
 

Läänemere Projekti  (BSP) 2014.aasta kokkuvõte 

UNESCO Rahvusliku Komitee, Keskkonnaameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 

ettepanekul koordineerib alates 2010. aasta veebruarist rahvusvahelise Läänemere Projekti 

(BSP ehk UNESCO ASPnet Baltic Sea Project) http://bsp.teec.ee/ tegevusi Eestis Tartu 

Keskkonnahariduse Keskus.  

Projekti koordineerimist rahastas SA KIK alates 2010. aastast ning 2012. aastast pani õla alla 

ka  Haridus- ja Teadusministeerium. 

Läänemere Projektis osales 2014.aastal 28 Eesti kooli, neist 5 on ka UNESCO koolideks 

nimetatud. 

Projekti tegevused 2014: 

Taustainfo: 2013.aaasta lõpus esitati ühiselt 9 riigi partneritega taotlus „The Baltic Sea Project 

– increasing science skills and awareness of sustainable development“ (akronüüm S52 BSP – 

Science skills) Läänemere Strateegia Seed Money Facility sekretariaati ning 2014.aasta alguses 

saadi taotletav rahasumma, et 11 kuu jooksul luua uued ühisprojekti ideed BSP arendamiseks. 

2014. Aasta oktoobris saadeti Seed Money sekretariaati kahe projektidee tutvustused, mille 

rahastus allikateks valiti ERASMUS+ ja Horisont 2020.  

 

*Jaanuar 24-26 (2014) toimus BSP talvelaager Marguse puhkekeskuses, kus osalejaid oli 

mitmelt poolt Eesti koolidest, kokku koos koolitajatega 54 inimest. Pildid. 

 

*Märtsist aprillini (2014) toimus „Soome lahe rannik ja elustik“ pildikonkurss (osalejaid 213), 

mille parimatest töödest koostasime rändnäituse, mis vahetab asukohta kuni 2015.aasta maini. 

Samadest näitustöödest valmisid ka postkaardid, millega alustatakse Veebruar-juuni 2015 

„BSP post-crossing“ kampaania, eesmärgiga suurendada suhtlemist BSP kooliõpilaste ja 

õpetajate vahel eri riikides, soodustada BSP kodulehekülje ja Facebooki külastamist info 

ammutamiseks ning levitada infot BSP lõpukonverentsi toimumisest. Pildid. Uudis. 

 

*Märtsis (2014) anti välja 38. BSP uudiskiri, mille leiab siit aadressilt ning BSP 10. Õpiraamat, 

mille leiab siit.  

 

*10-13.Aprillil (2014)  toimus Tartus BSP koordinaatorite kohtumine, kus tehti ülevaateid 

programmides osalemise kohta, planeeriti ERASMUS+ projekti ning tõstatati BSP 

restruktureerimise vajadus (sh otsustamine ja dokumenteerimine aastakohtumistel; rahvuslike 

koordinaatorite raportite esitamisviis ja vajadus; sidemete tugevdamine  UNESCO rahvuslike 

kommiteedega; BSP koolide aruandlus ja tunnustamine jpm). Pildid. 

 

*Septembrist oktoobrini toimus (2014) BSP veebiviktoriin. Veebiviktoriinis osaleid oli üle 

345 ning esindatud oli 5 erinevat riiki: Rootsi, Eesti, Läti, Leedu, Saksamaa. Tulemused. 

 

*27.juuni-01.juuli (2014) toimus esimene Tartu Keskkonnahariduse Keskuse poolt 

organiseeritud BSP rahvusvaheline laager Roostal, kus osalejaid oli ligi 50 ning esindatud oli 

Eesti, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa ja Taani õpilased ning õpetajad. Programm. Pildid. 

http://bsp.teec.ee/
http://www.b-s-p.org/home/galleries/5946-bsp_estonia_winter_camp_in_marguse_24-26_01_2014.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.754338791253263.1073741832.484956031524875&type=3
http://www.keskkonnaharidus.ee/naitus-soome-lahe-rannik-ja-elustik-2503-30042014-tartu-loodusmajas/
http://www.b-s-p.org/upload/newsletter/newsletterbsp-2014_1.pdf
http://www.b-s-p.org/upload/guides/bsp_book_lg10_final.pdf
http://www.b-s-p.org/home/galleries/5972-bsp_coordinators_meeting_10__-_13_04_2014.html
http://www.b-s-p.org/home/news/6073-bsp_web_quiz_vol_2_is_over_for_this_year.html
http://www.b-s-p.org/home/news/5992-bsp_international_environmental_camp_in_estonia.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.856333051053836.1073741834.484956031524875&type=3


 

*23-24.oktoobril (2014) toimus BSP õpetajate seminar Pärnus, kus osalejaid oli 38. 

Keskenduti BSP koolide tegevustest ülevaate andmisega ning rahvusvahelise konverentsi 

vabatahtlike tegevuste organiseerimisega. Pildid. 

 

*Perioodi jooksul on testitud ja toimima hakanud BSP digilahendus loodusvaatluste 

tegemiseks: https://bsp.mineavasta.com/about/ 

 

*Loodud on ka BSP konverentsi info ja tegevuste kajastamiseks blogi, Facebooki vastav üritus. 

