

Soome - Eesti keskkonnaprojekt 2010
„Läänemereäärsete riikide loodus- ja tööstuskeskkonna võrdlus I“
04. -06.05.2010 toimus Helsinki Alppila yläasteen koulu ja Saue Gümnaasiumi õpilaste ühine
keskkonnalaager Soomes.
14 õpilast Saue Gümnaasiumi VII klassist osales juba rahvusvahelises keskkonnaprojektis.
Eesmärgiks: suurendada põhikooli õpilaste keskkonnateadlikkust ja ühendada teoreetiline õpe
praktiliste tegevustega. Arendada rahvusvaheliste ühistegevustega loovust, ettevõtlikkust ja
keeleoskust. Projekti käigus viidi läbi trammorienteerumine Helsingi linnaga tutvumiseks ja
keskkonnaseisundi hindamiseks. Soome majandusajaloo õppimiseks külastati Helsingi
Tehnikamuuseumi ja ülevaade koolisüsteemist saadi osalemisega õppetundides. Soome- Eesti
ühine loodusteaduslik uurimusõpe ja keskkonnakonverents viidi läbi Espoos, Nuuksio
rahvuspargis.
Projekti koordinaatorid Ulvi Urgard ja Maire Rabinovitš
Projekti rahastas Saue Linnavalitsus
„Saue Sõna“ nr 32 (327) 21. mai 2010 „ Alppila–Saue keskkonnalaager 2010“
 Eesti - Soome keskkonnaprojekt 2012
„Läänemereäärsete riikide loodus- ja tööstuskeskkonna võrdlus II“
17.-19.04.2012 toimus X Saue Gümnaasiumi ja Helsinki Alppila yläasteen koulu õpilaste
ühine keskkonnalaager Eestis.
Osales 19 Saue Gümnaasiumi IX klassside õpilast ja 19 sõpruskooli õpilast.
Eesmärgiks loodusteaduslike teoreetiliste teadmiste ühendamine praktilise tegevusega.
Saue Gümnaasiumi ümbruse ja linna tutvustamiseks toimus tahvelarvutitega orienteerumismäng, mille võitjaid autasustati keskkonnakonverentsil „Baltic Sea Challenge — Cities for
the Healthier Sea”. Koos külastati Põlevkivimaad- Eesti tähtsamat tööstuspiirkonda ja uuriti
sealset keskkonnaseisundit. Loodushariduslik keskkonnaõpe toimus Muraste looduskoolis.
2012.aastal tunnustas projekti EV Keskkonnaministeerium „ Aasta Keskkonnateoke 2012“
tänukirjaga
„Saue Gümnaasiumi keskkonnaprojekt sai kümneaastaseks“ 16. mai 2012 Eesti Elu.ee
„Saue Sõna“ nr 10 (371)18.05.2012
Projekti koordinaator Ulvi Urgard
Projekti rahastas Saue Linnavalitsus
 Soome - Eesti keskkonnaprojekt 2013
„Sõnum Soome lahe heaks I“
06.-08.05.2013 toimus Helsinki Alppila yläasteen koulu ja Saue Gümnaasiumi õpilaste ühine
keskkonnalaager Soomes.
Osalesid 7.a klassi õpilased traditsioonilises Alppila kooli - Saue kooli keskkonnaprojektis.
Koostöös sõpruskooli õpilastega võimaldas projekt keskkonnaalast uurimuslikku õpet, mis oli
atraktiivne, arendas keele- ja suhtlemisoskust. Projekti tegevuskava on välja töötatud eelmiste
projektide käigus ja sobib kasutamiseks ka teistele õpilastele nii Eestist kui Soomest.
Projekti koordinaatorid olid Ulvi Urgard ja Alexei Alexeev.
Projekti rahastas Saue Linnavalitsus ja EV Keskkonnaministeerium
 Eesti - Soome keskkonnaprojekt 2014
„Sõnum Soome lahe heaks II“
05.-07.05.2014 sõitsid Soome Helsinki Alppilan yläasten koulu 14 keskkonnaharidusliku
õppesuuna valinud põhikooli õpilast Eestisse. Eesmärgiks tundma õppida Soome lahe
ökosüsteemi läbi praktilise uurimusliku õppe Nõva maastikukaitsealal koos Saue
Gümnaasiumi 8.a klassi 19. õpilasega. Saadud uurimistulemused edastati kirjaliku
teaduskeelse sõnumina ja fotokollaažina Soome lahe heaks.
Projekti koordinaator Ulvi Urgard
„Saue Sõna“ 23. mai 2014 nr 10 (417)

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

 Soome-Eesti keskkonnaprojekt 2015
„Looduse muusika, mis ühendab“
18.-20.05.2015 toimus keskkonnaprojekt Soomes ja osalesid Saue Gümnaasiumi 2014.a 7.c
klass terves koosseisus ja Madis Voitk ning Mayrold Palumets 12. klassist. Nuuksio
rahvuspargis toimunud praktilised tegevused, tutvumismängud ja ühiskontsert keskendusid
keskkonnaprobleemidele, ühendasid erinevaid õppeaineid ning arendas sõprussuhteid nii
Soome kui Eesti õpilaste vahel.
Projekti koordinaatorid Ulvi Urgard, Maire Rabinovitš ja Alexei Alexeev
„Saue Sõna“ 5. juuni 2015 nr 14 (375)

