ainetel settida ning filtreerivad vett läbi 
oma keha. Seega on nende rolli tähtsust veepuhastusprotses-
sis raske ülehinnata. 

Ligikaudu 80% maailma haigustest on seotud ebarahul-
dava veekvaliteedi ja veevarustuse sanitaarnõuete eiramise-
ga. Vesi ei ole mitte ainult mikroorganismide elupaik, vaid ka 
nende levitaja pikkade vahemaade taha. See kehtib nii pinna- 

neeva jõe mikrofauna 
ja selle roll ökosüsteemis

kui ka põhjavee kohta. Seepärast on mikroskoopiliste loomade 
uurimine Neeva jõe vees väga tähtis.  

miKrofauna roLL KoosLuses
Planktilised koorikloomad talitlevad olulise filtrina, filtreeri-
des ja kasutades toiduks baktereid, fütoplanktonit ning sur-
nud orgaanilise aine osakesi – detriiti. Nad lasevad suures 
koguses vett läbi oma keha, pidades kinni hõljumainet, osa-
liselt seda mineraliseerides ja jäänuseid välja heites. Koorik-
loomade toiduks on bakterid, väikesed vetikad, orgaaniline 
hõljum jms. Mõned liigid aitavad kaasa settimisele. 

Teine mikroskoopiliste loomade ülesanne koosluses on 
see, et nad eritavad oma elutegevuse käigus mitmesuguseid 
lahustuvaid orgaanilisi ja anorgaanilisi aineid, näiteks 
fosfori- ja lämmastikuühendeid, mis on otseselt vajalikud 
taimede arenguks. 

anaSTaSja vaSSiljeva ja aleKSandra al-Zaanen,  
peTerburi 179. lüTSeumi 10. KlaSS, venemaa
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Ehmestiivaliste (Trioptera) vast-
seid tunneme ka puruvanadena, 
keda võib leida mageveekogude 
põhjas. 

Ühepäevikulised 
(Ephemeroptera) on kiilide 
kõrval ühed vanimad 
tiibadega putukad. Oma 
nime on nad saanud 
valmikute lühikese eluea 
tõttu, mis ulatub vaid üh-
est tunnist paari nädalani. 
Vastsed toituvad enam-
asti detriidist, pealkasvust 
või hõljumist.

töö eesmärK
Töö eesmärk on kirjeldada mikrofauna kvalitatiivset koostist 
ja selle rolli Neeva jõe ökosüsteemis. Lisaks zoo planktonile 
võib proovides leida ka põhjaloomastiku liike – põhjaloomi, 
kes satuvad proovidesse koos veevooluga.  

vajaLiKud vaHendid
Mikroskoopiliste loomade uurimiseks võtsime Neevast vee-
proove kesklinnast, Troitsky silla juurest. 

Proovide võtmiseks kasutasime planktonivõrku. Koo-
nusja võrgu otsas on kogumiskambrike, mille põhjas on 
kraan. Planktonivõrk lastakse nööri või trossi otsas soovi-
tud sügavusele ja tõstetakse aeglaselt üles. Kraani avades 
lastakse väikeste kogustena kogumiskambrist proovianu-
masse vett.

Mikrobioloogiliste uuringute tegemiseks kasutasime 
TOUPCAMi videokaameraga varustatud 40-kordse suurendu-
sega MSP-1 V.22 mikroskoopi.

Mikroskoopiliste loomade määramiseks kasutasime 
Euroopa Venemaa keskuses kasutatavat magevee selgrootu-
te määrajat (M. V. Chertoprud, E. S. Chertoprud). 

tuLemused
Proovides leidus kõige rohkem keriloomi (Rotifera) – 75%. 
Keriloomad puhastavad vett, kasutades toiduks vetikaid, 
baktereid, algloomi ja detriiti. Samal ajal on keriloomad toi-
duks teistele organismidele. Aerjalalistel (Copepoda) ja vesi-
kirbulistel on sama funktsioon, kuid neid leidus proovides 
palju vähem (vastavalt 20% ja 3%). Bentilisi organisme leidsi-
me vaid 2%, sest nad elavad jõe põhjas ja satuvad proovides-
se juhuslikult. Põhjaloomad on toiduks kaladele ja teistele 
veeloomadele. 

Töö käigus määrasime mikrofauna biomassi, millest peami-
se osa moodustas bentos (43%) ja aerjalalised (46%), sest nad 
on võrreldes keriloomade (8%) ja vesikirbulistega (3%) palju 
suuremad.

Mikrofauna liigiline koostis Neeva vees oli proovivõtu 
kohas üsna mitmekesine: leidsime keriloomi, vesikirbulisi, 
aerjalalisi, väheharjasusse, ümarusse, kahetiivaliste vast-
seid, kalu jm. 

Leidsime vesikirbulisi perekondadest Daphnia, Bosmina,  
Leptodora ja Polyphemus.

Lisaks zooplanktoni liikidele leidsime bentilisi liike, nagu 
Oligochaeta, Nematoda ja Tardigrada.

järeLdused

 • Kuna Neeva jõgi suubub Neeva lahte, siis sõltub lahe 
mikrofauna liigiline mitmekesisus otseselt jõe mikrofau-
na mitmekesisusest.

 • Neeva jõe liigiline mitmekesisus mõjutab soodsalt koha-
likku ökosüsteemi, kuna mikroskoopilistel loomadel 
on koosluses oluline roll. Nad filtreerivad vett, eritavad 
orgaanilisi ja anorgaanilisi aineid ning on toiduks palju-
dele veeloomadele. 

Töö autorid Anna ja 
Anastasia
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LinnureTked 
Pärispea rannalooduses

pärispea poolsaar oma kaugele 
põhja ulatuva Purekkari neeme-
ga on Eestis üks külastatavamaid 

paiku Lahemaa rahvuspargis. Siin on 
mitmekesiseid elupaiku nii Eru ja Hara 
lahe rannikul kui ka poolsaare siseosa 
metsades. Kevadel ja sügisel rändavad 
üle poolsaare arvukad, arktilistel aladel 
pesitsevad haned, lagled jt. linnud.

Pärispea poolsaarele rajatud ran-
nalooduse õpperadadel saab tutvuda 
Euroopas väärtustatud elupaikadega 
nagu püsitaimestikuga liivarand, roht-
taimede ja männimetsaga kinnistunud 
rannaluited, liivikud jm. Õpperada tut-
vustavad kohapeal infostendid, lisaks 
saab kasutada voldikut. 

