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Selles numbris 

- Pihkva õpilaste suvelaagrid 2021 

- Õppematerjal Pihkva-Peipsi järve 

piirkonna jätkusuutlikkusest 

- #peastRoheline kampaania  
- venekeelne versioon metodoloo-

gilistest materjalidest projekti 

ökoalgatuste väljatöötamiseks 

- Valmis Peipsi järve mäng 

- Keskkonnahariduslike õppe-

materjalide tutvustamise seminar 

- Keskkonnaorienteerumine 

Värskas ja Alatskivil 

- videoklipp Peipsi järve 

keskkonnaseisundist 

- Seminar „Keskkonnahariduslikud 

õppematerjalid ja vahendid“ 

Antud väljaanne valmis Eesti-Vene 
piiriülese koostöö programmi 2014-
2020 rahalise abiga.  Väljaande sisu 
eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi 
Koostöö Keskus ning selles kajastatu 
ei peegelda mingil juhul programmis 
osalevate riikide ega Euroopa Liidu 
seisukohti. 

 

 

Peale kahte ja poolt teguderohket aastat hakkab GreenMind 
projekt lõpule jõudma. Meie meeskond usub, et selle aja jooksul 
oleme mitmesuguste koolituste ja infomaterjalide abil kaasa 
aidanud keskkonnasõbraliku Peipsimaa edenemisele ja rohelise 
maailmavaate arenemisele. 

 
Kahe ja poole aasta pikkuse projekti raames on töötatud välja 
praktiline eesti- ja venekeelne Peipsi piirkonda tutvustav õppe-
pakett, mis sisaldab keskkonnaalaseid materjale, lauamänge, 
teemakohaseid kodulehti ja käsiraamatuid. Õpilastele on 
toimunud looduslaagreid, õuesõppepäevi ja muudki põnevat.  

 
Projekti kaasrahastavad Eesti–Vene piiriülese koostöö programm 
2014–2020 ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.  
 
www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/greenmind 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/greenmind
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MTÜ Peipsi Järve Projekt andis välja õppe-
materjali, „Причудье“, mis käsitleb Pihkva-Peipsi 
järve piirkonna loodust. Väljaanne, mille trükiarv 
on 500 eksemplari, sisaldab peamisi andmeid 
Pihkva-Peipsi järve vesikonna pinnaveekogudest 
Pihkva oblasti territooriumil, samuti hüdrobioloo-
giast, erilise valve all olevatest looduskaitseala-
dest, loodusmälestistest ja piirkonna loodusraja-
dest. 

 
Õppematerjal võib olla kasulik nii õpetajatele kui 
ka õpilastele, kes soovivad teada saada erine-
vatest jätkusuutlikkuse harudest, mis on 
rakendatavad Pihkva oblastis. 
  
 

Pihkva mittetulundusühing Peipsi Järve Projekt 
viis lõpule Peipsi Järve Päevad, mis toimusid 
2021. aasta juulis-augustis tervendavates laste-
laagrites Oudova ja Petseri rajoonides projekti 
ER101 GreenMind (täisnimi: „Keskkonnatead-
likkuse suurendamine Eesti-Vene piirialal“) 
raames Piiriülese Koostöö „Venemaa–Eesti“ 
programmi toetusega perioodiks 2014–2020. 

Keskkonnateemalised üritused toimusid laagrites 
„Зеркальный“ ja „Радуга“ (Oudova rajoon) ning 
samuti „Стремительный“ (2 vahetust, Petseri 
rajoon). Osalejate üldarv oli umbes 200 last. 

Päevade peamiseks eesmärgiks oli ärgitada 
koduse piirkonna looduse vastu hoolivat suh-
tumist. Laagrite töötajad töötasid lastega vahetult 
Peipsi Järve Projekti väljatöötatud programmi 
alusel ja kasutades etteantud töövahendeid. 
Õpilased said jõudu katsuda keskkondlikes laua- 
ja põrandamängudes, quest’ides ja viktoriinides, 
mis edendasid Peipsimaa ja Pihkva-Peipsi järve 
loodusrikkust, jätkusuutlikku tarbimist, prügi 
sorteerimist. 

MTÜ Peipsi Järve Projekt avaldab suurt tänu RÜ 
Pihkva oblasti Laste puhke- ja tervisekeskusele 
koostöö eest ürituste korraldamisel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enam kui 200 Pihkva õpilast 
süvendasid oma keskkonna-
teadmisi tervendavate suve-
laagrite jooksul 
 
Olga Vasilenko, MTÜ Peipsi Järve Projekt 
 

 
 
Ma 

Õppematerjal Pihkva -
Peipsi järve piirkonna jätku-
suutlikkusest „Причудье“ 
 
Olga Vasilenko, MTÜ Peipsi Järve Projekt 
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#peastRoheline keskkonnakam-
paania ärgitas inimesi läbi sõbra-
liku huumoriprisma keskkonna-
sõbralikumaid valikuid tegema. 

