
 
 
 

PANDIPAKENDITE TAAS-
KASUTAMISE LUGU 

 
Novembris stardib üld- ja kutsehariduskoolidele mõeldud teavitusprojekt pandipakendite 
taaskasutamise kohta, mille eesmärk on suurendada õpilaste ja õpetajate keskkonnaalaseid teadmisi 
ning tutvustada pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust. 
 
Selle tarbeks on koostatud riiklikku õppekava toetav õppekomplekt, mis väljastatakse kõikidele selleks 
soovi avaldanud koolidele päriseks ja tasuta. Materjale saab kasutada koolitunnis, kus vaadeldakse 
keskkonna- ja säästva arengu teemasid. 
 
Õppekomplekt koosneb pakendinäidistest (helves, graanul, toorik), infovoldikutest, lugemismaterjalist, 
töölehest, slaidiesitlusest ja õppevideotest, mille peaosas on näitleja Ott Sepp. Pakendinäidiste 
saamiseks kirjutage aadressile info@eestipandipakend.ee. Ühe kooli õpetajatele väljastatakse soovi 
korral kuni kolm õppekomplekti. 
 
Õppematerjalide kodulehekülg asub aadressil www.eestipandipakend.ee/oppematerjalid.  
 
 
AUHINNAKS KULTUURIELAMUSED JA AHHAA TEADUSTEATRI ETENDUSED 
Auhinnaks kultuurielamused ja AHHAA teadusteatri etendused 
Õppekomplekti saanud koolide vahel, kes saadavad meile selle kasutamisest ühes tunnis kuni kolm 
fotot aadressile info@eestipandipakend.ee, läheb loosi kolm AHHAA teadusteatri etendust. Teemat 
käsitlenud õpetajate vahel loosime välja kolmkümmend vabalt valitavat kultuurielamust, millest iga 
väärtus on 50 eurot. Lisaks tunnustame viite õpetajat, kes on andnud arvuliselt kõige rohkem 
keskkonnatunde, kultuurielamusega 100 euro väärtuses. 
Projektis osalemise juhised 

 



 
 
PROJEKTIS OSALEMISE JUHISED 
 
Ühe läbiviidud keskkonnatunni kohta palume saata kuni kolm fotot ja mitte rohkem. Piirduda võib ka 
ühe või kahe fotoga, millele on arusaadavalt jäädvustatud õppematerjalide kasutamine koolitunnis. 
Üks pildifaili ei tohiks olla suurem kui 1MB. 
Iga toimunud keskkonnatund tuleb registreerida eraldi. Pilte saates palume kirjale lisada järgmised 
andmed: 
 
Näidisankeet 
Kool: Valga Põhikool 
Tundi andnud õpetaja: Uku Maja 
Tunnis osalenud klass: 7.a 
Õpetaja kontaktandmed: e-posti aadress või telefoninumber 
 
Projekti registreerimine on olnud edukas, kui olete pärast piltide saatmist hiljemalt kolme tööpäeva 
jooksul saanud vastusena kinnituse projektis osalemise kohta. Koolid ja õpetajad, kes tundidest 
fotosid ei saada, auhindade loosimisel ei osale. Kinnitame, et projekti raames esitatud fotosid ei 
kasutata avalikkuses õpetajalt luba küsimata. 
 
Tunde saab projekti registreerida kuni 13. veebruarini 2015 ja auhindade võitjad selguvad 16. 
veebruaril 2015. Sellekohane teade saadetakse kõikidele projektiga liitunud õpetajatele. Teadusteatri 
etenduse toimumise aeg koolis selgub kokkuleppel auhinna võitnutega. Etendusele on sõltuvalt 
õpilaste koguarvust oodatud terve koolipere. 
 
KOOLITUSED ÕPETAJALE 
Koolitused õpetajatele 
Teavitusprojekti raames pakume õpetajatele koolitusi, mis hõlmavad pandipakendite taas-kasutamise 
teemalist näidistundi ja ekskursiooni pakendite käitluskeskusesse aadressil Visase 18, Tallinn. 
Näidistunnis tutvustatakse pandisüsteemi ja selgitatakse lähemalt plast-, klaaspudeli ja plekkpurgi 
taaskasutamise ahelat. Tunni märksõnadeks on avatud arutelu, illustreerivad videolõigud, lühiviktoriin, 
meened ja võimalus katsuda ise plastpudelist valmistatud fliisi või graanuleid. Soovi korral toimub 
koolitus teile sobivas kohas. Ühe rühma suurus on kuni 30 inimest, ent oleme valmis ka 
erikokkulepeteks. Koolitus on kõikidele osalejatele tasuta. Üks koolitus kestab sõltuvalt asukohast kuni 
1,5 tundi. 
 
LISAINFO JA KOOLITUSTE BRONEERIMINE:  
Lisainfo ja koolituste broneerimine: 
Kerttu-Liina Urke 
büroo- ja turundusjuht 
tel: 647 00 13 
e-post: kerttu-liina@eestipandipakend.ee 
 
www.eestipandipakend.ee/oppematerjalid 

www.facebook.com/eestipandipakend 
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