SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse
arengukava 2016-2021

1

Sisukord
Üldinfo .......................................................................................................................................................... 3
Struktuur ja juhtimine .................................................................................................................................. 4
Missioon, visioon ja väärtused ..................................................................................................................... 4
Eelmise arengukava täitmine 2010-2015 ..................................................................................................... 5
Olemasolev olukord ..................................................................................................................................... 6
Sihid aastaks 2021 ........................................................................................................................................ 7
Tegevuskavad ............................................................................................................................................... 7
HUVIKOOL............................................................................................................................................. 7
ÕPPEPROGRAMMID ............................................................................................................................. 8
TEENUSED, KOOLITUSED, AVALIKUD ÜRITUSED .................................................................................. 9
JUHTIMINE JA HALDUS ....................................................................................................................... 10
KOMMUNIKATSIOON ......................................................................................................................... 10
Arengukava hindamine............................................................................................................................... 11

2

Üldinfo
Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus on asutatud 8. aprillil 2002. aastal.
Asutajaid on 8:
Tartu linn,

MTÜ Peipsi Koostöö Keskus

Eesti Maaülikool,

MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing

AS Tartu Veevärk,

MTÜ Eesti Roheline Liikumine,

SA Eestimaa Looduse Fond,

MTÜ Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering

Tartu Keskkonnahariduse Keskus tegutseb Tartus kesklinna ja Karlova linnaosa piiril asuvas Tartu
loodusmajas. Teeninduspiirkonnaks on eelkõige Tartu linn ja maakond, kuid mõju ulatub üle Eesti.
Oleme avatud igatasandiliseks koostööks, mis ei lähe vastuollu meie põhikirjaliste eesmärkidega:
lastele, noortele ja täiskasvanutele loodus- ja keskkonnaalase hariduse jagamine; võimaluste pakkumine
keskkonnaalase huvihariduse omandamiseks; keskkonnaalase teabe jagamine ning keskkonnasäästliku
mõtteviisi tutvustamine ja levitamine.
Reageerime paindlikult ühiskonnas toimuvatele muutustele, olles samas järjekindlad oma põhimõtete
rakendamisel ja eesmärkide elluviimisel. Meil on aktiivne hoiak ühiskonnas toimuvate protsesside ja
arengute suunamisel, keskkonnahoidlike väärtushinnangute ja hoiakute kujundamisel.
2013.aasta juunis valmis Tartus uus loodusmaja ning Tartu linnavalitsus andis keskkonnahariduse
keskusele 10 aastaks kasutada Lille 10 kinnistu ja sellel paikneva Tartu loodusmaja.
Tartu loodusmaja planeeriti ja ehitati sihtasutuse ja Tartu linnavalituse tihedas koostöös
keskkonnahariduse vajadustele vastava hoonena ja selle esmane kasutusfunktsioon on
keskkonnahariduslik tegevus. Uus loodusmaja valmis ajalooliselt olulisele kohale, Lille 10 kinnistule, kus
1953.aastal alustas tegevust Tartu noorte naturalistide jaam, mis pani aluse regulaarsele koolivälisele
loodusharidusele Tartus ja mille järjepidevuse kandja on praegune Tartu loodusmaja. Projekti juhtis
Tartu linnavalitsus, ehitustööd finantseeriti Euroopa Regionaalarengufondi toel meetme
„Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine” raames. Energiasäästliku loodusmaja (≈1500 m2) ja
pargis avatud õpikeskkonna (≈10 000 m2) väljaehitamine maksis 3,1 milj eurot.
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Struktuur ja juhtimine

Sihtasutust juhib nõukogu, milles on 8 liiget. Juhatus on üheliikmeline. Igapäevast tegevust
korraldab sihtasutuse juhataja. Töötajad on kaasatud juhtimisse loodusmaja nõukoja kaudu.
Nõukoda on aktiivne töögrupp, kelle ülesanne on seada eesmärke igas tegevusvaldkonnas ning
hoida organisastiooni terviklikkust ja valdkondade omavahelist seotust. Nõukoja liikmeteks on
valdkondade juhid – huvikooli direktor, haridusprogrammide juht, finantsjuht, haldusjuht,
koolitusjuht, infopunkti juht – ja õpetajate esindajad. Nõukoja tegevust juhib sihtasutuse juhataja.