Pärispea poolsaarel on mitmeid häid 
linnuvaatluse kohti nagu Purekkari 
neem, Mähu otsa jt. vaatluskohad, kuid 
kõige linnurikkamad kohad on Vihasoo 
rannaniit ja Eru lahe loosaarte ümb-
rus. Linnuelu lähemaks jälgimiseks on 

linda meTSaorG,  
eru laHe rannaraHva SelTS, eeSTi

Tulime rataste-
ga. Ilm on soe nagu alati. 

Õnneks võtsime binokli kaa-
sa ja keegi spetsialist kaamera-

ga viibib ka siin. Parandab meid, kui 
haigrud meile luikedena näivad. Rohu-
tirtsud siristavad meeleheitlikult ning 

vastvalminud hein on rullidesse 
lükatud. Imeilus vaatetorn,aitäh!! 

raiKo, marvi, Tarmo, SireT, 
maTTiaS, meriT. 

30.07.2018

rajatud linnuvaatlustornid Viinistul ja 
Vihasoo rannaniidul.

Rannaloodus pakub kooli -
õpilastele häid võimalusi kooli 
õppekava praktiliseks sidumiseks Lää-
nemere elukeskkonna teemaga, Lääne-
mere Projekti koolidele osalemiseks 
BSP programmides, linnuhuvilis-
tele osalemiseks rahvusvahelis-
tel linnuvaatluspäevadel või 
igaühele selleks, et nautida 
kauneid, Euroopas väärtusta-
tud rannaelupaiku.

Eelpool nimetatud või-
malustest on Pärispeal kõige 
enam läbi viidud linnuvaatlu-
si ja - loendusi. Seetõttu tutvusta-
takse alljärgnevalt Eesti linnuretkede 
korraldamise kogemust iga-aastastel 
rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel, 
mis toimuvad kevadel, sügisel ja talvel. 
Sellised vaatlused annavad sisendi ka 
BSP lindude ökoloogia prgrammile. 

Nägime mägi-
veiseid, luiki, merikot-

kast, kajakaid ja kormorani.
Tuul on päris tugev ja me vist 

jääme vihma kätte. Meile meeldib 
siin, sest näeme siit kõrgelt  

väga palju. 
raiKo, Tarmo,  
SireT, meriT.

12.08.2018

Tere! 
Siin on väga palju 

hallhaigruid, kuni 100 
tk. Mulle väga meeldib 

siin!
merily 
11.07.2018
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Linnuretk rannalooduses
Juhend on koostatud Pärispea poolsaarel  
läbi viidavate linnuvaatluste näitel. 

töö eesmärK 
on vaatlejate keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi linnuelu 
jälgimise, huvi tekitamine looduse tundmise ja hoidmise vastu ning 
meie elukeskkonna seisundi peegeldamine linnuvaatluste kaudu.

vaHendid 
Õppekäigu läbiviimiseks vajatakse transporti sõiduks raja 
alguspunkti ja liikumiseks linnuretke vaatluspunktide vahel. 
Osalejad vajavad vaatlusteks binoklit, vaatlustoru ja linnumäärajat. 
Vaatluste kirja panemiseks vajatakse loenduskaarte (lisa 1) ja 
vaatlus protokolli (lisa 2).

vaatLuste KäiK

Ettevalmistus vaatluspäeva algul

 ɹ Enne õpperajale minekut tutvustatakse osalejaid linnuliikidega, 
keda võib eelseisval retkel tõenäoliselt kohata.

 ɹ Osalejatele antakse paari peale loenduskaart. Kaardile märgitak-
se loendajate nimed ja kogu linnuretke marsruudi ulatuses näh-
tud lindude arv ilma vaatluskohti märkimata. 

Vaatlused

 ɹ Vaatluspunktides otsitakse binoklit või vaatlustoru kasutades 
maastikul tegutsevaid linde ning õpitakse neid määrama linnu-
määraja ja juhendaja selgituste abil.

 ɹ Juhendaja abistab lindude määramisel, õpilased loendavad linde.

Kokkuvõtete tegemine

 ɹ Osalejad teatavad oma loenduse tulemused ja annavad juhen-
dajale loenduskaardid.

 ɹ Loenduskaartide põhjal võetakse linnuretke tulemused kokku ja 
vormistatakse need vaatlusprotokollis. Vaatlusprotokollis fikseeri-
takse marsruudi algus ja lõpp ning ilmastiku andmed vaatluspäeval.  

seLgitused juHendi KoHta 
 ɹ Eelpoolkirjeldatud linnuretke korralda-

mise viis on sobiv lindude tundmaõppi-
miseks, kui õpperetkest võtab osa 
rohkem osalisi nagu loodusring või klass. 
Kõik õpilased saavad olla loendajad. 

 ɹ Vaatlusi saab diferentseerida vastavalt 
õpilaste oskustele: algajad loendavad 
tuntumaid linnuliike, edasjõudnud aga 
keerukamaid linnurühmi nagu ujupardid, 
sukelpardid jt. Juhendaja arvestab osa-
lejate teadmistega ja vastavalt sellele 
jagatakse loenduskaardid. 

 ɹ Soovitame eelpooltoodud osavõtjate 
loenduskaart koostada kahepoolsena, 
kus lehe esiküljel on andmed loenduse 
kohta, teisel poolel on andmed lindudest. 

 ɹ Pärast linnuretke vormistatakse loendus-
kaartide alusel üks ühine vaatlusprotokoll.

 ɹ Loenduskaardi täitmisel on kasulik kirja 
panna ka vaatleja telefoninumber. Need on 
sageli vaatlusprotokolli täitmisel vajalikud, 
kui on kiiresti vaja täpsustada andmeid.

miKs see meetod Hea on?
Linnuretkel õpitakse tundma lindude liike ja 
vormistama vaatlusandmeid. Õpitakse, kui-
das osaleda BSP lindude ökoloogia program-
mis. Kasvab osalejate keskkonnateadlikkus, 
sest huvi looduse vastu äratatakse põneva-
te loodusobjektide, lindude kaudu. Osaleja-
tel kujuneb arusaam, et linnuelu jälgimine 
annab meile teavet elukeskkonna olukorrast. 
Kui lindudel läheb hästi, siis on kogu meie 
elukeskkond tasakaalus.

