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Osalesid õppereisil Tartu loodusmajja: Liina Savolainen, Siiri Alamaa, Klaire Sinisalu, Roosika 

Kann, Kristi Kurist, Jaana Raimets. 

Päevakorrapunktid: 

● Rohelise kooli lipu taotlusega ja sellega seotud eelnevate tegevuste kokkuvõte.  

● Uue õppeaasta fookusteemad ja tegevused (koostöö teiste meeskondadega), mis 

tagavad Rohelise kooli Rohelise lipu vahearuande edukat kinnitamist kevadel. 

● Tartu loodusmaja/huvikooli esindajatega kohtumine ja kogemuste vahetamine. 

Paremate praktikate kasutamine oma RK tegevuses. 

Otsused: 

● Liina kokkuvõte taotluse koostamisest: kitsaskohaks oli tegevuskava puudumine, 

seega puudus mugav ülevaade tehtud tegevustest. See lihtsustaks ka õigete 

kontaktide leidmist, kui mõne tegevuse kohta tekib küsimusi. Oluline on ka 

tegevusi dokumenteerida - lühiülevaade tegevusest, fotod. Tegevused tuleb 

kajastada kooli õppe- ja kasvatustööde kalendris.  

 

● Uue õppeaasta fookusteemade valikul saab lähtuda eelmise aasta küsitluse 

tulemusest ja tegeleda selliste põhiteemadega, kus küsimustele positiivselt 

vastustanuid on alla 90%. Eesmärk on tegeleda teemadega, kuni positiivselt 

vastanuid on üle 95%. Lisaks on ettepanek jätkata eelmise aasta teemadega, sest 

eriolukorra tõttu jäid osa tegevusi tegemata või sai neid kohandatud vastavalt 

eriolukorra tingimustele. Kokku peab olema 3-4 põhiteemat, et kvalifitseeruda. 

 

1. Õppeaasta esmased tegevused septembris, mille läbiviimise tulemusest ja 

saavutatud kokkulepetest saab edasi planeerida:  

Arendusmeeskondadega kohtumine/ajurünnak, et saada sisend fookusteemadesse, 

alates 2. nädal – eestvedaja LIINA. Tulemuseks on iga klassi keskkonnategu, mis läheb 

kooli toetavate sündmuste kalenderplaani; 



 

 

Meeskonna täiendamine ja liikmete värbamine, sh õpilased 4.-6.kl – eestvedaja JAANA; 

 

Praetaldrikute vahetamine väiksemate vastu – tulemuseks toiduraiskamise 

vähendamine – teema jäätmed, toit – eestvedaja LIINA; 

 

Taimse toidu osakaalu võimaluste tutvustamine koolis ja taimse toidu pakkumine 

koolilõunaks, nt taimne teisipäev – tervisemeeskonnaga arutada, et oleksid eestvedajad; 

 

Küsitluse ja analüüsi läbiviimine, võrdlus eelmise aastaga ja probleemteemade 

planeerimine – eestvedaja LIINA; 

 

Kooliastmed tutvuvad ja planeerivad tegevusi oma kooliaia alal  - teema: kooliõu  - 3 

perioodi – eestvedaja KRISTI K; 

 

Osalemine 19.09 Maailmakoristuspäeval – teema: prügi ja jäätmed; 

 

Liikumisnädala raames 21.-27.09 kiivrite ja sõiduvahendite kontroll septembri lõpp-okt 

algus - eestvedaja ROOSIKA;  

 

 

2. Õppeaasta tegevused oktoobris:  

Helkurite kasutamise teadlikkuse tõstmine – kogumiskampaania, töötoad vms; 

 

Viimsi Rohelise kooli tiimiga (Kersti Ojassalu) koostöö – tutvumine ja ühistegevuse 

läbiviimine klassipõhiselt  - eestvedaja LIINA 

 

3. Ettepanekud ja tegevuste loetelu, mida käsitleda või vajab veel täpsustamist 

kohtumisel arendusmeeskondadega: 

Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine  - kõik õpilased klassides lähtuvalt kooliastmest, 

lisaks vaadata üle üldised põhimõtted õpetajatele – igal klassis või klassiastmes on oma 

keskkonnapõhimõtted ja kokkulepped – hiljemalt november – eestvedaja KLAIRE; 

 

Digiprügi koristuspäev – jaanuari ja/või aprilli digiõppepäeva raames – SIIRI koostöös 

haridustehnoloogidega; 

 



 

Rohelise kooli noorte „tuletõrjujate tiim“ - novembris, jaanuaris ja veebruaris eestvedaja 

ROOSIKA – teema ressursi säästmine – elekter; 

 

Rohelise kooli stend – koostöös kunsti- ja tehnoloogiaõppe õpetajatega, Raido, Ants  - 

eestvedaja LIINA. Tähtaeg detsember; 

 

Putukahotellide rakendamine õppes; 

 

Kooliümbruse taimestiku märkamine ja märgistamine  - 5.- 6. klass  - eestvedaja KRISTI; 

 

KIK rahastuse küsimine ressursisäästmise eesmärgil (joogijaam, anduritega 

valgustussüsteem rühmaruumide wc-des ja rühmaruumis, liikumisanduritega  valamud 

pesades) – eestvedaja Jaana koostöös Raido ja Viimsi haldusega – aprill; 

 

Perepäev – mai; 

 

Keskkonnateo lõimimine õppes ja esitlemine õpilaskonverentsil juunis – eestvedaja SIIRI 

klassides. 

 

Lühiülevaade Tartu Loodusmaja külastusest: 

Randvere kooli Rohelise Kooli arendusmeeskond käis väljasõidul Tartu loodusmajja, kus 
tegeletakse Rohelise Kooli programmi koordineerimisega Eestis. Lisaks on Tartu 
loodusmaja eeskujuks ja inspiratsiooniallikaks igale Rohelisele koolile ideelahenduse, 
ehitusmaterjalide ja keskkonnasäästlike tehnoloogiate poolest. Majast leiab õppeklassid, 
talveaia kui hulgaliselt informatsiooni ning nippe, kuidas igaüks meist saab vähendada oma 
ökoloogilist jalajälge. Kindlasti jätkab ka Randvere kool oma rohelist teekonda, kasutusele 
võetakse nii mõnigi väljasõidult saadud mõte ja seda kõike Rohelise lipu all, mis uhkelt 
kooliaias mastis lehvib! 
 

FOTOD (Liina Savolainen): 



 

 

 