Missioon, visioon ja väärtused
Missioon
Kujundame loodushariduse kaudu keskkonnasõbralikku mõtteviisi.
Visioon
Tartu loodusmaja on
•
•
•

Eesti juhtiv keskkonnahariduse keskus
Loodusteadusliku huvihariduse ja keskkonnahariduse kompetentsikeskus
Tartu tuntuim loodusväärtusi tutvustav külastuskeskus

Põhiväärtused
•

Keskkonnasõbralikkus. Väärtustame looduse mitmekesisust ja puhast elukeskkonda, tegutseme
keskkonnateadlikult ja vastutustundlikult.

•

Hoolivus. Hoolime loodusest ja inimesest selle osana. Oleme sõbralikud, märkame üksteist ja
hoolime ka iseendast.

•

Avatus. Oleme paindlikud ja avatud uutele ideedele ja koostööle. Usume, et suudame maailma
paremaks muuta.
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Eelmise arengukava täitmine 2010-2015
Valdkond

Eesmärk arengukavas 2010-2015

Tulemus 2015

Huvikool

Õpilaste arv 700

Õpilaste arv 758

Haridusprogrammid

Aktiivõppe programmid on olemas
kõikidele kooliastmetele

Olemas on õppeprogrammid
kooliastmete kaupa:
alushariduses 9 programmi
I kooliastmes 9 programmi
II kooliastmes 10 programmi
III kooliastmes 9 programmi
Gümnaasiumile 9 programmi

Pooled Tartumaa koolid saavad
osaleda meie programmides

Kõik Tartu linna koolid saavad
osaleda meie õppeprogrammides

Koolituskeskus

1000 koolitatavat aastas

1241 koolitatavat aastas

Keskkonnainfopunkt

Infolistiga liitunuid 1100

Infolistis on 1414 liiget

Avalikud üritused

20 näitust aastas

30 näitust

Osaleb 25 000 inimest aastas

Osales 25 800 inimest
Valminud on uus Tartu loodusmaja

Oma tegevuste planeerimisel ja elluviimisel oleme fookuses hoidnud:
•

Sihtgruppi – lapsed ja lastega tegelevad täiskasvanud, st õpetajad, lapsevanemad, pered.

•

Looduse tundmise õpetamist, sest loodusest hoolimine algab selle tundmaõppimisest.

•

Laste kaudu täiskasvanute keskkonnakäitumise mõjutamist.

•

Vastutustundlikku tegutsemist enda eeskuju kaudu.

•

Keskkonnahariduse jätkusuutlikkust ja seda, et meie tegevused ei jääks ühekordseteks
projektideks.

Millised muutused oleme käima lükanud, milliste muutuste eest seisnud?
•

Üldhariduse õppekava täiendavad loodus- ja keskkonnateemalised aktiivõppeprogrammid
väljaspool klassiruumi on leidnud koha koolide õppekavades. Need on aktsepteeritud nii
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keskkonnaministeeriumi kui teadus- ja haridusministeeriumi poolt. Toimib üle-eestiline koostöö
koolide ja hariduskeskuste vahel.
•

Eestis toimuvad Keskkonnaameti juhtimisel regulaarselt keskkonnahariduse konverentsid.
Esimene üle-eestiline keskkonnahariduse konverents toimus 2008.a Käärikul Tartu
Keskkonnahariduse Keskuse eestvedamisel.

•

Keskkonnahariduse keskuse toimimise mudel, multifunktsionaalne keskus – haridus,
huviharidus, koolitused, infopunkt – on olnud eeskujuks teiste keskuste loomisel nii Eestis kui
mujal.

•

Oleme üle-eestilise loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna huviharidusega
tegelejate katusorganisatsiooni Eesti Teadushuvihariduse Liit asutajaliige 28.jaanuarist 2016.

