
 

Läänemere Projekti  (BSP) 2015.aasta tegevuste kokkuvõte 

UNESCO Rahvusliku Komitee, Keskkonnaameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 

ettepanekul koordineerib alates 2010. aasta veebruarist rahvusvahelise Läänemere Projekti 

(BSP) http://bsp.teec.ee/ tegevusi Eestis Tartu Keskkonnahariduse Keskus. Projekti 

koordineerimist rahastab SA KIK alates 2010. aasta septembrist ning 2012 aastast ka Haridus- 

ja Teadusministeerium. BSP projektis osaleb aktiivselt hetkel 25 Eesti kooli, neist 5 on ka 

UNESCO koolideks nimetatud. 

Projekti tegevused 2015 

Projekti 

tegevus 

Planeeritud väljund või 

tulemus 
Tegelik väljund või tulemus Aeg 

Eesti õpilaste ja 

õpetajate talvelaager 

Jänedal 

50 osalejat on omandanud uusi 

teadmisi Läänemerest ja 

Järvamaa loodusest, on sõlmitud 

uusi tutvusi koolide vahel. 

43 osalejat õppisid tundma Läänemere 

probleeme ja selle lahendamiseks 

kavandama teavitustegevusi BSP 

konverentsi raames. Õpiti õiglase 

kaubanduse seoseid merega, aga samuti 

seda, kust tuleb šokolaad ja missugused on 

Jaapani keskkonnaprobleemid. Selgeks said 

ka rabataimed ja rabavee omadused 

Järvamaal. Pildid, FB pildid, uudis. 

2015 

jaanuar 

Uudiskirja 

avaldamine 

BSP koolid, projekti vastu huvi 

tundnud asutused ning isikud 

saavad eksemplari uudiskirjast. 

Trükitakse 800 Newsletter'it. 

600 eksemplari jagatakse 9 riigi 

koolidele ja 

keskkonnaharidusega seotud 

asutustele ning 200 eksemplari 

jagatakse 2015.a. juunis 

toimuval BSP 

teaduskonverentsil. 

Trükiti 800 eksemplari ja trükised jaotati 

laiali BSP konverentsil, saadeti 

koostööpartneritele ja BSP koolidesse 9 

riigis, jagati erinevatel teavitusüritustel 

Eestis ning lisati ka veebiviktoriini 

auhindade juurde. Loe siit. 

2015 

oktoober 

Läänemerd tutvustav 

veebiviktoriin kõigile 

projektis osalevatele 

koolidele. 

550 osalejat 9-st erinevast riigist 

on omandanud oskused 

veebipõhiselt lahendada 

ülesandeid ja lugeda kriitiliselt 

internetis sisalduvat materjali. 

Õpetajate ja õpilaste soovil lükkasime 

veebiviktoriini kevadelt sügisele. Kuna sel 

aastal testisime veebiviktoriini täitmisajana 

2 kuu asemel 1 kuud, siis ilmselt seetõttu oli 

osalejaid ka vaid 203. Veebiviktoriini 

võitjad (20 parimat tulemust) said 

auhinnaks taaskasutatava Water Aid 

veepudeli, mille soetamisega toetasime 

Bangladeshi veeprojekti.Uudis.Tulemused. 

2015 

oktoober 

BSP Eesti 

arenduskoosolekute 

pidamine 

Kaasatud on eksperdid Eesti 

haridus- ja teadusasutustest. 

BSP leiab suuremat toetuspinda 

ja pakutavad õppematerjalid on 

integreeritavad 

üldhariduskoolide õppekavasse. 

