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Taotluse esitamise kuupäev 

30.04.2020 

1. Projektides ja kampaaniates osalemine 

1.1. Kohalikes, üleriigilistes ja rahvusvahelistes keskkonnakampaaniates ja projektides osalemine 

2019/2020 õppeaastal
1
. Kas ja kuidas mõjutasid projektid ja kampaaniad haridusasutuse 

keskkonnateadlikkust ja/või keskkonnasäästlikku majandamist? 

 Tegevus loomaaias „Kõrvitsad loomaaia elevantidele“. Lapsed tõid loomaaia juurde 

kõrvitsaid, mida nad kasvatasid Liikuri lasteaia aias ja mida vanemad kasvatasid. 

#liikurirohelinekool 

 MIKSTEATERi  keskkonnateemalise lavastus  "Erakordne veepudel" mida toetasid Eesti 

Vabariigi Kultuuriministeerium, Heategevusfond Aitan Lapsi SA ja Eesti Pandipakend 

OÜ . Etenduse lõpus oli ka õpetlik kiri: Armsad inimesed. Sorteerige oma prügi, hoidke 

loodust ja viige pakendid taaskasutusse. See on tark ja säästlikteguviis. Lastele see 

etendus väga meeldis. 14.10.2019 etendust "Erakordne veepudel“ vaatas 149 last ja 14 

õpetajat. 

 Varjupaikade heategevusüritus koertele ja kassidele toidu kogumiseks “Toida 

neljakäpalist sõbrad” 

 KIK projekt "Keila-Joa parkmetsa programm", 11.rühm ja 6.rühm (oktoober 2019). 

 Haridusprojekt  «Tulest targem“, Lasnamäe komando meeskond,  15.10.2019. 

 Etwinning projekt „You and Me are Different But We Are All Same“  

 1.12. 2019, Robotexis  International osalemine. Startrapp “Vesi”, “Leib”. 

 Projekt “Tere, kevad  2020” (9.rühm, 12.rühm) https://terekevad.ee/ 

 eTwinning project “Tere kevad” (Kohtla-Järve Lasteaed “Tareke”; Kadrioru Lasteaed; 

Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils, Läti; Tallinna Liikuri 

Lasteaed) 

 „Vapruse kastikese“ mänguasjade kogumise koordineerija (november-detsember, 2019) 

 

 

1.2. 2019/2020 õppeaastal omal algatusel läbi viidud ja kogu haridusasutust hõlmavad 

keskkonnahariduslikud projektid/üritused/kampaaniad
2
 

 

Palun märkige nimetus ja lisage lühikirjeldus või link blogile vms, kus nimetatud tegevusi on 

kirjeldatud. Palume ära märkida, millise enda poolt valitud Rohelise Kooli programmi teemaga 

oli see tegevus seotud. 

 Näitus  „Sügisel on kirju-mirju“(14.10.19-03.11.19). 

 7.11. 2019  - külalised 26 in. (Hispaania, Itaalia, Türgi, Bulgaaria, Sloveenia, Kreeka, 

Eesti). Teema „Roheline kool” 

 Näitus „Jõulupärg“, taaskasutuse materjalid (detsember 2019). 

https://www.tallinn.ee/est/liikuri/Jouluparg-7 

 Muuseumitundides ja haridusprogrammides osalemine  

 Ühised mängud „Prügi hiirega“ 

 Ühine ökoloogiline mäng “Aastaajad” 

 Katsed veega, tuulega, käbide suuruse mõõtmine ja muud. 

 Tallinna Liikuri Lasteaia projekt „Наш огород” – talvel taimi kasvatatakse aknalaua peal, 

                                                
1
 Rohelise lipu esmataotlejad võivad lisaks tuua ka varasemaid näiteid 

2
 Rohelise lipu esmataotlejad võivad lisaks tuua ka varasemaid näiteid 

https://terekevad.ee/
https://live.etwinning.net/profile/school/196801
https://www.tallinn.ee/est/liikuri/Jouluparg-7
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kevadel, suvel, sügisel – lasteaia õuealal. 