Olemasolev olukord
Sihtasutus asutati 2002.a loodushuvihariduse “päästmiseks” ja Lille tänavale uue Tartu loodusmaja
ehitamiseks. Tartu loodusmaja on valmis ja siin toimuvad keskkonnahariduslikud tegevused igale eale.
Tartu loodusmaja huvikool on tugev ja arenev. Tegutseb eelkool, toimuvad erivajadustega laste
huviringid, toimib koostöö üldhariduskoolidega. Huvikoolis õpib igal aastal 600-800 last.
Loodusõppeprogrammid väljaspool klassiruumi ning õuesõppe metoodika on riiklikul tasandil omaks
võetud ja koolidesse ning õppekavadesse lõimitud. Olemas on riiklik portaal, mis koondab üle-eestiliselt
keskkonnahariduslikku infot: http://www.keskkonnaharidus.ee/ Loodusmajas on välja töötatud 50
erinevat loodus- ja keskkonnateemalist aktiivõppeprogrammi kõikidele õppeastmetele (alusharidusest
gümnaasiumini), mida saavad tellida kõik Eesi haridusasutused. Tartu linnavalitsusega on sõlmitud
leping Tartu linna koolidele loodusainetes aktiivõppeprogrammide pakkumiseks kuni 2017.aastani.
Ühiselt on sõnastatud loodusmaja keskkonnapoliitika, jälgime ja mõõdame keskkonnamõju. Koostamisel
on keskkonna tegevuskava loodusmaja keskkonnamõju jälgimiseks ja vähendamiseks.
Oleme avatud külastajatele aastaringselt, lastega peredele on erinevaid tegevusi pakkuv avastusrada ja
saab rentida loodusmaja ruume teemasündmusteks ja üritusteks.
Tartu Keskkonnahariduse Keskus kuulub UNESCO koolide säästva arengu projekti (the Baltic Sea Project
- BSP) rahvusvahelisesse võrgustikku ja omab juhtivat rolli Eestis tegevuste koordineerimisel. 2012-2015
olime BSP võrgustiku rahvusvaheline koordinaator.
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Sihid aastaks 2021
Meie moto: Tartu loodusmaja – teeviit looduse juurde.
Iga tartlane teab Tartu loodusmaja. See, kes on siin käinud, tuleb rõõmuga tagasi.
Valdkond

Eesmärk 2021

Huvikool

Loodusmaja huviringid on laste seas populaarsed. Siit saadav
loodusteaduslik haridus on hinnatud ka üld- ja kõrgharidusasutuste poolt.
Meie huvikool on loodusteadusliku huvihariduse kompetentsikeskus.

Õppeprogrammid

Looduse ja keskkonnateemalised aktiivõppeprogrammid on leidnud oma
kindla koha haridusasutuste õppekavades (lasteaiad, põhikoolid,
gümnaasiumid ja kutsehariduskeskused).
Meie õppeprogrammid on omanäolised, väga hästi juhendatud,
metoodiliselt disainitud, jätkusuutlikult rahastatud.

Teenused, koolitused,
avalikud üritused

Meie teenused on keskkonnasõbralikud, loodusteemalised, harivad ja
tuntud väga hea kvaliteedi poolest. Pakume keskkonnahariduslikke
tegevusi igale eale.

Kommunikatsioon

Tartu loodusmaja on tuntud sõbraliku, targa ja avatud organisatsioonina.

Juhtimine ja haldus

Tartu loodusmaja on tuntud keskkonnasäästlikult ja jätkusuutlikult
majandava asutuse näidismudelina.

Tegevuskavad
HUVIKOOL
Loodusmaja huviringid on laste seas populaarsed ja siin saadav loodusteaduslik haridus on
hinnatud ka teiste haridusasutuste poolt. Meie huvikool on loodusteadusliku huvihariduse
kompetentsikeskus.
Tegevused
Mõõdikud
Tähtaeg
Teha rohkem koostööd Tartu üldhariduskoolidega.
Huviringides osalemist
2021
arvestavad oma õpilaste
õppetöö osana kõik Tartu linna
koolid.
Toetada õpilasi uurimis- ja loovtööde koostamisel.
Üle aasta esitatakse konkursile
2017
Leida rahastus või motivatsioonipakett õpilaste
loodusmaja õpilaste poolt
uurimis- ja loovtööde juhendajatele.
vähemalt 1 keskkonnaalane
loov- või uurimustöö. Iga
loodusmaja õpetaja juhendab
vähemalt 1 loov- või
uurimistööd aastas.
Suurendada huviringide hulka eelkooliealistele
Huvikoolil on eelkool, kus käib
2021
lastele.
200 last.
Arendada välja 2 õppesuunda: Loodus ja
Huvikoolis on 2 õppesuunda:
2019
Tehnoloogia.
loodussuunal 500 last,
tehnoloogiasuunal 100 last.
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Kaasata õppetöösse rohkem teadusasutusi ja
keskkonnavaldkonna praktikuid: ülikoole,
kutsehariduskeskusi, ettevõtteid, sh taas- ja
uuskasutuskeskused, keskkonnasõbralikud ja innovaatilised ettevõtted.
Arendada välja loodushariduse süsteem hariduslike
erivajadustega (HEV) õpilastele
Suurendada koostööd ülikoolidega ja võtta vastu
praktikante.

