Millest räägime:
TÜ Narva kolledži tegevused
keskkonnahariduses
Maret Vihman, Maritsa Ort

• Kolledži poolt pakutud tegevused ja
üritused
• Tegevused koostöö teiste asutuste ja
organisatsioonidega
• Lähitulevik- üritused sellel õppeaastal

EESTI KODU NARVAS
Mis asi see on?
Eesti Kodu Narvas on Eestit ja eesti keelt ning kultuuri
tutvustav infokeskus, mis korraldab avatud loenguid,
seminare, koolituskursusi, näitusi, konkursse, üritusi...
Miks?
Eesti-Vene piirilinnas, kus 97% elanikest ei räägi
emakeelena eesti keelt. Eestimaa ja eesti kultuur on
vähetuntud. Seetõttu peavad eesti keel ja kultuur Narva
ise kohale tulema ja end tutvustama.

Trükised (~20)

Milline on Eesti Kodu tegevus?
*nõustamine (eesti keel ja taseme-eksamid,
kodakondsuseksam, Eestiga seotud küsimused);
*metoodilise abi osutamine haridustöötajatele;
õppematerjalide koostamine;
*ürituste, konkursite korraldamine lastele ja noortele
*Eestiga seotud informatsiooni koondamine, Estica
raamatukogu ja interneti teabepanga arendamine;
avalikud loengud, näitused, kohtumised jm avalikkusele
suunatud tegevus;
*mitmekeelse hariduse keskuse tegevuse koordineerimine;
uuringud, monitooring, andmebaaside loomine ja pidamine.

Emakeelepäev

Kodanikupäev

Eestikeelsete raamatute müük
ja raamatulaadad

Kodanikupäev

Filmiõhtud Narva kolledźis
*Eesti filmiklassika vaatamine ja ühisarutelud
*Eesti uuemate filmide tutvustus

*5.mai 2010 - Eestimaa Looduse Fond
kutsub kõiki huvilisi loodusõhtule,
mille raames näidatakse mitmeid
auhindu võitnud filmi «Vanamees ja
Põder» (Eesti 2009. aasta dokumentaalfilm). Peale seda toimub venekeelsete
loodustalgute tutvustus.

Narva giidide koolitus

NK vabariiklike ürituste keskusena

(2005 ja 2008) - 30inimest

Teeme ära. Mõttetalgud
1.mai 2009

Tere, EURO

RMK näitus „Jälg metsas“ – märts 2009

(7.okt. 2010)

Eesti visioon aastal 2018
(27.nov. 2010)

Foto- ja joonistuste konkurss
Ida- Virumaa õpilastele.
Tööde laekumise tähtaeg on märtsi alguses.
Tulemused kuulutame välja märtsi lõpus järgmiste gruppide
kaupa:
*1-3.kl. joonistused
*4.-6.kl.joonistused
*7.-9.kl. fotod
*10.-12.kl. Fotod
2009/2010.a. Teemad:”Minu koduümbruse loodus” ja
“Linnaloodus”. Konkursile laekus 170 joonistust ja 40 fotot
12-st Ida-Virumaa koolist

2009/2010 õ.a. Joonistuste ja
fotokonkursi parimate autasustamine

Üritused oma töötajatele
Nov.2010- märts 2011. toimub 2. joonistuste ja
fotode konkurss teemal:”Mitmekesine Ida- Virumaa”
1.-3.kl. õpilased – joonistused
4.-6.kl. õpilased – joonistused
7.-9.kl. Õpilased – jotod
10.-12. kl.õpilased –fotod
Üliõpilaste fotod
Oodatud on joonistused ja fotod, kus on Ida- Virumaale
iseloomulikud looduse elemendid või äratuntavad rajatised.
Töid ootame NK Eesti kodusse 1.-6.märts
2011,autasustamine toimub märtsi viimasel nädalal.

Õppesõit Lahemaa
rahvusparki
ja Mohni saarele.
Juuni 2009

Lodjasõit Emajõel: Tartu
– Peipsi – Kavastu.
August 2010

Jalgsimatk SillamäeUdria- Narva- Jõesuu.
Oktoober 2009

Projektipõhised üritused
E.Valteri
“Pokuraamatu”
tutvustamine

Koolivaheaja programm 2009 ja 2010
*Eesti lasteraamatu tutvustus ja käeline tegevus
algklasside õpilastele
( õpilasi 55 ja 30)
*Orienteerumis- ja maastikumäng koos sportlikke
elementidega
(looduse,koduloo, ajaloo ja kultuuriloo tundmaõppimine)
(osa võttis 7 võistkonda ja ~60 Narva koolide õpilast)

Archimedes

Täheplakatite tegemine

Tutvustasime algklasside õpilastele Heljo Männi “Mõmmi
parimaid aabitsalugusid”, kus tähtede ja sõnade õppimise kaudu
õppisime tundma loodust ja kodulugu.