Linnuhuvilised asuvad Linda 
Metsaoru juhtimisel teele.
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“Nelja aasta jooksul, 

mil olin Norra suursaadik Eestis, 
nautisin reisimist, avastades teie maa 

kauneid looduslikke aardeid ja eriti rikast 
rannikuäärset linnuelu. Selle aasta juunis leidsin 
enda jaoks väga soliidse ja ilusa linnuvaatlustorni 

Eru lahe ääres ja suureks üllatuseks oli ka veel nor-
rakeelne silt selgitusega, et see on ehitatud kingitu-

sena osaühingult Nordic Houses. Paljude lindude hulgas 
õnnestus mul jälgida, kuidas kalakotkas püüdis veest 
suure kala ja lendas sellega edasi. Kõige fantasilisem 
elamus oli aga see kui nägin ühel ja samal ajal õhus 

viit merikotkast - uskumatu vaatepilt! Tegin ka 
paar fotot. Tänud, Nordic Houses, imelise kingi-

tuse eest kõigile loodushuvilistele Eestis!
daGfinn Sorli, 

Norra suursaadik Eestis 2014-2018”

juhend



TÖÖlehT

LOENDUSKAART • ANDmED vAATLEjATE KOhTA

lisa 1

Linnuretke algus Linnuretke lõpp

Aeg Aeg 

Koht Koht

Loendajate nimed Telefon
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LOENDUSKAART • ANDmED LiNDUDE KOhTA
Loendatav linnuliik või rühm. Mitu nimetatud lindu kohtad retkel?  
Märgi arvuliselt linnuretke marsruudi ulatuses nähtud lindude arv  
ilma vaatluskohti märkimata, näit 8 + 4 + 5 + jne

Linnuliik / linnurühm Vaadeldud lindude arv, näit 8 + 4 + ... jne Kokku

    Liinuliike kokku Kõik linnud kokku

lisa 1
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vaatLusProtoKoLL
BSP lindude ökoloogia programm

Korraldaja asutus  
(kool, looduskeskus jt.) 

Osalev kool

Linnuretk Talvine loendus  
(jaanuar)

Lihavõtte linnu- 
vaatlus (aprilli algus)

Kevadine veelinnu 
loendus (aprilli lõpp)

Sügisvaatlus 
(oktoober)

Kuupäev

Juhendaja nimi

Osalejate arv

Marsruudi pikkus

Marsruudi alguskoht

Marsruudi lõppkoht

Valdav kooslus marsruudil 
(rannik, mets, põld jms)

Temperatuur

Nähtavus (v.hea>5 km;  
hea 2-5 km; rahuldav 1-2 km;  
halb <1km)

Jääolud: vaba vesi, jää kalda 
ääres, lausjää

Tuule suund

Tuule tugevus (nõrk, keskmi-
ne, tugev, väga tugev-torm)

Märkused: Mis on vaatlus-
marsruudil muutunud (metsa-
raie, niidu hooldamine, prahi 
mahapanek, veereostus vm.)?

Kokku vaadeldi linde (arv)

Linnuliike kokku (arv)
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vaatLusProtoKoLL 
BSP lindude ökoloogia programm

Linnuliigid Talvine loendus
Lihavõtte linnuvaa-
tlus

Kevadine veelinnu 
loendus

Sügisvaatlus
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Looduse aastaajaliste muu-
tuste jälgimisel ehk fenoloo-
gilistel vaatlustel on Eestis 

kauaaegsed traditsioonid, fenoloogi-
lised vaatlused BSP ühisprogrammi-
na algasid 1994. aastal. Pikaajalised 
loodusvaatlused võimaldavad jälgi-
da keskkonnas toimuvaid muutusi. 
Käesolev näide käsitleb, kuidas süs-
temaatiline lindude rände vaatlemi-
ne pakub andmeid ja mõtlemisainet 
muutuste kohta nii lindude kui ini-
meste elukeskkonnas.

 Maailma linnuliikidest on umbes 
40% rändlinnud, kuid Eesti karmides 
tingimustes rändab ligi 90% linnus-
tikust. Meie lindude rände peamised 
põhjused on toidupuudus ja lühikesed 
päevad talvel. Lühikese päeva jook-
sul ei jõua linnud leida piisavalt toitu 
ja koguda energiat, et pikas öös vas-
tu pidada. Seega tuleb asuda teele, et 
jahe ja pime aeg soodsamas kliimas 
üle elada. 

vaatLuse eesmärgid on

 • Õppida märkama ja tundma eri-
suguseid linnuliike.

keSkkonna- 
muuTuSed 
ja lindude ränne 

ja täidavad abimaterjali kasutades 
töölehe. Võimalusel järgneb lindude 
vaatlus looduses, liikide määramine 
ja vaatluste ülesmärkimine – soovita-
tavalt perioodil, mil käsitletavaid lin-
nuliike on võimalik vaatlusvahendite 
abil jälgida ja määrata. Kui praktilist 
linnuvaatlust läbi viia ei saa, siis võib 
lasta rühmades koostada lühiesitlused 
paberkandjal, digitaalselt või suulise 
ettekandena. 

mida saame teada? 
Lindude vaatlemine, õppetöö klas-
sis ning lisanduv rühmatöö annavad 
uusi teadmisi lindude kohta. Teabema-
terjalide kasutamisel saavad õpilased 
teadmisi lindude rände sihtkohtadest, 
arutelus selgub inimeste roll lindude 
elus ning lindude kaitse vajadus. 

Aastate jooksul kogutud feno-
loogiliste ja ilmavaatluste andmed 
võimaldavad jälgida, kas ja kuidas klii-
mamuutused mõjutavad elukeskkonda. 

miKs see meetod Hea on ? 
Selle meetodi kaudu saavad õpilased ise 
kogeda, kuidas erinevad teadmised on 
omavahel seotud. Pärast mõningast eel-
tööd saavad õpilased rühmatöös uurida 
lindude käitumist ja arutleda keskkon-
namuutuste mõju üle lindude rändele. 

 • Õppida mõistma ja väärtustama lin-
dude osa looduses ja inimtegevuses.

 • Arendada vaatlemisoskust, kriitilist 
mõtlemist ja koostööoskusi.

 • Teadvustada inimese tekitatud 
keskkonnamuutuste mõju looduse-
le ja keskkonnakaitse vajadusi ning 
võimalusi.

 vaHendid

 • Määrajad või määramistabelid 
(internetist vabavarana) 

 • Infotabelid valitud liikide kohta 

 • Euroopa, Aasia ja Aafrika poliitiline 
ja füüsiline kaart 

 • Liikide rändekaardid

 • Tööleht valitud küsimustega ja 
kirju tamisalused 

 • Vaatlusvahendid (binoklid, vaatlus-
torud) 

töö KäiK 
Vaatlustele asudes korratakse esmalt 
üldteadmisi lindude rändest ja tuleta-
takse meelde tavalisemaid rändlindu-
de liike. Võib arutleda ka teemal, miks 
linnud rändavad ja mille poolest erineb 
inimränne lindude omast. Otsitakse 
põhjus-tagajärg seoseid probleemidele, 
nagu näiteks ressursside puudus jms.