 Aastaaegade märgistamine ja pildistamine, rühmade blogidel kajastamine 

 Multifilmide loomine looduse teemadel (nt. Meri, Vesi, Kevad ja teised) 

 Koostöös lastevanematega lindude söögimajade valmistamine, lindude söötmine talvisel ajal. 

 Koostöös lastevanematega lindude majade valmistamine.  

 Õpitoad õpetajatele ja lastevanematele «Roheline kool!». 

 „Lugu liblikast“ etenduseks ettevalmistumine koos lastega 

 Patareide kogunemine „Patareijaht" ; vanade küünlaümbritse kogunemine 

„Küünlaümbriste jaht". 

 Fleshmob „Kevad on käes!“ 

https://www.facebook.com/groups/2791942257519482/ 

 Projekt „Raamat on parim sõber“, loodusteemaliste raamatute lugemine 

https://www.facebook.com/Eduinnolab-Liikuri-Roboaed-108786767429456/ 

 
 

2. Osavõtt Rohelise Kooli programmi võrgustikuseminaridest ja 

veebinaridest 2019/20 õppeaastal 

Rohelise Kooli programmi võrgustikuseminaridel ja veebinaridel osalemine 2019/20 õppeaastal 

Kohustuslik on osaleda vähemalt kahel Eesti võrgustikuseminaril või ühel Eesti 

võrgustikuseminaril ja ühel rahvusvahelisel veebinaril 

  

Kuupäev 
Üritus Osalejate nimed 

1 

28.01.2020 Vebinar „How to promote a campaign 

at schools, at home and at local 

communities? How to promote a 

campaign on social media?“ 

Inessa Volkova 

2 

11.02.2020 Vebinar „How to report from a 

campaign? How to write a sucessful 

story?“ 

Inessa Volkova 

3 1.04. 2020. Vebinar „Photography indoors“ Inessa Volkova 

4 
21 04.2020. Vebinar „Project based learning (PBL) 

as a method for 21st century skills“ 

Inessa Volkova 

5  29.04.2020 Vebinar „CEST with James O'Hagan 

"Writing captions for pictures and 

Inessa Volkova 

https://www.facebook.com/groups/2791942257519482/
https://www.facebook.com/Eduinnolab-Liikuri-Roboaed-108786767429456/
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videos" 

3. Keskkonnatöörühm 

3.1. Keskkonnatöörühma liikmete nimekiri (nimi ja sidusrühm, s.o. juhtkonna liige, õpetaja, 

tugitöötaja vms, lapsevanem, õpilane/lasteaialaps) 

Larissa Zaytseva –direktori kt 

Jelena Lofitskaja –õppealajuhataja, projekti koordinaator 

Ilona Djukareva – majandusjuhataja  

Anna Kiviljova -õpetaja 

Natalja Lebjodkina - õpetaja 

Marina Jevdokimova - õpetaja 

Anna Green- õpetaja 

Inessa Volkova -õpetaja 

Irina Voronova-  õpetaja  

Larissa Kaho  -õpetaja 

Natalja Vasko – õpetaja 

Natalja Ivanova – õpetaja  

Natallia Sumeiko – õpetaja  

Jelena Galjuk - õpetaja 
 

 

3.2. Keskkonnatöörühma töö korraldus  

 

Kes valmistab ette koosolekute teemad ning kutsub kokku koosoleku? Kes koosolekud 

protokollib? Mitu koosolekut toimus 2019/2020? Kuidas saab ülejäänud haridusasutus ja 

lapsevanemad keskkonnatöörühma otsustest ja tegevustest teada? Kuidas saavad ettepanekuid 

teha õpilased/lapsed/töötajad, kes ei kuulu keskkonnatöörühma? Lasteaedade puhul selgitada, 

kuidas kaasatakse lapsi. 
 

