Projekt “Säästlikkus kui elustiil”
Töökoosoleku protokoll nr. 2
Toimumisaeg: 31.10.2013 kell 12:00 kuni 16:00
Toimumiskoht: Sillamäe "Märka Last" keskus
Korraldaja: MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing
Koosoleku korraldajad:
1. Vassili Golikov - projektijuht, Sillamäe Lasteakaitse Ühingu programmide juht
2. Tatjana Raudsepp - projekti koordinaator/õpetajate esindaja
3. Irina Golikova - ekspert/koolitaja
4. Evgeni Golikov, Sillamäe Lastekaitse Ühing, vabatahtlik
Koosolekul osalejad:
1. Angelina Myullyumyaki, Narva Humanitaargumnaasium
2. Tatjana Terebilova, Narva 6. Kool
3. Tiiu-Marika Puštšenko, Iisaku Gümnaasium
4. Margot Puštšenko, Iisaku Gümnaasium
5. Marika Schasmin, Avinurme Gümnaasium
6. Mari-Liis Renser, Avinurme Gümnaasium
7. Helena Ragni, Kiviõli Vene Kool
8. Irina Golikova, Sinimäe Põhikool
9. Tatjana Raudsepp, Narva-Jõesuu Keskkool
10. Meerike Lepsalu, Toila Gümnaasium
11. Svetlana Putkonen, Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
12. Margarita Landarskaja, Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
13. Olga Mesilane, Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool
14. Jelena Razgonjaeva, Kohtla-Järve Tammiku Põhikool
15. Galina Jermolova, Kohtla-Järve Tammiku Põhikool
Puudusid:
1. Julia Smirnova, Kohtla-Järve Maleva Põhikool
2. Timo Uustal, Peace Child Eesti
Päevakord:
- 11.30 - 12.00 Tervituskohv, registreerimine
- 12.00 - 12.30 Ülevaade senisest tegevusest: Projekti ürituste analüüs (Tagasiside),
tuleviku tegevused, õppejuhendi valmistamise protsessist
- 12.30 - 13.00 Õppejuhendi valmistamise I osa: töögrupid
- 13.30 - 14.00 Toekas kohvipaus
- 14.00 - 15.15 Õppejuhendi valmistame II osa: planeeri oma sessioon
- 15.15 - 15.45 Praktiline töö
- 15:45 – 16:00 Kokkuvõtted ja tagasiside
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I TÖÖKOOSOLEKU TAGASISIDE (tähelepanekud projekti toimimise kohta:
Töötoad peavad olema osalejate vanusele vastavad. Iga töötoa osalejate arv võiks olla
maksimaalselt 20-25 inimest, et kõik saaksid aktiivselt osaleda (klasside kaupa teha või
rohkem koolitajaid). Pikem aeg ühele töötoale. Näiteid rohkem kohalikust olukorrast, et teha
noortele arusaadavamaks. Parandada infoliikuvust. Täpsemini seletada säästliku elustiili
lepingu olemust ja seda kuidas seda tuleb täita. Mõnedes koolides ei toimunud tagasisidet.
Koolitaja mainiks näiteid läbi oma kogemuste.

KOOSOLEKUL OTSUSTATI:
1) Sõlmiti kokkulepped korraldajate ja koolide esindajate vahel edasise tegevuse suhtes
ja määrati vastutused
Korraldajate vastutus:
1. Korraldajate vastutus konkursi osas on järgnev: kutsub kokku konkursi Žürii liikmed.
Žürii koosneb Sillamäe Lastekaitse Ühingu meeskonnaliikmetest ja partnerite
esindajatest ja 4 õpetajast. Igat tööd loeb kaks inimest. Kaks erinevat vanusegruppi 5-7
kl ja 8-9 kl. Tingimused on www.sustainable.sscw.ee Korraldajad koostavad
hindamisjuhendi ja edastavad selle kõikide hindamiskomisjoni liikmetele. Konkursi
tehniline korraldaja on Vassili Golikov, projektijuht 55602993, ske@sscw.ee
a. Eestikeelsete tööde hindamiskomisjoni kuuluvad: ekspert Taisi Valdlo,
koolitaja Timo Uustal ja kaks soovi avaldanud õpetajat+võimalusel mõne
keskkonnakaitsega/säästlikkusega tegeleva MTÜ esindaja.
b. Venekeelsete tööde hindamiskomisjoni kuuluvad: Irina Golikova, Tatjana
Raudsepp ja kaks soovi avaldanud õpetajat.