Rühmatöös saavad õpilased loosi-
ga 1–2 linnuliigi pilti, määravad need 

KIRJELdUSE KOOSTAS > vilja padoniK,  
raKvere põHiKool, eeSTi
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Rühmaliikmed Kuupäev

Linnuliik

Saabub Eestisse  
(või esimene vaatlus, kuupäev)

Lahkub Eestist  
(või viimane vaatlus, kuupäev)

Viibib Eestis  
(päevade ligikaudne arv)

Talvituspaik  
(piirkond)

Milliseid riike läbib rändel?

Rändetee pikkus  
(km)

Rände kestus  
(päeva)

Keskmine kiirus rändel  
(km/h)

Kuidas paigutub rände pikkuse  
järgi (märgi ristiga)

lähirändur

keskrändur

kaugrändur

Kas rändab öösel või päeval?

Kas rändab üksi või parves?

Soovitatav abimaterjal: Kinks; R. 2014. Lindude ränne. Eesti Ornitoloogiaühing. https://www.eoy.ee/img/Lindude_r2nne.pdf 

eesti rändLinnud

TÖÖlehT
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Linnu liik

Tegur Hinnang

Kliima soojenemisest tingitud 
varasel kevadel võivad  
saabuda ootamatud lume- 
sajud ja külmaperioodid

Kliima soojenemisest tingitud 
varasel kevadel nihkub  
putukarohkus varasemaks

Kliima soojenemisest tingitu-
na nihkuvad sobivad pesitsus-
piirkonnad põhja poole

Looduslike metsade hävimisel 
metsaraie tulemusena napib 
pesitsuspaiku ja toitu

Rohumaade liiga varane ja 
valesti korraldatud niitmine

Taimekaitsevahendite liigne 
kasutamine põllul ja aias

Merejää kiirenenud sulamine 
Antarktikas kliima  
soojenemise tõttu 

Sahara kõrbe laienemine

Ebaseaduslik linnujaht  
Vahemere ääres

Ookeanide prügistumine:  
mikroprügi ja prügisaared 

Milline roll on sellel liigil loo-
duses ja inimeste elus?  
Mida saaksite teie teha, et 
seda liiki kaitsta?

rändLinde mõjutavad tegurid
Millised keskkonnaprobleemid võivad mõjutada seda liiki? 
Märgi lahtrisse: + vähesel määral, ++ keskmiselt, +++ palju
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Üheks suuremaks õhu saastajaks 
on transpordivahendite heit-
gaasid. Aina arvukamad liik-

lusvahendid maal, merel ja õhus on 
saastet tekitavate gaaside, eriti läm-
mastikoksiidide, vingugaasi ja süsi-
vesinike peamiseks allikaks. Kütuse 
põlemisel eralduvad gaasid kuuluvad 
kasvuhoonegaaside hulka, atmosfääris 
õhuniiskusega ühinedes tekitavad läm-
mastikoksiidid seal happesademeid, 
linnades on probleemiks ka liiklusest 
pärinev tolm. 

Õhu saastumist aitab vältida arukas 
liikluskorraldus. Autode arvu linnas 
aitab vähendada ühistranspordi eden-
damine, liikluse rahustamine, kesk-
konnasõbralikumate liiklusvahendite 
kasutuselevõtt, jalgrattateede rajami-
ne jms.

Et ka vanade autode kasutamine 
saastab keskkonda, siis näeme, et õhu 
kvaliteet on elatustasemega kaudselt 
seotud. Samblikud on õhu saasteainete 
suhtes tundlikud organismid, kusjuu-

Liikluse mõju 
õhukvaliteedile

Nii okkad kui samblikud annavad  
tunnistust ümbritseva õhu kvaliteedist. 
Kadrina kooli noored asuvad vaatlustele.

Alumisel fotol: habesamblik (Usnea sp) 

res eri liikide vastupidavus saasteai-
nete suhtes on erinev. Mõned liigid on 
õhu puhtuse suhtes tundlikud (habe-
samblikute liigid Usnea), teised (harilik 
hallsamblik Hypogymnia physodes) on 
vastupidavamad.

mida saame teada?
Enamasti joonistub selle vaatluse tule-
musel välja pilt, mis näitab selgelt, et 
metsa sügavuses tüvedel kasvavad 
samblikud on paremas seisukorras kui 
need, mis kasvavad vahetult maantee 
ääres. 

miKs see meetod Hea on?
See on loodushuvilistele õpilastele 
üsna lihtne vaatlus, mida võib korral-
dada näiteks looduslaagris. Vaatlust 
võib teha mitme päeva jooksul. Ette-
valmistav grupp valib eelnevalt väl-
ja vaatluspaiga ja vaadeldavad puud 
ning mõõdavad liiklustihedust, luge-
des kokku autod, mis mööduvad vaat-
luspaigast 1 tunni jooksul. 

KIRJELdUSE KOOSTAS > anne KivinuKK, KeSKKonnaHariduSe üHinG eTalon, eeSTi

ÕHU 
KVALITEET
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eesmärK
Uurida maanteeliikluse mõju õhu kvaliteedile. 

vaHendid 
20 x 20 cm läbipaistev ruuduline kile, pliiats, mõõdulint, 
juhend, vaatlustabel.

töö KäiK
Tehke seda vaatlust männienamusega okaspuumetsas.

 ɹ Määrake liiklustihedus maanteel. Selleks loenda-
ge 10 minuti jooksul teie vaatluspaigast mööduva-
te autode arv. Arvutage, mitu autot läbib seda punkti 
ühe tunni jooksul.

 ɹ Valige välja 5 vaatluspunkti, mõõtes punkti kaugu-
seks risti maanteesuunaga 0, 20, 120 ja 470 meetrit. 
Seega – esimene vaatluspunkt asub vahetult maan-
tee ääres. Märgistage vaatluskohad.

 ɹ Võtke igas punktis vaatluse alla vähemalt 5 üksteise-
le võrdlemisi lähedal kasvavat, ühejämedust, üheva-
nust, täiskasvanud ja ilma vigastusteta tervet mändi.

 ɹ Pange läbipaistev kile tihedalt vastu puutüve umbes 
1,3 m kõrgusel.