Liikuri Lasteaed on Roheline Kooli programmi raames tegutsenud alates 2016/17 õppeaastast. 

Keskkonnatöörühma liikmed valmistavad koosolekute teemad ette ning kutsuvad  koosolekule.  

Koosolekute protokollija on Irina Voronova. 2019/2020 aastal oli 6 koosolekut. 

Kõik töörühma (keskkonnatöörühm) otsused avaldatakse lasteaia kodulehel, otsus postitatakse 

lasteaia Roheline kooli infotahvlile. Lisaks teavitatakse töötajaid infotundidel ja õpetajate 

nõukogudes, lastevanemate koosolekutel ja õpetajate kohtumistel, töötubades, FB-rühmade 

suletud lehtedel, lapsi hommikuse ja õhtuse ringide ajal, rühmaruumides. 

Igaüks saab teha tööettepanekuid: nii rühmaaruannetes kui ka infokellade, õpetajate nõukogude 

kohta. Vanemad saavad koosolekul kirjutada lasteaia lehel, e-posti teel. Lapsed pakuvad oma 

ideid, analüüsides käimasolevat nädalat. 
 

Mida peate keskkonnatöörühma suurimaks saavutuseks oma kooli/lasteaia 

keskkonnateadlikumalt tegutsema suunamisel 2019/2020? 

 

Suur saavutus on see, et töörühma (keskkonnatöörühma) liikmed suutsid nii töötajatele kui ka 

vanematele ja lastele edastada selle programmi olulisust. 

2019/2020 õppeaastal osalevad Roheline kooli programmis kõik 12 lasteaiarühma.  

Vanemad on muutunud aktiivsemaks. Töörühma (keskkonnatöörühma) liikmed koostasid 

küsimustikud, analüüsisid lasteaia keskkonda. 
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Link keskkonnatöörühma koosolekute protokollidele: http://liikuri.weebly.com/roheline-kool.html 

4. Keskkonnaülevaatus 

 

Keskkonnaülevaatuse läbiviimise lühikirjeldus 

 

Kuidas ülevaatus ette valmistati ja läbi viidi, kuidas kokkuvõtted tehti ja tutvustati? Kas käsitleti 

kõiki 12 rohelise kooli teemat? 

Ülevaatus ette valmistati ja läbi viidi läbi küsimustiku. Küsitlus viidi läbi 3 huvirühmas: personal, 

vanemad, lapsed. Lapsi küsitlesid rühmaõpetajaid, eraldi ankeet oli ka lapsevanematele. Töötajad 

saatsid vastused elektrooniliselt. Oli käsitletud kõik 5 teemat. 

Tugevused: 

• Õueala ja elurikkuse teemadel vastasid kõik, et oleme teinud erinevaid tegevusi oma 

õueala elurikkuse suurendamiseks. 

• Kõik vastanud töötajad väitsid, et meie lasteaias tutvustatakse lastele miks on vaja 

jäätmeid sorteerida ja mis sorteeritud prügist saab. 

• Kõik vastajad olid nõud väitega, et lasteaed on tublit tööd teinud lastele selgitamaks 

tervisliku toitumise põhimõtteid. 

• Lasteaias kogutakse biojäätmeid, paberit ja pappi muust prügist eraldi. 

• Kõik vastajad teadsid, et lasteaias on igas rühmas ja kabinetis toalilli. 

• Kõik vanemad, personal ja lapsed vastasid, et lasteaias on väga tervislik toitumine 

Parendamist vajavad valdkonnad 

Järgmisel aastal on kavas: 

• pöörata suuremat tähelepanu jäätmete sortimisele; 

• renoveerida õppeaeda koostöös vanematega; 

• luua võimalused vee säästmiseks; 

• motiveerida personali ja last liikuma. 

