Lühikokkuvõte

Eesmärgid

Tegevused

Tulemused

Tänaseks on GLOBE 12-aastane tegutsemine Eestis andnud juba
esimeste vilistlaste näol kõrgkooli loodusteadusi õppivaid üliõpilasi,
kes aktiivselt osalavad keskonnaga seotud valdkondades. Suvised
õppelaagrid motiveerivad järjest uusi õpilasi tegelema
keskkonnamõõtmistega ja koostama uurimistöid.
1. Eesti GLOBE programmi jätkusuutlikkuse arendamine
2. Keskkonnateadlikkuse ja keskonnahoiakute kujundamine isikliku
uurimistegevuse kaudu.
3. Uute õpilaste väljaõpe ja motiveerimine teadustegevuseks ning Globe
12-aastaste mõõtmisridade jätkamiseks.
4. GLOBE programmi raames kogutavate keskkonnaandmete hariduslik
väärtustamine ja mõtestamine.
5. Võimaluse pakkumine koolidele rikastada õppetööd riikliku
õppekava läbivate teemade "keskkond" ja "infotehnoloogia"
valdkonnas.
6. Noorte keskonna-alase suhtluse edendamine.
7. Õpetajate motiveerimine keskonnaalase töö jätkamiseks, kogemuste
vahetamine.
8. GLOBE-iga liitunud vene õppekeelega koolide õpilaste ja õpetajate
väljaõpe ning koostöö arendamine eesti õpilaste ja õpetajatega.
9. Uute väljatöötatud GLOBE mõõtmiste õpetamine ja rakendamine
looduskeskkonnas.
10. GLOBE vilistlaste kaasamine keskkonnamõõtmiste arendamisse.
Ülikoolide spetsialistid õpetavad uute keskkonnamõõtmiste metoodikat.
Arendatakse õpilaste koostööoskusi ühise loodus-ekspeditsiooni käigus,
kus õpitakse süvitsi tundma kohaliku looduse iseärasusi ning neid kirje
GLOBE-koolide keskonnalaagri tulemusena õpivad nii GLOBE koolide
õpilased kui ka nende õpetajad süvitsi tundma Põhja-Eesti
looduskeskkonda, tuginedes rahvusvahelisele teaduslikule
uurimismetoodikale. Õppelaagri jooksul koguakse andmeid Keila valla
ümbruse ökosüsteemidest (jõgi, mets, meri jt.). Professionaalsete
kõrgkoolide spetsialistide juhendamisel tehtud praktilised tööd looduses
tõstavad nii õpilaste huvi kui ka neid juhendavate õpetajate
keskkonnahariduslikku kvalifikatsiooni ja motivatsiooni.
Keskkonnalaagri tulemuseks on GLOBE programmi raames kogutavate
keskkonnaandmete hariduslik väärtustamine ja GLOBE programmi
keskonnamõõtmiste järjepidevuse kindlustamine ja edasiarendamine.
GLOBE programmi kandepinna suurendamise eesmärgil osalevad
keskkonnalaagris ka 6 Kirde-Eesti venekeelse kooli õpilased, kes
saavad lisateavet keskkonnamõõtmiste iseloomust ja võimalustest.
GLOBE vilistlaste osalemine soodustab nende jätkuvat seotust
proektiga ning nende kujunemist tulevasteks GLOBE ekspertideks.
Kokkuvõttes suureneb GLOBE koolide õpilaste ja õpetajate vahendusel
suure hulga õpilaste (ja nende lähikondsete) keskkonnateadlikkus ning
säästev ning jätkusuutlik suhtumine looduskeskkonda.
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