 ɹ Lugege kilel kokku need ruudud, kus leidub samblik-
ke. Loendage samblikke puutüve nii maanteepoolsel 
(RS -roadside), kui ka teisel (OS - opposite side) kül-
jel. Tulemused saate protsentides. Kirjutage tulemus 
tabelisse.

 ɹ Hinnake hariliku hallsambliku (Hypogymnia physodes) 
kahjustuse klass igal vaadeldaval männil vastavalt 1 Epifüüt on taimorganism, kes kinnitub või kasvab teisel elusal taimel seda kahjustamata.

allpooltoodud skaalale. Selleks valige üks isend tüve 
kummalgi küljel.

1. klass – terve
2. klass – esineb kahjustusi
3. klass – praktiliselt hävinud

teHKe vaatLused tüve mõLemaL KüLjeL 
ja Kirjutage tuLemused tabeLisse.
 ɹ Loendage kõik habesambliku (Usnea) eksempla-

rid alates puu jalamist kuni 2 m kõrguseni. Kirjutage 
tulemus tabelisse.

 ɹ Mõõtke pikima habesambliku pikkus (mm), kirjutage 
tulemus tabelisse.

 ɹ Loendage kõikide epifüütsete samblike arv puu jala-
milt kuni 2 m kõrguseni. Kui võimalik, püüdke määrata 
liike. Viimasel juhul koostage leitud samblikuliikide 
nimekiri igas vaatluspunktis. Hinnake samblike sei-
sundit (värvus, kuju, muutused suuruses jms.).

teHKe KLassis KoKKuvõtteid
a) arvutage keskmised.
b) võite joonistada järgmised illustreerivad diagrammid:

 ɹ tüve katvus hariliku hallsamblikuga;

 ɹ hariliku hallsambliku kahjustatuse aste;

 ɹ habesambliku liikide hulk;

 ɹ habesambliku maksimaalne pikkus;

 ɹ erinevate samblikuliikide arv.
c) Mida järeldate?

Liikluse mõju hindamine epifüütsete1 samblike abil

FOTOd: JAAK KAdAK

Habesamblik 
(Usnea sp)   

Kahar habesamblik  
(Usnea hirta)   

Harilik hallsamblik  
(Hypogymnia physodes)

juhend
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Kuupäev

Vaatleja nimi

Vaatluskoht

Puu liik 

Võimalik saasteallikas

Saasteallika kaugus vaatluspunktist

Liiklustihedus

Tüve katvus hariliku hallsamblikuga

Puu number Keskmine katvus %

1 2 3 4 5

Maanteepoolne külg

Vastaskülg

Hariliku hallsambliku kahjustuse  
klass (1–3)

Puu number

1 2 3 4 5 Keskmine

Maanteepoolne külg

Vastaskülg

Habesambliku isendite arv

Puu number

1 2 3 4 5 Keskmine

Maanteepoolne külg

Vastaskülg

Habesambliku maksimaalne pikkus

Puu number

1 2 3 4 5 Keskmine

Maanteepoolne külg

Vastaskülg

Liikide arv

Puu number

1 2 3 4 5 Keskmine

Maanteepoolne külg

Vastaskülg

Liikide loetelu

Järeldused

vAATLUSTAbEL • LiiKLUSE mõjU hiNDAmiNE EpifüüTSETE SAmbLiKE AbiL
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aastal 2014 leidis aset järjekordne Soome lahe aasta. 
Kolm lahe ääres paiknevat riiki – Soome, Eesti ja Vene-
maa – tegutsesid oma presidentide patroneerimisel 

selleks, et tõhustada kolmepoolset koostööd mere keskkonna-
seisundi parandamisel. Soome lahe aastat tähistas ka Lääne-
mere Projekt, korraldades Soome, Venemaa ja Eesti koolidele 
joonistuskonkursi „Soome lahe rannik ja elustik“. 

Konkursi eesmärk oli teadvustada kooliõpilastele Soome lahe 
ja Läänemere keskkonnaprobleeme ning julgustada inimesi rah-
vusvahelisele koostööle olukorra parandamiseks. Korraldajad 
soovisid viia kokku eri riikide koole ja sel viisil elavdada nende 
omavahelist suhtlust.

Tegevusi toetasid EV Haridus- ja Teadusministeerium ning 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Joonistuskonkursile saadeti kokku 215 
tööd, millest 104 pandi näitusele.  

On põhjust rõõmu tunda!

Gedy SiimenSon, 
TarTu looduSmaja, eeSTi

joonistusKonKurss  
„soome LaHe ranniK ja eLustiK“
Joonistuskonkursile saadeti kokku 215 tööd, millest 104 pan-
di välja näitusele. Lisaks valiti välja 10 joonistust, mille alusel 
trükiti mereteemalised postkaardid ja mida kasutati edasises 
postkaardikampaanias. Kaartide trükkimisel kasutati taaska-
sutatud paberit. 

Joonistuskonkursi tingimustega saab tutvuda aadressil 
http://bit.ly/2JCAMEM

PostKaardiKamPaania „We are connected“
Postkaardikampaania eesmärk oli suurendada Läänemere-
maade koolide omavahelist suhtlust. Kampaanias kasutati 
kaarte, mis trükiti joonistuskonkursi valitud töödest. 

Kaardid saadeti laiali BSP koolidele enne 2015. aastal Tal-
linnas toimunud rahvusvahelist BSP kokkutulekut. Kaardile 
kirjutati mõni hea soov, idee koostööks, kutse ühisüritusele 

bSp kooLe ÜHendav 
joonistusvõistlus ja postkaardikampaania
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Mõned pildid müüdi maha meeleolukal 
oksjonil. Tulu kasutati heategevuslikul 
otstarbel, et toetada Läänemere kaitset. 

või sõpruskooli leidmiseks ja saadeti see mõnele teisele BSP 
koolile. Vajalikud kontaktid leiti BSP kodulehelt. 

Kooli saabunud sõnumist tehti foto ja postitati BSP 
Facebooki seinale  (https://www.facebook.com/unesco.bsp), 
kus hiljem tehti kampaaniast kokkuvõte. Loodetavasti leid-
sid noored sellest kampaaniast julgustust rahvusvaheliseks 
suhtluseks ja ühiste ideede elluviimiseks Läänemere kaitsel.

Postkaardikampaania kohta saab täpsemalt lugeda aad-
ressil http://bit.ly/30zAjdj.

rändnäitus
Joonistuskonkursi parematest töödest moodustati rändnäi-
tus, mida Eesti koolid said tellida. Rändnäituse teekond lõp-
pes 2015. aasta suvel, mil see pandi üles rahvusvahelisel BSP 
konverentsil (http://bit.ly/2XLPXRb).

