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Loodusmaja

Piret Pappel

Tartu ülikooli geograafiaosa-
konna üliõpilased käivad pro-
jekti „Lahe geograafiatund“ 

raames koolides ja tutvustavad täna-
päevast geograafiat, selle teaduse 
mitmekesisust ja põnevaid rakendusi, 
mis aitavad ühiskonnaelu korraldada.

Idee autor Laura Altin meenutab, 
et „Laheda geograafiatunni“ juured 
on aastas 2013: „Mu juhendaja pro-
fessor Rein Ahas pöördus minu poole 
ja soovitas hakata koos teiste tudengi-
tega Eesti õpilastele tutvustama, mida 
me ülikoolis teeme ja mis ametit pea-
vad geograafia eriala lõpetanud.“

Samal aastal valmisid esimesed tee-
matundide kavandid. Teemad valiti sel-
liselt, et saaks käsitleda nii loodusgeo-
graafia, inimgeograafia kui ka geoinfor-
maatika valdkondi. Alguses ei õnnestu-
nud projekti elluviimiseks raha saada, 
kuid see noori ei heidutanud.

„Asusime juba paberile pandud 

ideid katsetama. Samuti konsulteeri-
sime õpetajatega ja uurisime, millest 
on koolides puudus ja mida õpeta-
jad sooviksid geograafiatunnis teha. 
Tagasiside põhjal asusime tegutse-
ma. Samal sügisel käisime Võrumaal 
Kääpa põhikoolis tunde andmas, 
tegime GPS-orienteerumist,“ räägib 
Laura Altin. 

Seejärel pakkusid tudengid proo-
vitunde koolidele, kes olid palunud 
geograafiaosakonna esindajaid teadu-
sest ja ülikooligeograafiast rääkima. 
Samuti kutsuti noorgeograafe esine-
ma teadlaste öö festivalile. Umbes 
poolteist aastat kestnud katsetami-
se järel esitasid noored uue taotluse 
Eesti teadusagentuuri teaduse popu-
lariseerimise projektikonkursile, et 
tunde pidevalt korraldada. 

Praegu annavad tunde TÜ geo-
graafiüliõpilased ja kraadiõppurid. 
Vabatahtlikke otsitakse geograafia-
üliõpilaste postiloendi kaudu ja 
EGEA-Tartu liikmete seast. Ühes 

tunnis on klassi ees kaks üliõpilast. 
„Laheda geograafiatunni“ projektijuht 
Merli Ilves räägib, et tänavusel õppe-
aastal andis tunde kokku 16 üliõpilast. 
Tunniandja peab olema läbinud kind-
lad õppeained. Nii on piisavalt tead-
misi, et tund klassi ees pidada ja osata 
vastata õpilaste küsimustele. 

Ainulaadne kogu Euroopas. Üli-
õpilased saavad oma kogemuse toel 
hinnata, kas neile võiks sobida õpe-
tajaamet. Laura Altin kinnitab, et osa 
„Laheda geograafiatunni“ vilistla-
si juba tegutseb haridusvallas. Merli 
Ilves küsib projektis osalenutelt alati, 
kas nad oleksid huvitatud ka näiteks 
programmist „Noored kooli“. Keegi 
õpetamist ei välista ja paljud on huvi-
tatud koolis töötamisest, sealhulgas 
noormehed.

EGEA-Tartu on osa üleeuroopa-
lisest noorgeograafide võrgustikust, 
kuid kusagil mujal üliõpilased sel 
moel koolides tunde ei anna. „Oleme 
ainulaadsed ja paistame silma,“ kin-
nitab Merli Ilves, kes on kursis klubi 
väliskontaktidega.

Kõiki teematunde on aidanud välja 
töötada mõni geograafiaosakonna 
õppejõud või eriala praktik. Laura 

Üliõpilased kutsuvad 
lahedasse geograafiatundi

GIS-i tunnis õpitakse teemakaarti valmistama: kõigepealt sisestavad õpilased andmed ja lõpuks kujundavad kaardi
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Altini sõnul on väga oluline seegi, et 
projekt aitab kaasa tudengite ja õppe-
jõudude loenguvälisele koostööle. 

Mida on koolil vaja, et „Lahe geo-
graafiatund“ õnnestuks? Merli Ilvese 
sõnul on õpetajale mõeldud registree-
rimisvormis eeldused esile toodud. 
Näiteks nii 3D-modelleerimise kui ka 
geoinformaatika teematund peetakse 
kooli arvutiklassis. 

Virtuaalreaalsuse teematunni 
jaoks peab olema vähemalt kolman-
dikul õpilastest nutitelefon, millega 
on võimalik luua sfäärilisi fotosid, 
nutitelefoni teematunni jaoks peab 
kool tagama õpilastele tahvelarvutid 
või nutitelefonid või paluma need las-
tel ise kaasa võtta. Loodusgeograafia 
ja planeerimise tunnis piisab seevas-
tu vaid paberist ja pliiatsist. Töölehed 
ja muu vajaliku võtavad üliõpilastest 
juhendajad ise kaasa.

