
     

                                     

 

KADRIORU SAKSA GÜMNAASIUMI KESKKONNAHARIDUSLIKUD 

PROGRAMMID 2020/2021 ÕPPEAASTAL 

 

2020/2021. õppeaastal osales Kadrioru Saksa Gümnaasium Tallinna Haridusameti ja 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse ühisprojektis „Keskkonnahariduslikud programmid 

Tallinna lasteaedadele 2020/2021 õ.-a.“.  

Projekti peamiseks eesmärgiks oli viia läbi LTT ainete õppekava toetavaid programme, täita 

loodusainete riikliku õppekava eesmärke, võimaldades õuesõpet, õppekäikude korraldamist 

ning osalemist loodus- ja keskkonnaharidusprojektides. Vastavalt õppekavale tuleb II 

kooliastmes võimaldada vähemalt kaks korda kooliastme jooksul osalemist 

keskkonnahariduskeskuse või loodusharidusega seotud üritusel. III kooliastmes võimaldatakse 

vähemalt kord õppeaastas õpet väljaspool kooli territooriumi (looduskeskkonnas, muuseumis 

või laboris). 

Projektiga toetati põhikooli klasside osalemist loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või 

keskkonnakaitse ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides.  

Projekti käigus planeeriti 36 õppekäiku, mis toetasid riikliku õppekava täitmist praktiliste 

kogemuste ja näidete kaudu ning õpitulemuste saavutamist. Saadud teadmisi kinnistati 

igapäevases õppetöös.  

Projektis osalesid järgmised klassid laste arvuga: 2D (26), 2S (25), 2R (25), 2M (26), 3D (25), 

3SV (22+3), 3M (25), 3R (26), 4D (26), 4S (22), 4R (26), 4MV (18+4), 5D (26), 5R (24), 5M 

(23), 5SV (26+2), 6A (26), 6B (28), 6C (23), 6D (26), 6KV (20+3), 7A (28), 7C (24), 7D (25), 

7B (30), 7K (18), 8K (25), 9A (24), 9B (27), 9C (20), 9D (22). Õppeprogrammides osales kokku 

769 õpilast.  

Seoses COVID-19 pandeemiast põhjustatud piirangutega lükati 8A (21), 8B (27), 8C (13) ja 

8D (23) klasside programmide läbiviimine edasi sügisesse 2021. Samal põhjusel tuli loobuda 

programmi korraldamisest 9KV klassile, kuna õpilased lõpetasid kevadel põhikooli.  

2020/2021. õppeaasta õppeprogrammide läbiviijateks olid: 

1. Ubari Loodustarkuse keskus (16 klassi). Osaleti programmides Metsaelu talvel (4) ja 

Rummu raba retk räätsadel loodusest hoolijale (12). Õppeprogrammid täitsid oma 

eesmärgid, olid eakohased ja põnevad 

2. Tallinna Botaanikaaed (5 klassi). Õppeprogramm Õhk, vesi ja muld. Õppeprogramm 

käigus õpiti palju uut läbi praktiliste tööde ja tegevuste.  

3. Silma õpikoda (7 klassi). Osaleti programmides Kalade uurimine ja Läänemere vee-elustik 

ning Läänemere haavatavus. Selgroogsete praktikum. Õppeprogrammid täitsid kindlasti 

oma eesmärki, sest õpilased tegelesid kalade ja selgroogsete teemaga nii teoreetiliselt  kui 

ka praktiliselt. Kõik õpilased võtsid huviga ja aktiivselt tegevusest osa.  



     

4. MTÜ Eru lahe rannarahvaselts (1 klass). Osaleti programmis Rannalooduse päevad 

Pärispeal. Õppekäigul pakutu oli huvitav, pakkus kogemis- ja avastamisrõõmu.  

5. MTÜ Loodusmaa (2 klassi). Osaleti kahes programmis: Jääaeg; Lilleke rohus. 

Programmid olid lastele huvitavad ja eakohased.  

 