HeategevusLiK oKsjon
Konverentsi lõpul pandi mõned pildid oksjonile, kus need 
meeleolukal enampakkumisel maha müüdi. Saadud summa 

korraLdajaTe 
Soov oLi konkurSi 

kaudu TeadvuSTada 
oSavõTjaTeLe Soome 

LaHe eLuSTikku 
ja keSkkonna-

probLeeme

MEETODID

annetati Eestimaa Looduse Fondile loodustalgute korralda-
miseks ja Läänemere-teemaliste tegevuste edendamiseks. 
Mõned tööd kingiti laevafirmale AS Tallink reisijate teavita-
miseks Läänemere seisundist. 

mida saime teada?
Üks joonistus võib kanda mitut rolli, edastades loodus-
teaduslikku taustainfot ja maailmahariduslikku sõnumit, 
pakkudes omavahelise suhtlemise ja loomingulise eneseväl-
jenduse võimalusi, ühendades koole ja riike jpm. Jooniseid 
võib kasutada ka õppevahendina. Meie projektis olid joo-
nistused ühtlasi ka heategevusliku oksjoni objekt ja seeläbi 
aitasid kaasa Läänemere keskkonna parandamisele. 

Joonistused ei pea jääma vaid klassiseinale. Need võivad 
endas kanda võimsat sõnumit, millesse õpilased usuvad ja 
mille ajel on valmis ka tegutsema. 
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Ülemaailmsel veepäeval 22. märtsil, 2011 algas kesk-
konnahariduslik fotovõistlus "Läänemeri muutustes" 
Eesti, Läti ja Soome koolidele. Võistlusest võtsid osa 

16–18 aastased noored, kes moodustasid 3–5 liikmelised 
võistkonnad. 

Osavõtjad tegid Läänemere kaldal või selle vesikonnas  
5 nädala jooksul igal nädalal ühe foto, tulemusena valmis  
5 pildist koosnev seeria. Pildiseeriale lisati tekst, kus kirjel-
dati valitud asukohas ilmnenud muutusi nagu kevade saabu-
mine, majandustegevusest põhjustatud muutused, suurvesi 
jms. 

Iga riigi parim võistkond kutsuti augustikuus loodusfo-
to töötuppa “Kunst ja keskkond”, mis toimus suvises Ees-
tis, Aegna saarel. Tähelepanu keskmes oli Läänemeri ja seda 

FoTovõiSTLuS 
„Läänemeri muutustes"
anne KivinuKK ja maiKen STaaK,  
KeSKKonnaHariduSe üHinG eTalon, eeSTi

ümbritsev elukeskkond. Elukutseliste fotograafide juhen-
damisel õpiti, kuidas teha head loodusfotot. Osavõtjatele 
tutvustati erinevaid pildistamise tehnikaid, pilte tehti nii 
päeval, öösel kui päikesetõusul. 

mida me õPPisime? 
Võistlusele laekus 22 tööd. Võistluse võitis Langinkoski koo-
li võistkond Soomest, kes kirjeldas kiirelt kasvava linnaosa 
mõju merele. Läti Liepaja Rainise keskkooli võistkond võttis 
vaatluse alla Liepaja ranna ja muuli, vaadeldes sellele laine-
test kantud mereorganisme ja olmeprahti. Nõmme Noorte 
Loodusmaja rühm Eestist jälgis kahe erineva veekogu – puh-
ta allika ja Männiku asulast lähtuva oja – ühist kulgemist 
kevadise suurvee ajal. Publiku lemmikuks sai Saue Gümnaa-

Fotolaager Aegna saarel.
FOTO: ANNE KIVINUKK
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„See projekt 
avas meie silmad ja me 

näeme, mida inimesed saa-
vad korda saata oma valikute 

kaudu. Kui valime vale tee, siis 
võime varsti hävitada Maa –  
ainsa planeedi, mis meil on.“

Grupp Kaarina Kooli  
õpilaSi SoomeST

„Võimalik, et 
rannikuala muutub, linn 

ja rannaäärsed ehitised „nih-
kuvad“ merele lähemale, mets 

on maha raiutud ja oja kuivanud, 
kuid miski ei muuda asjaolu, et 

kevad saabub siia igal  
aastal jälle.“

Grupp Tallinna inGliSe  
Kolledži õpilaSi  

eeSTiST



siumi võistkond „Hans ja Mikk“ Eestist, kes esitas pildiseeria 
kevadisest Keila-Joast. Kõik võistluses osalenud tööd avalda-
ti võistluse kodulehel, mis oli huvilistele avatud ühe aasta 
jooksul. 

miKs see meetod Hea on?
Foto kasutamine on üks õppetöö mitmekesistamise ja erine-
vate õppeainete lõimimise võimalus. Fotograafia võimalused 
on eriti ulatuslikud loodusainete õpetamisel, kus saab näit-
likustada õpitavat teemat, äratada õpilastes huvi jms. Õpe-
taja saab foto abil valmistada lihtsaid õppevahendeid, foto 
kasutamisele saab üles ehitada huvitavaid õpetamismeeto-
deid, õpilased võivad jäädvustada mitmesuguseid objekte, 
protsesse jpm.

Sõit läheb Aegna saare poole.
FOTO: ANNE KIVINUKK

Langinkoski Kooli võistkonna pildirida Soomest.

Salacgriva Keskkooli võistkonna pildirida Lätist

fotograafia KasutamiseL oma töös 
võib õPetaja seada eesmärgiKs 

 • Katsetada fotografeerimise meetodit õuesõppetundide 
mitmekesistamiseks ning uurimusliku õppe läbiviimiseks. 

 • Kasutada saadud materjali – fotosid – vastava õpitava 
teema omandamiseks.

 • Süvendada õpilastes vaatlemis- ja märkamisoskust.

 • Süvendada õpilastes oskust kasutada vajalikke elektroo-
nilisi seadmeid info hankimiseks ja töötlemiseks (tehno-
loogiline kirjaoskus).
Tänapäeval on õpilastel kasutada mitmekesine valik 

elektroonilisi kaasaskantavaid seadmeid, õpilastel on oskus 
ja tahe neid kasutada. Siiski – peatähelepanu peaks olema 
pigem foto sisul kui selle tehnilisel kvaliteedil. 

