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Ajakava

• 15.00 – 15.15 – Ederi Ojasoo, Peipsi Koostöö Keskus – sissejuhatus, lühiülevaade projektis ja 

selle tegevustest.

• 15.15 – 15.30 Kadi Ploom, MTÜ Peipsimaa Turism – Peipsimaa ja keskkonnasõbralikud 

kogukonnategevused, miks me seda vajame?

• 15.30 – 15.45 – Iti Aavik, Villapai OÜ - Kogukondade kaasamine, maailmaharidus ja kuidas 

need on omavahel seotud, näiteid eestist. 

• 15.45 – 16.00 – Marleen Viidul, Tartu kultuuriosakonna juhataja - Autovabaduse puiestee kui 

kogukonnaüritus ja keskkonnahoidlik üritus. 

• 16.00  – 16.15 – Eeva Kirsupuu-Vadi, tartu loodusmaja, rohelise kooli programmi eesti 
koordinaator- rohelise kooli programmi tutvustus, koolid ja kogukond. 

• 16.15 – 16.30 – Kokkuvõte ja lõpetamine ja lähiplaanide tutvustamine. 



Eesmärk

Eesmärgiks on viia 

maailmaharidusteemad Peipsimaa

kogukondadesse ning arendada 

arusaama, kuidas maailm ja meie 

kogukonna igapäevased väikesed

teemad on omavahel seotud. 



Tegevused

• Maailmahariduslike teavitusürituste läbiviimine.

• Maailmahariduse veebiviktoriin, blogi

• Rohelise kooli programmi tutvustus ja

teemapäevade elluviimine

• Maailmahariduslikud õppereisid ja aruetlud. 



Mida soovime pakkuda

• Kohalikele kogukondadele – Koostöös Tartu loodusmajaga mõtteid ja

ideid, kuidas kohalikud kogukonnaürituse muutuksid

keskkonnasõbralikemaks ja kuidas me saaksime oma väikeste

sammudega seda toetada. 

• Koolidele – projekti raames toetatakse ja nõustatakse Rohelise kooli

programmis osalevaid koole ja aidatakse neil ellu viia

keskkonnapäevi.  



Õppereis Türi kogukonnamajja Roheline konn
mai 2022

Maaimahariduslik õppereis Türi kogukonnamajja 

Roheline konn (aktiivsemad 

kogukonnaentusiastid nii Lõuna-Eestist, Peipsi

piirkonnast kui ka Türi kandist, et üheskoos 

mõelda, kuidas koolid ja maakogukonnad saavad 

targalt ja säästlikult oma tegemisi korraldada. 

Tegemist on inspiratsiooni, innovatsiooni ja 

motivatsiooni päevaga.



Maailmahariduslik õppereis peipsimaal 
mai 2022

Maailmahariduslik õppereis Peipsimaal, 

kus jagatakse kogemusi ja külastatakse

häid maailmahariduslikke näiteid ning

tutvutakse sellealaste ettevõtmistega. 



Lähitegevused

• September – oktoober

Kohtumised kooli- ja kogukonnaürituse 

meeskondadega ja arutelud, milline on 

hetkeolukord ja kuidas muuta kohalik

avalik üritus (nt kohviku- ja külapäevad, 

spordipäevad jm) 

keskkonnasõbralikumaks. 

• Sisendi saamine maailmahariduse

aktiivõppe töötubade korraldamiseks.  
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