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KESKKONNAHARIDUSKESKUS
Keskkonnahariduskeskus jätkas 2018-2019 õppeaastal keskkonnahariduslike tegevuste
pakkumist õpilastele, õpetajatele ja huvilistele.
Meie õppeprogrammides osalesid SÜGi, KVK, KG, Salme, Aste, Valjala, Kärla, Muhu, Leisi,
Lümanda, Pärnu Loodusmaja, Orissaare Gümnaasiumi, Kahtla Lasteaed-Põhikooli õpilased,
Kuressaare Ametikooli spaaspetsialistid ja Saaremaa loodushuvilised. Keskuse õpitoad
toimusid ka 2018. aasta keskkonnahariduse konverentsil „Terve keskkond – terve inimene“ ja
2019. aasta aprillis Õpilaste Teadusfestivalil.
Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilastel oli võimalik osaleda ühes loodushariduslikus
programmis KIKi poolt toetatavas projektis „Saaremaa Ühisgümnaasiumi looduse
aktiivõpe 2018/2019“. Projekti raames tutvuti Koigi raba elustikuga, Saaremaa pankrannikute
loodusega, puudega Mihkli talumuuseumis, lubja tootmisega Lümanda lubjapargis, seente ja
sammaldega Viidumäel, looduskeskkonnaga Harilaiul, seenemaailmaga, Mustjala
metsakooslustega, Saaremaa hundi elukommetega, karstialadega Saaremaal, Sõrve
looduskooslustega, teadusteatriga, allikasoo taimestikuga, Saarte Geopargiga ja järve veeelustikuga. Kokku toimus 39 õppeprogrammi, kus osalesid võimaluse korral kõik SÜGi
õpilased. KIK toetas projekti 8720.- euroga.

Fotol: 9.a klass karstialade programmis jõge forsseerimas

Eesti Teadusagentuur toetas SÜGi projekti „Teadus silmapiiril 5“ 1975.- euroga ja selle
käigus toimus 10 mikroskoobi töötuba, 10 keemia töötuba, Teadlaste ÖÖ Festivali üritused, 6
Teadusteatri etendust, osalemine teadusteatrite festivalil Viljandis, õppekäigud elektroonikaja laevaehitusfirmadesse ning gümnaasiumi reaalsuuna teaduspäev.
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Fotol: Indrek Peil juhendamas Teadlaste ÖÖ festivalil õpituba 7.e klassis

Gümnaasiumi loodusklasside praktikalaagrit toetas KIK 1150.- euroga ja see toimus juba
traditsiooniliselt Sõrve linnuklubi territooriumil kolmepäevase telklaagrina 5.-7. juuni 2019.
Laagris õppis 10.b klass botaanikute Inge Vahteri ja Sirje Azarovi juhendamisel taimi ning
11.b klass õppis Mart Mölderi ja Mati Martinsoni juhendamisel loomi. Uuriti vee-elustikku,
püüti ja määrati liblikaid, käidi Vesitükimaal kormorane loendamas, kuulati ja määrati linde
nii laulu kui ka sulgede alusel, koostati taimenäitus ja õpiti erinevate koosluste taimi. Kokku
osales laagris 38 loodusklasside õpilast.

Fotol: Mart Mölder ja Mati Martinson 11.b klassiga vee-elustikku uurimas
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Saaremaa vallalt saime 1500.- toetust huvihariduse lisarahastuse kaudu SÜG KHK põhikooli
loodusringide praktikalaagrile, mis toimus Kipi-Koovi matkakeskuses 11.-13. juuni 2019 ja
millest lähemalt kirjutatakse loodusainete ainekomisjoni peatükis.
Saaremaa valla huvihariduse ja huvitegevuse riikliku toetust 2000.- saadi projektile
„Saaremaa Ühisgümnaasiumi teadusringide õppekäigud 2019“. Selle projekti raames
toimus Teadusteatri õpilaste õppekäik Tartusse Õpilaste Teadusfestivalil osalemiseks ja
tutvumiseks AHHAA telgitagustega, õpilaste õppekäigud Saaremaal uurimistööde materjalide
kogumiseks spetsialistide juhendamisel ja osalemine Globe uurimistööde konverentsil.
Saaremaa valla huvihariduse ja huvitegevuse riiklik toetus saadi ka osaliselt projektile „SÜGi
keskkonnahariduskeskuse õppevahendid“ 318.-, mille eest muretseti õppekäikude
korraldamiseks 5 uut binoklit 10x50 Hunter.
Juba teist aastat on KHK kõige alumisel korrusel huvilistele vaatamiseks Orhideekaitse Klubi
fotonäitus Eestis kasvavatest orhideedest.
Septembri lõpus toimuva loodusnädala ajaks sai kooli üles ka seenenäitus, mille koostamiseks
andsid oma panuse ka kõik õpetajad, kes tõid kodust või metsast leitud tuntud ja tundmatuid
seeni. Lisaks käisime Suure Tõllu kerisekivi lähistel ka 3.d klassiga seenenäituse tarbeks
materjali kogumas.
1. juunil toimus looduskaitsekuu raames kõigile loodushuvilistele orhideeretk Loode
tammikus. Orhideeretke juhendas Eesti Orhideekaitse Klubi liige Sirje Azarov ja toetas
Keskkonnaamet. Selle käigus nähti õitsemas käpalisi: arukäpp, jumalakäpp, hall käpp, tõmmu
käpp, kaunis kuldking, suur käopõll, kahkjaspunane sõrmkäpp. Lisaks orhideeliste
tundmaõppimisele uuriti ka teisi teele jäävaid huvitavaid taimi.
Saaremaa Omavalitsuste Liidu koolitusraha toel toimus oktoobris 2018 Saaremaa
loodusainete õpetajate õppereis Pärnus toimunud keskkonnahariduse konverentsile „Terve
keskkond – terve inimene“.
Autor: Anne Teigamägi, projektijuht
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