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Osalesid: Piret Raudsepp, Stella Saamel, Külli Muutra, Ene Kruus, Reet Malahhov, Aila 
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PÄEVAKORD: 

1. Keskkonnaülevaatuse kokkuvõtted (Kairi) 

2. Kuidas liigume edasi? 

3. Rohelise Kooli blogi (ülevaade Stellalt) 

4. Külli osalemine Rohelise kooli projektis „Digikoristuspäev” 

5. Muud küsimused  

 

OTSUSTATI 

1. Laekus tagasi 69 ankeeti(40 laste täidetud, 2 olid vastanud kõikideks vastusteks „ei tea”). 

Kuuel ankeedil oli kirjas, et õualalt leiab endiselt prügi ja pikas võiks olla prügikaste. 

Tervise valdkonna küsimustes olid kõik vastamisel ühel meelel v.a need kaks kes ei teadnud 

midagi. Järgmisel aastal viia küsimustikud veebikeskkonda, kus lapsevanematel oleks lihtsam 

vastata. Küsimustike sõnastusega tuleb tegelema hakata juba varakult kevadel. 

2. Hakkame parandusettepanekuid tegema küsimustike vormistuse ja sõnastuse osas. 

Need, kes eelmisel aastal ei osalenud ühelgi Rohelise kooli seminaril, siis need peaksid sellel 

aastal endale sobiva seminari leidma. Hetkel liigume sama koosseisuga edasi, teeme 

teavitustööd oma blogile ja hoiame ennast kursis pakutavate Rohelise Kooli projektide, 

koolituste ja seminaridega. 



 

3. Blogi pidamine on aktiivne. Postituseks infot ja pilte jagada läbi drive keskkonna. Muidu 

on rühmad olnud väga aktiivsed ja tublid materjali saatmisel. Stella palve oleks, et enne 

rühmad võiks mõelda ise välja juba hea pealkirja. Lisaks kui keegi märkab, et blogisse saab 

üles mõni ebasobilik pilt või on tekstis/pealkirjas mõni viga, siis sellest kohe märku anda, 

saab ära parandada/eemaldada.  

 

4. Digikoristuspäeva raames korrastas Külli rühmas arvutit. Kaasas sellesse tegevusse 

osaliselt ka lapsed, näitas lastele, et ka arvutisse koguneb prügi ja seal on võimalik see 

prügikasti panna. Lisaks tuleb vahel tühjendada eraldi ka arvutis olevat prügikasti. 

Digikoristuspäeval osalemine oli kindlasti hästi õpetlik. Tuli ka idee, et kevadel kui rühmad 

kolivad, siis selle raames puhastatakse ära ka arvutites olev sisu.  

 

5. Lastevanematele tuleb saata taas infot, et meil on olemas ka Rohelise kooli blogi, mida 

tasub kindlasti jälgida.  

Blogisse sai üles pilt, kus on lõkkes materjal põletamisel, mis ei lähe kokku Rohelise kooli 

mõtteviisiga, Stella eemaldab selle.  

Järgmine koosolek toimuks märtsis? Millises keskkonnas, seda näitab aeg.  


