
Protokoll: Rohelise kooli töötuba

Osalejad:
Olivia Lõhmus 11. b
Liisa Ojasalu 7. a
Piia Kaal 7. a
Liseti Alloja 7. a
Loviisa Rähn 7. e
Marko Järve 11. b
Berit Hallik 12. c
Mia Grunbaum 6. a
Jonell Post 6. a
Anna Brit Jõearu 6. a
Mia-Marleen Tõnis 10. c
Merete Sild 7. b
Marta Kikas 7. b

Päevakava:

14:00-14:30 programmid ja tutvumine

14:35-14:45 keskkonnapõhimõtted

14:45-14:55 rühmade moodustamine ja teemade jagamine

14:55-15:40 plakatite tegemine

15:40-16:00 esitlemine ja tagasiside

Arutasime, kuidas jõuda Rohelise kooli ja UNESCOga õpilasteni:

● Gümnaasiumile on vaja teistmoodi läheneda. Gümnaasiumile on vaja otse infot
anda, tunnipõhiselt (geograafia). Läbi sotsiaalmeedia.

● Arvutis teha plakatid, ei raiska paberit, jõuab laiemale vaatajaskonnale.
● Pigem keskenduda ainult koolisiseselt ja enamasti põhikoolile.
● Anda klassile fikseeritud ülesanne, mis on kohustuslik, et huvi tekitada. Nt

projektipäevadel.
● Teemapäevadel rohelised töötoad.
● Suunatud väiksem grupp

6. klassi õpilased (Anna Brit, Mia, Jonell) esitlesid oma komposti ja mulla kasutuse plakateid
ning oma mõtteid selle kohta.

Annika Sakarias kommentaar: 6. klassi ja 8. klassi bioloogia õppekava. Selleks on vaja
keskkonnainvesteeringute keskuselt rahastust (või Rae vallalt või mõnelt projektilt).



Uus keskkonnapõhimõte:

1. Rohelise kooli ja UNESCO tegevused on seotud õppetööga (teema päevad jm).
2. Meie kooli õpilased võiksid tunda toataimi.
3. Kooli kaunistavad toataimed.

Rühmatööde teemad:

A) digikoristus (jaanuaris) - Anna Brit, Mia, Jonell

B) sooja kampsuni päev (veebruar) - Berit, Marko ja Mia

C) puhta vee päev - Liisa ja Oliivia

D) 1. mai "Teeme ära" (koristuspäev) - Loviisa, Piia ja Lisetti

E) keskkonna ülevaatus, 12 teemat.

F) kompost. (6ndikud esitlesid)

SOOJA KAMPSUNI PÄEV - projektijuht Marko Järve

Kuidas jõuda õpilasteni:

● mitte talv, mitte suvi - aprill, märts, veebruar
● maskott
● stendidesse informatsioon
● kooliraadio kaudu teatamine -  kõlariga, mis toimub
● ÕE sotsiaalmeedia
● võistlus ja auhind (söök, öko firma spons.)

Iga ürituse kohta teeks koosoleku õpetajate ja õpilastega, kes otsib sponsorid (kuu aega
enne).

PUHAS VESI - projektijuhid Oliivia Lõhmus ja

● 18 veebruar
● plastiku vähendamine -  teadlikus
● filmi vaatamine, kuidas see mõjutab meid
● sotsiaalmeedia ja stuudium
● auditoorium, kui palju inimesi



TEEME ÄRA KORISTUSPÄEV - Loviisa, Marta ja Merete

● 1. mai
● loodusaine tunni ajal minna koristama
● ennetada loomade kehadesse
● stuudium ja õpetajad
● ära kaaluda ja sorteerida
● jagada ära piirkonnad
● klassidevaheline võistlus
● lõimida aine raames a la podcasti kuulata vm
● liikide määramine, samal ajal koristamine

DIGIKORISTUS - projektijuht (vanem õpilane), abiline Jonell, Mia ja Anna Brit

● traditsioon - kaks korda aastat (enne suvevaheajale minekut)
● kooli arvutid
● täielik mälukustutus shut downil - ettepanek ITle
● õpilastööd, mida ei ole vaja enam
● ENDA ARVUTI

is


