
                        
 

                         
 

 

 

   

Kutsume üldhariduskoolide õppejuhte, loodus- ja täppisteaduste ainete õpetajaid ning klassiõpetajaid 
osalema üldhariduskoolide ja Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) koostööpäevale, mis toimuvad  
26. mail Tallinnas ja 9. juunil Tartus. Ürituse eesmärgiks on ettevõtte ja koolide omavahelise koostöö 
algatamine loodus- ja täppisteaduste (LLT) valdkonna ainete õpetamisel. 

Ettevõtete kaasamine õppetöösse aitab õpet viia õpilastele arusaadavamaks, näidata paremini teooria ja 
reaalse elu seoseid ning tutvustada erinevaid ameteid ja karjäärivõimalusi nagu eeldab õppekava. Eesti 
Teadusagentuur aitab koolide ja ettevõtete koostööd alustada. 

RMK hoida on pool Eesti metsadest ehk ¼ Eestimaast. Igapäevaselt tegeleb RMK metsanduse, looduskaitse 
ja looduses liikujatega. Soovime kaasa aidata, et üldharidusse jõuaks teadmised ja oskused biomajandusest 
– valdkonnast, mis võtab enda alla RMK erinevad rollid, aga on seotud ka nt tööstuse ja tootmise, 
kliimamuutuste jpm. RMK töötajatel peavad olema head teadmised nt matemaatikas, bioloogias, füüsikas 
jt valdkondadest, aga ka head üldoskused nagu meeskonnatöö ja suhtlemisoskus.  

Koostööpäeval arutamegi, kuidas RMK saab aidata täita õppekavaga seotud eesmärke ning rikastada 
tavapärast aineprogrammi. 

Koostööpäeva eesmärgid: 

- RMK poolt üldhariduskoolidele pakutava haridusliku sisu ja koolide vajaduste kokku viimine; 

- Anda osalejatele võimalus leida arutelude käigus sobivamad formaadid ettevõtte poolt pakutava 

käsitlemiseks ainetundides ja ideestik, kuidas oma koolis RMK poolt pakutavaid võimalusi hakata ellu 

viima. 

 

Päevakava 

11.30 

 

Kogunemine, kohv ja kerge eine. 

12.00 Seminaripäeva sissejuhatus. Koolide ja ettevõtete koostöö vajadus ja võimalused. 
RMK tegevused loodusõppes. Mis on biomajandus? 
Signe Ambre, Eesti Teadusagentuur; Kristi Parro ja Liina Karrofeldt, Riigimetsa 
Majandamise keskus 

12.30 Arutelu/rühmatöö – millised on koolide-poolsed vajadused ettevõtete kaasamisel. RMK 

sisuteemade ning õppematerjalide seostamine õppekavaga. 

14.00 Lõuna 

14.45 Arutelu/rühmatöö: tegevuskava koostamine ja töökorralduse planeerimine. (Millised on 

olulised töökorralduse valdkonnad, mis ainete õpetajaid soovitakse kaasata, millised 

teemad õppekavast valitakse esimeses järjekorras jne).  

16.00-16.30 Kokkuvõtted. Edasiste sammude kokkuleppimine  

  

Ootame osalema klassiõpetajaid, loodus- ja täppisteaduste ainete õpetajaid kõikidest kooliastmetest, 
õppejuhte ja õppealajuhatajaid. Osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine. Selleks, et päeva jooksul 
väljatöötatut koolis tulemuslikult rakendada, soovitame, et koostööpäeval osaleb koolist rohkem kui üks 
inimene. Koostööpäeval on võimalik osaleda kas 26. mail Tallinnas või 9. juunil Tartus. Päeva juht on 
Indrek Maripuu. Registreerumine toimub läbi teadusagentuuri veebilehe. 
Osalemine on tasuta, koostööpäeva toimumist finantseeritakse Euroopa Liidu Regionaalarengufondi 
TeaMe+ tegevustest. 
 
Lisainfo: 
Signe Ambre 
Eesti Teadusagentuur 
e-post: signe.ambre@etag.ee 
Tel 731 7356 

 

http://www.etag.ee/koostoo/koolide-ettevotete-koostoo/rmk/

