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Vahearuanne
Vahearuande esitavad Rohelise lipuga tunnustatud haridusasutused
Vahearuanne palun saata Sirje Aherile aadressil sirje@hared.ee hiljemalt 7. maiks. Faili nimes palun
märkida lühendatult haridusasutuse nimi, näiteks “Tln_la_Kevad_RL_vahearuanne”. Võimalusel
palume vahearuanne esitada .pdf formaadis . Vahearuande digiallikrjastab direktor, tema äraolekul
kohusetäitja.
Fotod jt mahukad lisad palume taotluses esitada linkidena haridusasutuse kodulehele või blogile. Kui
soovite siiski täiendavalt esitada suuremahulisi lisasid, palume need saata lehelt
https://wetransfer.com/, lisades selgituse, mida saadetakse ja mis haridusasutus neid saadab.
Vahearuande vaatab läbi Rohelise kooli programmi komisjon, kuhu kuuluvad
Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Haridusameti ja
valitsusväliste keskkonnaorganisatsioonide esindajad.
Vahearuanne vaadatakse läbi tasuta.
Haridusasutuste Rohelise lipuga tunnustamise üritus toimub Tallinnas 5. juunil. Palume sellest osa
võtta ka kõiki Rohelist lippu juba omavaid haridusasutusi.
Uus taotlus rohelise lipu uuendamiseks esitatakse järgmisel, 2019. aastal. Kui taotlust ei esitata, tuleb
2017. aastal väljastatud lipp tagastada.
Lisateave:
Sirje Aher
Rohelise kooli programmi juht
5137872
sirje@hared.ee

Haridusasutuse nimetus
Rohelise kooli programmiga
liitumise aeg
Rohelise kooli koordinaatori nimi,
e-posti aadress ja mobiilinumber

•

TALLINNA LASTEAED VESIROOS
2016 okt –nov on lasteaed liitunud Rohelise Kooli projektiga.
Kt Eda Pärt – eda.part@lavesiroos.ee 53084283
Anneli Liis- anneli.liis@lavesiroos.ee 53489473

Ülevaade projektides ja kampaaniates osalemisest

Ülelinnalistes, üleriigilistes ja rahvusvahelistes keskkonnakampaaniates osalemine 2017. ja
2018. aastal. Palume ära märkida, kui kampaania teema ühtis teie poolt valitud Rohelise
kooli teemaga.
Tallinna Haridusameti taimekasvatusprojekt - LOODUS, ELURIKKUS
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/tahetapsid-lilli-stutamas.html
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/krollid-seemnete-kulvamine-ja-taimede.html
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/03/napud-mulda.html
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/03/tahetapsid-lillede-ja-koogiviljade.html
Kampaania "Patareijaht" ja "Küünlaümbriste jaht" - PRÜGI JA JÄÄTMED
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/03/patareide-ja-kuunlaumbriste-jaht.html
•

Ülelinnalistes, üleriigilistes ja rahvusvahelistes projektides osalemine 2017. ja 2018.aastal
(projekti nimetus, võimalusel viide kodulehele vm infole). Palume ära märkida, kas projekt
oli seotud teie poolt valitud Rohelise kooli teemadega ning kas algatasite projekti või olite
üks osalejatest.
KIK projekt „Vesiroosi õuesõpe“ keskkonnateadlikkus- omaalgatus
Viimsis Tädu matkarajal 2017 – Rohutirtsud
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/rohutirtsud-kaisid-viimsis-tadu.html
Tallinna Loodusloomuuseum 2017 – Pokud
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/pokud-kaisid-26-oktoobril-2017-tallinna.html
Kohila Keskkonna Hariduskeskusega Rabivere rabas 2017 – Pokud
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/pokud-kaisid-19-oktoobril-2017-kohila.html
Viimsi looduskeskus 2017 – Naerulinnud, Pokud
http://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/naerulindude-ruhm-kulastas-viimsi.html
Kohila vallas Kõnnu järve ümbruses 2017 – Naerulinnud
http://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/naerulinnud-kaisid-kohila-vallas-konnu.html
Saadjärve looduskool 2017 – Konnakesed
http://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/konnakesed-oppekaigul-saadjarve.html
Aegviidu Looduskeskus 2017 – Konnakesed
http://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/konnakeste-oppekaik-aegviidu.html
Muraste looduskool 2017 – Krõllid
http://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2017/04/krollide-talv-metsas-programm-muraste.html
Kuristu miniloomaaed 2017 – Tähetäpsid, Mesimummid
http://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/kik-viis-mesimummid-kuristusse.html
Puhta vee teemapark Järsi külas 2017 – Naksitrallid
http://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2017/03/naksitrallid-kulastasid-puhta-vee.html
Saula siniallikad programm „Salasilmad võlumetsas“ 2017 – Naksitrallid
http://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2017/03/naksitrallid-labisid-programmi.html
Sagadi looduskool 2017 – Rohutirtsud, Naksitrallid, Naerulinnud
http://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2017/03/naksitrallid-ja-naerulinnud-sagadi.html
•

