
Rohelise Kooli töörühma koosolek

07.05.2021

Osalesid: Liina Savolainen, Jaana Raimets, Katrin Raaperi, Eve Kirmjõe, Siiri Alamaa, Kreete

Rõõm ja Roosika Kann. Puudus: Anna Gretšenko.

Päevakorrapunktid:

1. Õue õppima! päev 20.05.

2. Energiasäästmise kampaania lõpp mai lõpus – juuni alguses.

3. 07.06 Keskkonnapäeva korraldamine.

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

5. Rohelise kooli arendusmeeskonna kogemusüritus juunis või augustis.

Otsused:

● Rohelise lipu 2021 vahearuanne on õigeaegselt vormistatud, allkirjastatud ja edastatud

05.05 Rohelise kooli Eesti koordinaatorile.

Ettepanek: Vahearuande eduka läbimise korral võtab RK arendusmeeskond võimalusel

osa 04.06 Tartu Loodusmaja poolt korraldatud tunnustusüritusest (veebis).

● Koolipere osaleb 20. mail "Õue õppima" päeval, mille eesmärk on suunata õppetöö

klassiruumist koolihoovi, kooli lähedal asuvatesse parkidesse ja kaugõppe olukorras ka

koduõue. Päev, mil on õpilased ekraanivabal õppel. Sellealase teavituse on Roosika ja

Liina eelinfona õpetajatele saatnud 30.04. Lisatud on aine- ja klassiõpetajatele Liikuma

Kutsuv Kool ideepanga ja TÜ Liikumislabori töötaja Gerttu Vaheri mõtetega lingid, mis on

vajadusel abiks tundide ettevalmistamisel.

Ettepanek: Jälgime ja hoiame teemat üleval ning kui on veel häid praktikaid, siis jagame

õpetajatega.



● Märtsis katkenud tulede kustutamise kampaania tulede vaatlusega alustas RK

arendusmeeskond taas alates 03.05, kui naasesid kooli 1.- 4. klassi õpilased ja kestab

kuni 28.05. Maikuu vahearuande ja kahe vahearuande kokkuvõtte teeb Katrin, misjärel

saab välja tuua parima korpuse.

Ettepanek: Tunnustamine on tervitatav, kuid statistika saab eriolukorra tõttu võrdsetel

alustel tuua välja vaid 1.-4. klasside vahel. Õppeaasta lõpus teeb RK arendusmeeskond

kokkuvõtte oma tegevusest. Seal tutvustame mh projekti tulemust ja nimetame

Randvere kooli rohelisema korpuse.  Seejärel paneme vastava sildi

energiasäästlikumasse korpusesse üles ja õpilaste tunnustusürituse raames 10.06 toome

tulemuse samuti välja, et ka õpilased oleksid teavitatud.

● RK noorte logo kasutamisele võtmiseks ja sisendi saamiseks pöördus Kreete peale

koolivaheaega RK noorte poole, et teada saada, millised on nende mõtted ja

ettepanekud logo kasutamise osas – kuidas, mis asjaoludel ja kus seda logo kasutada.

Õpilaste ettepanek on kasutada logo järgmistel esemetel: tass, padi, kott, pastakas,

helkur, puhv, RK noorte lipp. Omaltpoolt lisasid mõtteid arendusmeeskonna liikmed ja

esemed on istumisalus ja T-särk (särgid, mida kasutatakse projektides osalemise korral,

et eristada RK noort tegevuses/vaatluses vms).

Ettepanek: Tunnustame tarbeasjadega (tass, pastakas vms ese) RK noori nende liitumisel

RK noorte grupiga õppeaasta alguses septembris. Täpsemad esemed valime uue

õppeaasta alguses augustis. RK noorte särgid tellime samuti augustis.

Tunnustame jooksva õppeaasta lõpus RK noori tegevustes osalemise ja panuse eest

väärtuslikuma esemega tunnustusüritusel õppeaasta lõpus. Seekord tunnustame 10

õpilast, kes on nimetatud ka RK vahearuandes. Tellime sel aastal logoga riidekotid või

istumisalused (oleneb hinnast ja võimalusest). Siiri tegeleb koostöös Kairega

hinnapakkumiste küsimisega.

Ettepanek: RK noorte õppeaasta lõpuüritust ei korralda, sest eriolukorra tõttu on 5.-6.

klasside kooli naasmine veel määramata/teadmata ning senine noorte tegevus ja panus

distantsõppe tõttu RK tegevuses kahjuks kaootiline.