Korraldada koolitusi ja kogemuste vahetusi
huviringide õpetajatele (praktikult praktikule,
waldorfkoolide kogemused, tihedam koostöö Pärnu
ja Tallinna looduskoolidega ja teiste
keskkonnahariduskeskustega üle Eesti)
Tõsta õpetajate kvalifikatsiooni ja motivatsiooni

Huvikool on liitunud teadus- ja
tehnoloogiapaktiga, kus on
fikseeritud koostöö erinevate
asutustega.

2017

Loodusmajas töötavad
spetsiaalsed huviringid HEV
õpilastele (kuni 6 õpilast ringis).
Koostöös on välja töötatud
huvikooli õpetajate
metoodikaalane koolitus. Igal
aastal osaleb huvikooli juures 4
praktikanti.
Toimuvad regulaarselt
sisekoolitused ja kõik õpetajad
osalevad vähemalt 1 kord
aastas oma valdkonna
konverentsil, koolitusel või
seminaril.
Huvikooli õpetajad on erialase
kõrgharidusega ja osalevad igal
aastal aktiivselt erialastel
täiendkoolitustel ja
konverentsidel. Kõrge
kvalifikatsiooniga õpetajad
saavad üldhariduskooli
õpetajatega võrdväärset
töötasu.

2017

2018

2018

2021

ÕPPEPROGRAMMID
Loodusmaja õppeprogrammid on leidnud oma kindla koha haridusasutuste õppekavades. Meie
õppeprogrammid on omanäolised, väga hästi juhendatud, metoodiliselt disainitud, jätkusuutlikult
rahastatud. Osalejate tagasiside on püsivalt väga hea.
Tegevused
Mõõdikud
Tähtaeg
Arendame alushariduse programme:
Õppeprogrammide hulk on
2021
lasteaedade programmid keskenduvad looduse
suurenenud 8-lt 16-ni.
tunnetamisele, loovuse ja sotsiaalsete oskuste
Programmide kirjeldused ja
arendamisele.
juhendid on ühtselt ja
metoodiliselt disainitud.
Arendame põhihariduse programme:
Kõik õppeprogrammid on
2018
põhikoolide programmid arendavad
uuendatud. Programmide
keskkonnateadlikkust, sotsiaalseid pädevusi, IT
kirjeldused ja juhendid on
oskusi; on suunatud koolis omandatud õppeainete
ühtselt ja metoodiliselt
lõimimisele, teadmiste rakendamisele ning seovad
disainitud.
keskkonnateemad reaalse eluga.
Arendame gümnaasiumi programme:
Õppeprogrammide hulk on
2019
gümnaasiumidele töötame välja õppeprogrammid,
suurenenud 3-lt 10-ni.
mis võimaldavad jätkusuutlikku arengut toetavate
Programmide kirjeldused ja
teadmiste, hoiakute ja väärtushinnangute
juhendid on ühtselt ja
kujunemist, on teaduspõhised ja annavad kogemusi metoodiliselt disainitud.
tehnoloogiate rakendamisest majanduses.
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Programmid arendavad allikakriitilisust, globaalse ja
kohaliku otsustuse seoseid.
Arendame õppeprogramme kutsekoolidele koostöös
kutseõppeasutustega.

Koostame loodus- ja tehnoloogiaalast kutse- ja
kõrgharidust tutvustava programmi lõpuklasside
õpilastele koostöös kõrgkoolide ja
kutseõppeasutustega.
On koostatud ja pakume programmide pakette
koostöös teiste asutustega (Nt Ahhaa, TÜ
muuseumid, EOÜ, ERM jt)
Arendame, koolitame, motiveerime
õppeprogrammide juhendajaid. Laiendame
juhendajate võrgustikku.

Kutseõppeasutuste õpilastel on
võimalik osaleda 10-s erialale
vastavas keskkonnateemalises
programmis.
Iga Tartu gümnasist saab
osaleda vähemalt 1 kord
tutvustaval programmil.

