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Protokollis: Krista Kingumets 

ÜLDINFO 

Lahemaa rahvuspark hõlmab endas 3 valda (Kadrina, Vihula ja Kuusalu), lisaks piirneb Haljala 

vallaga ning Loksa linnaga. Piirkonna koole on kokku 6 – Kuusalu KK, Kolga KK, Loksa Gümn, 

Kadrina KK, Haljala Gümn, Võsu kool.  Lasteaedu on kokku 9  - Kiiu, Kolga, Kuusalu, Vihasoo 

Lastead-algkool, Võsupere, Loksa, Kadrina, Vohnja lastaed-algkool, Haljala ja Võsu.  

Lahemaa rahvuspargi ja ümbruskonna haridusasutused ei ole väga aktiivsed osalema 

keskkonnahariduslikes õppeprogrammides.  Eesmärk on täna selgeks saada üldine olukord 

haridusasutuste aktiivsusest teha Lahemaa KKH pakkujatega koostööd ning mõelda 

tegevusplaanile, kuidas neid aktiivsemalt kaasata.  

Keskkonnahariduse pakkujad Lahemaal on:  Keskkonnaamet, RMK (Sagadi  ja Oandu+Ojaäärse), 

Käsmu meremuuseum, Eru lahe Rannarahva Selts, Lahemaa Looduskool, Lahemaa 

Keskkonnahariduse Selts, Lahemaa Ökoturism.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARUTELU 

* K.Kingumets – tutvustas üldist olukorda Keskkonnaametis. Viimase 5 aasta kohta näitab 

statistika, et Keskkonnaameti programme läbivad lähikonna koolidest/lasteaedadest 10-15 

gruppi.  Peamiselt on need Haljaga Gümnaasium ja Kadrina Keskkool, lisaks Kadrina ja Haljala 

lasteaiad. Enamasti käib KeA koolides-lasteaedades, Lahemaa RP-s programmidel käimise 

aktiivsus väike. Peamiselt on see seotud transpordikuludega.  Võsu, Kuusalu ja Kolga koolist on 

osalenud õpilasi Junior Ranger kursusel.  

* T.Reintal – näiteks 2014/15 õa on  Võsu ja Kuusalu kool tihti Sagadi looduskooli külastanud nii 

projektipõhiselt kui oma vahenditest.  Võsu kooliga viidi läbi uurimistööde projekt. Võsu kool  

on väike 50 õpilasega kool ja seal on aktiivne õpetaja Merilin Müürel. Ehk aitab kaasa isiklik 

kontakt õpetajatega. Õpetajad on tuttavad ja harjunud käima. Kuusalu koolist on aktiivne 

õpetaja Eve Sarap. Loksa kooliga on raske  suhelda – keelebarjäär.  

 



* M.Itse -  Loksa koolis on hetkel põhikoolis paralleelklassid - A klass eesti, B klass vene. B 

klassidel on venekeelne huvijuht, kellega on vb probleeme. Kooli direktor valdab eesti ja vene 

keelt.   

Aasta Loksa koolis olnuna võin öelda, et Loksa on Eestis väheseid koole, kus koolitund on püha 

ja seetõttu õuesõpet on tehtud ka minimaalselt. Seda, et koolitunni ajast tehakse väljasõit, on 

peaaegu välistatud, sest terve koolipäev läheb raisku ühe väljasõidu pärast. Ka tagasiside lastelt 

on olnud negatiivne – nt kui pole nähtud linde, ilm on olnud vihmane jne.  

Lahemaa Looduskooli poole pealt olen suhelnud koolidega (Loksa ja Kuusalu).  Jagan arvamust, 

et väga palju algab õpetajast ja kooli juhtkonnast.  Kui juhtkond ei soosi (tunnustamise läbi), siis 

ka õpetaja ei pinguta. Kui on keegi  entusiast, kes juhtkonna arvamusest ei hooli,  siis õuesõpe 

siiski toimub.  

Teen ettepaneku, et Lahemaa piirkonna koolidele oleks vaja läbi viia KKH pakkujate poolt 

koolitus. Näiteks igast koolist 4 liikmeline meeskond ,  kellest  1 juhtkonna liige, 1 algklassidest, 

1 uurimistööde meeskonnast, 1 loodusainete õpetajat. Sügisestest  infopäevast ei piisa – oleks 

vaja praktiliselt mõningad asjad läbi teha, et õpetajad saaksid aimu toimuvast.  Kadrioru Saksa 

Gümnaasiumis suunasin näiteks õpetajaid Sagadisse  koolitusele ja nad olid positiivselt 

üllatunud. Probleem on ka selles, et meie koolidesse on tulnud mitmeid loodusainete õpetajaid 

kes on teoreetikud – õpetavad teaduslikku terminoloogiat jne, aga  praktikas ei tea nad midagi 

ja tunnevad end seetõttu ka ebakindlalt.   

*T.Reintal – pooldan ka õpetaja koolitust. Sagadi kogemus näitab, et kui õpetaja on asja läbi 

teinud, siis on temast ka programmil abilisena kasu.  

*K.Kivipõld- toetan Maie ideed teha koolitus õpetajatele, aga tuleb valmis olla ka negatiivseteks 

kogemusteks.  On tuua näitena üks kogemus, kus välja pakutud koolitus oli sisult hea, kõigile 

tasuta, kooli õppealajuhataja oli kahe käega poolt aga õpetajad ei soovinud osaleda.  

