
 
 
 

 

Läänemere Projekti (BSP) 2017.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 34 Eesti kooli, neist 5 on ka UNESCO koolideks 

nimetatud. 

 

Projekti tegevus Planeeritud väljund või tulemus  Tegelik väljund või tulemus 

BSP koordineerimine  

BSP koordineerimine on hea (vastavalt õpetajate 

tagasisidele), korraldatud on veebiviktoriin, 
koostatud on vajalikud aruanded, toimub parem 

kommunikatsioon UNESCO ERK’iga, liitunud on 

2 uut kooli. Et tegevusteks veidi rohkem raha jääks 

oli koordinaator valmis eelarvesse kirjutatud 

töötasu summat vähendama. 

Koordineerimine on hea, rohkem rõhuda 

järgmisel aastal koolidevahelisele suhtlusele ja 
sõpruskoolide leidmisele ning 

programmijuhtide aktiviseerimisele. Järgmisel 

aastal keskendutakse ka rohkem 

rahvusvaheliste suhete hoidmisele, seega 

järgmisel aastal on töötasu taas kõrgem. 

Digilahendused 

Veebilehe haldamine, loodusvaatlus-programmide 

digilahenduste arendamine, veebiviktoriini 

keskkonna haldamine. Programmide arendamiseks 

oli vaja rakendada programmijuhid ning selleks 

taotlesime täiendavalt HTM-ilt toetust detsembris 

2017. 

Programmide digilahenduste süsteem on 

kavandatud ja vajab elluviimnist PlutoF 

süsteemis ning tulevasi õpetajakoolitusi. 

Veebileht ja viktoriinikeskkond on üle antud 

BSP koordinaatori haldusesse. 

Programmijuhtidega on tehtud lepingud 

programmide arendamiseks. 

2-päevane suvelaager 40-le 

osalejale 
Laager toimus Eru Lahe Rannarahva Seltsiga 

koostöös Purekkaril. Artikli leiab siit. 

Osalevaid õpilasi oli 23, õpetajaid 10 ning 

programmijuhte, koordinaatoreid 7. 

1-päevane õpetajate seminar 25-

le osalejale 

Esimene õpetajate seminar toimus Aegnal 
koostöös Tallinna Keskkonnaametiga, mistõttu 

olid kulud väikesed. Saime teha UNESCO 

ühendkoolidele ühisseminari, mis toimus koostöös 

MTÜ Mondo ja UNESCO ERK’iga ning otseseid 

kulusid meile ei tekkinudki. 

Seminar Aegnal tõi kohale 20 õpetajat ning viis 

nad kokku 5 giidi/juhendaja või ekskursiooni 

läbiviiva inimesega. 

Rahvusvaheline Läänemere-

teemaline veebiviktoriin 
Kuulutati välja veidi hiljem kui plaaniti, aga 

osalejate arv oli aastate suurim. 
Osales 808 õpilast. 

Rahvusvahelised üritused 

Taotlesime täiendavat toetust, et tasuda 2018.aasta 

BSP suurkonverentsi osalustasud ning osalejatele 

korraldada sõit Saksamaale. Samuti toimus 

koordinaatorite täiendav kohtumine Vilniuses, 

milleks samuti eelarvest puudu jäi. 

Koordinaatori sõit Vilniusesse toimus. Samuti 

sai tehtud ettemakse reisikorralduseks 

Saksamaale ning tasutud osalustasud 

2018.aasta konverentsi eest. Õpilased osalesid 

Taani laagris. 
 
 
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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