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Eesmärk

Saada teada, 

- Kui keskkonnasõbralikult on korraldatud meie kooli/lasteaia 
igapäevane tegevus,

- Kui hästi on õppetöös korraldatud meie laste/õpilaste võimalus 
kujuneda keskkonnateadlikuks,

- Mida tuleks teha, et meie kool/lasteaed muutuks senisest veel 
keskkonnasõbralikumaks.



Keskkonnaülevaatus lähtub Rohelise kooli 
programmi  teemadest:

1. Elurikkus

2. Meri ja rannik

3. Õueala

4. Tervis ja heaolu

5. Globaalne kodakondsus

6. Kliimamuutused

7. Vesi

8. Prügi ja jäätmed

9. Transport

10. Energia

Ülevaatusel tuleb 
vaadelda kõiki 
teemasid, kuid neid 
võib ühendada.



Ülevaatuse küsimused ja läbiviimise 
protsessi töötab iga haridusasutus ise välja
Rohelise kooli töörühm 

• Kavandab ülevaatuse protsessi

• Koostab küsimused/kavandab vaatlused

• Korraldab ressursikulu analüüsi

• Kaasab ülevaatuse läbiviimisse teisi koolipere/ lasteasutuse liikmeid

• Teeb vastustest kokkuvõtte

• Tutvustab tulemusi kõigile huvigruppidele

• Kavandab parendustegevused tegevuskavasse.



Näited ülevaatuse protsessist koolis

1. Töörühm koostab valdkondade/teemade kaupa küsimused ning 
määratleb, kes viivad igas valdkonnas uuringu läbi ning kes vastavad. 
Näiteks õpetaja x ja õpilased a ja b viivad elurikkuse valdkonna 
uuringu  läbi 1A, 3B , 5C ja 7D klassis; õpetaja y ja õpilased c ja d 
viivad energia valdkonna uuringu  läbi 1b, 3a , 5b ja 7c klassis, ning 
11. klassi õpilane d teeb uurimistöö energiakulust koolis; jne…

2. Töörühm koostab küsimused ja lepib kokku läbiviimise protsessi. 
Küsitluse viivad läbi ja ressursikulu andmed koguvad ning 
analüüsivad töörühma liikmed. 



Näited ülevaatuse protsessist lasteaias
• Töörühm koostab küsimused ja lepib kokku läbiviimise protsessi. 

Küsitluse viivad läbi ja ressursikulu andmed koguvad ning analüüsivad 
töörühma liikmed. 

• Küsimused võib jaotada kolme rühma:

- Lastele

- Töötajatele

- Lapsevanematele

NB! Ka lastevanematelt küsitakse arvamust, kuivõrd keskkonnasõbralik 
on lasteaed, mitte seda, milline on nende endi keskkonnateadlikkuse 
tase!



Küsimuste vorm

• Küsimused võiks sõnastada nii, et vastata saab „jah“ või „ei“ ning enda 
arvamust põhjendada.

• Kindlasti tuleks iga teema kohta välja selgitada, mis on hästi ning 
millega tuleb veel tööd teha - mida peaks muutma.



Ülevaatuse muud osad

• Osa andmeid tuleb koguda dokumentidest (õpilaste ja töötajate arv, 
jäätmete kogused, vee ja elektri kulu, küttekulu jms) ning teha 
eelmiste aastatega võrdlevad analüüsid.

• Ülevaatuse vormistamisel ärge unustage iga valdkonna kohta 
märkimast kuupäeva, millal uuring läbi viidi ja läbiviijate nimesid, 
õpilaste puhul ka klassi.



Näidisküsimusi koolis. Energia

1. Kas elektroonilised seadmed on välja lülitatud kui neid ei kasutata?

2. Kas aknad on korralikult tihendatud ?

3. Kas koolis on tõmbetuult?

4. Kas klassiruumide ventilatsioon töötab?

5. Kas kool on parajalt soe?

6. Kas koolimajal on energiamärgistus?

7. Kas enamik uuritava klassi õpilasi tuleb enamasti kooli energiasäästvamaid 
transpordivõimalusi kasutades (ühistransport, jalgratas, jalgsi)? 

8. Kas õpilased on uurinud, mida saaks koolis energia säästmiseks ette võtta?

9 . Kas tühjades ruumides kustutatakse alati tuled? 

10. Kas kooli energiakulutus on võrreldes eelmise aastaga tõusnud?

Küsimus
Vastus: jah/ei
Selgitus:

Kokkuvõte

Oleme rahul, et

Me peame midagi ette võtma, et 



Näidisküsimusi lasteaias. Energia
• Kui palju elektrit me kulutame erinevatel kuudel ja aastatel?

• Kas meie nõudepesumasinad, pesumasinad, arvutid, printerid jms on energiat säästvad? 

• Kas oleme teinud midagi, et energiat säästa?

• Kas meie maja on korralikult soojustatud? 

• Kas majal on energiamärgis?

• Kas välisuks on varustatud sulguriga?

• Kas tuled on alati kustutatud, kui ruumis kedagi pole?

• Kas arvutid ja muud seadmed on välja lülitatud kui neid ei kasutata, mitte ooterežiimile 
jäetud?

• Kas valge päevaga on lambid kustutatud?

• Kas rühmaruumis on parajalt soe?

• Kas lülitad mänguasja patarei kohe välja kui sellega enam ei mängi?

Igale vastusele lisatakse 
selgitus. Osa küsimusi 
on lastega arutamiseks, 
osa vaid täiskasvanutele 
vastamiseks.