Laura Altini sõnutsi üritavad nad 
enne välja selgitada, kas koolil võib 
olla mingi probleem, mis takistab 
tunni sujuvat korraldust: „Me ei 
soovi tekitada olukorda, kus üliõpi-
lased sõidavad kohale, kuid koolil 
pole vajalikke vahendeid. Selle väl-
timiseks pakume koolile välja mingi 
muu teema.“

Sobiva tunni leiab igale klassi-
le. Registreerimisvormis on märgi-
tud, milline teema on mõeldud pigem 
põhikoolile ja mis võiks sobida güm-
naasiumile. Laura Altin meenutab 
samas üht kuuendat klassi, mille õpi-
lased lahendasid ülesandeid gümnaa-
siumiõpilastest paremini. Õpilaste 
huvi on väga tähtis, rõhutab ta. 

Kes on geograaf? „Lahe geograa-
fiatund“ ei konkureeri tavalise maa-
teaduse tunniga, vaid mitmekesistab 
õpet ja tutvustab geograafiat laiemalt. 
„Kõikidest ei pea saama geograafid, 
aga õpilastel võiks olla võimalikult 
korrektne pilt sellest, mis tööd geo-
graafid teevad,“ räägib Laura Altin. 
Tema sõnul arvavad paljud noored, 
et kui õpid geograafiat, saab sinust 
õpetaja. Tihti nähakse ka geograafi ja 
kaartide seost, arvatakse, et geograaf 
on õppinud pähe kõik Aafrika pealin-
nad või on maadeavastaja. 

Altini sõnul üllatab õpilasi geo-

graafide tööpõld ja koostöö paljude 
teiste erialade esindajatega: „Pärast 
meie tundi võib päris tihti kuulda näi-
teks seda, et „Ah siis geograaf on see, 
kes teab, kas mu naaber tohib midagi 
ehitada või ei tohi!“ või et „Ja geograa-
fial ongi seos IT-ga!“. Päris tihti räägi-
takse tundides ka sellest, kes on tun-
tud geograafid. Õpilasi hämmastab, 
et näiteks nii ema Teresa kui ka prints 
William on õppinud geograafiat. 

„Lahe geograafiatund“ reklaamib 
end põhiliselt geograafiaõpetajate pos-
tiloendi kaudu. Küllakutseid on väga 
palju. „Mullu sügisel avaldas soovi 93 
kooli, jõudsime tunde anda 36 koolis,“ 
nendib Merli Ilves, kelle sõnul eelis-
tatakse koole, kuhu seni pole jõutud. 
Suurt rolli mängib ka sobiva aja leid-
mine. Iga kord läheb tundi andma 
kaks üliõpilast, alati ei ole lihtne sobi-
tada kuupäevi ja logistikat. 

Algusest saati on kehtinud põhi-
mõte, et kedagi ei diskrimineerita asu-
koha pärast, pole vahet, kas kool asub 
Tartus või Saaremaal. Ühes koolis 
antakse vähemalt kaks kuni viis tundi. 
Ühel päeval rohkem ei jõua, kuna ka 
sõit võtab aega. Noorgeograafid osa-
levad meelsasti ka huvipäevadel, eel-

dades, et neid kutsutakse külla ter-
veks päevaks.

Sügisel algab „Laheda geograa-
fiatunni“ uus õppeaasta. „Kindlasti 
arvestame tundide läbiviimisel selle-
ga, mis on olukord koroonaviirusega 
ja millised on riiklikud korraldused,“ 
rõhutab Laura Altin. 

Lõppeval õppeaastal said õpeta-
jad valida planeerimise, igapäevas-
te geograafiaülesannete lahenda-
mise nutitelefoniga, GIS-i, GPS-i, 
loodusgeograafia (ilmavaatlus), 
3D-modelleerimise ja virtuaalreaal-
suse teematunde. Altini kinnitusel 
lisandub sügisel uusi teemasid: „Suvel 
vaatame üle nii uued kui vanad tun-
nid. Igal aastal korrigeerime kõiki 
ülesandeid natuke vastavalt meie 
enda kogemusele ja sellele, milline on 
olnud õpilaste ja õpetajate tagasiside. 
Samuti peame kaasas käima tarkvara-
uuendustega.“ 

Registreeruda saab tõenäoliselt ala-
tes septembrist. Sellest antakse teada 
geograafiaõpetajate postiloendis, TÜ 
geograafiaosakonna ja EGEA-Tartu 
Facebooki-lehel. Projekti meeskonna-
ga saab ühendust, saates e-kirja aadres-
sil lahegeograafiatund@gmail.com. 

„Laheda geograafiatunni“ meeskond mullu 7. detsembril Eesti geograafia 
100. aastapäeval. Merli Ilves on taga paremalt teine, Laura Altin on punase kleidiga 
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