
Rohelise Kooli töörühma koosolek

16.04.2021

Osalesid: Liina Savolainen, Jaana Raimets, Katrin Raaperi, Eve Kirmjõe.

Puudusid: Siiri Alamaa, Anna Gretšenko, Kreete Rõõm, Roosika Kann.

Päevakorrapunktid:

● Märtsi alguses katkenud kampaania – tulede kustutamise vaatlus.

● Aprillis kavandatud liikumiskampaania kujundamine ja läbiviimine mais.

● Rohelise lipu vahearuanne – ettevalmistusetapp.

● Jooksvad küsimused, sh RK noorte logo kasutamine ja RK noorte lõpuüritus.

Otsused:

● Märtsis katkenud tulede kustutamise kampaania.

Tulede kustutamise ja elektrisäästmise kampaania pidi algselt kestma kuni 16.04. Seoses

eriolukorraga ja katkenud tegevusega, on vaadeldud tulemusi kuni 12.03. Seega peaks

märtsi kohta olema vaatlus tehtud 2 nädala kohta. Katrin on teinud ühe vahearuande –

enne veebruari vaheaega 19.02.

Ettepanek: Jätkata tulede vaatlusega koheselt kui taastub kontaktõpe, sh ka ainult 1.-4.

klassid. Sel juhul saame teha teise vahearuande ja kahe kokkuvõtte pealt tuua välja

parima korpuse. Arutame lõpptulemust mai koosolekul.

● KIK ringmajandusprogrammi taotlus saadeti täiendamiseks 08.03 ja on uuesti

paranduste/täiendustega esitatud enne 15.03.

● Eelseisvate tegevuste kavandamine



1. Aprillis plaanitud õpilaste autoga kooli toomise vähendamise ja lapsed ise liikuma

kampaania, millega oli soov tõsta vanemate teadlikkust tervislikust eluviisist, sh

liikumisest ja ohutu liiklemise kampaaniad. Samuti jäi seoses distantsõppega ära

kiivrite seire 2. osa.

Ettepanek: Korraldada ära jäänud kampaaniad uue õppeaasta 2021/22 alguses.

2. Seoses liikumistegevuste ära jäämisega aprillis ja teadmatusega täna, kas kontaktõpe

jätkub või mitte, korraldada õuesõppepäev 20. mail. "Õue õppima" päeva eesmärk

on suunata õppetöö klassiruumist koolihoovi, kooli lähedal asuvasse metsa ja

distantsõppe olukorras ka koduõue. Päev, mil on õpilased ekraanivabal õppel.

Ettepanek: Osaleda „Õue õppima!“ päeval. Registreerimist Liikuma Kutsuv Kool lehel

me ei tee. Olenemata, kas õppetöö toimub sel päeval koolihoovis kohapeal või

distantsilt, planeerime õppetöö 20. maiks õue ja ekraanivabalt. Sellealane teavitus

saata õpetajatele välja kohe peale koolivaheaega eelinfona. Lisada aine- ja

klassiõpetajatele Liikuma Kutsuv Kool ideepanga ja nende FB lehel TÜ Liikumislabori

töötaja Gerttu Vaheri mõtetega lingid (https://www.liikumakutsuvkool.ee/ideepank/,

http://www.randverekool.edu.ee/app/uploads/2021/04/Image-19-04-2021-at-13.48

.jpg), mis on vajadusel abiks tundide ettevalmistamisel.

● Rohelise lipu vahearuande esitamise tähtaeg 5. mail.

Liina jagas eeltäidetud vahearuannet ja arendusmeeskonna liikmed, kes osalesid

koosolekul, täiendasid üheskoos seda ja jagasid mõtteid. Siiri on saanud Viimsi

Haldus OÜ-lt kommunaalkulu näitajad ja Katrin teeb ressursikulu analüüsi võrreldes

eelmise perioodiga.

● Järgmine koosolek 07.05.21, kellaaeg 14.00

Päevakava:

1. “Õue õppima!” päev 20.05.

2. Energiasäästmise kampaania lõpetamine mai lõpus.

3. 07.06 Keskkonnapäeva korraldamine.

4. RK noorte logo kasutamine ja RK noorte õppeaasta lõpuüritus. Sisendi saamiseks

kirjutab Kreete peale koolivaheaega noortele, kuidas ja kus seda kasutada.

5. Rohelise kooli arendusmeeskonna kogemusüritus augustis.

https://www.liikumakutsuvkool.ee/ideepank/