* M.Itse – vaja on kindlasti anda täiendkoolituse tunnistus, mitu tundi osaleb jne.  Õpetajal 

loetakse koolituse tunde ja see on nendele oluline.  

*K.Kivipõld - MTÜ Lahemaa Ökoturismiga oli mõne aasta eest projekt, kus saime koolidele 

õppevahendeid (binoklid, diktofonid, linnumäärajad jms) pakkuda. Haljala kool tuli aktiivselt 

kaasa, Võsu kool oli väheaktiivne.  Puudus entusiasm nii õpetajatel kui õpilastel. Tagantjärgi on 

kool tunnistanud, et lasi hea võimaluse käest.  

*L.Metsaorg- ka Eru lahe Selts oli projekti kaasatud ja oli tunda, et Võsul polnud huvi. 

 Eru lahe Seltsil on side koolidega seoses BSP projektiga. Seal on palju koole  ja meilt käub läbi 

~400 noort ÕA jooksul. Enamasti Tallinna ja Harjumaa koolid. Lahemaa piirkonna koolidest on 

sinna kaasatud ka Loksa, Kuusalu, Vihasoo ja Kadrina, kunagi ka Kolga kool.   Oleks tervitatav kui 

oleks veelgi aktiivne osalemine. Alati tuleb programmile suur bussitäis lapsi ühest koolist..  

Väga hea oleks õpetajaid harida kui me läheks siin kooli kohale ja kutsume õpetajaid ja lapsi 

mõnele Lahemaa rajale õppepäeva läbi viima.   

*M.Itse – vaja on kooli kohale minna, viia neid kuskile välja ja teha üks näitlik õppepäev. 



*K.Juurik – Kui projektiideest rääkida, siis peaks olema 2 eraldi asja – koolitus õpetajatele ja 

teine etapp õpilastele retk.  

*R.Masing –  Näitena võin tuua, et käis hiljuti Loksa LA Muraste looduskoolis ja küsimusele, et 

miks võeti ette nii pikk retk oli vastuseks, et aga meie piirkonnas ei paku ju keegi midagi. Seega 

on vajalik kohale minna ja teavitustööd teha.   

*K.Juurik – kaasata ka kindlasti LA vanemad grupid.  

*T.Reintal – pakuks koolidele kõigepealt välja ühe päeva , kus meie läheme kõik kohale ja 

tutvustame kõik endid. Klassides toimub aktiivõppe töötoad. Võiks toimuda madalhooajal- nt 

novembris.  Mõeldud oleks üritus kogu koolile.  Midagi teha kooli ümbruses jne.  

Õpetajatele võiks teha koolituspäevad koolivaheajal, sest õpetajad pole nagunii puhkusel nagu 

lapsed ja nad otsivad endale võimalusi koolitusteks.  

*R.Masing – mis on meie ühine soov ja nimetaja ning sõnum kui me projekti peaks tegema?  

Kas me ei saaks oma vahenditest  korraldada  koolidele mingit nn. KKH võimaluste 

„nuusutamise“ üritust?  

*K.Kingumets – ühine nimetaja võiks olla Lahemaa rahvuspargi koostöökogu. Ei pea eraldi välja 

tooma, et Keskkonnaamet organiseerib ja kutsub kokku… see on kõigi ühine panus.  

 *M.Itse – pakun välja sügisel või  jaanuaris võtame koolidega ühendust ja lähme ennast 

tutvustama. Tutvustame õuesõppe võimalusi Lahemaal.  Kui koolid 2016 a alguses teevad KIKi 

projektitaotlusi, siis nad on meiega juba tuttavad ning soovi korral kaasavad meid oma projekti.  

Teeme selle oktoobri või jaanuari vaheajal- õpetajatel siis aega.  Võib ka koole kokku kutsuda 

ühte punkti - nt. Kolga, Kuusalu ja Loksa kohtuvad Kolgaküla rahvamajas,  Vihasoo ja Võsu 

Palmses jne.  

Ja kui me saame esimese teavituse tehtud, siis äkki saaks Lahemaa 45 raames 2016 sügisel teha 

matkaralli v matkamaratoni läbi Lahemaa.  Nt.ring ümber Lahemaa jne. Edasine  arutlusplaan.  

* L.Metsaorg- laagrit meil ilmselt teha ei lasta, sest keegi ei kvalifitseeru huvikooli alla.  

OTSUSTATI 

* 2015/16 õa sügis- või talvevaheajal lähevad Lahemaa KKH pakkujad ühiselt ennast piirkonna 

koolidesse ja lasteaedadesse tutvustama. Augusti lõpp-sept.algus läheb koolidele välja kiri. Info 

koondab ja saadab laiali Krista K.  Kuna KeAl on plaanis ka sügisel üldine infopäev koolidele, siis 

kaaluda võimalust, et üks toimuks Rakveres ja teine Kolgaküla rahvamajas.  

* Arutada ühisprojekti ideed, mille raames pakume piirkonna koolide õpetajatele 

koolituspäeva(i) ja õpilasgruppidele programme. Projekti võiks esitada juba augusti vooru 

(keeruliseks läheb suhtlus koolidega vaheajal). Esitaja võiks olla SA Roheline Maakond – 

läbirääkimisel.  

* Järgmine kokkusaamine toimub 8.juuli 2015! Asukoht veel määramata.  

* Septembris, 12-13.sept või 19-20.sept on tulemas Lahemaa rahvuspargi looduskeskuse avatud 

uste päev, kuhu KeA kutsub kõiki Lahemaa tegijaid end tutvustama ja töötubasid läbi viima.  

 