https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/rohutirtsud-kaisid-sagadi-looduskoolis.html
Sagadi looduskooli programm „Veteema külaskäik“ 2018 – Naksitrallid, Tähetäpsid, Mesimummid
http://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/02/vete-ema-kulaskaik-28022018.html
Sagadi Looduskooli programm „Metsamuinasjutt“ veebruar 2018 – Krõllid, Pardikesed,
Naerulinnud
http://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/03/sagadi-looduskool-programm.html
2017/2018 KIKI Projekti programmid
Sagadi looduskool – Altja- Mustoja matkapäev.
Rohkem infot -http://sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/lasteaed/altja-mustoja
Sagadi looduskool – Metsamuinasjutt lasteaias.
Rohkem infot - http://sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/lasteaed/metsamuinasjuttlasteaias
Sagadi looduskool – Veteema külaskäik.
Rohkem infot - http://sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/lasteaed/veteema-kulaskaik
MTÜ Emajõe lodjaselts - Õuesõpe veel ja vee ääres.
Rohkem infot – https://www.lodi.ee/ouesope
Kohila Keskkonnahariduskeskus – Läbi metsa rabajärve äärde .
Rohkem infot - https://www.keskkonnaharidus.ee/program/labi-metsa-rabajarve-aarde/
Kuristu Talu Miniloomaaed – Loomaaia külastus.
Rohkem infot – http://www.kuristu.ee/index.htm
Kuristu Talu Miniloomaaed – Loomaaia külastus koos leivaprogrammiga.
Rohkem infot - http://www.kuristu.ee/hinnad/hinnad.htm
Erasmus "Blue planet-Water around us". “Blue planet water around us”- VESI, LOODUS;
GLOBAALNE KODAKONTSUS
Räpina aianduskool Taimeprojekt „Sõprusetera“ Herned 2017 - ELURIKKUS, LOODUS
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2017/04/herned-oitsevad-ja-kaunad-on-juba-kuljes.html
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2017/04/soprusetera-herned.html
Projekt „Tere kevad!“ 2017 - LOODUS; ELURIKKUS
Naksitrallide rühm oli üks projektis osalejatest. https://terekevad.ee/
Eesmärk:
• Pakkuda veebipõhise õppe võimalust nooremale koolieale ja eelkooliealistele;
• Pakkuda õpetajatele struktuuri, tuge ja lisamotivatsiooni praktilise loodusõppe
läbiviimiseks ning infotehnoloogia kasutamiseks õppetöös.
• Lähendada lapsi loodusele, tutvustada neile tavalisemaid taime- ja loomaliike, õpetada
neid liike looduses märkama, ära tundma ning jälgima; hoolima teistest elusolenditest ja
ümbritsevast keskkonnast.
Ainevaldkond: Loodusteadused, sotsiaalteadused, keeled, loovad ained, matemaatika, arvutiõpe.
Vaatluste ja lisategevuste kestvus: märts - mai (12 nädalat).
Kiusamisest vaba lasteaed - GLOBAALNE KODAKONDSUS
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/karude-koosolek-kuidas-olla-hea-sober.html
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/karude-koosolek-kuidas-kaituda-teatris.html
Ujumine – TERVIS , VESI, GLOBAALNE KODAKONDSUS
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2017/12/uhisujumine-delfiini-lasteaias.html
Suur taimejaht - http://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/search/label/Suur%20taimejaht
Räpina aianduskool Taimeprojekt "Kurgisõbrad"- LOODUS, ELURIKKUS
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/search/label/Kurgis%C3%B5brad

