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Läänemere keskkonnaprobleemidest.

Voib koguni sedastada, et tänini
toimiv v rgustik osutabki sellele, kui
keerukad on keskkonnaprobleemid
ja kui kaua v tab aega keskkonnateadlikkuse suurendamine tihiskon-

o

nas. I(a ilmavaatluste andmeread on
hakanud kliimamuutusi näitama alles
30 aastat hiljem.
Edumeelse kooliprojekti toimimise
tagavad riiklikud koordinaatorid, kes
juhivad projekti t rid k igis üheksas

ja tegusad koolikes innustavad pilasi ues

Läänemere-riigis,
petajad,
oppima.

Alates 2012. aastast on Läänemere

projekti loodusteaduslikud tegevused Eestis usaldatud Tartu loodusmaja hoolde. UNESCO tihendkoolide

v

rgustiku t<iod maailmahariduse

valdkonnas koordineerib aga MTÜ

Mondo, kellega Tartu loodusmaja

UNESC9 uhendkootide Õpilased ja Õpetajad tänaVU rahvusvahelises laagris Roostal. Eesti koolid on vÕrgustiku tÖÖs osaIenud
'1992.
aastal
alates selle loomisest, kuid ametlikult liitus Eesti vÖrgustikuga

Lood u sva at I u stest
ra hVU SVa h e

lise koostoÖ
tilises tegevuses: tehes

Gedy Matisen

a.

N

Toored sammuvad

[JTii::'ilJ,1^:i"-:fl:

kahvad, kahlamispüksid, lusikad,
valget värvi kausid, m ned Vernier'

andurid, LabQuesti andmekoguja,
Ecolabi uurimiskohver ning mitu
lamineeritud, veekindlat määramis-

iihel

ppuril on taskus nutitelefon ning teisel käes kirjutusalus vaatluslehega. Mida on plaanis looduses teha? Mille nimel on
Eesti petajad juba kolmktimmend
aastat innustanud noori koolitundide
tabelit. Vähemalt

ajal ues

ppima?

I(adrina keskkooli bioloogia pe-

taja Siret Pung v tab oma kogemused kokku n nda: ,,Olen kolmkümmend aastat l<icinud kaasa
Läänemere projekti aktiivses prak-
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pilas-

e- ja ran-

nikuvaatluste ning hu kvaliteedi
programmides; osaledes koos Õpilastega konverentsidel ja laagrites
ning väiksemates iihisprojektides
nii Eestis kui ka piiri taga; suunates pilasi osalema joonistusv istlustel ja veebiviktoriinis. Meie koolis oleme projekti tegevused sidunud gi.imnaasiumi pilaste keskkonnaprojektide valikkursusega. Osalus

Läänemere projektis on kindlasti
avardanud opilaste silmaringi, arendanud suhtlusoskusi ja parandanud
keskkonnateadlikkust, suurendanud
loodusarmastust, huvi looduses viibimise vastu ning andnud edasi loo-

dushoidlikke väärtusi,"

)ust sellised Petajad

UNESCO ühendkoolide v

veavad
rgustik-

ku, mis on alates 1953. aastast tegut-

senud rahu ja tasakaalu nimel maailmas. Et rohuliblet ei peetaks mitte
inimese vaenlaseks, vaid abimeheks,
ja et inimesed m istaksid teiste elusolendite tähtsust keskkonnas. Praegu
kuulub vÕrgustikku 181 riigi 11 000

ppeasutust, mille pilased, Õpetajad
ja koolijuhid usuvad, et tuleb väärtustada i.iksikisiku panust loodushoidu ja
arendada koostood.

Läänemere projekt loodi Soomes
Üks UNESCo iihendkoolide jätkusuutlik loodushoidu, koostocid
ja i.iksteisem istmist taotlev v rgustik on Läänemere projekt, mis

tänavu tähistab 30. tegevusaas_
tat. Läänemere projekt (Baltic Sea
Project, BSP) seisneb keskkonnahoidu väärtustavate Läänemere

rgustikus, mille l i
1989. aastal Soome UNESCO rahvuslik komisjon.
Osalevad koolid annavad oma
panuse, et pilased m istaksid seomaade koolide

v

seid looduskeskkonna probleemide ja
sotsiaal-majanduslike tegurite vahel.
Alles siis, kui seda on m istetud,

teeb tihedat koostcicid.

Eestis toetavad v rgustiku tood
haridus- ja teadusministeerium,
keskkonnaministeerium, välisministeerium ja UNESCO rahvuslik komisjon. I(oostoopartnereid on palju, neist

kaugeimad asuvad faapanis, Ghanas

ja I(eenias.
Siiski alustavad Läänemere projekti koolid tegevust kohalikul tasandil,
uurides oma kooliümbruse keskkon-

da. Selleks pakutakse koolidele voimalust osaleda järgmistes rahvusvahelistes programmides: lindude <ikoloogia, hu ja vee kvaliteedi uuringud, ranniku- ja j evaatlus, keskkonnam distused ning fenoloogilised
vaatlused.