2. Korraldajad vaatavad läbi grupitöö käigus pakutud programmijuhendi kondikava
puudutavad muudatused ning täiendavad vastavalt töökoosolekul kokkulepitule ja
saadavad selle kõikidele kontaktisikutele enne järgmist töökoosolekut kinnitamiseks.
3. Kokkuleppe kohaselt järgmiseks töökoosolekuks korraldajad panevad kokku esialgse
tööversiooni programmijuhendist (selle projekti raames ei tehta disaini).
Koolide vastutus:
1. Hiljemalt 7-ndaks novembriks edastada korraldajatele teise töötoa planeeritud
kuupäevad.
2. Poolte kuupäevaks 7.11.13 on pikendatud konkurssi registreerimistähtaeg.
Informatsioon konkursist on leitav aadressil www.sustainable.sscw.ee. Tööde
esitamise tähtaeg on 30.11.2013. Õpetajad teavitavad oma õpilasi võimalustest ja
uutest tähtaegadest. Õpetajatel on lubatud esitada ka koolide nimekiri
registreerimiseks (selle asemel, et iga inimene individuaalselt registreerib).
Autasustamistseremoonia toimub jaanuarikuus 2014.
3. Kokkuleppe kohaselt illustreeritud (koos joonisega) töö on lisaväärtus konkursi
hindamisel (essee teemaga seotud joonis/pilt võib olla esitatud nii paberkandjal kui
elektrooniliselt). Õpetajad teavitavad omi noori sellest.
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4. 7-ndaks novembriks õpetajad, kes soovivad osaleda konkursi eesti- või
venekeelses hindamiskomisjonis, esitavad oma kirjaliku sooviavalduse aadressile
ske@sscw.ee
5. Novembri jooksul, õpetajad valivad ühe harjutuse/töötoa teema ja viivad selle ise
läbi oma õpilastega ja annavad meile oma tagasiside vastavalt korraldajate poolt
edastatud küsimustikule 1. detsembriks 2013 emailile ske@sscw.ee.
6. 7-ndaks novembriks, õpetajad, kes soovivad osaleda programmijuhendi
peatoimetuse töös, esitavad oma kirjaliku sooviavalduse aadressile ske@sscw.ee.
Peatoimetuse töökohtumised toimuvad detsembris 2013 ja jaanuaris 2014.
Peatoimetuse liikmed saavad osalemise eest kingituse.
7. Edastada korraldajatele koolide logod kui teie logo ei ole veebilehel
www.sustainable.sscw.ee (Vassili Golikovile vassili@sscw.ee ). Üles panna projekti
informatsioon eesti ja vene keeles, ning kooli avalehele projekti logo millele klikkides
ta suunaks projekti lehele www.sustainable.sscw.ee Üle vaadata kõik korraldajate
poolt saadetud materjalid ja õppematerjalid veebilehel www.sustainable.sscw.ee.
8. Kirjutada oma kooli ajalehes/ projektist ja oma selles osalemisest. Kui kooli
ajalehte ei ole, siis kaasata vallaajalehte/linnalehte/riikliku tasemel lehte (Postimees,
Õhtuleht, Õpetaja leht jm) või muud võimalikku ning edastada korraldajatele
veebilinke või koopiaid paberartiklitest.
2) Nõustuti, et järgmine töökoosolek toimub 06.12.2013 kell 12.00 kuni 16.00 Toila
SPA Hotellis.
III töökoosolekul toimub programmijuhendi põhjalik ülevaade valminud tööversiooni alusel,
interaktiivse harjutuste valik ja sissepanek, üldine sisu ülevaade, arutlemine ja vajadusel
täiendamine, konkurssi töödega tutvumine ja protsessi ülevaade. Osalemisest palume
teavitada meili teel hiljemalt 30.11.13 emaili teel ske@sscw.ee
Töökoosoleku juhataja: Vassili Golikov, projektijuht
Töökoosoleku protokollija: Tatjana Raudsepp, koordinaator
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