 
„Kõik, mis biolaguneb, ei ole ju 
veel muld“ või „Peast roheline 
olla on uhke ja hää“ on vaid 
mõned näited Tartu loodusmaja 
ja MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse 
uue keskkonnakampaania 
tunnuslausetest, mida 2021 aasta 
juulis ja augustis, peamiselt 
sotsiaalmeediakanalites, aga ka 
Tartu Autovabaduse Puiesteel 
ning Gustavi kohvikus, Tartu 
Kaubamaja esimesel korrusel, 
märgata võis. Kampaania 
sõnumid keskendusid sellele, et 
me kõik väldiksime ühekordset 
plasti ning mõtleksime rohkem 
selle peale, mida meist igaüks 
saaks keskkonna heaks ära teha.  

 
Tegemist oli keskkonnateadlik-
kuse suurendamisele keskendu-
va kampaaniaga, mille raames 
jagati erinevaid üleskutseid ja 
sõnumeid, mis ärgitasid ja innus-
tasid inimesi rohelisemalt mõtle-

Valmis venekeelne 

versioon metodoloo-

gilistest materjalidest 

projekti ökoalgatuste 

väljatöötamiseks 

 

Olga Vasilenko, MTÜ Peipsi 
Järve Projekt  
  
MTÜ Peipsi Järve Projekti 
veebileheküljel alajaotuses 
„Väljaanded“ on olemas 
venekeelne versioon metodo-
loogiliste materjalide infole-
hest „Ökoalgatused jätkusuut-
likuks arenguks“. Materjalid 
sisaldavad infot tänapäeva 
peamistest keskkondlikest 
väljakutsetest: liikide välja-
suremine, kliimamuutus, 
ressursside ületarbimine. 
Samuti sisaldavad need 
metodoloogilisi materjale 
juhendajatele ja õpilastele, 
kes on huvitatud jätkusuut-
likkuse teemast, kuid ka nen-
dele, kes töötavad projektide 
kallal koolides.  

Metodoloogiliste materjalide 
„Ökoalgatused jätkusuutlikuks 
arenguks“ infoleht on valmis-
tatud Läti Keskkonnahariduse 
Fondi, Soome Keskkonna-
hariduse Fondi, Tartu Loo-
dusmaja ja MTÜ Peipsi Järve 
Projekti poolt projekti „Noorte 
ja õpetajate võrgustiku Öko-
kool areng“ raames Lääne-
mere regiooni jätkusuutlikuks 
arenguks Põhjamaade 
Nõukogu toetusel. 

 
 

ma ja keskkonnasõbralikumaid 
valikuid tegema.  

 
Keskkonnast hooliv mõtteviis ja 
keskkonnasõbralik käitumine 
puudutab meid kõiki, kuid 
#peastRoheline kampaania oli 
suunatud eelkõige noortele, 
täiskasvanutele ja lastega 
peredele, kes Eestis ringi liigu-
vad ja külastavad aktiivselt 
kultuurisündmuseid, erinevaid 
kohvikuid ja restorane, ostavad 
tanklakettidest erinevaid jooke, 
snäkke, suupisteid jne.  

 
Tartu loodusmaja ja MTÜ Peipsi 
Koostöö Keskus kutsusid üles 
kõiki inimesi meie kampaaniast 
aktiivselt osa võtma. Kampaania 
kestis 29.07.2021–31.12.2021.  
 
Kõikide osalejate vahel loositi ka 
vahvaid auhindu nagu näiteks 
metallist joogikõrred, makramee-
kotid, lauamängud, korduvkasu-
tatavad metallist joogitopsid, 
vanadest kardinatest puu- ja 
juurviljakotid.  
 

 

 

 

#peastRoheline keskkonnakampaania 29.07. 
-31.12.2021 
 
Katrin Juhanson, Tartu loodusmaja 
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Valmis Peipsi järve mäng  

 

Eelika Laane Hannus, Tartu 
loodusmaja 

 
Tartu loodusmaja eestveda-
misel on valminud hariv ja 
eakohane lauamäng, mis 
tutvustab lastele Peipsimaal 
kasvavaid taimi, seal elavaid 
loomi ja linde ning järves 
elavaid kalu.  
 
