
ELUSLOODUS JA KAUBANDUS  
(CITES)

LÜHITUTVUSTUS: Õppeprogrammis osalejad 
saavad infot ohustatud liikide kaitseks sõlmitud 
rahvusvahelisest kokkuleppest  seoses 
kaubandusega. (Washingtoni konventsioon, CITES)

Õpilased läbivad “tollitöötaja kiirkursuse” CITESi 
erinevate valdkondade osas (lemmiklooma-
kaubandus, jaht, toit, meditsiin, ilu- ja luksustooted 
jne), seejärel kehastuvad tollitöötajateks. Praktilise 
tööna hinnatakse  “tollis” reisikottide sisu CITESi 
kriteeriumide alusel. Kasutuses on reisidelt toodud 
päris asjad. „Tollitöö“ tulemusi tutvustatakse teistele 
rühmadele.

EESMÄRK: Õpilane

•  teab CITESi  eesmärke ja toimimise põhimõtteid

•  mõistab ja oskab prognoosida enda otsuste 
tagajärgi

•  väärtustab elustiku mitmekesisust ja säästvat 
eluviisi

SIHTRÜHM:  9. – 12. klass

ÕPPE KEEL: eesti keel

RÜHMA SUURUS: kuni 24 õpilast

KESTUS: 3 akadeemilist tundi

SEOS ÕPPEKAVAGA:  

Programm toetab järgmiste õpitulemuste 
saavutamist:

•  väärtustab bioloogiaalaseid teadmisi, oskusi 
ning hoiakuid loodusteadusliku ja tehnoloogiaalase 
kirjaoskuse oluliste komponentidena ning on 
sisemiselt motiveeritud elukestvaks õppeks

•  suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, 
väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning 
vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; 

•  oskab langetada looduse ja sotsiaalkeskkonnaga 
seotud kompetentseid otsuseid ning prognoosida 
otsuste tagajärgi; 

•  kasutab erinevaid bioloogiaalase, sh elektroonilise 
info allikaid, analüüsib, sünteesib ja hindab 



kriitiliselt neis sisalduvat teavet ning rakendab seda 
tulemuslikult eluslooduse objektide ja protsesside 
selgitamisel ning probleemide lahendamisel; 

•  on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud 
elukutsetest ning rakendab bioloogiateadmisi ja 
-oskusi karjääri planeerides.

TOIMUMISKOHT: Tartu loodusmaja õpperuum, 
talveaed, lemmikloomatuba

VAHENDID: esitlustehnika, õppematerjalide mapid, 
õpilaste telefonid, töölehed, lauakaal, 4 „reisikotti“ 
suveniiride jms.

PROGRAMMI ÜLESEHITUS:

1. Sissejuhatus

Tutvustatakse programmi eesmärki ja õppetöö käiku.

2. Töö käik 

•  Esitlus  Washingtoni konventsiooni eesmärkidest  
ja olemusest

•  „Tollitöötaja kiirkursus“ – iseseisev töö kirjalike 
materjalidega, töölehtede täitmine. Töö toimub 

neljas rühmas erinevatel teemadel.

•  Moodustame tollitöötajate meeskonnad, 
kehastume uueks rolliks.

•  „Reisikottide“ sisu hindamine CITESi kriteeriumitest 
lähtudes. Otsustatakse kas määratud esemed nö 
lubada, konfiskeerida või saata ekspertiisi.

•  Otsuste tutvustamine ja põhjendamine  teistele 
rühmadele. Juhendaja kommentaarid.

•  Loomatoa külastus, et tutvuda lemmikloomadega, 
kes on CITESi nimekirjades.

3. Kokkuvõte

Kokkuvõttev arutelu. Vajadusel tagasiside täitmine.

JUHENDAJAD:

Tiina Lilleleht (TÜ bioloog/bioloogia-keemia õpetaja; 
Tartu loodusmaja õpetaja, programmi autor)

Aire Orula (EMÜ põllumajandussaaduste tootmine 
ja turustamine; Luua Metsanduskool retkejuhtimine; 
Tartu loodusmaja õpetaja)

TARTU LOODUSMAJA – TEEVIIT LOODUSE JUURDE