 

Link: http://liikuri.weebly.com/roheline-kool.html 

 

 

5. Tegevuskava 

 

Rohelise Kooli teemad, millele keskenduti tegevuskava koostamisel 

 

1. ELURIKKUS JA LOODUS, TERVIS JA HEAOLU (12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

rühmad) 

2. VESI, PÜGI, JÄÄTMED  (12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 rühmad) 

 

3. GLOBAALNE KODAKONDUS (6, 12 rühm) 
 

4.  ENERGIA (6 rühm) 

http://liikuri.weebly.com/roheline-kool.html
http://liikuri.weebly.com/roheline-kool.html
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5. TRANSPORT (1, 3, 4, 9, 10, 11, 12 rühmad) 

6. ÕUEALA (12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 rühmad) 

7. KLIIMAMUUTUSED (12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 rühmad) 

 

Link keskkonnategevuskavale: http://liikuri.weebly.com/roheline-kool.html 

 

6. Seire ja hindamine 

Keskkonnategevuste tulemuslikkuse jälgimise kirjeldus (lühidalt) 

 

Millised tõendid teil on selle kohta, et liigute eesmärkide saavutamise poole (näiteks ressursikulu 

analüüsid erinevate aastate lõikes, paranenud õpitulemused, suurem arv osavõtjaid jms) ? 

Majandusjuhataja jälgib ressursside tarbimist ja veedab vajadusel infotunde, konsultatsioone või 

individuaalseid vestlusi. Lasteaia administratsioon analüüsib lasteaia arenguprogrammis 

eesmärkide täitmist ja nendest kinnipidamist, projektis osalejate arvu, tugevusi ja nõrkusi. 

Iga aastaga meil suureneb osalejate arv ja õpitulemused paranevad.  

Kooliaasta lõpus analüüsib iga rühm programmi tegevusi ja osutab tugevatele ja nõrkadele 

külgedele, teeb ettepanekuid järgmiseks kooliaastaks. Seejärel koostatakse selle põhjal projekti 

tegevusperiood järgmiseks perioodiks. 

 

Link ressursikulu analüüsi jt arengut tõendavate materjalide juurde (või kinnitus, et lisasite need 

taotlusele): http://liikuri.weebly.com/roheline-kool.html 

 
 

 

Kirjeldage lühidalt, mille poolest olete olnud Rohelise Kooli programmi rakendamisel edukad ja 

mida ise kõige kõrgemalt hindate. 

1. Kõik lasteaiarühmad on kaasatud Roheline kool programmi. 

2. Meil on uued õppematerjalid. 

3. Haridusasutuse Rohelise kooli programmi kirjeldava blog: 

 

4. Õpetajad kasutavad õppetegevustes roboteid ja nutiseadmeid (elektroonilised mikroskoobid, 

nutitahvlid ja teised) 

5. On kasvanud õppetegevuste arv õues. Jälgimine, mis toimub puude, taimedega aasta jooksul 

lasteaia õuealal, missugusi linde võib näha lasteaia õuelal; lindude toitmine talvisel ajal; aiandus 

lasteaia õuealal, kus lapsed istutavad taimi, jälgivad taimede kasvamist. Kõik rühmad uuendasid 

oma rühma õueala kaarte seoses õueala uuendamisega.  

6. Õuelasteaia hümn (vene keeles). Tallinna Liikuri Lasteaed. https://youtu.be/TRrxnEwpqcs 

7. Hakkati aktiivselt kasutama muuseumitunde ja õppekavasid (osalemine Loomaia 

haridusprogrammides; Tervishoiu muuseumi haridusprogrammid; Kadrioru Kunstimuuseumi 

haridusprogrammid; Loodusmuuseumi haridusprogrmmides; MiiaMilla muuseumitunnid; Eesti 

Vabaõhumuuseumi haridusprogramm; Viimsi Vabaõhumuuseumi haridusprogramm; 