Mängus saab teada ka erine-
vate ohtude ja reostusallikate 
kohta, mis Peipsi järve tervist 
mõjutavad.  

 
Mängud levitati jaotuskava 
alusel erinevatele lasteaeda-
dele, koolidele ja teistele 
haridusasutustele.  
 
 

Keskkonnahariduslike õppematerjalide 
tutvustamise seminar 
 

Eelika Laane Hannus, Tartu loodusmaja 

29. oktoobril toimus Tartu 
loodusmaja saalis infosemi-
nar, kus tutvustati värskelt 
valminud Peipsi õpimappi ja 
metoodikavihikut.  

 
Keskkonnahariduslike õppe-
materjalide abil saab õpeta-
da Peipsi piirkonna jaoks 
olulisi keskkonna- ja säästva 

arengu teemasid. Infosemi-
nar oli suunatud eelkõige 
loodusainetundide õpetaja-
tele. Osalejad said endale 
kingituseks Peipsi õpimapi 
ning metoodikavihiku, 
millega edaspidi oma 
ainetundi rikastada. 
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16. novembril käisid 
Alatskivi noortekeskuse 
noored keskkonna-
orienteerumise mängul  
 
Margit Säre, MTÜ Peipsi 
Koostöö Keskus 
 

Alatskivile tullakse vaatama 
suurepärast lossi, kuid sageli 
me ei teadvusta, et ühtlasi 
tarbime piirkonna looduse 
hüvesid. Peipsi Koostöö 
Keskuse poolt on loodud 
GreenMind projekti tegevus-
tena erinevaod keskkonna-
orienteerumise mänge. 
Näiteks on mängud Must-
vees, Räpinas, Alatskivil ja 
Tartus Toomemäel.  
 
Keskkonnaorienteerumise 
mängud tutvustavad piirkond-
likke ökosüsteemi teenuseid. 
Ühel novembrikuu Nädala-
vahetusel tutvusid Alatskivi 
noortekeskuse noored 
keskkonnaorienteerumise 
rajal mis need siis õige on. 
Pildile püüti kinni kakupoeg ja 
saadi teada, et ökosüsteemid 
pakuvad taimedele ja looma-
dele elupaiku ja tegemist on 
ühe ökosüsteemi tugiteenu-
sega. Samuti saadi teada, 
miks on näiteks mõned loo-
mad üleni valged. Kokku oli 
umbes 20 eri laadi küsimust, 
mis raja põnevaks tegid.  

2. novembril oli Värska güm-
naasiumi 9. ja 12. klassi õpilas-
tele tore päev – tavapärase 
bioloogia tunni asemel, said 
nad avastada Värska lahe 
äärset keskkonna-orientee-
rumisrada LoqQuiz mobiili-
rakenduse abil. Keskkonna-
orienteerumine on hea moodus 
ühendada värskes õhus liiku-
mine ja teadmiste omandamine 
interaktiivsel moel. 

 
Õpilastel tuli läbida Värska lahe 
ääres umbes 3 km ja vastata 
12-le küsimusele Peipsimaa 
elurikkuse ja ökosüsteemi-
teenuste kohta. Kas Sina 
teadsid, et Peipsi on Põhja-
Euroopa kalarikkaim järv, kust 

võib leida 37 liiki kalu ja 
sõõrsuid. Ja siin on nähtud 
266 liiki linde! 

 
Peale raja läbimist said lapsed 
juua sooja teed ja süüa 
sibulapirukat.  
 
Vaata lähemalt Peipsimaa 
veebiviktoriine: 
https://ctc.ee/viktoriinid 
 

 

 
  
 

 

2. novembril olid Värska gümnaasiumi 
õpilased keskkonna-orienteerumas 
 
Margit Säre, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus 

 
 

 

 
 
 
 
Ma 

 

 

 

 

https://ctc.ee/viktoriinid?fbclid=IwAR10SI4d5AfFXGQiEA-ysmVqhi2HBbHZgPZRsH3tUUwKlv5jRXmvOm-XHSs
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Valmis videoklipp Peipsi 
järve keskkonnaseisundist 
koos töölehega 
 
Ederi Ojasoo, MTÜ Peipsi 
Koostöö Keskus 
 

Peipsi GreenMind projekti 
tegevusena valmis videoklipp 
Peipsi järve keskkonna-
seisundist koos töölehega. 

 
Valmis videoklipp Peipsi järve 
keskkonnaseisundist, mis 
annab ülevaate Peipsi järvest 
ja selle olukorrast. Samuti 
toob esile mõned suuremad 
probleemid ja nende põh-
jused. Videoklippi toetab 
teemakohane tööleht, kus 
video põhjal tuleb leida 
vastused küsimustele.  

