
Õpetajate meetodimess 2015 
 
2015. aasta kevadisel koolivaheajal kogunes Tallinnas grupp õpetajaid ja teisi keskkonnahariduse 
huvilisi õpetajate meetodimessile. Osavõtjad arutlesid, kuidas keskkonnaharidust huvitavamaks ja 
mitmekesisemaks muuta. On ju õpetaja (keskkonna)sõnumi viijaks. Mida oskuslikumalt ja 
huvitavamalt ta oma sõnumit edasi annab, seda paremini võetakse see vastu. Päeva juhtisid Piret 
Jeedas ja Kristi Leps ühingust Ruumiloojad.  
 

Päev möödus kuulates, arutledes ja mõeldes 
Meetodimessi külalised said osa töötubadest teemadel „Globaalsed keskkonnateemad” (läbiviijaks 
MTÜ Mondo), „Silmaringi videomaailm” (MTÜ Silmaring) ja „Puhta vee teemapark” (MTÜ Ökokratt).  
Koguni kolme uudisega tulid välja Keskkonnaameti keskkonnahariduse edendajad, kes tutvustasid nii 
juba populaarsust kogunud keskkonnabussi kui eurotoel valminud keskkonnamänge ja 
õppevahendeid. 
 

Rühmatöödena valmisid uued juhendid  
Saanud headest mõtetest inspiratsiooni, arendasid osavõtjad pärastlõunal rühmatöö käigus ideid, 
kuidas huvitavamalt käsitleda looduse- ja keskkonnateemasid nagu meri, geneetika, müra ja looduslik 
elurikkus.  
Enne tööle asumist võeti ette mõned nn soojendavad tegevused. Üks mängudest  sobib teemale 
häälestumiseks ja ka õpilaste teadmiste väljaselgitamiseks. Igaüks sai lehe paberit ja kirjutas sinna 
teemakohase sõna. Paberid anti kõrvalolijale edasi. Kõrvalolija joonistas sõna juurde sobiva pildi ja 
andis edasi naabrile. Nii täiendati joonist ja anti edasi, kuni see jõudis esimese sõna autorini. Saadud 
poster andis ootamatu tulemuse: paberile said kirja ootamatud seosed, mille peale üksi töötades ehk 
ei tulegi.  
Uute võimalike juhendite üle arutleti skeemi—vajadus, eesmärk, sihtgrupp, tegevused—järgides. 
Rühmatöös lasti fantaasial lennata, arutlemata õpetaja ja kooli reaalsete võimaluste (raha, aeg jms) 
üle. On ilmne, et valminud juhendite visandid ei sobi otseseks järgimiseks, kuid usume, et esitatud 
kirjeldused panevad liikuma huvitatud ja ärksa õpetajamõtte, et neid oma igapäevatöö 
mitmekesistamise huvides edasi arendada. 
 
Kõikide juhenditega saab tutvuda „Kägu” 22. numbris. 
 
  



Juhend: Meelteõpe teemal „Meri” 
 
VAJADUS 
Juhendi väljatöötamise tingis vajadus tutvustada õpilastele mereelustikku, tõsta esile merekoosluse 
elurikkust ning selle mitmekesisuse säilitamise tähtsust. Samas keskendus töörühm erilisele 
sihtrühmale —vaegnägemisega õpilastele. Teemat asuvad käsitlema vaegnägijad koos eakaaslastega, 
kel nägemisega probleeme ei ole. Looduse ja keskkonnateemat käsitledes omandavad õpilased 
muudki olulist — nad arendavad erisuguseid meeli ning loodetavasti mõistavad erivajadustega 
inimesi edaspidi paremini. Juhend sisaldab muuhulgas õuesõppe elemente — looduse tunnetamist ja 
tajumist erinevate meelte kaudu. 
 
EESMÄRK  
Selle tegevuse järel on õpilased 

- tundma õppinud merele omaseid liike, 
- mõistavad paremini vaegnägijate probleeme ja 
- arendanud erinevaid meeli. 

 
SIHTGRUPP 
Põhikooli nn tavalapsed ja vaegnägijad. 
 
TEGEVUSED 

1. Õpilased lähevad meresõidule, normaalse nägemisega õpilased saavad silmaklapid. 
2. Merehäälte kuulamine. Õpilased kirjeldavad, mida nad kuulevad. 
3. Kompimismängud. Kombitakse ja kirjeldatakse erinevaid esemeid: suled, kalasoomused, 

erineva suurusega kivikesed, kruus, liiv, savi jms. Õpilased kirjeldavad, mida nad tunnevad. 
4. Lõuna. Lõunaks pakutakse kalasuppi. 
5. Haistmine. Pööratakse tähelepanu mere lõhnale. 
6. Kokkuvõte. Arutelu. Klapid võetakse peast ja arutletakse kogetu üle. 

 


