
Eesti Keskkonnahariduse Ühing  
Keskkonnahariduse suveakadeemia 
13.–14.08.2020 
 

Keskkonnahariduse suveakadeemiat toetab 

Üldinfo 
 
Toimumiskoht: Taevaskoja puhkekeskus (Neitsikoopa tee 10, Taevaskoja küla, Põlvamaa). 
Vaata asukohta www.taevaskoja.ee/kontakt/. 
 
Registreerumine kuni 3. augustini: https://forms.gle/jAkRaD14fixFD4CY6  
 
Hind: programm ja majutus tasuta, toitlustus tasuline (hind selgub lähiajal) 
 

Päevakava 
 

Neljapäev, 13. august „Kuidas hoida ja kasvatada organisatsioonikultuuri?“ 
 
10.30–11.00 Saabumine ja hommikukohv 
 
11.00–12.00 Arutelu „Mida ootame keskkonnahariduse koolituspäevadelt?“ (õues) 

Eesti Keskkonnahariduse Ühing ootab liikmetelt ja teistelt osalejatelt 
ettepanekuid 2020.–2021. õppeaasta koolituspäevade korraldamiseks. 
Arutleme teemal, missugust lõimingut soovime loodushariduses teha ja keda 
on vaja koolituste läbiviimisesse kaasata. 
Arutelu viib läbi Jonas Nahkor (Eesti Keskkonnahariduse Ühing). 

 
12.00–13.00 Ettekanne „Missuguseid arenguhüppeid läbivad alustavad võrgustikud ja 

mida on neil organisatsioonidel üksteiselt õppida?“ (saalis) 
Räägivad Helen Talalaev ja Kai Klandorf (mõlemad Vabaühenduste Liit). 

 
13.00–14.00 Lõunasöök 
 
14.00–15.30 Rühmatöö ja arutelu „Mida peavad ühenduse liikmeskond ja juhatus 

tegema, et olla organisatsioonina jätkusuutlik ja liikmetele kasulik?“ (õues) 
Juhendavad Helen Talalaev ja Kai Klandorf. 

 
15.30–16.00 Vaheaeg 
 
16.00–17.30 Rühmatöö ja arutelu „Kuidas aidata kaasa hea organisatsioonikultuuri 

tekkele ning soodustada liikmete suhtlust ja ettevõtlikkust?“ (õues) 
Juhendavad Helen Talalaev ja Kai Klandorf. 

 
17.30–18.00 Koolituspäeva kokkuvõtte 

Juhendavad Helen Talalaev ja Kai Klandorf. 
 
18.00–19.00 Õhtusöök 
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19.30–21.00 Õhtumatk Taevaskoja radadel 
  Juhendab Aili Saluveer (Eesti Keskkonnahariduse Ühing). 
 
21.00–… Lõkkeõhtu 
 

Reede, 14. august „Kogemuste jagamise päev“ 
 
6.30–8.00 Varahommikune märkamisretk 

Juhendab loodusfotograaf Külli Kolina. 
 
8.00–8.45 Hommikusöök 
 
9.00–10.30 Eesti Keskkonnahariduse Ühingu tegevuskava tutvustus 

Tutvustame Eesti Keskkonnahariduse Ühingu liikmetele KÜSKi projekti raames 
valminud arenguhüppe tegevuskava ja kogume tagasisidet. 

 
9.00–10.30 Kogemuste vahetamise õpitoad (I voor) 

Iga osaleja saab vabas vormis õpetada teistele mõnda mängu või metoodikat, 
tutvustada enda loodud õppematerjale või -vahendeid, jagada häid 
keskkonnahariduslikke elamusi, korraldada loodusretke või muud. Õpitoa 
kestus kuni 90 minutit, juhendamine on tasustatud. Oma soovist õpituba läbi 
viia anna teada registreerimisvormis või ekhyhing@gmail.com. 

 
10.30–10.45 Paus 
 
10.45–12.15 Kogemuste vahetamise õpitoad (II voor) 
 
12.15–12.45 Lõunasöök 
 
12.45–13.30 Keskkonnahariduse suveakadeemia kokkuvõte ja tagasiside 
 
Korraldajatel on õigus teha kavas muudatusi. 
 

Lisainfo: 
Eva-Liisa Orula 
Eesti Keskkonnahariduse Ühingu projektijuht 
Tel 5342 2139 
ekhyhing@gmail.com 
https://ekhyhing.ee/ 
www.facebook.com/eestikeskkonnahariduseyhing/ 
 
Keskkonnahariduse suveakadeemiat korraldab Eesti Keskkonnahariduse Ühing koostöös 
Vabaühenduste Liiduga. 
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