Milliseid kogu oma haridusasutust hõlmavaid keskkonnahariduslikke
projekte/üritusi/kampaaniaid viisite läbi 2017/2018 õppeaastal? Palun märkige nimetus ja
lisage lühikirjeldus või link blogile vms, kus projekti vms on kirjeldatud. Palume ära
märkida, millise enda poolt valitud Rohelise kooli teemaga oli see tegevus seotud.
Koostöös lastevanematega näitus "Taaskasuta anna esemel uus elu".- PRÜGI JA JÄÄTMED
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/search/label/Pr%C3%BCgi%20ja%20j%C3%A4%C3%A4t
med , https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/search/label/Globaalne%20kodakonsus
Patareid ja küünlaümbriste jaht- PRÜGI JA JÄÄTMEDhttps://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/search/label/Pr%C3%BCgi%20ja%20j%C3%A4%C3%A4t
med
Sibulatee kohvikute päeva külastus „Sibularetk“ – LOODUS, ELURIKKUS, TERVIS- JA HEAOLU
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2017/10/sibularetk.html
Rohelise Kooli strateegiapäevad märts 2018
http://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/rohelise-kooli-strateegiapaevad.html
"Mustamäe lasteaia õpetajate konverents" korraldamine– LOODUS, ELURIKKUS, TAIMEJAHT
(õpitubades „Elurikkuse“ kaartide tutvustamine Bee-Boti mesilastega).
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/koolituskonverents-opetajalt-opetajale.html
Mustamäe teatrifestivali korraldamine :
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/tallinna-lasteaed-vesiroosi-korraldatud.html
https://www.youtube.com/watch?v=VlTu3V_oUkU&feature=youtu.be
Teatrifestivali lõpetamine:
https://www.youtube.com/watch?v=GxHIp8HExCc&feature=youtu.be
- etendused teiste lasteaedade lastele:
Krõllid "Pilleke paksus metsas" – LOODUS, ELURIKKUS, SUUR TAIMEJAHT
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/krollide-etendus-pilleke-paksus-metsas.html
Tähetäpsid – „Suure maailma väikesed abilised“ – LOODUS, KLIIMAMUUTUSED, SUUR TAIMEJAHT
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/tahetapside-etendus-suure-maailma.html
Mesimummid – „Mets ei ole prügikast“ - LOODUS, PRÜGI JA JÄÄTMED,
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/mesimummi-ruhma-etendus-mustamae.html
•

• Osavõtt Rohelise kooli programmi seminaridest 2017/18 õppeaastal
2.1. Rohelise kooli programmi üritustel ja seminaridel osalemine 2017/18 õppeaastal.
(Kohustuslik on osaleda vähemalt kahel seminaril)
Üritus, kuupäev
Osalejate nimed
• Rohelise kooli infopäev 14. 09.2017
Eda Pärt, Anneli Liis
• Keskkonnahariduskonverents
Eda Pärt, Anneli Liis
haridusasutuste juhtidele 26.09.17
• Seminar elurikkuse teemal (Seened)
Eda Pärt, Anneli Liis
17. 10.17
• Seminar ressursikulust 7. 11.17
Eda Pärt
•

Seminar teemal “Prügi ja jäätmed”
23.11.17

•
•

Seminar elurikkuse teemal 12. 12.17
Anneli Liis
Seminar Tuule lasteaia keskkonnahariduse
kogemusest. Raagus puude
tundmaõppimine
9. 01.18
Nõuded vahearuandele. 31.01.18
Anneli Liis, Evelyn Alus
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi
Eda Pärt

•
•

Eda Pärt, Anneli Liis

•
•

keskkonnategevused. Liikuvus ja
transport. 8.02.18
Energia. Elurikkus. Seminar 16. 03.18
Kevadlilled. Õppekavakohased mängud ja
vaatlused. Seminar 8.05.18

3.Keskkonnatöörühm
3.1. Keskkonnatöörühma liikmete nimekiri. Palume märkida iga liikme nimi ning millist
haridusasutuse sidusrühma ta esindab (juhtkonna liige, õpetaja, tugitöötaja vms, lapsevanem,
õpilane/lasteaialaps)

Juhatusse kuuluvad:

Jaanika Raudsepp - direktor
Evelyn Alus – õppealajuhataja
Eda Pärt – lapsevanem
Anneli Liis - õpetaja
Erika Naudi – õpetaja
Helje - majandusjuhataja

