
ROHELISE KOOLI ONLINE KOOSOLEKU PROTOKOLL 19.01.21 

 

Osavõtjad: Maria Metsaorg, Pille Kukkur, Eliis-Beth Rosen, Anneli Sepp, Sirje Kaljula 

 

Aeg: 15.00 – 16.00 

 

PÄEVAKAVA 

1. KSG Rohelise kooli plaanid 2020/2021 

 Teemad 2020/2021: Elurikkus ja loodus; Globaalne kodakondsus; Tervis ja heaolu; 

Õuealad; Jäätmed 

 Keskkonnamärgise “Roheline lipp” taotlemine – tähtaeg 21.04.2021, taotlemise 

kriteeriumid 

 Keskkonnaküsitluse korraldamine. Keskkonnaküsitlus on vormistatud nii Kahoodis 

kui ka Google küsitlusena. Küsimused tuleb uuesti üle vaadata. 

 Ressursikulu analüüs kahes majas 

 Tegevused 2020/2021 

 Võrgustikuseminarides osalemine  

V seminar 21.01.21 kell 15.00-17.15 – Energia ja digijäätmed 

2. Digitaalne koristusnädal 25.-31.01.2021  

Kuidas osaleda: (väljavõte saadetud kirjast 15.01.21) 

Pane ennast kirja õppeasutuse meeskonna, kooliklassi või üksikisikuna SIIN ja ka FB-s 

ürituse lehel märkige end samuti osalejaks 

Vali seadmed, kus nädala jooksul digipuhastust teed –  kas nutitelefonis, tahvelarvutis, 

sülearvutis või lauarvutis (nii tööl kui kodus), eriti agar digipuhastaja võib sukelduda 

kordamööda kõigisse! 

Sea endale sihiks kindel aeg, kui kaua saad digikoristusega selle nädala jooksul tegeleda – 

näiteks iga päev 15 minutit, 30 minutit või tunni-paar ning pea sellest rõõmuga kinni. 

Järgi 25.-31.01 igal hommikul uut ülesannet, mis Facebooki digikoristusnädala 

sündmusesse saabub ja pane käed külge. Digikoristusnädala ülesanded ilmuvad 

kampaanianädala hommikutel FB ürituse lehele ja Tartu loodusmaja Instagrami kontole. 

Ürituse postitused leiad ka teemaviite alt #digikoristusnädal2021. Õpetajad ja õppeasutuse 

meeskonnad saavad soovi korral ülesannete kava tellida ette enda e-postkasti, et tegevusi 

paremini planeerida. 

Jaga enda edusamme kampaania jooksul meiega, et koos puhtamaid seadmeid ja päid 

tähistada! Anna digikoristusnädala lõpus sündmuse kommentaarides märku, kui mitu 

ülesannet nädala jooksul ellu viisid ja millise uue digikoristusharjumuse endaga 

kampaaniast kaasa võtad. 

3. Toetuste taotlemine KIKist  

Taotlusvoor avaneb 11.jaanuar 2021), infopäevad 20. 01. ja 21.01. 

 Keskkonnateadlikkuse programmist (õppepäeva ja/või laagri korraldamist 

gümnaasiumiõpilastele ning laagri korraldamist looduse valdkonna huvikooli 

õpilastele) 

 Ringmajanduse programmist (mitteformaalsete keskkonnajuhtimissüsteemide, nagu 

roheline kontor ja roheline kool, väljatöötamist, rakendamist ja nende sertifikaadi või 

tunnistuse taotlemist). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlHyPIZdjw4KQfUSjPQmipMRE3wFn5FZ9MNVbojWmZmk_JQA/viewform
https://www.facebook.com/events/772065963397851
https://www.facebook.com/events/772065963397851


4. Tallinna linna õppeaedade rajamise ja arendamise rahaliste vahendite taotlemine  

tähtaeg - 15. veebruar 2021.  

Tallinn linn soodustab rohelise mõtteviisi levikut ja toetab linna ametiasutusi ja nende 

hallatavaid asutusi õppeaedade rajamisel ja arendamisel. õppeaedadele rahaliste vahendite 

eraldamise korra tingimustega Tallinna keskkonnaveebis: 

https://www.tallinn.ee/est/keskkond/oppeaedade-kord. 

Jaanuari- ja veebruarikuus toimub ka jooksev vajaduspõhine nõustamine, et töötada välja 

parim õppeaia lahendus, valida välja peenrad ja taimed ning töötada välja tegevusplaan. 

Selleks tuleb võtta ühendust Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti linnaaianduse 

projektijuhtidega Marina Laidla, (marina.laidla@tallinnlv.ee, 513 5779) ja Maria Derlõšiga 

(maria.derlos@tallinnlv.ee) ning broneerida aeg kohtumiseks oma asutuses. 

 

5. Jooksvad küsimused 

 Rohelise kooli koosolekute aeg. 

Arutluse käigus tõdeti, et endiselt on keeruline ühist aega leida. 

 

Otsustati: 

1. Keskkonnaküsitluse küsimustik vaadatakse uuesti üle märtsi alguses Mäe ja Oru maja 

jaoks eraldi ja vormistatakse e-küsitlusena. Vormistavad koostöiselt loodusteaduse 

õpetajad. 

2. Keskkonnaküsitlus viiakse läbi märtsi teisel poolel ja aprilli esimesel poolel Mäe ja Oru 

majas.  

3. Mäe majas tegelevad küsitluse läbiviimisega klassijuhatajad, Oru majas viivad küsitluse 

läbi loodusainete õpetajad. Täpsem plaan klassiti koostatakse vahetult enne 

keskkonnaküsitluse läbiviimist. Analüüs tehakse küsimuste kaupa. 

4. Ressursikulu analüüsi kahes majas koostab Pille Kukkur. 

5. Maria Metsaorg võib gümnaasiumiõpilastele korraldada laagreid ja matku, mis läheb 

keskkonnateadlikku programmi alla. Selle toetuseks on vaja esitada toetuse taotlus Kik 

i. 

 

Juhatas: Sirje Kaljula 

Protokollis: Anneli Sepp 

https://www.tallinn.ee/est/keskkond/oppeaedade-kord
mailto:marina.laidla@tallinnlv.ee
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