 
Video eesti keeles:  
https://youtu.be/DM9vp7JILyM  
Video vene keeles: 
https://youtu.be/pnXh6ALKReE 
Video inglise keeles: 
https://youtu.be/p_NMy1Zr3nU 
 
 

14. detsembril 2021 toimus 
Pihkvas projekti „Keskkonna-
teadlikkuse suurendamine Eesti-
Vene piirialal“ / „Öko-mõtlemine“ 
raames regionaalne seminar 
„Metoodilised töövahendid regio-
naalselt orienteeritud keskkonna-
hariduse ja -teavituse jaoks“ 

 
Seminaril osalejad olid Pihkva 
oblasti keskkoolide ja haridus-
keskuste õpetajad, kes töötavad 
looduskaitse valdkonnas. Semi-
nar viidi läbi hübriidvormis inter-
netis ja väljaspool internetti. 
Üritusest võttis osa rohkem kui 
50 inimest. 

Seminari käigus tutvustasid 
Pihkva andekate laste ja noorte 

arengukeskus ja MTÜ Peipsi 
Järve Projekt 
keskkonnahariduslikke 
õppematerjale (raamatud, 
infolehed, mängud, veebilehed 
jms), mis olid välja töötatud 
projekti GreenMind raames, 
ning viisid läbi koolitusi nende 
kasutamisest. Kõik 
õppevahendid jagati laiali 
jaotusmaterjali kujul. 

Peale selle oli õpetajatel 
võimalik saada infot Eesti 
poolt ZOOMi kaudu. Peipsi 
koostöö keskus ja Tartu 
loodusmaja tutvustasid oma 
õppematerjale ja vahendeid, 
mis olid samuti väljatöötatud 
GreenMind projekti jaoks. 

 

 

 

 

 

Piirkondlik seminar „Metoodilised töövahen-
did regionaalselt orienteeritud keskkonna-
hariduse ja -teavituse jaoks“ 
 
Yuri Gulin, Pihkva Andekate Laste ja Noorte Arengukeskus  
 

 
 
 
 
Ma 

 

 

 

 

https://youtu.be/DM9vp7JILyM
https://youtu.be/pnXh6ALKReE
https://youtu.be/p_NMy1Zr3nU


 

 

 

 

 
  

 
 

 
Pihkva piirkondliku kesk-
konnakonkursi „Ökoalga-
tus – 2021“ teine voor 
 
Yuri Gulin, Pihkva Andekate 
Laste ja Noorte 
Arengukeskus 

30. novembril 2021 toimus 
vabatahtlike ressursikes-
kuses Pihkva piirkondliku 
keskkonnakonkursi „Öko-
algatus – 2021“ teise vooru 
lõpetamine, mis oli korral-
datud projekti ER101 
„GreenMind“ raames. Kon-
kursi korraldajad olid Pihkva 
andekate laste ja noorte 
arengukeskus ja MTÜ Peip-
si Järve Projekt. Konkurssi 
toetas Pihkva oblasti 
hariduskomitee. 

Konkursi eesmärk oli aren-
dada initsiatiivi Pihkva ob-
lasti loodusrikkuse säilitami-
seks ning õpilaste ja kogu 
elanikkonna keskkonnatead-
liku käitumise kujundamine. 

Konkursile laekus 41 aval-
dust kuuest Pihkva oblasti 
omavalitsusest. Õpilased 
esitasid projekte taastuv-
energia, energiasäästlikkuse 
ja energiatõhususe teema-
del ning samuti ettepane-
kuid ühiskonna informee-
rimiseks ja energiasääst-
likku käitumise edendami-
seks selliste vahendite abil 
nagu lapbook’id, plakatid ja 
voldikud. Õpetajad esitasid 
konkursile metodoloogilisi 
lahendusi keskkonnateema-
liste ürituste korraldamiseks 
juhtumianalüüsi formaadis. 

Võitjateks ja premeerituteks 
osutusid 14 õpilast ja kaks 
õpetajat Pihkva oblastist. 
Kõik finalistid said diplomid 
ja suveniirid. 
 