MEETODID
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Läänemeri muutustes
töö eesmärK 
on pöörata üldsuse tähelepanu Läänemere seisundi-
le, merega seotud muutustele ja merekeskkonna kaitse 
vajadusele. Selleks koostatakse 5 fotost koosnev pildi-
sari ja seda selgitav tekst.

vaHendid
Fotoaparaat või kaameraga  
nutivahend; internetiühendusega  
arvuti, Google Maps rakendus.

töö KäiK 
 ɹ Leidke vaatluste tegemiseks ja pildistamiseks sobiv 

koht Läänemere rannal või vesikonnas.

 ɹ Tehke valitud paigast viie nädala jooksul igal nädalal 
üks foto. Fotod peavad kajastama sellel perioodil  
Läänemerega seotud muutusi või protsesse. 

 ɹ Salvestage fotod jpg formaadis.

 ɹ Koosta pildiseeriat toetav tekst, mis sisaldab järgmist 
teavet: pildiseeria pealkiri; pildistamise asukoht, muu-
tuste/protsessi kirjeldus, mis vastab küsimustele: 
–  Kuidas mõjutab kirjeldatud muutus Läänemerd? 
–  Kuidas Läänemeri mõjutab vaadeldud asupaika? 
–  Kas kirjeldatud protsess kujutab endast  

Läänemerele mingeid ohtusid või riske?  
Milles need seisnevad?

–  Arutlege: kuidas näeb kirjeldatud asukoht välja  
20 aasta pärast? 

Võimalikud teemad võivad olla näiteks kevade saabu-
mine, erosioon, kevadine kallas, sama paik hommikul ja 
õhtul, majandustegevusest põhjustatud muutused jpm. 
Tekstile võib lisada muud, valitud asukohaga seotud 
vajalikku ja huvitavat teavet. Pildiseeriaga võib siduda 
ka mõne samast kohast tehtud varasema foto.

töö esitamine
 ɹ Märkige kaardile pildistamise asukoht, kasutades lii-

destatud Google Maps rakendust.

 ɹ Lisage pildistamise kuupäev.

 ɹ Märkige ära haldusüksuse nimi (maakond, vald). 

 ɹ Kui võimalik laadige üles ka teisi asukohaga seotud 
faile (dokumente vms).

 ɹ Sisestage samasse essee (kirjalik töö) või laadige see 
failina.

Töid võib esitada Padlet keskkonnas:  
https://padlet.com/dashboard.
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juhend

Salacgriva Keskkooli võistkonna pildirida Lätist 



Loodus-, täppis- ja tehnikateaduste (LTT) erialade 
õpetamisel seostatakse loodus- ja täppisteadusi jär-
jest enam sotsiaalteadustega. Ökokriitika on kirjan-

dusteaduse suund, mis tegeleb keskkonna, kirjanduse ja 
kultuuri seoste uurimisega. Eesmärk on keskkonnaprob-
leemide teadvustamine, loodusele kriitilises mõtlemises 
keskse koha andmine, keskkonna väärtustamine ja inim-
keskse hierarhia lõhkumine. Ökokriitika meetodeid saab 
kasutada ka Läänemere teemat käsitledes. 

eesmärK
Pakkuda õpilastele võimalust loominguliselt väljendada 
oma loodusteaduslikke teadmisi Läänemerest ja maailma 
keskkonnaprobleemidest, kasutades selleks erinevaid loo-
dus- ja täppisteaduse ning tehnoloogilisi vahendeid. 

Arendada IKT pädevusi ja kriitilise mõtlemise oskusi.

Keskkonna- 
teemaline pilt 
mikroskoobi all

öKoKriitiKa ja  
miKrosKooPiLine Kunst

töö tuLemusena õPiLased

 • Oskavad ära tunda ökokriitilisi tekste.

 • Oskavad kasutada mikroskoopi, digiluupi ja arvuti liht-
samaid fototöötlusprogramme.  

 • Oskavad ennast loominguliselt väljendada ja vormista-
da näitusetöid.

 • On motiveeritud oma sõnumite jagamiseks avalikku-
sega.

miKs see meetod Hea on?
Meetod aitab õpilastel ennast loominguliselt väljendada 
ning õpetab kriitilise mõtlemise tähtsust ühiskonnaliik-
meks olemisel. Tund pakub ka võimalusi IKT-pädevuste 
arendamiseks. Lisaks motiveerib meetod õpilasi oma sei-
sukohti näituse kaudu avalikkusega jagama. Nii tehakse 
esimene samm aktiivse kodanikuna, et rõhutada keskkon-
naprobleemide tõsidust ja vajadust leida neile lahendusi. 
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vaHendid
 ɹ Esitluseks ja video vaatamiseks: arvuti, projektor, 

ekraan ja kõlarid. 

 ɹ Praktilise osa teostamiseks: mikroskoop (40x suuren-
dus), digiluup või mikroskoobi kaamera, arvuti koos 
Paint-programmiga, printer ja fotopaber, Petri tassid, 
pintsetid, prepareerimisnõelad, erinevaid tekstiile ja 
plastitükke ning taimeosasid, millest taies valmista-
da, värvimiseks toiduvärvid, vesi ning pipett.

taustainfo
Tunni ettevalmistamisel võib õpetaja leida taustainfot:
http://bit.ly/2LOv4nq

http://bit.ly/2Jn6yrH

http://bit.ly/2YBmYQW

 ɹ Valik videoid tunnis vaatamiseks:
http://bit.ly/30oAwRb

http://bit.ly/2Jo8EHH

 ɹ Videod Willard Wigan´ist
http://bit.ly/2JMDglB

http://bit.ly/2Hrh79K

http://bit.ly/30oAwRb

töö KäiK
Tunnikava:

 ɹ Sissejuhatus tunni teemasse 

 ɹ Ökokriitika mõiste selgitamine, näited

 ɹ Ökokriitiliste tekstide kirjutamine 

 ɹ Videote vaatamine mikroskoopilisest kunstist 

 ɹ Oma töö loomine mikroskoobi all

 ɹ Tööde pildistamine, printimine, tekstide lisamine ja 
piltide raaminine 

 ɹ Kestus 60 minutit

Õpetaja teeb tunni alguses ülevaate ökokriitikast, tuues 
Läänemerega seotud näiteid. Ühe keskkonnaprobleemi-
na võib käsitleda näiteks mikroplasti teemat, mille kohta 
õpilased koostavad ökokriitilise lühikirjelduse (5–10 lau-
set). Seejärel vaadatakse videot mikroskoopilist kunsti 
viljelevast Briti kunstnikust Willard Wigan´ist. 
Järgnevalt antakse õpilastele vahendid oma ökokriitili-
se teksti juurde mikroskoopilise taiese loomiseks. Selle 
võib panna kokku mikroplasti tükkidest, surnud naha-
rakkudest, tolmust, liivateradest jms. Soovi korral võib 
efektsema tulemuse saamiseks lisada toiduvärvi. Kui 
kujund on pintsettide ja prepareerimisnõeltega mikro-
skoobi all Petri tassile valmis seatud, siis tehakse sellest 
foto, kasutades digiluupi või mikroskoobi kaamerat. Pilt 
salvestatakse arvutisse või tehakse ekraanipilt, mida 
vajadusel saab lihtsalt Paint-programmis töödelda ning 
JPG-failina salvestada. Seejärel prinditakse pildid välja ja 
koostatakse näitus.  
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mikroplast – nuhtlusest kaaslane eluteel
Meie kaaslasteks ei ole mitte ainult taimed ja loomad vaid 