 

 

Perioodi vältel toimusid järgmised koostöövisiidid välisriikidesse:  

 

*Märtsis (2014) osales oma ettekandega Eesti rahvuslik koordinaator ja rahvusvaheline 

koordinaator Taani UNESCO ühendkoolide võrgustiku iga-aastasel konverentsil.  

 

*13-15.märtsil (2014) järgnes 3-päevane Seed Money kohtumine, kuhu kutsuti uusi 

võimalikke partnereid ja arutleti rahastus võimaluste ja uute projektiideede üle. Uudis.  

 

*Maikuus (2014) käis Eesti BSP rahvuslik koordinaator Hispaanias toimuval konverentsil BSP 

praktikaid jagamas ning tõi kaasa mitmeid ideid IKT vahendusel BSP arendamiseks. 

 

*Juunikuus (2014) toimus Soomes Läänemeremaade Nõukogu sekretariaadi ekspertgrupi 

koosolek Baltic 21 juhtimisel, kus ka BSP rahvusvaheline koordinaator osales ning esitas BSP 

tegevuste, plaanide tutvustuse. Kohtumise tulemusena sõlmiti kontakte võimalike tuleviku 

partneritega erinevatest Euroopa Strateegiat 2020 elluviidavatest lipuprojektidest ning ka BSP 

tulevikuprojekte kaalutakse lipuprojektidena 2015.aastaks. Pildid. 

 

*Septembris (2014) tutvustas rahvusvaheline koordinaator Indoneesias ESD Rice Project 

meeskonnale BSP praktikaid, jagas kogemusi, nõuandeid ja aitas läbi viia töötubasid 

„riisiprojekti“ õpetajatele. Aasiariigid on BSP eeskuju järginud juba aastaid. Külastuse 

tulemuseks on kontaktid Indias, Indoneesias, Jaapanis, Korea Vabariigis, Tais, Filipiinidel. 

Samal kuul osaleti koos BSP õpilastega ka Saksamaal toimuval BSP teaduslaagris, mis toimus 

koostööna Leibzigi Instituudiga Warnemündes (IOW). Kokkuvõte. Uudis. 

 

*Oktoobris (2014) osales rahvusvaheline koordinaator ja üks Eesti BSP õpetaja Vilniuses 

toimuvad BSP õpetajate kontaktseminaril, kus ligi 50 õpetaja sünergias loodi 5 uut BSP 

koolidevahelist väikeprojekti ideed ja moodustati vastavad töögrupid. Uudis. 

 

*Novembris (2014) osales Eesti koordinaator UNESCO säästva arengu hariduse noorte 

konverentsil Jaapanis ja esitas oma ettekande sellele eelnenud rahvusvahelisel säästva arengu 

hariduse edendajate üldkoosolekul. Uudis. 

 

Perioodi rahastus allikateks olid (on): 

*2013-2014.aasta rahastus toetus Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projektile „The Baltic 

Sea Project (BSP) riiklikud ja rahvusvahelised tegevused 2013- 2014„ oli 62 784.65 eurot, 

millele lisandus 12 000 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumilt. 

*Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt on kinnitatud 2014-2015.aasta toetus projektile 

„The Baltic Sea Project (BSP) riiklikud ja rahvusvahelised tegevused 2014-2015“ summas 

33 632.48 eurot.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.936406916379782.1073741836.484956031524875&type=3
https://bsp.mineavasta.com/about/
http://bsp-science-of-changes.weebly.com/
https://www.facebook.com/events/681340641983598/
http://www.b-s-p.org/home/news/5960-bsp_1st_seed_money_meeting_for_eusbsr.html
http://www.cbss.org/sustainable-prosperous-region/egsd-baltic-21/gedy-siimenson-tartu-environmental-education-centre-presenting-bsp-science-link-at-the-10th-meeting-of-egsd-in-turku/
http://www.aspnetind.org/documents/Report_RICE_Project_ENG.pdf
http://bsp.teec.ee/maaratlemata/bsp-kogemuste-jagamine-kagu-aasias/
http://www.b-s-p.org/home/news/6072-45_bsp_teachers_started_5_new_school_project_ideas.html
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Keskkonnaharidusleht_talv_2014_EE_web.pdf


 

*Lisaks esitati Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitanud taotluse BSP rahvusvahelise 

konverentsi korraldamise jaoks (projekt „Baltic Sea Project - UNESCO koolide rahvusvaheline 

konverents 2015 „) summas 19 413.95 eurot. Oodatakse vastust. 

 

Tartu Keskkonnahariduse Keskus haldab ka kodulehti http://www.b-s-p.org/, 

http://bsp.teec.ee/,  https://www.facebook.com/unesco.bsp.  Lisanus konverentsi blogi, mida 

haldavad vabatahtlikud BSP noored ise: http://bsp-science-of-changes.weebly.com/ 

 

 

 

Aruande koostas Gedy Siimenson 

gedy.siimenson@teec.ee 

BSP üldkoordinaator  

Tartu Keskkonnahariduse Keskus 
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