 

 

Metoodilised abimaterjalid looduskaitse ja 
vastutustundliku ressursside tarbimise vald-
konnas tunnisiseste ja -väliste, klassiväliste 
ning lisategevuste korraldamiseks 
 
Yuri Gulin, Pihkva Andekate Laste ja Noorte Arengukeskus 

 
 
Välja anti „Metoodilised abi-
materjalid looduskaitse ja vastu-
tustundlikku ressursside tarbi-
mise valdkonnas tunnisiseste ja 
-väliste, klassiväliste ning lisa-
tegevuste korraldamiseks“. 
Kogumikku kuuluvad Venemaa 
Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi 
pedagoogide metoodilised aren-
dused. Infolehte võib pidada 
metoodiliseks juhendiks, mis 
ühendab kogu Pihkva-Peipsi 
järve regiooni pedagoogide 
teadmisi. Väljaanne sisaldab 
metoodilisi arendusi tunnisi-
seste ja -väliste, klassiväliste 
ning lisategevuste korraldami-
seks ja läbiviimiseks looduskait-
se ja ressursside vastutustund-
liku tarbimise valdkonnas ning 
tutvustab looduskaitsega seotud 
seadusandlust kui õiguslikku 
alust loomaks inimese jaoks 
turvalist ja head keskkonda. 

Kogumikus on välja toodud selli-
sed teemad nagu energiasääst-
likkus, energiatõhusus, ressurs-
side kokkuhoid ja tahkete olme-
jäätmete käitlemine, mis on 
esitatud programmide, tundide 
arenduste, koolituste, mängude 
ja tegevuste kujul. 

Infoleht on välja töötatud Pihkva 
oblasti haridusasutuste 
informeerimiseks huvitavamate 
formaatide ja keskkon-

nahariduse meetodite 
olemasolust, mida kasutada 
elanikkonna teadlikusta-
miseks Pihkva-Peipsi järve 
regiooni territooriumil. Tänu 
selle praktikale orienteeritu-
sele, saab infolehte kasutada 
erinevate õppetegevuste 
väljatöötamisel looduskaitse 
ja bioloogia tundides ning 
samuti õpilaste loodusteadus-
te valdamise ja keskkonna-
teadlikkuse kujundamisel. 

Infoleht on mõeldud pedagoo-
gidele ning haridusasutuste ja 
ka omavalitsuste ning piir-
kondlike hariduskomitee-
de/osakondade juhatajatele. 
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2. märtsil toimus Tartu loodus-
majas seminar “Keskkonna-
hariduslikud õppematerjalid ja 
vahendid”. 

Tartu loodusmajas toimuval 
seminaril tutvustati vabalt 
allalaetavaid ja laenutatavaid 
keskkonnahariduslikke õppe-
vahendeid, mille on loonud Tartu 
loodusmaja ja Peipsi Koostöö 
Keskus koostöös Rohelise kooli 
programmiga. Esitleti erinevaid 
uusi Peipsi järve teemalisi 

õppematerjale, mänge ja filme 
ning saadi ülevaade elurikkuse 
kadu käsitleva näituse „Kuues 
laine“ kasutusvõimalustest, 
tehes praktiliselt läbi mõned 
õpiülesanded. Lisaks metoodi-
katele saadi targemaks ka 
elurikkuse hetkeseisu teemadel. 
Tutvuti ja prooviti praktiliselt läbi, 
mõningaid laenutatavaid jätku-
suutliku arengu õppemänge, mis 
puudutavad nii keskkonda kui ka 
sotsiaalseid teemasid. 

 

 

 

 

 

Seminar „Keskkonnahariduslikud 
õppematerjalid ja vahendid“ 
 
Eelika Laane-Hannus, Tartu loodusmaja  
 

 
 
 
 
Ma 
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Project is implemented under the European Neighbourhood Instrument and co-financed by the European Union 

 

 

 
Programmi koduleht www.estoniarussia.eu 

 
Eestipoolset kaasfinantseeringut toetab 

Keskkonnainvesteeringute Keskus  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
MTÜ Peipsi Koostöö Keskus 
 
Margit Säre 
E-post: margitsare@gmail.com  
Tel: +372 5088409 
www.ctc.ee 
Puiestee 71 a, 51009 Tartu 
EESTI 
 
www.ctc.ee  
www.facebook.com/peipsicenter  
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Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti 
Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool 

ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Projekti partnerid:  

 
MTÜ Peipsi Järve Projekt (Псковская областная общественная 

организация «Чудской проект») juhtpartner (RUS) 

Pihkva andekate laste ja noorte arengukeskus (Псковский 
областной Центр развития одаренных детей и юношества) 
(RUS) 
Peipsi Koostöö Keskus (EST) 
Tartu loodusmaja (SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus) (EST) 

http://www.estoniarussia.eu/
mailto:margitsare@gmail.com
http://www.ctc.ee/
http://www.facebook.com/peipsicenter
http://www.estoniarussia.eu/
http://cbc-center.org/
http://genius.pskovedu.ru/
http://www.ctc.ee/
https://www.tartuloodusmaja.ee/en/