Arenduskoosolekute tulemusena oleme BSP 

tegevuste edasises tegevuses tihedamini 

seotud ELF ja TÜ Mereinstituudi 

teadlastega. BSP puhul on tehtud edusamme 

ka sel määral, et 2015.a. sügisest osaleb 

Eesti koordinaator UNESCO ERK Nõukoja 

koosolekutel ja sidemed MTÜ Mondo 

vahendusel on viinud meid uute 

ühistegevuste mõtetele. BSP äpi 

arendusmõtteid arutatakse ka tulevikus 

HTM nõunikega ja püütakse edaspidigi 

 2015 

oktoober 

http://bsp.teec.ee/
http://bsp-science-of-changes.weebly.com/sharing-is-caring/bsp-winter-camp-in-estonia
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.962141310473009.1073741838.484956031524875&type=3
http://www.b-s-p.org/home/news/6091-the_1st_meeting_of_the_volunteer_students_to_organize_9th_international_bsp_conference_science_of_changes_.html
http://www.b-s-p.org/home/newsletter/6149-newsletter_2015.html
http://bsp.teec.ee/maaratlemata/bsp-rahvusvaheline-veebiviktoriin-on-avatud/
http://bsp.teec.ee/maaratlemata/bsp-veebiviktoriini-tulemused-2015/


leida sellistele äppidele haridusmaastikul 

kohta. 

Rahvusvaheline 

koordinaatorite 

nõupidamine 

Tallinnas  

3-päeva jooksul on 25 

koordinaatorit/õpetajat/projekti 

partnerit jaganud uusi 

metoodikaid, analüüsinud 

projekti eelnevat tegevus ja 

paika pannud edasised projekti 

eesmärgid. 

3-päeva jooksul tegelesid 24 osapoolt BSP 

arendamisega. Vaadati üle eelneva aasta 

tegevused ja pandi ühiselt paika suunad 

2015.a. tegevusteks. Jagati kogemusi ja 

kavandati üheskoos BSP konverentsi. 

Koordinaatorite kohtumine toimus jaanuar-

veebruar.Uudis. Lisaks tegevuskavas 

kirjeldatule osales BSP Eesti koordinaator 

ka rahvusvahelisel koordinaatorite 

koosolekul St. Peterburis. Uudis leitav siit. 

2015 

jaanuar-

veebruar 

Rahvusvahelise 

lõpukonverentsi 

„Scinece of 

Changes“ 

korraldamine 

Tallinnas 

190 osalejat (sh õpilased, 

õpetajad,koordinaatorid ja 

teadlased) on läbi töötubade 

täiendanud oma teadmisi ja 

oskusi Läänemere seire, 

uurimise ja mere seisundi 

parandamisest. Õpilased on 

saanud rahvusvahelise koostöö 

kogemuse ja julguse oma 

seisukohti väljendada. BSP 

rahvusvaheline koordineerimine 

on üle antud Venemaale. 

213 osalejat (sh õpilased, õpetajad, 

koordinaatorid, teadlased) osalesid BSP 

konverentsi töötubades ja omandasid oskusi 

improviseerimisest kui sateliitinfo 

lugemiseni. Konverentsi osalejaid oli 

rohkem kui arvatud ning soovijaid veel 

rohkem kui vastu võeti. Õpilaste 

kogemustest saab lugeda BSP konverentsi 

kodulehelt. Konverents sai Eesti 

Keskkonnabüroo Keskkonnateadliku 

konverentsi eripreemia. Konverents on 

esitatud ka Aasta Keskkonateo konkursile. 

Keskkonnaharidus.ee portaali artikkel. 

2015 

juuni 

Postkaartide 

kampaania „BSP 

post-crossing“ 

Postkaardid jaotatakse 

kõikidesse BSP koolidesse ja 

loendatakse Facebooki lehelt 

postitused. 

Postkaardid osutusid heaks viisiks, kuidas 

rahvast konverentsile kutsuda. Kuulutus, 

uudis. Siiski jäi postituste hulk Facebooki 

väikeseks, skeneerimise võimaluste 

puudumise jms asjaolude tõttu.  

2015 

jaanuar-

märts 

Eesti õpetajate ja 

õpilaste osalemine 

rahvusvahelistel BSP 

üritustel 

Eesti õpetajad ja õpilased 

saavad võimaluse osaleda 

vähemalt ühes rahvusvahelises 

laagris. 