Keskkonnatiimi meeskonda kuuluvad:
Ülle Stern - õpetaja,
Gerdi Tall - õpetaja
Kertu Strazdin - õpetaja
Niina Tammik - õpetaja
Iivi Meeksa - õpetaja
Kadrin Teppart - õpetaja
Annika Päev - õpetaja
Reti Pääslane - õpetaja
Rita Ader - õpetaja
Rahel Rist - lapsevanem
Heli Mäesepp - lapsevanem
Liisa Reek – lapsevanem
Toivo Korn – remonditööline
Viide - https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2017/04/keskkonna-tooruhma.html
Link keskkonnatöörühma koosolekute protokollidele:
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/search/label/Rohelise%20Kooli%20koosoleku%20protokol
lid
Mida peate keskkonnatöörühma suurimaks saavutuseks 2017/2018?
Õppekasvatustegevuste planeerimisel ja läbiviimisel teadvustame rohkem rohelist mõtteviisi.
Edasistes plaanides mõtestame rohelist nn keskkonnateadlikkust strateegiliste plaanide
väljatöötamisel. Püüame siduda Rohelise Kooli teemasid igpäevategevustesse. 2018 a valmib uus
lasteaia arengukava ja töötame välja uued arengusuunad lähtuvalt Rohelise Kooli põhimõtetest.
Töötasime välja keskkonnakorralduse projekti „Roheline lasteaed“.
Kaardistasime õueala ja rajasime õuesõppemaja.
Saavutuseks on, et meie tegevused on seotud järjest rohkem keskonnateemadega- nii teatrifestivali
raames tehtud näidendid, näitus, taaskasutavate materjalide kasutamine, Rohelise Kooli teemasid
käsitlevad plakatite koostamine (A 1) jne.

4.Keskkonnaülevaatus
4.1. Milliseid muudatusi märkasite võrreldes sel aastal läbi viidud keskkonnaülevaatuse tulemusi
eelmise aasta omadega?
Laste, personali ja vanemate teadlikkus on kasvanud.
Keskkonnaülevaatuse küsimused ja kokkuvõte: https://drive.google.com/file/d/1QCUJIYo__DOb4pNI-HfgxkNMwchDHDx/view

5. Tegevuskava
5.1. Palun kirjeldage lühidalt tegevuskava koostamise protsessi. Kuidas arvestasite tegevuskava
koostamisel keskkonnaülevaatuse tulemusi?
Õppeaasta alguses kogunes keskkonna töörühm ja ühiselt pandi paika keskkonna töörühma tegevused
etappide kaupa.
Pedagoogilisel nõupidamisel said teised õpetajad tutvuda töörühma poolt planeerituga ja teha
omapoolseid täiendusi ning ettepanekuid. Lisaks keskkonnatiimile osales tegevuskava koostamisel
igast rühmast vähemalt üks õpetaja.
Rohelise kooli tegevuskava koostamisel toetuti lasteaia arengukavale, keskkonnastrateegiale ja
õppeaasta tegevuskavale. Arvestades traditsiooniliste ühisüritustega ja võttes arvesse lasteaia eripära.
Pedagoogilisel nõupidamisel kinnitati lasteaia tegevuskava lisana Rohelise kooli tegevuskava.
Korraldasime spetsiaalselt väljasõidu seminari, et planeerida edasisi tegevusi:
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/rohelise-kooli-strateegiapaevad.html

Link keskkonnategevuskavale või
selgitus, et tegevuskava
saadetakse lisana

http://www.lavesiroos.ee/index.php?page=251

6. Seire ja hindamine
6.1.Palun kirjeldage lühidalt, kuidas jälgite oma keskkonnategevuste tulemuslikkust.
Kuidas jälgite eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste täitmist? Millised tõendid teil on selle
kohta, et liigute eesmärkide saavutamise poole? (näiteks ressursikulu analüüsid erinevate aastate
lõikes, paranenud õpitulemused, suurem arv osavõtjaid jms)
Kõik tulemused kajastuvad lasteaia strateegiliste Dokumentide analüüsides. (sisehindamise
kokkuvõte, arengukava kokkuvõte, eelarve planeerimine).
Korraldasime spetsialselt väljsõidu seminari, et planeerida edasisi tegevusi.
Keskkonna tiim koguneb regulaarselt igal kvartalis, vajaduse toimuvad lühibriifingud.
Link ressursikulu analüüsi jt materjalide
juurde.

