Rohelise Kooli töörühma protokoll nr 1

25.10.2018
Harku Lasteaed
Instituudi tee 5, Harku alevik
Algus: 11:15
Lõpp: 12:00
Töörühma juhataja: Marika Sandrak
Protokollija: Riina Õunmaa
Osalejad: Juta Meringo, Marju Randla, Sille Aivola. Krista Ismael
Kuulati Marika Sandrak:
1. Laste kaasamine Rohelise Kooli tegevustesse planeerimisel, kaardistamisel.
Otsus: kaasame lapsi vanemast rühmast planeerimaks, kaardistamaks või märkamaks
erinevaid keskkonnakäitumise detaile (nt valgustus, vesi, prügi).
2. Lasteaias tuleb läbi viia keskkonnaülevaatus ja hinnata kaheteistkümne valdkonna
olukorda.
Otsus: valdkondi hindavad järgnevad meeskonna liikmed:
Juta Meringo
Riina Õunmaa
Marju Randla
Sille Aivola
Krista Ismael
Marika Sandrak

prügi ja jäätmed
elurikkus, loodus ja õueala
energia ja kliimamuutused
tervis, heaolu ja transport
meri, rannik, vesi
info, teavitamine, globaalne kodakondsus

Kui tekib probleem mõnele küsimusele vastamisega, siis arutame neid järgmisel
kokkusaamisel 20. novembril ühiselt.
3. Kuna kõiki valdkondi ei pea edaspidi eraldi käsitlema, siis arutelu tulemusena otsustati
ühildada järgmised teemad:
 Prügi ja jäätmed
 Elurikkus ja loodus ning õueala
 Meri ja rannik ning vesi
 Kliimamuutused ja energia
 Tervis ja heaolu ning transport
Eraldi teemadena jäävad käsitlemiseks Info, teavitamine ja kaasamine ning Globaalne
kodakondsus.

4. Millised võiksid Harku Lasteaias olla 2018/2019 õa keskkonna põhimõtted?
Otsus: ühise arutelu tulemusena otsustati valida järgnevad põhimõtted
1.

Harku Lasteaia hetkeolukorra hindamine, kaardistamine ja parendustegevuste
leidmine.
2. Lastele ümbritseva keskkonna tutvustamine läbi vahetu kogemuse.
3. Lasteaia ökoloogilise jalajälje vähendamine.
4.

Lasteaia keskkonnahariduslike tegevuste kajastamine.

Koosoleku juhataja
M. Sandrak

Protokollija
R. Õunmaa

Rohelise kooli töörühma protokoll nr 2
22.11.2018
Harku Lasteaed, Instituudi tee 5
Algus: 11.20
Lõpp: 12.00
Töörühma juhataja: Marika Sandrak
Protokollija: Krista Ismael
Osalejad: Juta Meringo, Marju Randla, Sille Aivola, Riina Õunmaa
1. Kuulati Marju Randla:
Tehtud kokkuvõte eelmisel päeval (19.11) toimunud Rohelise kooli seminarist, mille
põhiteemaks oli ressursside analüüs ja kokkuhoid. Materjalid saadetakse meilile ja siis
saab neid liikmetega jagada. Seminaril jäi kõlama, et kogu protsessi kaasata terve
kollektiiv ja kindlasti ka motiveerida.
2. Kuulati Marika Sandrak:
Kokkuvõte tehtud keskkonnaülevaatusest, milles osalesid ka Hiire rühma lapsed. Kus
valdkonnas kõige enam vastust „Ei“, siis see meie nõrgem koht ja sellele rõhuasetus
antud õppeaastal. Üldist olukorda kogu majas võib tulemustest lähtuvalt pidada heaks.
Valida ära kolm teemat, millele keskenduda sel õppeaastal Rohelise kooli programmis.
Teemadeks valiti :
 Elurikkus, loodus ja õueala (Suur taimejaht sealhulgas)
 Jäätmed ja prügi.
(Alustada rühmades olevate prügikastide sidistamisega)
 Info, teavitamine ja kaasamine
(FB tuleks teha igas nädalas kajastus Rohelise kooli teemade kohta).
Arutelu:
Arutleti, et kuidas tõsta lastele teadmiste andmise kaudu vanemate teadlikkust transpordi
kasutamise osas, samuti liikumise kasulikkusest ja kui saaks pered ikka ilma autota nt
lasteaeda tulla, siis tihedamini kasutada seda varianti.
Hoolekogu koosolekul (12.11.18) jagati hoolekogu liikmetele õpetaja esindaja Ene-Ly
Lehtmaa poolt infot, et lasteaed on avalduse esitanud liitumaks Rohelise kooli programmiga.
Krista ja Riina lähevad Rohelise kooli seminarile 4.detsembril.
Uus kokkusaamine veel kokku leppimata, aga jääb see detsembri esimesse
poolde. Teavitatakse, kui kuupäev paigas.
Töörühma juhataja
M. Sandrak