Põnev praktiline õppepäev leidis aset 

Viimsis, Linda Metsaorg poolt korraldatud 

Merepäeva raames. 

Õpilased (5) osalesid Soome Meri-Pori 

laagris. 

2015 

septemb

er 

Loodusvaatlusete 

programmide ja 

digirakenduse 

arendamine 

 

Leida rahastus äpi 

arendusideede teostamiseks. 

Uurida õpetajatelt ja õpilastelt 

nende vajadusi äpp’i kasutamise 

osas. 

Äpp sai kasutusele võetud, et on vajalikud 

mitmed õpetajate seminarid, et kasutamine 

õpetajatele mugavaks ja arusaadavaks teha. 

Otsime uusi rahastus võimalusi. 

2015 

oktoober 

Erasmus+ ja Horisont 

2020 projektiideede 

täiendamine, 

taotluste esitamine 

 

Ideeks on uute tegevuste 

korraldamine, äpi arendamine ja 

BSP metoodikate arendamine ja 

levitamine. 

Esitatud sai ERASMUS+ Project, mis ei 

saanud kahjuks rahastust. HORISONT 2020 

projekt kujunes suurte partnerite arvu tõttu 

väga keerukaks ja jäi esitamata. Uue 

võimaluse leidsime Nordplus prohrammi 

vahendusel ja algatasime 

noortevahetusprojekti (kaasatud BSP kool 

Eestist, Taanist ja Rootsist ning kaasasime 

ka Islandi). Kodulehekülg. 

2015 

august 

 

 

 

Perioodi rahastus allikateks lisaks HTM toetusele olid (on): 

*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. Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus on summas 12000 eurot. 

 

http://www.b-s-p.org/home/news/6093-project_coordinators_meeting_january_2015.html
BSP%20rahvusvaheline%20koordinaatorite%20kohtumine%20St.%20Peterburis,%2015-17.11.2015
http://www.b-s-p.org/home/news/6191-what_was_going_on_at_the_9th_international_conference.html
:%20http:/bsp-science-of-changes.weebly.com/
http://www.tallinnatv.eu/index.php/uudised/uudislood/7044-2016-01-13-selgusid-mojukaimad-eestis-toimunud-konverentsid
http://bsp.teec.ee/maaratlemata/bsp-on-aasta-keskkonnateo-nominent/
http://www.keskkonnaharidus.ee/success_story/hea-kogemus-28-opilast-aitasid-korraldada-unesco-laanemere-projekti-konverentsi/
http://bsp.teec.ee/maaratlemata/bsp-postkaartide-saatmise-kampaania-we-are-connected/
http://www.b-s-p.org/home/news/6125-bsp_post-crossing_campaign_we_are_connected.html
http://bsp.teec.ee/maaratlemata/27-augustil-toimus-bsp-opetajate-ja-opilaste-seminar-viimsis/
http://nordplusjunior.wix.com/c-you-2


*Keskkonnainvesteeringute Keskuselt kinnitati BSP rahvusvahelise konverentsi korraldamise 

jaoks (projekt „Baltic Sea Project - UNESCO koolide rahvusvaheline konverents 2015„) 

summa 19 413.95 eurot.  

 

*Nordplus Junior programmi esitasime koos BSP partneritega Taanist ja Rootsist 

noortevahetuse projekti, kuhu kaasasime ka Islandilt Seljaskoli kooli. Projekti eelarve on 

54 000 eurot. Projekti raames toimub 4 noortevahetust, mille jooksul saab igast riigist teise riiki 

sõita 27 õpilast ning uurida piirkonna kultuuri ja keskkonda. Projekti kodulehekülg on meil 

samuti loodud: http://nordplusjunior.wix.com/c-you-2. Projekt kestab juulini 2016. 

 

 

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

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

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

millele otsime uusi jätkusuutlikke väljundeid. 

 

 

 

Aruande koostas  

 

Gedy Siimenson 

gedy.siimenson@teec.ee 

BSP Eesti tegevuste koordinaator  

SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus 
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