Igal programmil on riiklik programmijuht, kes annab n u, kuidas
teemat koolis l imitult käsitleda.
Toon iihe näite Läänemere pro-

jekti

j

evaatluste programmist, mille

siht on esmalt saada tilevaade

j

e

geomorfoloogiast, teha tutvust zoobentose ja veetaimedega ning uurida
neile eluks sobiliku veekogu keemilist
koostist, et saada aru, kuidas selline
kostisteem toimib.
Seejärel arutletakse koos petaja v i huviringi juhendajaga selle i.ile,
milles avaldub veekogu hea seisund

ning mis laadi inimtegevus halvendab
vee-elustiku heaolu.

Ühtlasi on

v imalik luua

mitme-

suguseid stsenaariume, kuidas tsel-

luloositehase rajamine vi kliima
soojenemine m jutab tiht voi teist
veeorganismi ja seeläbi toiduahelat. l evaatluse loodusteaduslik sisu
on kirjeldatud piraamatus,,Rivers",

mille v ib leida v rgustiku kodulehelt
www.b-s-p.orglhome/guides.
I(ui keegi soovib korraldada joeteemalise ppepäeva, pakub tuge veebileht maailmakool.ee, mille vahendusel saab avardada silmaringi: laenutada dokumentaalfilme ja kasutada Õppematerjale, mis selgitavad j evaatluste globaalset haaret. Praktiline

uuring ajendab opilasi pakkuma

ideid, mida igai.iks saaks teha, et vee-

kogude seisund paraneks, ning mis
aitaks lahendada arengumaade tervishoiu- ja hügieeniprobleeme.

Alates 2012.
aastast on
Läänemere projekti
loodusteaduslikud tegevused
Eestis usaldatud Tartu
loodusmaja hoolde.

Arendamaks koostciod, korraldatakse pilastele ja petajatele igal aastal konverentse, teaduslaagreid, uuri-

mistoode v istlusi, maailmanädala
kampaaniaid, rollimänge ÜRo too
kohta, Läänemere veebiviktoriine,
mille kümme parimat saavad v imaluse osaleda loodusteadlase tocivarjupäeval, suvekoole, stiva ppekursusi,
seminare, ppereise ja noortevahetusi ning luuakse mitmesuguseid oppematerjale.

Näiteks avaldasime Läänemere
projekti kogemuste p hjal hiljuti kogumiku, mis kajastab praktilisi
t id küll ainult osaliselt, kuid v imaldab opetajatel i.iht-teist kohe koolitunnis kasutusele v tta. I(ogumiku
saab endale alla laadida Läänemere

projekti kodulehelt (bsp.teec.ee/) teabematerjalide alt. Peale selle saavad

k ik koolid, olenemata sellest, kas
nad kuuluvad v rgustikku v i mitte,
osa v tta Läänemere veebiviktoriinist, mis tänavu kestab 1. oktoobrist
kuni 31. novembrini (bsp.teec.ee/veebiviktoriin),
I(ogu ühendkoolide v rgustiku

tegevus aitab kujundada kaheksat
tildpädevust, mis on seatud sihiks
Eesti pohikooli ja gümnaasiumi riik-

likes

ppekavades, ning jagada maa-

Veelgi enam, alates tänavusest
sügisest on pilastel v imalik joeja linnuvaatlustel ning. fenoloogilistel vaatlustel kindlaks tehtud liigid

ilmakodanikuharidust ja teadmisi,
mis toetavad inim iguste järgimist
ja kestlikku arengut. Aga ilma tegusate petajate, huvi tundvate opilas-

kanda eElurikkuse infobaasi harrastusteaduse andmete hulka. Info saab
sisestada Leguluse kasutajaliidese
abil; ntiüdseks on loodud kolm sisestusvormi just UNESCO ühendkoolide Läänemere projekti vÕrgustikuga
liitunud koolidele.

te ja visiooniga koolijuhtideta ei oleks

Programm ergutab koole
koos tegutsema
Et osalus loodusvaatluste programmis ei piirduks üksnes p gusa eduelamusega, pakub UNESCO tihendkoolide vorgustik mitut vÕimalust vahetada oma vaatlustulemusi ja kogemusi teiste koolidega nii Eestis kui
ka välismaal. Eesmärk on ju lahenda-

da Läänemere keskkonnaprobleeme
ning teadupärast saab Suurt muret
leevendada vaid koostocis.

meie v rgustikul kandepinda, sest
haridus on

k

ige alus.

Seepärast ootame Eesti hariduse
infostisteemis registreeritud haridusasutusi projektiga liituma, et ka uuel
aastal alustavad pilased saaksid ise
kogeda, kuidas UNESCO ühendkoolide Läänemere projekt nende koolielu muudab. |a pidage meeles, et tähtis on iga lible!
Lisainfot saab Läänemere projek-

ti

koordinaatorilt Gedy Matisenilt

(gedy.matisen@tartuloodusmaj a.ee)
voi UNESCO ühendkoolide koordi-

naatorilt Viktoria Rudenkolt (viktoria.rudenko@mondo.org.ee).
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