Karumõmmi unelaulu
õppimine

Orienteerumis- ja
maastikumäng Joaorus

Orienteerumis- ja maastikumäng
Narva linnas

KP 4. Spes- bastioni serv. Kaart + ülesanne ümbrikus
nimeta järjekorras, millised bastionid jäid tuldud tee äärde: (2 p)
Mida tähendavad bastionide nimed tõlkes?
Leia sobivad paarid/ (2 p)
Victoria
LOOTUS
Spes
RAHU
Justitia
VÕIT
Pax
ÕIGLUS

KP 11. Rootsi lõvi tagakülg. Ümbrik ja ülesanne paekivikihtide
vahel
Monument tähistab Põhjasõjas Rootsi võitu Venemaa vastu.
Mis aastal toimus lahing ( aastaarv monumendil) ?
Põhjasõjas ja nimetatud lahingus osalesid Rootsi kuningas
..................................., kes sündis 1682.a., oli seega ...........
aastane ja Vene tsaar ............................., kes sündis 1672.a.,
oli .......... aastane.
Analoogne monument
suuremana seisab
..................................
ja sümboliseerib
..................................
( 1+4+2 p)

KP 6. Saarel kolmeharulise puu harude vahel
Narva jõgi on Eesti ja Euroopa üks kalarikkamaid, kus elab
püsivalt ~35 liikikalu.
Mida tähistavad või tõendavad kalad Narva linna vapil? (2 p)
Nimeta
(a´0,5- 2+2+2 p)
a) tüüpilisi mageveekalu,
mis elavad Narva jões:
b) tüüpilisi siirde-ja merekalu,
mis elavad Narva jões:
c) 2 kalaliiki, millepoolest on
Narva jõgi eriti rikas
või ainulaadne:

Projekt “Mitmekesine Ida-Virumaa – minu
kodupaik, õpi seda tundma ja väärtustama”

(KIK)

Avaüritus toimus 23. sept. 2010.a osales 196 6.-11.klassiõpilast 7-st Narva koolist.
Teemadeks “Eesti looduskaitse- 100”, rahvusvaheline “Looduse
mitmekesisuse aasta”, Eesti ”Aasta linnud” ja “Aasta
puud” ning Ida- Virumaa kaitsealad.
Õpilased pidid tutvuma stendidega ning seejärel võistlesid
paarikaupa ja pidid täitma 5 erinevat ülesannet: Viktoriin, ristsõna,
Narva linna plaan fotodest, Narva jõe fotopuzzle ja Loomade nimed
lillede (taimede) nimedes.

Selle põhjal valisime 40 põhikooliõpilast ja 15 gümnasisti, kes
saavad osaleda kuuel eritemaatilisel õppesõidul Ida- Virumaa
ainulaadsetesse ja kaitsealustesse paikadesse.
Koostööpartneriteks on Ida- Virumaa Keskkonnaamet, RMK Kauksi
looduskeskus, Alutaguse Matkaklubi, Ida- Virumaa jahimeeste selts, ...

Esimene õppesõit teemal “Ida- Virumaa sood” toimus 9.
ja 10.okt. 2010. Marsruut: Mäetaguse- Selisoo
matkarada- Iisaku- Kotka matkarada.

Teine õppesõit toimus teemal “Ida- Virumaa jõed ja kalad” 22.
ja 29.nov.2010. Marsruut: Narva- Jõesuu sadam- Eesti SEJ
tuurakasvatus- Toila ja Pühajõgi- Ihaku karstiala ja Erra
salajõgi – Sõtke j. kanjon ja Langevoja juga.

Mitmekesine Ida- Virumaa –minu kodupaik....
õppesõidud 2011.a. Talvel ja kevadel:
*Loomariik ja loomade jäljed, ohud metsas
ja kuidas ellu jääda talvises looduses
*Energeetika (SEJ, HEJ, Tuulikud) ja jäätmed (Uikala
prügila)
*Ida- Virumaa metsad (matkad Poruni ja Kurtna
metsas)
*Pankrannik ja joad
*Mai 2011 – Lõpuseminar „Mida omandasime, kuidas
seda kasutame“

Koostöö teiste
organisatsioonidega
• Keskkonnaamet ja Ida – Virumaa looduskeskused

(töölehed, giiditeenus, projektid jms)
• Iisaku looduskeskusega koostöös valmisid meie poolt 2 jõgede
programmi: algklassi ja põhikooli õpilastele. Neid võivad koolid
soovi korral alla laadida ja kasutada Iisaku looduskeskuse
programmide alt.
• Pakume soovijatele enda poolt koostatud töölehti ja programmi
läbiviimisel giiditeenuseid
• Palume vajadusel abi oma keskkonnaharidusprogrammide
läbiviimisel ja aitame läbi viia ka teiste poolt pakutud projekte

Tööleht algklasside õpilastele:
Ül. 7. Ujub või upub
Vaatluseks kasuta kaussi, väikest ämbrit või purki.
Täida nõu jõeveega. Korja kaldalt erinevaid materjale
ja asju (kivike, liivatera, rohi, kõrs, käbi,..........), pane
nad ühekaupa purki ning jälgi kas ta ujub või upub.
Märgi ka tabelisse:

Pildipuzzle 7-9.kl. õpilastele:
1. Lõika lahti ja reasta õiges järjekorras fotod
(18)Narva jõe kohta.
Vihjeks on öeldud, et enamus pilte (13) on tehtud
Narva linna piires, 2 pilti on Narva-Jõesuust, 1 Narva
veehoidlast ja 2 Vask-Narvast.

