EBÜ X suvekool Järvselja õppe- ja katsemajandis 21.-22.08.2017
Projekti nimi: Mets annab tarkust ja jõudu uueks õppeaastaks.
Õppepäev Järvselja õppe- ja katsemajandis 23.08.2017

aeg

tegevus

21.08.2017

EBÜ X suvekool Järvselja õppe- ja katsemajandis, 1. päev

10:00-12:00

Saabumine, majutamine ühiselamus.

esineja

kommentaarid

Majutamist korraldab
Meri Heinsalu

Bussiga esmaspäeval hästi tulla ei saa, vaja
tulla autoga või leida abivalmis kolleeg!

Erisoovid:

Variant: Tartu-Sikakurmu 11.10, kohal 12:10.
Järvselja teeots, sealt umbes 5 km. Helista
Marjele 5615 7420, et keegi tuleks vastu.

Ujumisvõimalus Selgjärves
meri@viimsi.edu.ee

Igas toas viis inimest, voodipesu olemas
http://jarvselja.ee/tudengileoppejoule/majutus/uhiselamud/

Vaata ilmateadet! Riietu vastavalt. Ühiselamus ei
ole kütet, kaasa soe ööpesu:)
11:45–2:30

Lõuna sööklas

12:45 - 13:15 SMEAR jaama tutvustus Jahilossi saalis

13:20 – ...

Retk SMEAR jaama juurde

Dr. rer.nat. Steffen M.
Noe (EMÜ)

Tuleb pikk söögivahe. Võta soovi korral retkele
kaasa joogipudel ja väike näks!

... - 18:15

Metsaretk kahes grupis (algab SMEAR
jaama juurest, lõpeb söökla juures)

18:15

Õhtusöök sööklas

19:30

Hundijutud Jahilossi saalis

22.08.2017

EBÜ X suvekool Järvselja õppe- ja katsemajandis, 2. päev

8:00

Hommikusöök, hommikuujumine

8:30 – 9:30

Võimalus käia taimeaiaga tutvumas, osta
taimi
(Soovi korral kuulata lühitutvustust
metsataimede kasvatamisest)

9:30 – 12:00 Õppekäik: Metsapatoloogia ja
puidulagundajad
12:15

Jürgen Aosaar
Mats Varik
(Metsaharidus OÜ)
Kui tahad õhtuti teed juua, siis võta oma tass
Peep Männil
kaasa. Veekeedukannud on olemas ja teed-kohvi
Hanno Zingel
(Keskkonnaministeerium) ka. Hoiame loodust ja ei osta plastnõusid.

Vaata siit: http://jarvselja.ee/pood/
võta sularaha igaks juhuks kaasa

Rein Drenkhan
(EMÜ)

Lõunasöök sööklas
Võimalus käia taimeaiaga tutvumas, osta
taimi

13:30–16:00 Avastusraja sissejuhatus Jahilossi saalis ja
retk õues

Liisa Puusepp
Jaanus Terasmaa
(TLÜ)

Kohvipaus Jahilossi saalis
16:30–18:00 Loeng ja tegevused ökosüsteemi teenustest
Jahilossi saalis

Jaanus Terasmaa (TLÜ)

Võimaluse ja soovi korral võta retke jaoks kaasa
internetiühendusega nutiseade

18:15

Õhtusöök sööklas

19:30–21:00 Õpetajalt õpetajale
Mis on e-koolikott?
Kogemusi koolituselt
..... (võimalus jagada oma teadmisi ja
oskusi)

Urve Jõgi ja Aiki Jõgeva
Marje Loide
??

23.08.2016

Õppepäev Järvselja õppe- ja katsemajandis

8:00

Hommikusöök sööklas

9:00

Tigude õppus (väike loeng, kogudega
tutvumine, kuidas koguda, praktilised
ülesanded õues jms)

12:30

Lõunasöök sööklas

13:15

Tigude kogu valmistamine
Võimalus käia taimeaiaga tutvumas,
osta taimi

15:00

Kojusõit (saab bussiga Tartuni)
15:39 – 17:05
GoBus AS, K L
Räpina-Järvselja-Võnnu-Tartu

Annelie Ehlvest
(Tartu Loodusmaja)

Annelie Ehlvest
(Tartu Loodusmaja)

Võimalus osta sularaha eest tigude määraja
(5 €)