● Täiendava koosoleku päevakorra punktina arutatud küsitlust, mille saatis Tartu

loodusmaja vahetult mõned päevad ennem. Tartu loodusmaja ja MTÜ HARED koostöös

Sloveenia, Läti ja Kreeka partneritega on ette valmistamas kliimamuutuste ja

toidutaimede kasvatamise ning õppetöös kasutamise teemalist projektitaotlust Eramus+

taotlusvooru. Selleks, et projekti tulemused vastaksid just Eesti Rohelise kooli võrgustiku

vajadustele, paluti liikmetel sisendi saamiseks vastata lühiküsimustikule.



RK meeskond arutas koosolekul küsimustiku läbi ja leidis, et antud projekt on

asjakohane, huvitav ja leiaks rakendust õppe- ja kasvatustöös Randvere kooli kooliaia

tegevuse kaudu tingimusel, et  kooliaia kontseptsioon ja kasutusala ulatus saab eelnevalt

üheselt paika. Roosika täitis ja saatis antud küsimustiku juba eelnevalt ära.

● Eelseisvate juunikuu tegevuste kavandamine

1. 07.06 kavandatud kooli Keskkonnapäeva toimumine on komplitseeritud. Peame

arvestama eriolukorrast tingitud HM soovitustega, mistõttu ei saa lõpuüritus toimuda nii

nagu seda väljatöötatud soovituslikus juhendis varasemalt kirjeldasime. On teada, et

suurt ülekoolilist ühisüritust korraldada ei saa. Keskkonnapäeva tegevused toimuvad ja

viiakse läbi klassiti või klassiastmeti.

Ettepanek: Need klassid või klassiastmed, kes on valitud õppeaasta keskkonnateo

ettevalmistused juba teinud ja tahavad oma tööd näidata ning esitleda, saavad plakatid

vormistada ja välja riputada aatriumis 31.05 koolipäeva lõpuks. RK meeskond märgistab

eelnevalt osalejatele nimelised kohad. Siiri palub uue nädala alguses kohe Kairel tellida

kooli A2 paksema paberi, et saaks kujundada suuremaid plakateid.

Alates 01.06 toimub huvipakkuvama töö selgitamiseks hääletamine kuni 04.06, sildid ja

hääletuskast saab selleks seatud.

07.06 hommikul viib RK meeskond kõik aatriumis kogunenud tööd välja ja riputab nö

näituse kooliaia külge. Tööde õue viimise eesmärk on õpilastööde esitlemise võimalus

kogukonnale ja õppetöö ning sündmuse ulatuslikum kajastamine ja juurdepääs töödele

piirangutest tingitud olukorras.

10.06 tunnustusüritusel nimetatakse hääletustulemuste põhjal enim hääli kogunud

Randvere kooli õppeaasta keskkonnateo võitja.

Muudatustest tingituna toimub 07.06 Keskkonnapäeva raames „Teeme ära, Randvere

Kool!“ Iga klass või klassiaste teeb 07.06 koolipäeva jooksul keskkonnateadliku teo(d),

milleks on prügi kogumine liigiti kooli territooriumil, Tädu metsas, mere ääres jm kohad

Randvere külas või keskkonnaalaste õppefilmide vaatamine või keskkonnalased e-tunnid

või tegevus kooliaias või lilleringide korrastamine jms tegevus. Iga klass või klassiaste

otsustab ise, millise keskkonnateadliku teoga või tegudega ta koolipäeva sisustab.

Liina jagab varem käibel olnud tabelit, kus saab liigiti prügikogumises osalev klass või

klassiaste end registreerida. Eve trükib prügi liigiti sorteerimiseks prügiliikide plakatid,

mille järgi saab kogutud prügi paigutada liigiti sel päeval kooliaia ette kiviplatsile, et

jäädvustada kogutud prügi kogus. Liina lepib haldusega kokku prügi liigiti äraveo.



2. Arendusmeeskonna kogemusüritus toimub juunis.

Ettepanek: Toimumiskoha ja/või tegevuse osas jagada arendusliikmetel mõtteid ja ideid

järgmisel koosolekul.

● Järgmine koosolek 28.05 kell 14.30

Päevakava:

1. 07.06 Keskkonnapäeva ettevalmistavad tegevused.

2. RK noorte uue õppeaasta tutvumisürituse ettevalmistamine.

3. Rohelise kooli arendusmeeskonna kogemusüritus juunis.