Protokollija
K. Ismael

Rohelise Kooli töörühma protokoll nr 3

13.12.2018
Harku Lasteaed
Instituudi tee 5, Harku alevik
Algus: 11:15
Lõpp: 12:00
Töörühma juhataja: Marika Sandrak
Protokollija: Marju Randla
Osalejad: Marika Sandrak, Juta Meringo, Marju Randla, Riina Õunmaa, Krista Ismael, Sille
Aivola
1. Riina Õunmaa ja Krista Ismael tegid kokkuvõtte ja lühiülevaate töörühma liikmetele
seminarist „ Elurikkus. Suur taimejaht. Ohtlikud jäätmed.“
2. Marika Sandrak tutvustas tegevuskava hetkeseisu. Töörühma liikmed said tegevuskava
üle vaatamiseks ja parendustegevuste lisamiseks.
Otsus: 2019 veebruar on tegevuskava üle vaadatud ja parendustegevused lisatud
3. Prügikastid rühmades vajavad ühesuguseid märgistusi.
Otsus: Lapse Vabariigi ürituse raames teha prügisiltide/märgiste meisterdamise töötuba.
Täpsemad kokkulepped 02.01.2019 infotunnis.
4. Järgmine töörühma koosolek 15.01.2019

Töörühma juhataja
M. Sandrak

Protokollija
M. Randla

Rohelise kooli töörühma protokoll nr 4
15.01.2019
Harku Lasteaed
Instituudi tee 5, Harku alevik
Algus: 11:15
Lõpp: 12:00
Töörühma juhataja: Marika Sandrak
Protokollija: Sille Aivola
Osalejad: Marika Sandrak, Riina Õunmaa, Krista Ismael ja Sille Aivola
Puudus: Juta Meringo (viibib puhkusel)

Kuulati:
M. Sandrak

1. Rohelise kooli poolt korraldatud seminaridel osalemine on igati positiivne ja see annab
ka põhjuse meie kokkusaamisteks. Saab uut infot omavahel jagada.
Otsustati: osaleda võimalusel Rohelise kooli seminaridel ja praegu välja reklaamitud
seminaridel osalejad on Krista – 31.01.19, Sille – 05.03.19 ja Marika – 25.04.19.
2. On tehtud taotlus Räpina Aianduskooli „Tomatisõbrd“ taimekasvatuse projektile.
Vastutav isik Sille Aivola, Hiire rühm.
3. Tegevuskava ülesehitus on arusaadav ja loogiline. Toimus arutelu.
Otsustati: Tegevuskava lõpliku valmimise eest vastutab Marika ja saadab veelkord
töörühma liikmetele ülevaatamiseks/paranduste tegemiseks.
4. Järgmine kokkusaamine 5.02 kell 13.00.

Koosoleku juhataja
Marika Sandrak

Protokollija
Sille Aivola

Rohelise kooli töörühma protokoll nr 5

11.02.19
Harku Lasteaed
Instituudi tee 5, Harku alevik
Algus: 13.00
Lõpp: 14.00
Töörühma juhataja: Marika Sandrak
Protokollija: Riina Õunmaa
Osalejad: Marika Sandrak, Marju Randla, Riina Õunmaa, Krista Ismael, Sille Aivola.
Puudus: Juta Meringo (puhkusel).

Kuulati: K. Ismael
1. Ülevaade 31.01.19 Rohelise kooli poolt korraldatud seminarist, mille teemadeks olid „Meri
ja rannik“ ning Tallinna Ühisgümnaasiumi kogemused Rohelise kooli projektis osalemises.