Ajaloomuuseum). Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils, Läti, 

https://www.facebook.com/groups/343208359367635/ 

http://liikuri.weebly.com/roheline-kool.html
http://liikuri.weebly.com/roheline-kool.html
https://youtu.be/TRrxnEwpqcs
https://live.etwinning.net/profile/school/196801
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Kadrioru ja Kohtla-Järve „Tareke“ lasteaedadega osalemine rahvusvahelises eTwinningu 

projektis „Tere kevad!“ . Ühine ökoloogiline mäng “Aastaajad” (sügis, talv, kevad). Ühised 

mängud „Prügi hiirega“ – „Jäätmete lagunemine, kuidas säästa vett ja loodust“, „Öokoloogiliselt 

puhtad toiduained“. Ühised Mardi-, Kadripäevade tähistamised, Vastlad, Maslenitsa. 

Aastaajalised näitused looduslikkest materjalidest või loodusega seotud temaatikas. 

 
 

7.  Keskkonnateema lõimimine õppekavaga 

 

Kolm näidet parimast praktikast keskkonnateema lõimimisest õppetööga (lühidalt) 
 

 Laste/ 

õpilaste 

vanus 

Õppekava valdkond/ 

õppeaine Tegevuse lühikirjeldus 

1 

Koolieel

ikud , 6-

7. 

aastased 

Mina ja keskkond, 

keel ja kõne, 

matemaatika 

- Mäng Qobo-robotiga: leia kõige väiksema veeallika, 

kõige pikkema, kõige suurema, programmeeri robotit, et 

see jõuaks õige kohani. 

- Integreeritud tegevus „Prügi hiirega“ “Jäätmete 

lagunemine, kuidas sääta vett ja loodust“ 
 

2 

5-6. 

aastased 

Mina ja keskkond, 

keel ja kõne, 

matemaatika 

- Mängud MatataLab-ga „Puuviljad salati jaoks“- lapsed 

korjavad vajalikke puuvilju salati jaoks kasutades roboti 

programmerimist 

- Mängud Big-Point-iga „Mida tohib, mida ei 

tohi“(ohutusreeglit toas ja õues). 

- Mängud Ozobot-iga „Korja ainult söödavaid seeni“.   
 

 

3 

4-5. 

aastased 

Mina ja keskkond, 

keel ja kõne, 

matemaatika 

- Õuesõpe: Ökoloogiline rada „Talve tunnused“ 

- Tutvumine/vestlus: «Eesti rahvuslill, rahvuslind, 

rahvuspuu» 

- e-Twinningu projektis «Tere kevad» osalemine 
 

 

Kui suur osa õpilastest/lasteaialastest oli õppeaasta jooksul keskkonnategevustesse haaratud? 
 

Kõik 12 lasteaiarühmad ehk 256 last olid haaratud keskkonnategevustesse. 

 

8. Teavitamine ja kaasamine 

Õppeasutuse kodulehe ja Rohelise Kooli tegevusi kajastava blogi aadress:  

Õppeasutuste koduleht: http://liikuri.weebly.com/roheline-kool.html 

https://www.tallinn.ee/liikuri/ - lehekülg on väljatöötamisel 

Rohelise Kooli blogi aadress: https://www.facebook.com/groups/343208359367635/ 

 

Mil viisil ja keda olete teavitanud, et teie haridusasutus osaleb Rohelise Kooli programmis? 

http://liikuri.weebly.com/roheline-kool.html
https://www.tallinn.ee/liikuri/
https://www.facebook.com/groups/343208359367635/
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Vanemaid, lapsi ja töötajaid olid teavitatud lasteaia osalemisest Roheline kooli programmis. 

Samas lasteaia osalemisest teavad ka teised lasteaiad, kuna teavitasime sellest  erinevatel 

konverentsidel. Liikuri lasteaias toimuvad regulaarselt Tallinna Ülikooli korraldatud 

õpetajakoolituse kursused. Lisaks sellele meie õpetajad viivad läbi avatud tegevusi ja töötubasid, 

jagavad oma kogemusi Rohelise kooliprogrammiga. Ka rahvusvahelises Etwinningu projektis 

töötamine laiendab koostöö ulatust. Nüüd töötab lasteaias Prantsusmaalt vabatahtlik, kes jagab 

infot edasi. 