Link sisehindamise aruandele.
http://www.lavesiroos.ee/index.php?page=224

Kirjeldage lühidalt, mille poolest olete olnud Rohelise kooli programmi rakendamisel edukad.
Kogu tegevus on integreeritud õppetegevustes. Õppekasvtustegevuse planeerimisel ja läbiviimisel
teadlikustame rohkem rohelist mõtteviisi.
NB! Ärge unustage kirja panna linki ressursikulu analüüsi jt tõendavate materjalide juurde.

7. Teavitamine ja kaasamine
7.1. Palun kirjeldage lühidalt, kuidas olete kaasanud Rohelise Kooli programmi erinevaid huvirühmi
ning korraldanud teavitamise.
Huvigruppide kaasamine toimub läbi ürituste. Info selle kohta on saadav FB, blogis ja meilides.
Rohelise kooli stend.
7.2. Kas olete saanud oma tegevusi meedias kajastada või tutvustada teistele haridusasutustele? Kui
jah, siis palun lisage võimalusel link artiklile või saatele või nimetage, millal ja millisel
konverentsil/seminaril/projekti raames seda tegite.
Tallinna Lateaed Vesiroos korraldatud" Mustamäe õpetajatele konverents" -elurikkuse Bee-Boti
materjalide tutvustamine töötubades.
https://rohelinevesiroos.blogspot.com.ee/2018/04/koolituskonverents-opetajalt-opetajale.html
Lasteaia facebooki leht, Rohelise kooli koduleht, stendid.
7.3. Kas olete tutvustanud oma keskkonnategevusi Rohelise kooli kinnises Facebook grupis või
mujal sotsiaalmeedias? Kui jah, siis kas 1-3 korda või rohkem?
Rohkem kui 1-3 korda Rohelise kooli Facebooki grupis.
Teave haridusasutuse direktorilt
(Selle osa täidab direktor)
Mida head on Rohelise kooli programmis
osalemine haridusasutusele kaasa toon

Oleme muutnud oma õpikeskkonda
loodussõbralikumaks ja propageerinud
teadlikult rohelist mõtteviisi.
Oleme tunnustatud Rohelise mõtteviisiga
haridusasutus.

Kas näete Rohelise kooli programmi
rakendamisel oma koolis/lasteaias probleeme?
Kui jah, siis mida olete kavandanud nende
lahendamiseks/leevendamiseks?

Probleem on inimressursis. Rohelise kooli
tegevuste kajastamise, protokollimise jms on
oht, et jääb tahaplaanile nn fun selle
tegevusega seoses. Oleme läbi viinud
strateegiapäevad spetsiaalselt tegevuste
planeerimiseks järgmiseks õppeaastaks, et
kogu lasteaia rühmad saaks kaasatud. Töötajad
on välja toonud, et me hea meelega teeme
vahvaid tegevusi. Oleme kogu lasteaiaga
rohelise mõtteviisi poolt, aga see süsteem ja
küsitlused ja muud on täiendav lisatöö mis
vajaks lisafinantseerimist või tõelist fanatismi.
Selline mahukas tegevus seoses Rohelise kooli
programmiga seab ohtu edasise 100%-lise
projektis osalemise peale 2 aastast tegutsemist.
Hetkel oleme püüdnud toetada finantsidega
Rohelise meeskonna juhti. Osaleme teistes
rahvusvahelistes projektides ja ühegi
projektiga ei kaasne sellist hulka

dokumentatsiooni.
Kinnitame, et esitatud andmed on õiged.
03.05.2018
Rohelise kooli programmi koordinaator koolis
Anneli Liis
Direktor
Jaanika Raudsepp
/Allkirjastatud digitaalselt/

Kontroll-leht
Palun kontrollige, kas allolev teave on esitatud lingina.
Keskkonnatöörühma nimekiri
Keskkonnaülevaatuse küsimused
Keskkonnategevuskava
Haridusasutuse Rohelise kooli programmi kirjeldava blogi vms aadress
Ressursikulu analüüs jm tõendid tegevuste tulemuslikkuse kohta

