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Pernova Hariduskeskus viib lisaks ringitööle läbi erinevaid laagreid, õppekäike, teemapäevi ja 
korraldab väljasõite kooliõpilastele ning lasteaialastele. Nende tegevuste üldiseks eesmärgiks on Eesti 
looduse mitmekesisuse tutvustamine, väärtustamine ning looduses vahetute kogemuste ja elamuste 
pakkumine. Õppelaagreid Eesti erinevates paikades on korraldatud ja läbiviidud Keskkonna- 
investeeringute Keskuse projektide kaudu alates 2007 a (Kihnus, Aegviidu-Kõrvemaal, Toilas, 
Taevaskojas, Käsmus, Särghaual, Pärnus ja Pärnumaal jne). 

Õppelaager „Läänemere pärl Hiiumaa“ andis võimaluse  Pernova Hariduskeskuse õpilastele saada osa 
laagrist, mis keskendus ökoloogilisele mitmekesisusele ja eluskoosluste haruldusele Hiiumaa looduses. 
Õppelaagrit rahastas 50% ulatuses Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Hiiumaa laagri eesmärk oli ainulaadsete koosluste ja liikidega tutvumine, läbi praktiliste tegevuste, 
mille läbi tõusis õpilaste teadlikus Hiiumaast, kui Eesti suursaare paikkondlikust eripärast. 
Kolmepäevase laagri jooksul viidi õpilastega läbi järgmisi tegevusi ja praktikume. 

Esimene päev:  
1. Õppekäik Kassarile, kus õpilased läbisid 4 õpetaja juhendamisel järgnevad teemad: ranniku elustik 

- limused, taimekooslused ja nende ökoloogiline tähtsus loodulikule tasakaalule, looduskaitseala 
linnustik ja rannaniidu elukeskkonna tähtsus ning looduskaitseline väärtus. Looduse 
tundmaõppimine toimus läbi loodusteaduslike meetodite - vaatlemine, uurimine, tulemused ja 
järeldused. Tagasiteel Kassarist tutvuti põlispuudega Nasval. 

2. Õhtune fotojaht teemal „Suuremõisa ajaloolised ja looduskaitse all olevad vaatamisväärsused“ 
(Vanapagana kivi, Põlise leppe kivid; kirik, kerveküün, mõisaallee ja mõisahoone jm).  

Teine päev: 
1. Õppekäik Suuremõisa lossiparki, Ristnale ja Palade loodushariduskeskusesse, kus õpilased läbisid 

järgnevad õppeprogrammid: Suuremõisapargi õpperajal tutvuti lehtpuude- ja pargikooslustega 
ning putukate ning lehtpuid armastavate lindudega. Tutvuti märkmeid tehes esinduslike Eesti 
lehtpuuliikidega, mõistetega endeemsed ja invasiivsed liigid, samuti õpiti vahet tegema pargil, 
metsal ja alleel Suuremõisa pargi õpperajal nähtud liikide põhjal. Uuriti Suuremõisa lossipargi ja 
selle lähiümbruse putukafauna bioloogilist mitmekesisust ja seiret. 

2. Plade loodushariduskeskuses läbiti 2 õppeprogrammi: „Kukka allikasoo“ puhul õpiti tundma 
allikasoo erilisust ning läbi uurimise ja määramise sealseid elukooslusi ning inimmõju antud 
ökosüsteemile. Õppeprogrammi „Loodusõpe Sooääre metsarajal“ j ooksul tutvuti ja uuriti seoseid 
pärandkoosluste ja inimeste mõjust ökoloogilisele tasakaalule. Tagasiteel külastati Ristna RMK 
looduskeskuse näitust „Mere kaubamaja“ - mis räägib merre visatud prügist. 

3. Õhtul vaadati järgmiseid õppefilme „Plastiku teekond“, „Plekkpurgi teekond“, Klaaspudeli 
teekond“, mille kohta oli koostatud sisukas viktoriin. Õhtut lõpetas loodusteemaline film 
„Rannaniidu laulud“. 

Kolmas päev: 
1. Õpilaste grupid tegelesid Pernova Hariduskeskuse õpetajate juhendamisel  laagris läbitud teemade 

reflektsiooniga, kus valmisid läbi meeskonnatöö ja kogutud materjalide süstematiseerimise teel 
eakohased esitlused kaasõpilastele.  

2. Peale lõunat külastati Viilupi hoiuala, kus tutvuti pärandkooslusmaastiku puisniiduga. Vesteldi 
teemal vanade eestlaste pärand, kuidas nemad kasutasid puisniitu. Viimane  tegevus toimus Sarve 
maastikukaitsealal, kus tutvuti Limneameri rannavallidega ja uuriti erinevaid fossiile. 