7. novembril 2019 külastasid Tallinna Liikuri Lasteaeda külalised seitsmest riigist – Hispaaniast, 

Itaaliast, Türgist, Bulgaariast, Sloveeniast, Kreekast ja Eestist, Kohtla-Järvelt. 

https://www.tallinn.ee/est/liikuri/Uudis-Liikuri-lasteaed-korraldas-hariva-koolipaeva-seitsme-

riigi-pedagoogidele 

Kuidas olete kaasanud Rohelise Kooli programmi erinevaid huvirühmi? 

Oli korraldatud ühised koolitusreisid ning läbi viidud töötoad töötajatele ja vanematele. 

 

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 oma keskkonnategevust tutvustasite. 

Meie õpetajad panid oma tunde Roheline kool Facebooki ajaveebides: 

Roheline kool, Tallinna Liikuri Lasteaed  

https://www.facebook.com/groups/343208359367635/ 

Roheline kool  

https://www.facebook.com/groups/1667755883520357/ 

Nuti tund igasse kooli 

https://www.facebook.com/groups/nutitund/ 

Me õpime kõikjal  

https://www.facebook.com/groups/1820143788254141/?ref=bookmarks 

 

Kas olete tutvustanud oma keskkonnategevusi Rohelise Kooli kinnises Facebook´i grupis? Kui 

jah, siis kas 1-3 korda või rohkem? 

Jah, oleme tutvustanud oma keskkonnategevusi Rohelise Kooli kinnised Facebooki grupis, 

rohkem kui 3 korda. 

9. Haridusasutuse keskkonnapõhimõtted 

Kuidas koostati keskkonnapõhimõtted ja neis kokku lepiti? 

Infotunnil toimus ärimäng, kus esitati ettepanekuid töörühmale, töörühma liikmed arutasid ja 

kinnitasid Liikuri lasteaia keskkonna parendamise põhimõtteid. Hiljem postitati infostendile ja 

lasteaia kodulehele.   

https://www.tallinn.ee/est/liikuri/Uudis-Liikuri-lasteaed-korraldas-hariva-koolipaeva-seitsme-riigi-pedagoogidele
https://www.tallinn.ee/est/liikuri/Uudis-Liikuri-lasteaed-korraldas-hariva-koolipaeva-seitsme-riigi-pedagoogidele
https://www.facebook.com/groups/343208359367635/
https://www.facebook.com/groups/1667755883520357/
https://www.facebook.com/groups/nutitund/
https://www.facebook.com/groups/1820143788254141/?ref=bookmarks
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Kuidas on kindlustatud, et kogu haridusasutus teab keskkonnapõhimõtete olemasolust? Kuidas 

(kus) saab tutvuda keskkonnapõhimõtetega? 

Keskkonna põhimõtted on saadaval lasteaia lehel ja infostendil. Neid arutati lastega 

haridusrobotitega mängides ja hommikuringis. 

Link keskkonnapõhimõtetele: http://liikuri.weebly.com/roheline-kool.html 

Teave haridusasutuse direktorilt 
(Selle osa täidab direktor) 

 

Kirjeldage lühidalt, millisena näete Rohelise 

Kooli programmi arengut oma 

koolis/lasteaias ja kas see on haridusasutuse 

arengukava osa (või kuidas arengukavaga 

seotud)? 

Usun, et kõiki teadmisi ja oskusi, mille Roheline 

kooli programmis töötades saime, tugevdatakse 

ja laiendatakse. Ilmub uusi projekte, selle 

programmi haridusasutuste vahelised suhted 

rahvusvahelisel tasandil laienevad. 

Rohelise kooli programm seotud Tallinna Liikuri 

Lasteaia arengukavaga 2017-2022. 