Kuulati: Marika Sandrak
1. Parendustegevuste ja täienduste lisamine ja ülevaatamine Rohelise kooli 2018/19 - 2020/21
tegevuskavva.
2. Lisada võiks ka eelmise õppeaasta loodusmatkade albumite linke, näitamaks meie
loodushariduse andmise pikaajalist traditsiooni.
Otsus: R. Õunmaa saadab albumite lingid M. Sandrakule, kes need tegevuskavale lisab.
3. Planeerida 2019 a kevadel ja kutsuda lasteaeda valla st spetsialist, kes tutvustab kogu
personalile jäätmete sorteerimise põhimõtteid ja korda kohalikus omavalitsuses.
4. Järgmine kokkusaamine 28.02.19 kell 13.00

Töörühma juhataja
M. Sandrak

Protokollija
R. Õunma

Rohelise kooli töörühma protokoll nr 6

28.02.19
Harku Lasteaed
Instituudi tee 5, Harku alevik
Algus: 13.00
Lõpp: 14.00
Töörühma juhataja: Marika Sandrak
Protokollija: Marju Randla
Osalejad: Marika Sandrak, Juta Meringo, Marju Randla, Riina Õunmaa, Krista Ismael, Sille
Aivola

Kuulati:
1. Marika Sandrak – olles tutvunud ja veelkord kõigil läbi töötatud Rohelise kooli tegevuskava,
siis teen ettepaneku kiita Rohelise kooli tegevuskava 2018/19-2020/221 heaks.
Otsustati: kiita heaks Rohelise kooli tegevuskava aastateks 2018/19 -2020/21.
2. Marika Sandrak – olles saatnud eelnevalt tutvumiseks ja märkmete tegemiseks laiali
töörühma liikmetele Rohelise kooli taotlusvormi, siis koos arutada läbi kogu taotlusvorm ja
lisada juurde häid mõtteid.
Otsustati: taotlusvormi teeb Marika enam-vähem valmis ja kui tekib küsimusi, siis saab Marju
5. märtsi seminaril otseallikalt (Sirjelt) küsida.
3. Marika Sandrak - prügikastid rühmades vajavad ikka veel ühesuguseid märgistusi.
Otsustati: Sille töötab arvutis välja sildid, et need jagada rühmadesse.
Järgmine kokkusaamine 12.03.19 kell 13.00

Töörühma juhataja

Protokollija

M. Sandrak

M. Randla

Rohelise kooli töörühma protokoll nr 7

27.03.2018
Harku Lasteaed
Instituudi tee 5, Harku alevik
Algus: 13.00
Lõpp: 14.00
Töörühma juhataja: Marika Sandrak
Protokollija: Juta Meringo
Osalejad: Marju Randla, Sille Aivola, Riina Õunmaa, Krista Ismael, Marika Sandrak, Juta
Meringo

Kuulati:
Marju Randlat, kes asendas Sillet Rohelise kooli seminaril “Lasteaia kogemused
keskkonnahariduse kujundamisel” Tallinna Linnupesa Lasteaias 05.03.19.
Linnupesa Lasteaed tegi kokkuvõtte oma maja Rohelise kooli 3 aasta toimetamistest ja
projektidest, mille eesotsas on aktiivne õpetaja. Töö, mida sel alal tehakse, on paljuski sarnane
meie lasteaias tehtavaga.
Näited projektidest:


Rukkola lasteklubi (nagu ring).



Vabatahtlikud - kolmas aasta juba (Saksamaalt, Hispaaniast, Ukrainast)- globaalne
kodakonsus.Tõhus, sest neil muid kohustusi pole. Vabatahtlik Saksamaalt õppis eesti
keele kõnes selgeks kolme kuuga. Hispaanias käis vastukülaskäigul lasteaednik
Eestist.



Eestipoolesele tuutorile, välismaalase vabatahtlikule juhendajale, on töö aeganõudev,
vajab suurt pühendumist, kuid annab palju juurde ka juhendajale endale.



Ronga vaderiks olemine loomaaias.



Tallinna loomaaiaga sõlmiti leping. Lasteaed panustab ronga abistamisse ja loomaaed
omaltpoolt pani sildi ronga puuri juurde. Selle ronga vaderiks on Linnupesa lasteaed.
Hea reklaam. Lasteaias aasta läbi erinevad teemad rongast.



Päevalillekasvatamise projekt (seemnest õie ja uute seemneteni).



Taimetarkade projekt- (taimed õuealal- söödavad, mittesöödavad, umbrohi jne).
Kokkuvõttev mapp.