2021

Olemas on 6 õppeprogrammide
koostööpaketti kooliastmete
kaupa.
Juhendajate võrgustikus on
pidevalt 12 aktiivset juhendajat.
Olemas on püsivalt kõrge
kvaliteediga õppeprogrammide
sisu, juhendamine ja õppevara.

2021

2021

2017

TEENUSED, KOOLITUSED, AVALIKUD ÜRITUSED
Meie teenused, koolitused ja üritused on keskkonnasõbralikud, loodusteemalised, harivad ja
tuntud väga hea kvaliteedi poolest. Pakume keskkonnahariduslikke tegevusi igale eale.
Tegevused
Mõõdikud
Tähtaeg
Loome juurde kvaliteetseid keskkonnaharidusliku
Olemas on 6 õpituba, 2
2018
lisaväärtusega teenuseid: õpitoad ja avastusretked
temaatilist ekskursiooni, igal
loodusmajas, ekskursioonid looduses jms, mida on
aastaajal erinev avastusretk.
võimalik tellida erinevate ürituste (konverentsid,
sünnipäevad, seminarid jms) juurde.
Töötame välja koolitused erinevatele sihtrühmadele Olemas on loodus- ja
2017
(üksikisikud, pered, õpetajad, organisatsioonid)
keskkonnaalaste koolituste ja
looduse, keskkonna ja säästva eluviisi teemadel.
kursuste kava üksikisikutele.
Olemas on metoodilise
2018
nõustamise teenus või koolitus
keskkonnahariduse
spetsialistidele.
Olemas on koolitused
2018
õpetajatele, sh huvihariduse
õpetajatele
Töötame välja rohelise kontori teemalise koolituse
Olemas on rohelise kontori
2017
organisatsioonidele ja haridusasutustele
teemaline koolitus, mis põhineb
meie kogemusel.
Korraldame regulaarselt perepäevi.
Tähistame igal aastal avaliku
2016,
üritusena isadepäeva,
pidevalt
emadepäeva, vanavanemate
päeva. Toimuvad perede
loodushommikud.
Korraldame regulaarselt avalikke looduse- ja
Igal aastal toimub vähemalt 6
2016,
keskkonnateemalisi üritusi, ööretki.
avalikku üritust, kus osaleb
pidevalt
kokku 1200 inimest
Arendame peredele mõeldud avastusterada
Igal aastal on uus avastusrada.
2017
loodusmajas ja selle ümber.
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Korraldame eakate looduskooli, mis pakub eakatele
keskkonnaalast tegevust ja haridust mitmekesiste
tegevuste näol.

Toimib looduskool või
klubiüritused. Tähistatud on
terviserada.

JUHTIMINE JA HALDUS
Tartu loodusmaja on tuntud keskkonnasäästlikult ja jätkusuutlikult majandava asutuse
näidismudelina.
Tegevused
Mõõdikud
Rakendame keskkonnajuhtimissüsteemi.
Olemas on Euroopa Rohelise
Kontori (EGO) tunnistus.
Olemas on EMAS sertifikaat.
Teeme loodusmajale energiaauditi .
Audit tehtud.
Täiendame päikesepaneelide hulka.
Katusel toodavad elektrit 16
päikesepaneeli.
Mõõdame loodusmaja keskkonnamõju,
Tulemused on avalikult
visualiseerime ja avalikustame tulemused.
vaadeldavad infopunkti ekraanil
ja loodusmaja kodulehel.
Paneme maja ees olevatele teeradadele kõvakatted, Maja ümbritsevatel teeradadel
et kaitsta kulumise eest maja parkettpõrandaid.
on kõvakatted.
Säilitame pargis loodusliku elurikkuse.
Mõõdetud on pargi elurikkus.
Elurikkus pargis on säilinud või
suurenenud.
Arendame loodusmaja ümbrust ja parki
Olemas on pargi arenduse
keskkonnaharidusliku info ja eksponaatidega.
kontseptsioon
Otsime võimalusi sadevee suuremaks kasutamiseks. Projekteeritud on võimalus
sadevee kasutamiseks
tualettides.
KOMMUNIKATSIOON
Tartu loodusmaja on tuntud sõbraliku, targa ja avatud organisatsioonina.
Tegevused
Mõõdikud
Jätkame õppeprogrammide tutvustamist
Kõikide Tartu linna lasteaedade
lasteaedadele.
koolieelsed ja pererühmad on
vähemalt üks kord käinud
loodusmajas õppeprogrammil.
Jätkame õppeprogrammide tutvustamist koolidele.
Iga Tartu kooliõpilane saab käia
igal aastal vähemalt 1 kord
loodusmajas programmil. Iga
Tartu õppeasutuse juht ja
õpetaja on teadlik
õppeprogrammide sisust ja
korraldusreeglitest.
Tutvustame õppeprogramme kutseõppeasutustele
Tartu piirkonna
kutseõppeasutused tellivad
regulaarselt meie
õppeprogramme.
Teenuste reklaamimisel kasutame võrkturundust ja
Meie teenuseid tellitakse 30%
teenustele lisaväärtuse andmist ning
rohkem kui 2015.a Suvine
koostööpakkumisi
külastatavus on tõusnud 50%.
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2021

