
Projekt.  

Interaktiivsed kesskonnad Narva Soldino Gümnaasiumi õpilaste ökoloogilise 

teadlikkuse kujundamises. 

 

 

Peaeesmärk: 

 

Ökoloogiline kasvatus on üks peamistest suundadest haridussüsteemis, see on laste tunnete, 
teadlikkuse, seisukohtade ja ettekujutuste mõjutamise viis. Lapsed vajavad suhtlemist 
loodusega. Nemad õpivad armastada loodust, vaadelda, kaasa läbi elada. 
Selleks tuleb kujundada õpilaste ökoloogilist teadlikkust varemalt. 
Ökoloogilise kasvatuse eesmärk on loodusesse vastutustundliku suhtumise kujundamine, mis 
põhineb ökoloogilise teadlikkuse baasil. See eeldab loodusvarade kasutamise moraalsete ja 
õiguslike põhimõtete järgimist, selle optimeerimise ideede propageerimist, oma elupaiga 
looduse aktiivset uurimis- ja kaitsetegevust. 
 
Eesmärgid: 

• Riigipoliitika elluviimine noorte isamaa-, ja ökoloogilise kasvatuse osas 
• Riikliku õppekava ja läbivate teemade realiseerimine 
• Laste ökoloogilise ja esteetilise kasvatuse arendamine. 
• Teadlikkuse tõstmine Eesti taimestikust, ravimtaimedest ja loomastikust 
• Taimede ravimomadustega tutvumine, oskus taime eristada ja nimetada.  
• Laste loodusele tervikliku vaate ja keskkonda vastutustundliku suhtumise 

kujundamine. 
• Laste tervisekaitse ja -edendamine. 
• Elupaiga vastu armastuse kasvatamine. 

• Veendumuste kujundamine ökoloogilise tegevuse vajalikkusest; 

Tegevus- ja ajakava  

 

Etapp Tegevus Väljund/Tulemus Toimumise aeg 
(kuu/aasta) 

Ettevalmistus 1.Koordineeriv töö 
partneritega 
2.Koordineeriv töö firmade 
esindajatega 
3.Koordineeriv töö lastega ja 
nende vanematega,juhenduse 
läbiviimine 
4.Lepingute sõlmimine 
partneritega 
5.Lepingute sõlmimine 
firmadega 
6.Õppeteemate ürituste 
kavandamine 
6.Õppesõidu marsruudi 
ettevalmistus ja kontroll 

1.On teostatud korraldamistöö 
partneritega, sõlmitud 
lepingud 
2.On teostatud korraldamistöö 
firmadega, sõlmitud lepingud 
3.On teostatud 
ettevalmistustöö õpilastega ja 
nende vanematega 
4.On töötatud välja 
õppeteemate- ja õppesõidu 
plaane ja täpsustatud ajakavad 

August 

Rakendus Vabas õhus õppetundide ja 
õppeekskursioonide 
korraldamine.  
 

1. Aktiivõppemeetodil 
põhinevate riiklike 
õppekavasid ja läbivaid 
teemasid toetavate 
keskkonnahariduslike 
õppeprogrammide raames 
õppetundide ja 
õppeekskursioonide 
läbiviimine vabas õhus ning 

September-
november 



koolivälises õppekeskkonnas. 
2.Õpilased omandavad 
laiendavaid teadmisi ja oskusi 
loodusõpetuse, inimeseõpetus, 
käsitöö ja rahvakunst 
õppeainetes riikliku õppekava 
omandamisel ja läbivate 
teemade õppimisel. 
3. Muuseumide külastused  
4. On korraldatud Lõuna- ja 
Põhja-Eesti looduste 
vaatamisväärsuste 
õppeekskursioonid. 
5. Õpilased saavad kätte 
töölehed,õpimapid,video- ja 
CD, teised õppematerjalid. 
6.Projektis osalejate jaoks on 
korraldatud metsarada 
õppeekskursioonid RMK 
töötajate poolt ja õpetajate 
juuresolekul. 
7.Projekti osalejate jaoks 
korraldatakse õppeekskursioon 
Tartu Botaanikaaeda koos 
tundidega. 
8. Projekti osalejate jaoks 
korraldatakse õppesõit 
reostatud paika ja õpilased 
sõidavad sinna, et leida ja 
pildistada loodusesse 
lugupidamatu suhtumise jälge 
(praht: tühjad purgid, konid, 
kommipaberid, pudelid jne), 
selle järel tehakse koristust. 

Järel- 
tegevused 

1.Projektist osavõtjate 
kokkuvõtlik anketeerimine 
2. Interaktiivse fotogalerii 
tegemine. 
3. Õpilaste loomingutööde, 
referaatide ja presentatsioonide 
koostamine. 
4.Kokkuvõtete tegemine, 
projekti tegevustega 
saavutatud tulemuste ja 
eesmärkide analüüs 
5.Projekti aruande koostamine 
6.Joonistuste konkurss „Puud 
ja lilled naeravad“ 
7.Ristsõnade koostamine 
„Meie maakonna loomad“, 
„Haruldased loomad“ 
 

1.On viidud läbi projektis 
osalejate anketeerimine 
2. Kooli veebilehel on loodud 
aruandlik fotogalerii. 
3. On tehtud loodusõpetuse ja 
keskkonnaõpetuse 
loomingutööde kogumik. 
4.On viidud läbi projekti 
tulemuste ja täidetud 
eesmärkide analüüs 
5.On koostatud aruanne 
Keskkonnainvesteeringute 
Keskuses 
6.Joonistuste konkurss „Puud 
ja lilled naeravad“ on 
korraldatud 
7.Ristsõnad „Meie maakonna 
loomad“, „Haruldased 
loomad“ on koostatud 
7. Esitused-presentatsioonid 
on tehtud 

November 

 


