
 
 
 

 

Läänemere Projekti (BSP) 2016.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 28 Eesti kooli, neist 5 on ka 

UNESCO koolideks nimetatud. 

 

Projekti Planeeritud väljund või 

Tegelik väljund või tulemus 

tegevus tulemus               

BSP Eesti 

tegevuste 
koordineerimine 

BSP koordineerimine on õpetajatele sobilik (vastavalt koolide 

aruannetele). Korraldatud sai viktoriin, laager koos seminari 
osaga, osaleti UNESCO ERK nõukoja koosolekul, koostati 

aruanne. 

BSP koole on 32, nende seas 3 uut 

kooli liitus 2016.aastal, kuid 
aktiivseks saab lugeda 28 kooli. 

Digirakenduse 

arendamine 

Tartu Keskkonnahariduse Keskus haldab kodulehti 

http://www.b-s-p.org/, http://bsp.teec.ee/,  

https://www.facebook.com/unesco.bsp.  Lisandus konverentsi 

blogi http://bsp-science-of-changes.weebly.com/, millele otsime 

uusi jätkusuutlikke väljundeid (näiteks tulevase BSP konverentsi 

jaoks aastal 2018). / Digilahenduste arendamiseks (sh 

veebiviktoriini keskkonna haldamine, BSP vaatlusprogrammide 

veebiäpi arendamine) tellisime töid OÜ Walk ja Learn’ilt. 

Töökorras on 2 kodulehte, 1 

Facebooki leht, 1 konverentside 

leht. Arendamisel on BSP 

veebiäpp ning käivad 

läbirääkimised sisestatud andmete 

seostamiseks PlutoF süsteemi. 

Järgmine BSP veebiäpi arendamise 

koosolek toimub 27.jaanuaril 2017 

koos Taani partneritega Tartus. 

Õpilaste laager ja 

õpetajate 

seminar 

*Õpilaste laager ja õpetajate seminar toimusid samaaegselt 

parimal sobival ajal Raudsilla matkakompleksis, seega 

nimetasime üritust BSP koolide kokkutulekuks. Õpilaste poolt 
valmis ka video. Osales 30 õpilast ja 13 õpetajat. Õpetajate 

seminariosa jaoks tuli laagrisse külalisi ja õpetajaid juurde. / 

Nordplus Junior projekti vahendusel osalesid välismaistel 

väljasõitudel (laagrites) kokku 27 õpilast. / Koostöös MTÜ 

Mondoga korraldasin koolid jätkusuutliku arengu nädala oma 

koolis. Kandideeris 14 kooli ja tasuta töötubasid said 9 kooli 

(Tartu loodusmaja poolt pakutud töötubades osales 132 õpilast). 

Toimus 1 õpilaste laager koos 1 

õpetajate koostööseminariga, 3 

noortevahetust, 1 jätkusuutliku 
arengu nädala kampaania. 

Läänemere 

veebiviktoriin 

Viktoriinis, mis toimus 1.oktoober-30.november, osales 429 

õpilast 7-st erinevast riigist. Eesti kodulehekülje uudis ja 

rahvusvaheline uudis. 

Toimus 1 viktoriin, osalejaid oli 

429. 

Jõevaatluse 

programmi 

arendamine 

Programmi sisu on uuenenud, kuid ootab ülevaatamist ja 

täiendamist rahvusvaheliselt. *Kuna programmiuuendusprotsess 

on pikaajaline, sest konsulteerima peab ka rahvusvaheliste 
partneritega, siis uuendatud programm tuleb kasutusele alles 

peale aprillis 2017 toimuvad rahvusvaheliste koordinaatorite 

kohtumist. 

Järgmine programmi arendamise 

koosolek (rahvusvaheliste 

koordinaatorite kohtumine) toimub 
27.-30.04 Riias. 

Osalemine 

rahvusvahelistel 

üritustel 

Lihula Gümnaasiumi õpetaja ja 2 õpilast osalesid Poola BSP 

laagris. / Raudsilla BSP laagri ja õpetajate seminari sõidukulud. / 

Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpetaja ja 3 õpilast 

osalesid 29.novembril Peterburi õpilaskonverentsil „Water 

quality“./ BSP koordinaator tutvustas BSP tegevusi Lõuna-Korea 

UNESCO töölaagris.* Lõuna-Korea sõit ei olnud aasta alguses 

teada, vaid pakkumine tehti UNESCO ERK poolt hiljem. / BSP 

koordinaatori osalemine UNESCO ERK nõukoja töös. 

Välislaagrites said osaleda kokku 5 

õpilast ja 2 õpetajat ning riiklik 

koordinaator tutvustas BSP 

võrgustiku tööd, huviharidust ja 

Eesti rannikute olukorda 

rahvusvahelisele seltskonnale. 

 

http://bsp.teec.ee/
https://goo.gl/forms/q9d3MGXRraGKPQfv2
https://goo.gl/forms/q9d3MGXRraGKPQfv2
http://www.b-s-p.org/home/news/6256-bsp_webquiz_2016_results_and_correct_answers.html
https://www.facebook.com/unesco.bsp/videos/vb.484956031524875/1298932840127186/?type=2&theater
https://www.facebook.com/unesco.bsp/videos/vb.484956031524875/1298932840127186/?type=2&theater
http://www.b-s-p.org/
http://bsp.teec.ee/
https://www.facebook.com/unesco.bsp
http://bsp-science-of-changes.weebly.com/
http://bsp.teec.ee/maaratlemata/laanemere-projekti-koolide-kokkutulek-raudsillal/
https://www.facebook.com/unesco.bsp/videos/vb.484956031524875/1298932840127186/?type=2&theater
http://nordplusjunior.wixsite.com/c-you-2
http://nordplusjunior.wixsite.com/c-you-2
http://www.maailmakool.ee/korralda-koolis-jatkusuutliku-arengu-paev/
http://bsp.teec.ee/maaratlemata/bsp-veebiviktoriini-tulemused-ja-ooged-vastused/
http://www.b-s-p.org/home/news/6256-bsp_webquiz_2016_results_and_correct_answers.html
http://bsp.teec.ee/maaratlemata/bsp-rahvusvaheline-laager-poolas-miedzyzdroje-linnas-5-9-septembril-2016/
http://bsp.teec.ee/maaratlemata/bsp-rahvusvaheline-laager-poolas-miedzyzdroje-linnas-5-9-septembril-2016/
http://bsp.teec.ee/maaratlemata/peterburi-opilaskonverentsil-water-quality/
http://www.unesco.or.kr/upload/data_center/2016%20%EC%9B%8C%ED%81%AC%EC%BA%A0%ED%94%84%20%ED%99%9C%EB%8F%99%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C.pdf
http://www.unesco.or.kr/upload/data_center/2016%20%EC%9B%8C%ED%81%AC%EC%BA%A0%ED%94%84%20%ED%99%9C%EB%8F%99%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C.pdf


*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. 
 
Perioodil riiklike rahastusallikaid lisaks HTM toetusele ei olnud.  
 
 
Aruande koostas 

 

Gedy Siimenson 

gedy.siimenson@teec.ee 

BSP Eesti tegevuste koordinaator 

SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus 
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