
 

 
Go Green & Care 

projekti seminar 
 

Teele Luks 

TKÕO tasemeõppe 

koolitusjuht 

 



Go Green & Care 

Erasmus + koostööprojekt 

01.09.2014- 31.08.2016 

Partnerid:  
• Ylä-Savo Municipal Federation of Education, Soome 

www.ysao.fi 

• Intercollage- Küpros, www.intercollage.ac.cy 

• Bridgwater Collage, UK, www.bridgwater.ac.uk 

• EfVET, Holland, www.efvet.org 

• Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Eesti.  

 

 

 

Pärnumaa Kutsehariduskeskus – Vocational 

Centre of Pärnu County 

http://www.ysao.fi/
http://www.intercollage.ac.cy/
http://www.bridgwater.ac.uk/
http://www.efvet.org/


Projekti idee sünd: 
 Green & Care on midagi uut ja on ennast 

tõestanud juba väga lühikese ajaga.  

 Uuringud on näidanud, et Green Care metoodika 

kasutamine erinevates valdkondades ja 

sihtgruppides tõstab tervise, sotsiaal ja üldise 

arenguga seotud teadmisi ja oskusi.  

 Green ja Care mõtteviis on järjest populaarsem ja 

seda kasutatakse paljudes kontekstides. Ulatudes 

antud mõtteviisist lähtuvate terapeutiliste harjutuste 

läbiviimisest- sotsiaalse- ja teraapilise (tervendav) 

aianduseni. Lisaks kasutatakse seda loomade 

teraapiates, looduskesksetes ja öko teraapiates 

ning põllumajanduses.    



Green & Care 
 Tegevusi kasutatakse tervishoiuteenustega, 

loodusresurssidega, farmidega, loomadega ja 

loodusvaradega seotud valdkondades, kuna 

Green&Care tõstab antud valdkondade toimimise 

kvaliteeti, annab lisaväärtust ning seeläbi 

patsientide elukvaliteet paraneb.  

 Green & Care on looduspõhine lähenemine, kus 

kasutatakse loodust ja farme, et luua sotsiaalseid ja 

tervishoiu teenuseid. N: puuetega inimesed 

töötavad farmis loomadega või taimedega ning 

see ravib neid.  
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GREEN CARE´I RAKENDAMINE: NÄITED 

EUROOPAST 

SOCIAL 

FARMING 

 

http://www.socialfarmingacrossborders.org/


  TAUST 



Green & Care Euroopas 
 Green& Care töötab mõlemat pidi- see 

annab võimaluse kasutada farme teraapilisel 

eesmärgil ja samas kaitseb ka traditsioonilist 

põllumajandust ning selle püsimist.  

 Euroopas valitsused ja omavalitsused suuresti 

toetavad Green & Care tegevusi.  

 Paljudes maades väikefarmid on ühinenud, 

et teha koostööd Green&Care tegevuste 

arendamiseks ja kasutamiseks.  
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Uurimi

s-tööd 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/lmd/vedlegg/brosjyrer_veiledere_rapporter/m-0734_green_care_national_strategy.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/lmd/vedlegg/brosjyrer_veiledere_rapporter/m-0734_green_care_national_strategy.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/lmd/vedlegg/brosjyrer_veiledere_rapporter/m-0734_green_care_national_strategy.pdf
https://youtu.be/tpE6kU984io?t=45
https://youtu.be/tpE6kU984io?t=45
https://youtu.be/tpE6kU984io?t=45
https://youtu.be/tpE6kU984io?t=45
https://youtu.be/tpE6kU984io?t=45
https://youtu.be/tpE6kU984io?t=45
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0164212X.2014.938558
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0164212X.2014.938558
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0164212X.2014.938558
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0164212X.2014.938558
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0164212X.2014.938558


  ITAALIA 
● Ühistud  

● Social Farming 

● Riiklikul tasandil ei reguleerita 

● (Öko)talud 

○ Puu- ja köögiviljakasvatus 

○ Õli, teravili 

○ Väikeloomakasvatus 

● Sihtgrupid 

○ Vaimse või füüsilise erivajadusega 

inimesed 

○ Sõltlased 

○ Sotsiaalse tõrjutuse riskiga lapsed ja 

noored 

○ (Endised) kinnipeetud 

● Koostööpartnerid 

○ Tervishoiu asutused 

○ Kohalikud omavalitsused 

○ Koolid 

● Vajadus suurema riikliku toe järele 

https://www.researchgate.net/publication/229593070_Social_Co-operatives_and_Social_Farming_in_Italy
https://www.researchgate.net/publication/229593070_Social_Co-operatives_and_Social_Farming_in_Italy


  HOLLAND 

GREEN CARE VIDEO (hollandi 

keeles) 

 

KÄSIRAAMAT FARMERITELE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8CH2sPrOHiQ
https://www.youtube.com/watch?v=8CH2sPrOHiQ
https://www.youtube.com/watch?v=8CH2sPrOHiQ
http://www.carefarminguk.org/sites/carefarminguk.org/files/Dutch Handbook.pdf
http://www.carefarminguk.org/sites/carefarminguk.org/files/Dutch Handbook.pdf
http://youtube.com/v/x1ZBFdxDAQU