Näiteks: 

 5.1. Strateegiline juhtimine ja eestvedamine 

• Programmi „Roheline Kool“ rohelise lipu 

taotlemine 

• Lasteaed on liitunud TEL- võrgustikuga. 

5.2. Personali juhtimine 

• Personali kaasamine töörühmade kaudu: 

tervisemeeskond , rohelise kooli töörühm. 

• Asutuse parima praktika tutvustamine 

üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasemel 

5.3. Õppe- ja kasvatustegevus 

        • Keskkonnateadlik kasvatus ja laste 

füüsiline aktiivsus on toetatud programmiga 

„Roheline Kool“ 

5.4. Avaliku suhtlemise ja partnerluse 

juhtimine 

• Rahvusvahelistes ja siseriiklikes 

projektides osalemine: 

Euroopa vabatahtlik, eTwinning, Roheline kool 

5.5. Ressursside juhtimine 

• Keskkonnateadliku ja säästliku elu- ja 

mõtteviisi propageerimine läbi tegevuste, 

projektide, konkursside 

(töötajad, lapsed, lapsevanemad) 

Mida head on Rohelise Kooli programmis 

osalemine haridusasutusele kaasa toonud?  

 

Tänu “Roheline kool” programmile: 

• laiendatud keskkonnaalaseid teadmisi laste, 

vanemate ja töötajate seas; 

• ilmusid uued õppematerjalid; 

• õpetajatel on nüüd kõrgem 

http://liikuri.weebly.com/roheline-kool.html
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kutsekvalifikatsioon; 

• lapsed hakkasid mõistma, et nad vastutavad ka 

keskkonna säilitamise ja selle rikkuse 

suurendamise eest; 

• kõik huvitatud rühmad hakkasid paremini 

meeskonnas töötama, õppisid üksteist kuulama ja 

otsustamisprotsessis osalema 

• paranenud lasteaia sotsiaalne kliima 

 

Kuidas olete kindlustanud, et programmis 

osaleb kogu haridusasutus, mitte ainult 

töörühm? 

Roheline kool Facebooki video- ja 

fotoreportaažide põhjal on selge, et tööst võtavad 

osa kõik rühmad. 

Rühmade töö on leitav: 

https://www.facebook.com/groups/34320835936

7635/ 

 

 

Taotluse lisad on: 

https://drive.google.com/drive/folders/13sbUPJiF7IqgqlQYNvFrG3z3DQ-fXFTr?usp=sharing 

1. Foto 1: „Roheline hernes aknalaua peal“ õpetaja Larissa Kaho 

2. Foto 2: Patareide kogunemine „Patareijaht" õpetaja Natalia Lebjodkina 

3. Foto 3: „Kõrvitsad“ õpetaja Natalia Lebjodkina 

4. Foto 4: „Õuesõppe. Matemaatika ja loodus“ õpetaja Jelena Antonova 

5. Video : Promo Liikuri https://www.youtube.com/watch?v=wJ5R6cIDE3U&t=4s 

 

Kinnitame, et esitatud andmed on õiged ning oleme teadlikud, et vajadusel viiakse 

õppeasutuses läbi kohapealne ülevaatus. 

 

Kinnitame, et taotlusele lisatud fotosid võib Rohelise Kooli programmi koordineerivad 

asutused kasutada programmi kommunikatsiooniks teabematerjalides, sotsiaalmeedias või 

muudes kanalites, viidates foto autorile.  

Jelena Lofitskaja 

Rohelise kooli programmi ehk keskkonnatöörühma juht (nimi ja allkiri) 
/Allkirjastatud digitaalselt/ 

Larissa Zaytseva 

Direktor (nimi ja allkiri) 
/Allkirjastatud digitaalselt/ 

https://www.facebook.com/groups/343208359367635/
https://www.facebook.com/groups/343208359367635/
https://drive.google.com/drive/folders/13sbUPJiF7IqgqlQYNvFrG3z3DQ-fXFTr?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wJ5R6cIDE3U&t=4s

