
 
Aktiivõppemeetodil põhinevate Eesti looduskeskustes õppetundide läbivimine Narva Soldino 
Gümnaasiumi õpilaste jaoks. 
 
1.Üldine eesmärk: 
 Projekti eesmärk on vastavalt Narva Soldino Gümnaasiumi missioonile ja arengukavas 
esitatud strateegiatele keskkonnateadlikkuse kasvatamise osas kasvatada õpilaste 
keskkonnateadlikkust, laiendada ja süvendada õpilaste teadmisi Eestimaa looduse kohta 
õppesõidu raames looduses toimuvates tundides riikliku õppekava rakendamise toetamisel.  
2.Otsene eesmärk: 
-Aktiivõppemeetodil põhinevate riiklike õppekavasid ja läbivaid teemasid toetavate 
keskkonnahariduslike õppeprogrammide läbiviimine vabas õhus ja riiklikke õppekavasid 
toetavaid õppeprogramme pakkuvates Eesti looduskeskustes. 
-Hoole- ja armastustunde Eesti looduse vastu kasvatamine õpilastel tavaklassidest ja 
erivajadustega lastele klassidest , kellel on õppeprotsessis raskused. 
-Õppetöö ja välisklassitegevuse kaudu "Keskkonnaõpetuse" raames austamise kasvatamine 
õpilastel tavaklassidest ja erivajadustega lastele klassidest ja  nende ümbritseva keskkonna 
vastu, mis koosneb loodusest, inimestest ja asjadest. 
-Motivatsiooni tõstmine õppeprotsessi ja tundmaõppimiseks erivajadustega õpilastel, kel on 
raskusi õppeprotsessis, õppetöö ja välisklassitegevuse kaudu "Keskkonnaõpetuse" , 
"Geograafia",“Bioloogia“ ,“Keemia“ ning „Loodusõpetus“ õppeainete raames. 
-Ürituste ning õppe korraldamine Põhja- ja Lõuna-Eesti looduse, maastiku ning eripäradega 
tutvumiseks ja võrreldamiseks.  
 
Projekti eesmärke realiseeritakse järgmiste ülesannete täitmise kaudu: 
-Narva Soldino Gümnaasiumi tavaklasside ja erivajadustega eriklasside õpilaste Eesti 
loodusega tutvumine õppesõidude raames (Toila, Ontika, Sagadi , Kohtla-Nõmme,  
Selisoo, Iisaku, Kauksi, Suur-Munamägi, Haanja, Rõuge, Suursoo-Emajõe 
kaitseala.õppeekskursioonid). 
-Loodusõpetuse-, geograafia-, bioloogia-, keemia- , käsitöö- ja majanduseõpetuse 
õppetundide ning õppeekskursioonide  korraldamine Eesti looduskeskustes ja muuseumides.   
(õppetunnid, loodus- ja õppemängud)  erivajadustega eriklasside ja tavaklasside õpilaste jaoks 
õppesõidude raames. 
 
 
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.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 õppesõidu 
plaan ja täpsustatud ajakava 

Mai 2011 –  
        juuni 2011 



Rakendus Vabas õhus õppetundide ja 
õppeekskursioonide 
korraldamine.  
1. Sagadi Looduskoolis 
loodusõpetuse-,geograafia- ja 
bioloogia õppetunnid, 
õppeekskursioonid  
1.päev: I.õppeprogramm „Mets 
kui kooslus“. 
2.päev: II.Õppeprogramm 
„Puudest algab mets“  
2. Ida-Virumaa 
õppeekskursioon, 1 päev:  
Loodusõppetuse ,geograafia ja 
majandusõpetuse õppetunnid 
„Maastiku reljeef“,“Eesti 
maavara“ vabas õhus: 
õppeekskursioonid -Selisoo 
(jalgrada) – Kohtla-Nõmme 
(põlevkivimuuseum - 
laskumine kaevandusse, 
vagonetisõit, varustuse töö 
demonstratsioon),Toila 
rannik,Toila-Oru park. 
3. RMK Kauksi 
Looduskeskuses 
loodusõpetuse-,keemia- ja 
bioloogia  õppetunnid 
„Jäätmed 
kasulikuks“,“Keemiline vee 
puhastus“- Peipsi järve 
õpperada, 
loodusõppeprogramm RMK 
poolt. Narva Elektrijaamade 
külastamine. 
4. Ida-Virumaa 
õppeekskursioon, 
loodusõpetuse ,bioloogia, 
geograafia ja käsitöö 
õppetunnid- 1 päev: Iisaku 
muuseum (muuseumi 
pedagoogilised tunnid-
„Loomade elu 
talvel“,“Lambast käpikuni“ )  
5. Emajõe-Suursoo 
looduskeskuses õppetunnid 
„Maa täis vett“, „Veeringlus 
looduses“, 2 päeva, Suur-
Munamägi (vaatetorn),Rõuge 
ööbikusalu. 

1. Aktiivõppemeetodil 
põhinevate riiklike 
õppekavasid ja läbivaid 
teemasid toetavate 
keskkonnahariduslike 
õppeprogrammide raames 
õppetundide ja 
õppeekskursioonide 
läbiviimine vabas õhus ning 
koolivälises õppekeskonnas. 
2.Õpiased omandavad 
laiendavaid teadmisi ja oskusi 
Loodusõpetuse, Keemia, 
Geograafia, Bioloogia,Käsitöö 
ja Majanduseõpetuse 
õppeaihetes riikliku õppekava 
omandamisel ja läbivate 
teemade õppimisel. 
3. Muuseumide külastused 
(Iisaku koduloomuuseum, 
Sagadi mõis, Kohtla-Nõmme 
põlevkivimuuseum), 
vaatamisväärsused (Toila 
rannik, Toila-Oru park, Rõuge 
ööbikusalu, Kauksi, Selisoo, 
Suursoo, Peipsi järve ja Kantsi 
õpperada), vaatetornid (Suur 
Munamägi), jõed (Emajõgi), 
küngased ja mäed (Suur 
Munamägi), Eesti järved 
(Peipsi,Rõuge). 
4. On korraldatud Lõuna- ja 
Põhja Eesti looduste 
vaatamisväärsuste 
õppeekskursioonid. 
5.On korraldatud Kauksi 
looduskeskuses ,Sagadi 
Looduskoolis, Iisaku 
muuseumis, Kohtla-Nõmme 
põlevkivimuuseumis,Emajõe-
Suursoo looduskeskuses 
õppeekskursioonid ja 
õppetunnid muuseumide ja 
looduskeskuste töötajate poolt 
ja õpetajate 
juuresolekul.Õpilased saavad 
kätte töölehed,õpimapid,video- 
ja CD, teised õppematerjalid. 
6.Projektis osalejate jaoks on 
korraldatud metsarada 

September 2011 - 
november 2011 



õppeekskursioonid RMK 
töötajate poolt ja õpetajate 
juuresolekul. 
 

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 

1.On viidud läbi projektis 
osalejate anketeerimine 
2. Kooli veebilehel on loodud 
aruandlik fotogalerii. 
3. On tehtud geograafia ja 
keskkonnaõpetuse 
loomingutööde kogumik. 
4.On viidud läbi projekti 
tulemuste ja täidetud 
eesmärkide analüüs 
5.On koostatud aruanne 
Keskkonnainvesteeringute 
Keskuses 

November 2010 - 
detsember 2011 

 