ka meie endi tekitatud mikroplast. Hoidkem keskkonda! 
Ära osta mikroplaste sisaldavaid kosmeetikatooteid!

juhend
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MEETODID

alates 2013. aastast korraldab 
Tartu loodusmaja rahvusvahe-
list veebiviktoriini, et paran-

dada inimeste teadlikkust Läänemere 
keskkonnaseisundist ja inimtegevuse 
mõjust merele. 

Igal aastal koostatakse 10 küsimu-
sest koosnev viktoriin, mille lahen-
damiseks kulub umbes 60 minutit. 
Küsimusi koostavad BSP koolide õpe-
tajad, koordinaatorid, programmijuhid 
ja koostööpartnerid. Kõik eelnevate 
viktoriinide küsimused ja vastused on 
veebilehel 

http://bsp.teec.ee/veebiviktoriin/.
Veebiviktoriini parimad lahendajad 

saavad auhinnaks meeneid. Eesti tub-
limad lahendajad lähevad töövarjuks 
mõne loodusteadlase juurde. 

Veebiviktoriini eesmärk on pakkuda 
õpetajatele abi Läänemere teema mit-
mekesisemaks käsitlemiseks. Õpilased 
omandavad teadmisi Läänemere elu-
stikust ja inimtegevuse mõjust mere-
keskkonnale. Nad saavad arendada 
oma uurimismeelt, kriitilist mõtlemist, 
ja analüüsivõimet ning parandada IKT-
oskusi kasutades vilumust andmete 
otsimisel internetist. Töövarjupäevad 
annavad õpilastele võimaluse rakenda-
da välitöödel praktiliselt oma teadmisi. 

Veebiviktoriin toimub igal aastal  
1. oktoobrist 30. novembrini. Õpilased 
saavad osaleda kas kogu klassiga või 
individuaalselt, vastates küsimustele 
kodus. Tulemused avalikustatakse det-
sembris. 

töövarjuPäevad
Alates 2017. aastast on Eestis maksi-
maalse tulemuse saavutanud noortele 
preemiaks korraldatud töövarjupäe-
vi oma ala spetsialistide juures. Näi-
teks käisid töövarjud Eesti Maaülikooli 
teadlase Priit Bernotasega tegemas 
teaduslikku kalapüüki, koos Tallin-
na Ülikooli teadlase Are Kondiga uuri-
ti Saaremaa rannikualasid. Koostööd 
tehti mitme ülikooliga, kes pakku-
sid noortele töökogemust teaduslikul 

kalapüügil, rannikuala muutuste kaar-
distamisel, veeproovide võtmisel, väi-
kejärvede uurimisel jpm. 

Tartu loodusmaja ja vastuvõtvad 
asutused lepivad töövarjupäevad kok-
ku aprillikuu jooksul ning koostavad 
kolmepoolse lepingu. Õpilased osale-
vad töövarjupäevadel vastavalt kokku-
lepitud ajale maist septembrini. 

Töövarjupäeval käinud õpilased ja 
töövarje võõrustanud spetsialistid kut-
sutakse septembris toimuvale tänuõh-
tule, kus õpilased jagavad lühidalt oma 
kogemusi. 2017. aasta tänuõhtul teh-

Läänemere veebiviktoriin
Gedy SiimenSon, 
TarTu looduSmaja, eeSTi

tud esitlusega saab tutvuda aadressil 
http://bit.ly/2YGX9yQ.

veebiviKtoriin aitab saada 
teadmisi ja arendada osKusi:

 • Internetist teabe hankimine Lääne-
mere keskkonnaseisundi kohta. 

 • Läänemere eripära selgitamine.

 • Järelduste tegemine inimmõjude 
ulatuse kohta.

 • Oma teadmiste ja oskuste võrdle-
mine 1200 õpilasega teistest  
Läänemere riikidest.

 • Oma teadmiste proovile panemine 
töövarjupäeval. 

 • Koostöö tegemine Eesti  
teadlastega.

 • Esinemiskogemuste saamine. Kui 
õnnestub, siis leitakse noortele või-
malus tutvustada oma tegevusi ka 
mõnes välisriigis.

miKs see meetod Hea on?
Veebiviktoriin avardab osavõtjate 
silmaringi, õpetab kasutama erialast 
inglise keelt, tutvustab erinevaid 
interneti infobaase ja loob suhtlussilla 
erinevate riikide õpilaste vahel. 
Töövarjupäevad annavad õpilasele 
võimaluse ise koguda neid teadmisi, 
mida on vaja kasutada veebiviktoriini 
lahendades, ning kujundada vastavalt 
oma karjäärivalikuid.  

Algab töövarjupäev koos Tallinna Ülikooli teadlastega. 
Sel päeval uuriti Saaremaa rannikualasid. 
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Sama ristsõna võib lahendada ka nutivahendis:
http://bit.ly/2JX7AKw

alla:
 1 Saar Taani vetes
 2  Läänemere põhjapoolseim laht
 5  Läänemere imetaja
 6  Laeva ja laevameeskonna juht
 9  Läänemere kala, kes muudab oma värvi vastavalt aluspõhjale
 11  Eesti kõige kõrgekasvulisem kõrreline, kasvab märgaladel 
 13  Eluta looduse ökoloogiline tegur Läänemeres

paremale:
 3  Jõe suudmeala, koht kus jõgi suubub merre
 4  Sadamalinn Läänemere kaldal
 7  Väinad, mis ühendavad Läänemerd Atlandi ookeaniga
 8  Soome rahvuslind
 10  Suurim riimveeline veekogu maailmas
 12  Läänemere kaldal paiknev riik
 14  Läänemereriigi pealinn

Läänemereteemaline ristsõna
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