Tähtaeg
2017
2021
2017
2018
2017

2018
2018
2021
2017
2019

Tähtaeg
2018

2019

2021

2017

Kasutame mitmekesist reklaami, sh visuaalselt
atraktiivsed ja kõnekad flaierid ja infokandjad, sh
arvestame keskkonnasäästlikkusega.
Avalikkusele suunatud tegevused/sündmused on
ühtselt presenteeritud, on loodud ühtne kuvand
loodusmaja kõigile üritustele.
Võtame tööle külastus- ja turundusjuhi
Tõlgime loodusmajas esitletava info ka inglise ja
vene keelde.
Kaasajastame kodulehte, sh vene, inglise, soome,
saksa keeles.
Parandame loodus- ja keskkonnaalase info
kättesaadavust linnakodanikule. Aktiivselt töötab
mobiilne keskkonnainfopunkt.
Infopunkti poolt jagatav info on koondatud,
korralikult süstematiseeritud ja loogiliselt esitletud
huvilistele. Infopilved – inimesed saavad infopunkti
külastades üheselt aru, millist infot loodusmaja
infopunkt jagab.
Infopunktis müügis olevad asjad on paremini
presenteeritud ning reklaamitud.
KKK infopunktis: hooajaliselt üha uuesti esile
kerkivad probleemid ja küsimused leiavad
käsitlemist ja eksponeerimist atraktiivses vormis, nt
näitus vms.
Suurendame loodusmaja üksikkülastajate ja
perekülastuste arvu. Pakume keskkonnaalast
hariduslikku tegevust igas vanuses inimestele.

2016;
pidev
2017;
pidev

Võõrkeelsete külastajate arv on
suurenenud 100%

2017
2018
2018

Loodusmaja osaleb mobiilse
infopunktiga igal aastal Tartu
linna maineüritustel.
Hansapäevadel on avatud
loodusmaja looduslinnak.
Loodusmaja külastab 25%
rohkem inimesi.
Uuringus Tartlane ja keskkond
aastal 2021 nimetatakse
keskkonnaalase info allikana
loodusmaja infopunkti 10X
rohkem kui 2016.a.

2016;
pidev

Üksikkülastajate ja
perekülastuste arv aastas on
tõusnud 100% võrreldes 2015.
aastaga
Suvel on avatud kohvinurk.

2021

Loome loodusmajja toetavad teenused:
puhkenurga koos kohvi ja tee tegemise võimalusega,
loodusmaja lauamängu.
Lauamäng on olemas.

2018;
pidev

2017;
pidev
2018;
pidev

2017
2020

Arengukava hindamine
Loodusmaja nõukoda vaatab arengukava üle iga aasta 1.kvartalis ja hindab tegevuskavas püstitatud
eesmärkide täitmist. Nõukoda võtab arengukavas seatud eesmärgid aluseks ja koostab igal aastal
detailsema tegevuskava, kus on igal valdkonnal oma aastased eesmärgid ja mõõdikud. Arengukava
hindamise tulemused dokumenteeritakse eesmärkide ja tegevuste kaupa ning lisatakse kommentaarid
seoses tegevuse edukuse või tekkinud takistustega.
Iga 2 aasta järel (2018 ja 2020) tutvustatakse sihtasutuse nõukogule arengukava eesmärkide täitmist,
kes annab oma hinnangu ja otsustab arengukava uuendamise vajaduse.

Kinnitatud SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse nõukogu protokolli nr 56 otsusega.
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