•Narva muuseum
(Narva kindluse K.Linne aia projekt)
•Koostasime koos üliõpilastega (2009.a.)
49 komplekti töölehti, mis on üle antud
Narva muuseumile. Neid saavad kasutada
suuremad ja väiksemad grupid Narva
kindluse Linne aia tundmaõppimiseks.

“Teeme koos”
*Eesmärk on Euroopa Liidu, sh Eesti kodanike ja Eestis elavate
kolmandate riikide kodanike ja määratlemata kodakondsusega
Eesti elanike vahel
-suurendada üksteise mõistmist ja aktiivsust kodanikuühenduste
koostöö kaudu;
-erineva õigusliku staatusega inimeste omavaheline suhtlemine
ühistegevustes

Juuni, 22.30
Narva kolledźi lektorid on viinud läbi 2009 / 2010 õ.a.
Filmi vaatamised, filmide arutelu ja loengud Eesti
looduse, kultuuri,kodu-ja ajaloo tutvustamiseks.
Koosolemistel osales 50-60 inimest:
Vaatasime Filme: “Põhjamaa metsade lapsed”, “Ilus
Eestimaa”, “ Vanamees ja põder”
Slaidiesitlused teemadel “Eestimaa ja Ida- Virumaa
loodus”, “Söödavad ja mürgised marjad”,
“Multikultuurne Ida-Virumaa”, “Eestimaa loodulikud
pühapaigad”.

21.juunil –valget aega 18,5 tundi päikese kõrgus ~ 55 º
21.detsembril – valget aega ~5,5
tundi – päikese kõrgus ~ 8º

EESTIMAA HOMMIK
ALGAB NARVAS
Dets., 15.30

EESTIMAA LOODUSLIKUD PÜHAPAIGAD:
HIIED ja PUUD

KIVID ja RÄNDRAHNUD

ALLIKAD, JÄRVED ja JÕED

Haridusfestival 2010.
Haridusfestival 12.-13.nov.+ AHHAA töötoad 12.21.november1020.
IVEK seminaril osales 172 / 189 inimest,
Messi poksides 63 /35 inimest,
Õpetajate töötubades 67 / 69 inimest,
AHHAA töötubades 203 /225 inimest,
AHHAA õpilaste töötubades (CSI lahkamine, DNA
kummikarud, leiutajate küla) AHHAA töötubades
külastas meid 10 päeva jooksul 1416 inimest.

•Haridusfestival ja Keskkonnaharidusfestival 2010
•Koostööpartneriteks on IVEK ja Ida- Virumaa keskkonnaamet
*Festival toimub 26.- 27.okt.2010 Jõhvi kontserdimajas.
Õpetajatele pakume mõlemal päeval ja kahes keeles keskkonnahariduse
suunalist töötuba “Looduse ja koduloo tundmaõppimine maastikumängu
kaudu” (M. Vihman)

*26.okt.- 2.nov. 2010 toimuvad AHHAA töötoad
(Tulevikuauto, Püüa tuult, planeedid ja tähtkujud)õpilastele,
mida viisid läbi meie kolledźi poolt Kerda, Maret ja
noorsootöö 1. kursuse üliõpilased. 8 päeva jooksul osales
töötubades 979 inimest.

Ökokratt
(projekt, konverents, looduse vaatlus)
TÜ Narva kolledź on Ökokrati projekti “Loodus õpetab õpetajaid”
üks täideviijatest
Projekt on mõeldud 90-le õpetajatele ( e.kodanikud,
kodakondsuseta inimesed ja kolmandate riikide kodanikud)
10.nov. 2010 toimus Narva kolledźi ruumides looduse vaatlemise
ja jälgimise õpetamine (A.Turovski, P. Vissak. U.Timm) ja
multifilmide tegemine
7.jaan. 2011 toimub Jõhvi kontserdimajas Keskkonnahariduse
konverents ja projekti kokkuvõtete tegemine

ÕPPIMINE VÕIB OLLA LÕBUS.
Mis on antud taimede nimed? Kus sa neid leida võid?

Alati on võimalik teada saada või avastada midagi
uut!
Kas saite midagi uut teada Eestimaa või IdaVirumaa looduse kohta?

Kas saite midagi uut teada Eestimaa või IdaVirumaa ajaloo või kultuuri kohta?