  AUSTRIA 

Green Care - Wo 

Menschen aufblühen 

 

http://www.greencare-oe.at/?+Gesundheitsfoerderung+&id=2500,,1007054,1810
http://www.greencare-oe.at/?+Gesundheitsfoerderung+&id=2500,,1007054,1810
http://www.greencare-oe.at/?+Gesundheitsfoerderung+&id=2500,,1007054,1810
http://www.greencare-oe.at/?+Gesundheitsfoerderung+&id=2500,,1007054,1810
http://www.greencare-oe.at/?+Gesundheitsfoerderung+&id=2500,,1007054,1810
http://www.greencare-oe.at/?+Gesundheitsfoerderung+&id=2500,,1007054,1810


  SOOME 

GREEN CARE KOGUKOND 

FACEBOOKIS 

http://yle.fi/uutiset/voiko_vanhuksia_hoitaa_nainkin_hoitokodin_paivaohjelmassa_puutarhanhoitoa_saunomista_ja_pullataikinan_vaivaamista/8204192
http://yle.fi/uutiset/voiko_vanhuksia_hoitaa_nainkin_hoitokodin_paivaohjelmassa_puutarhanhoitoa_saunomista_ja_pullataikinan_vaivaamista/8204192
http://yle.fi/uutiset/voiko_vanhuksia_hoitaa_nainkin_hoitokodin_paivaohjelmassa_puutarhanhoitoa_saunomista_ja_pullataikinan_vaivaamista/8204192
https://www.youtube.com/watch?v=jtzjrU_X_w8
https://www.youtube.com/watch?v=jtzjrU_X_w8
https://www.youtube.com/watch?v=jtzjrU_X_w8
https://www.facebook.com/Green-Care-Finland-141296962604106/?fref=ts
https://www.facebook.com/Green-Care-Finland-141296962604106/?fref=ts
https://www.facebook.com/Green-Care-Finland-141296962604106/?fref=ts
http://youtube.com/v/o5T4rJM3hEo


 ÜHENDKUNINGRIIK 

CARE FARMING KODULEHT CARE FARMING VIDEO 
 

http://www.carefarminguk.org/
http://www.carefarminguk.org/
http://youtube.com/v/3HrdK0vd6D4
https://youtu.be/71CA-kHonhI?t=2
https://youtu.be/71CA-kHonhI?t=2


  USA FARMI 

KODULEHT 

http://youtube.com/v/Xs22xPtdOv4
http://sanctuaryone.org/
http://sanctuaryone.org/
http://sanctuaryone.org/


  EESTI 

VAUKOOLI ÕPPEPÄEV 

 

PAHKLA 

CAMPHILLI 

KÜLA 

https://www.youtube.com/watch?v=jp9Eqfy-4Jw
https://www.youtube.com/watch?v=jp9Eqfy-4Jw
http://vaukool.ee/
http://vaukool.ee/
http://www.ratsaliit.ee/tallid/kukrumae-ratsatalu/
http://www.ratsaliit.ee/tallid/kukrumae-ratsatalu/
http://www.ratsaliit.ee/tallid/kukrumae-ratsatalu/
http://www.ratsaliit.ee/tallid/kukrumae-ratsatalu/
http://www.tasapisitargemaks.eu/et/kellele/24-loomateraapia
http://www.tasapisitargemaks.eu/et/kellele/24-loomateraapia
http://youtube.com/v/jV8Pmop9RhQ
http://www.inclufar.eu/en/
http://www.inclufar.eu/en/
http://www.inclufar.eu/en/
http://pahklack.org/
http://pahklack.org/
http://pahklack.org/
http://pahklack.org/




Projekti eesmärk 

 Eesmärgiks on välja arendada kompetents 

kutsekoolides Green Care hariduse ja õppe 

pakkumiseks ning luua õppekava raamistik koos 

moodulite rakenduskavadega (6 erinevat) tervishoiu, 

loodusvarade ja sotsiaalvaldkonna keskhariduse 

baasil õppijatele (EQF, 4 tase) 

 Erinevad riigid koostavad erinevad moodulid, 

vastavalt nende kutsekooli kompetentsile ja 

erialadele.  

  Mooduleid saab rakendada erinevate õppekavade 

valikmoodulitena ja kasutada täiendõppe 

pakkumisel.  

 



Projekti eesmärk 

 Tuua kokku kutsekoolide õpetajad, spetsialistid 

ja koolitajad erinevatest haridusvaldkondadest 

ja anda neile võimalus vahetada omavahel 

teadmisi, oskusi, kogemusi ja ideid, kuidas 

arendada Green Care mõtteviisi oma riigis ja 

kuidas rakendada ja kasutada valminud 

moodulite rakenduskavasid oma koolide 

õppekavades ja täiendõppes.  

 Lisaks teavitada erinevaid sihtgruppe Green 

Care mõtteviisi ja võimaluste kasutamisest 

erinevates valdkondades. 



Eesmärgid 
 Eesmärgiks luua Green Care temaatikast 

lähtuvalt õppekava raamistik koos 

moodulite rakenduskavadega ja koondada 

see üheks tervikuks õpetaja käsiraamatuks 

 Testida koostatud mooduleid ja jagada 

saadud kogemusi (tervishoiu ja loomade 

hoolduse erialadel). 

 Arendada välja kasulik ja rakendatavad 

hindamismeetodid GC õppemoodulitele. 

 Luua võimalused rakendada GC 

õppemooduleid erinevates valdkondades 

ja seeläbi arendada koostööd erinevate 

valdkondade vahel.  
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Projektitegevused 

 Projekti käigus toimunud 

projektikohtumised:  

 Soome 

 Inglismaa 

 Küpros 

 Eesti 

 10 virtuaalset koosolekut 

 Seminarid 
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 Tänan tähelepanu eest! 

 

 Go Green and Care! 
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