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Projekti toetab

• Keskkonnainvesteeringute Keskus



Projekti läbiviija
• MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED 

www.hared.ee: mittetulunduslik koolitus- ja 
nõustamiskeskus - organisatsioon, mille tegevus 
põhineb omaalgatuslikul aktiivsusel. 

• Meie tegevus järgib ja propageerib jätkusuutlikkuse ja 
elukestva õppe põhimõtteid ning aitab omavalitsustel, 
haridusasutustel ja teistel organisatsioonidel leida 
omanäolisi arengulahendusi.

• Juhime avaliku halduse, sh haridus- ja 
koolikorralduslikke, juhtimisalaseid ning jätkusuutliku 
arengu ja keskkonnaharidusalaseid projekte; 

• viime läbi organisatsioonide arengut toetavat, sh 
keskkonna ja säästva arengu alast täiendkoolitust



Eesmärgid
• Luuakse keskkonnahariduslikud õppematerjalid, 
mida saavad e-keskkonnas kasutada kõik 
lasteaiaõpetajad üle riigi,

• Õpetajad omandavad uusi teadmisi 
loodusnähtustest ning sellest, kuidas saab 
innustada lapsi  uurimusliku õppe põhimõtteid 
kasutades loodust uurima. Tõuseb loodusest 
huvitatud laste ja õpetajate arv.



Eesmärgid

• Eesti ja vene õppekeelega lasteaedade 
omavaheline suhtlus suureneb ning 
õpetamispõhimõtted ja – meetodid ühtlustuvad

• Lepitakse kokku  keskkonnahariduse 
põhimõtetes Pärnus ja Kohtla-Järvel



Projekti käik

Kestus: jaanuarist septembrini 2011

• Igas lasteaias luuakse kolmeliikmelised 
meeskonnad

• e-posti listi linnaaiad@hared.ee loomine
projektis osalejate suhtluseks



Projekti käik
Viis seminari, juhendatud iseseisev töö 
õppematerjalide koostamiseks, materjalide 
testimine

Seminarid 4. veebruaril Pärnus  -ja 1. aprillil 
Kohtla-Järvel : Loodusnähtusi tutvustavad 
loengud, tutvumine Kohtla-Järve 
lasteaiaõpetajate kogemusega, arutelud 
õppematerjalide koostamisest ning 
keskkonnahariduse põhimõtetest



Projekti käik

12. mail Pärnus - Metoodilised võtted: draama, 
uurimuslik õpe jt, õppekäik, tutvumine Pärnu 
lasteaiaõpetajate kogemusega, arutelud 
õppematerjalide koostamisest.

31. mail Kohtla- Järvel - Loodusnähtusi tutvustavad 
loengud, õppekäik (rühmatöö jt), tutvumine 
Kohtla-Järve lasteaiaõpetajate kogemusega, 
arutelud õppematerjalide koostamisest.



Lõppseminar 19. septembril Pärnus
Valminud õppematerjalide tutvustamine.



Seminaride täpne temaatika

• sõltub osalejate poolt valitud õppematerjalide 
koostamiseks valitud teemadest.

Projektimeeskonnad tutvustavad koostatavaid 
õppematerjale suveperioodil oma lasteaia 
teistele õpetajatele, kes osalevad materjalide 
testimises.



Juhendamine

Seminaride vahelisel ajal juhendab ja nõustab 
MTÜ HARED õppematerjalide koostamist.

sirje@hared.ee
georg@hared.ee
eve@hared.ee
linnaaiad@hared.ee



Oodatavad tulemused

• Projekti tulemusena areneb koostöövõrgustik 
Kohtla-Järve ja Pärnu lasteaedade vahel. See 
võimaldab jätkuvat kogemuste vahetamist ka 
pärast projekti lõppu. Tõuseb projektis osalevate 
kahe linna õpetajate keskkonnateadlikkus. 
Valmivad õppekavakohased õppematerjalid, mis 
on interneti vahendusel kättesaadavad kõigile 
soovijatele.



• Head projekti!