Kurkide hapendamise projekt.



Ravimtaimede projekt.



Pesakastid, talgud vanematega jpm.

Sirje Aher andis rühmatöö ja rääkis probleemidest, mis on tekkinud Rohelise lipu taotluste
esitamisel ja toonitas, et majad jääksid Rohelise kooli osas ikka omanäolisteks.

Kuulati:
Marika: vähemalt 1 kord kuus postitus igalt rühmalt. Soovitan Riinal panna ka postitus
vahtramahla võtmisest.
Riina: rühmades oleks vaja õpetajatel lastele näidata loodusmatkade albumit ja ka üritustel
tehtut. Lapsed ei tea, kui küsin, vastatakse, et pole näinud. Mina näitan looduses lastele
asju, mida kindlasti mõni vanem või keegi, kes näeb, pelgaks või keelaks.
(ussid, kala lahkamine ja selle küpsetamine jne).
Meie Rohelise kooli meeskond ja Harku Lasteaed kindlasti pooldab kõike, mida Riina
teeb. Super.
Marika: rääkis prügimajandusest ja selle ühtsete siltidega sildistamisest. Näidised tegi
valmis Sille. Homses infotunnis tutvustame kõigile ja jagame näidised laiali. Sildid
kiletavad rühmatöötajad ise.
Nädal peale siltide paigaldamist tehakse töörühma poolt kontroll prügikastide
olemasolust.
Sille: näitliku tegevuse tegin lastega enda rühmas läbi ja see läks hästi.

Kuulati:
Marika: arvatavasti on 25. aprillil Rohelise kooli viimane seminar.
Rohelise lipu taotlemisel tuleb ettemaksuna tasuda 50 eurot, kuidas, selgub hiljem.
Kui keegi parandusi Rohelise lipu taotlusvormi ei tee, siis Riina lisab loodusalbumi
lingi, Juta täidab direktorit puudutava teabe osa ning taotlus ongi saatmiseks valmis.

Töörühma juhataja
Marika Sandrak

Protokollija
Juta Meringo

Rohelise kooli töörühma protokoll nr 8
23.05.2019 Harku Lasteaed, Instituudi tee 5
Algus: 13.45 Lõpp:14.15
Töörühma juhataja: Marika Sandrak
Protokollija: Sille Aivola
Osalejad: Juta Meringo, Krista Ismael, Marju Randla ja Riina Õunmaa
1. Maikuus oli planeeritud ja ka toimus kogu personalile suunatud infotund prügi
sorteerimisest. Näitliku ettekandega esines Harku valla keskkonnaspetsialist.
2. Harku Lasteaia esindus on oodatud pidulikule üritusele 05.06.19 Rahvusraamatukogus, kus
antakse üle Roheline lipp. NUPUKE VALLALEHTE - kui oleme Rohelise kooli lipu
omanikud.
3. Kordaminekud õppeaastal 2018/19:
*prügi sorteerimine - (ühtsed sildid prügikastidel, kogu personali teadlikkus on tõusnud ja
lapsed on huvitatud prügi õigesse kasti panemisest (kui ei tea, küsivad);
*teavitustöö - lasteaed tegi endale facebooki, et info ja meie tegemised oleksid vanematele
kiiresti kättesaadavad.
4. Järgmise aasta plaanid:
*tervist edendav lasteaed- tellida silt maja seinale;
*biolaguneva kasti tellimine - katsetame ülemistes ruumides ära;
*ressursikulu aruande jaoks hakata üles märkima vee- ja elektrinäite augustis, elekektrinäite
saab küsida vallast;
*valida üheks läbivaks teemaks järgmisel õppeaastal “Globaalne kodakondsus;
* teemapeod, erinevad külalised, etendus, söögid, Laste vabariigi töötoad jms.
5. Sille koolituse (14.05 - 15.05) kokkuvõttel.
Jagati praktilisi näited, mida lasteaias lastega mängida, loodusmatkal osalemine. Teadmine,
et maailm on hävimas ja kui hea on tegelikult Eestis elada. See nn hea elu võib edaspidi

kutsuda välismaalasi meie riiki elama (pigem negatiivne). Hoiame oma riiki ja keskkonda - ka
meie pisikestest sammudest on kasu, eriti meie lastele!
Koosoleku juhataja
Protokollija

