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BALI ROHELINE KOOL 

 Haridussüsteemist, mis toodab vana mõttelaadi, ei ole 

palju kasu. Midagi peab muutuma ja Roheline kool 

seda teha proovibki. Seal koolitatakse õpilasi, kes 

oleksid valmis pakkuma lahendusi ja tegema 

keskkonnasõbralikke ning jätkusuutlikke muudatusi. 

 



BALI ROHELINE KOOL 

Rohelise kooli eesmärk on kujundada vastutustundlikke 

ning keskkonnasõbralikult  tegutsevaid noori, kellel 

rohelises koolis välja kujunenud harjumused jäävad 

külge kogu eluks. 

 





BALI ROHELINE KOOL 

Bali Roheline Kool on esimene omalaadsete hulgast. 

Kooli asutajad loodavad, et seda taasavastatakse ja 

kopeeritakse.  

Kool järgib mõningaid lihtsaid reegleid:  

 Ole seotud kohaliku eluga,  

 Lase keskkonnal mõjutada otsuseid ja  

 Mõtle, kuidas sinu tänased otsused võiksid mõjutada 

sinu lapselapsi.  

 



BALI ROHELINE KOOL 

Albert Einstein:  

„Me ei saa lahendada probleeme mõeldes samamoodi 

nagu siis, kui me need probleemid tekitasime”  

 Kui linnad ei ole õigeks kohaks kliimaprobleemide 

lahendamiseks, siis kus oleks õige koht? 

 Kui vanaviisi mõtlemine enam ei toimi, mis on siis õige 

mõtlemise viis? 

 Kui raamides mõtlemine viis meid sinna, kus me 

praegu oleme, siis kuidas me sealt välja saame? 

 

 

 



BALI ROHELINE KOOL 

Kui me mõõdame muutusi, siis me taasloome olukorda. 

Kui muudame seda, mida mõõta, siis toob see kaasa 

ümber kujunemise. 

Kas me peaksime mõõtma  

 süsiniku emissioone, 

 hävitatud vihmametsade hektareid, 

 kadunud liike? 

 



BALI ROHELINE KOOL 

Või hoopiski  

 globaalteemadel haritud laste hulka, 

 inimesi, kes elavad keskkonnasõbralikult, 

 toodetud puhta energia osakaalu? 

 



BALI ROHELINE KOOL 

Nüüd, kui me oleme selgusele jõudnud probleemides, 
ehitagem kool lahenduste leidmiseks. Bali Roheline kool on 
kasvanud Maa seest Maa jaoks. Ei ole seinu, ei ole raame 

Roheline kool soovib luua tingimused lahenduse leidmiseks 
andes  noortele  

 vajalikud oskused, et  olla vastamisi tuleviku väljakutsetega,  

 vajalikud vahendid ja  

 õpikeskkonna: sa ei pea oma mõtteid suruma raamidesse, 
kui neid raame ei olegi. 

Milline oleks maailm täna, kui meie vanemad oleksid käinud 
sellises koolis? 

 

 



MIS MEIL SELLEGA PISTMIST ON? 

Me ei saa üle võtta Bali ökokooli füüsilist keskkonda, 

aga saame jagada rohelise kooli hoiakuid ja väärtusi: 

 Mõtle väljaspool raame 

 Edu tagab entusiasm ja huvi 

 Side kohaliku kogukonnaga 

 Lase keskkonnal otsuseid langetada (tee seda, mis on 

keskkonnale parim) Säästva arengu saavutamise seisukohalt on oluline integreerimisprintsiip - 

poliitiliste ja õiguslike otsuste langetamisel tuleks ühe tegurina alati arvesse võtta keskkonnakaalutlusi. Ja ettevaatusprintsiip 

 Mõtle lastelastele 

 

 



YANAGAVA KOOLI NÄIDE 

Selles koolis on keskkond ja säästev areng läbivaks 

aineks. Kooli õppekava seostamiseks säästvat 

arengut toetava hariduse teemaga on loodud 

kalender.  

Kooli eesmärgiks on õpilasi suunata mõtlema, 

keskkonnahoidlikult käituma, teisi arvestama, hoidma 

oma tervist ja austama elu.  

Lapsevanemad ja kogukond (kohalikud elanikud) on 

selles tähtsad koostööpartnerid. Õpetaja ei ole siin 

informatsiooni jagaja vaid pigem tegevuste 

koordineerija.  



YANAGAVA KOOLI NÄIDE 



 

    CONSUMER CLASSROOM SOOVITAB: 

 
 Ole ise eeskujuks, ära kunagi tee midagi a la „käi 

minu sõnade, mitte tegude järgi” 

 Tee oma tunnid võimalikult huvitavaks (nt videod, 

filmid, muusika jms) 

 Lase õpilastel olla osa muutustest 

 Pea õpilastega nõu ja võta nende arvamust tõsiselt  

http://www.consumerclassroom.eu/content/5-tips-

teach-sustainability# 

 

 

http://www.consumerclassroom.eu/content/5-tips-teach-sustainability
http://www.consumerclassroom.eu/content/5-tips-teach-sustainability
http://www.consumerclassroom.eu/content/5-tips-teach-sustainability
http://www.consumerclassroom.eu/content/5-tips-teach-sustainability
http://www.consumerclassroom.eu/content/5-tips-teach-sustainability
http://www.consumerclassroom.eu/content/5-tips-teach-sustainability
http://www.consumerclassroom.eu/content/5-tips-teach-sustainability
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=141474409355744&set=a.134556373380881.26815.134556196714232&type=1&source=11


MIDA IGAÜKS TEHA SAAB? 

 Jäätmete sortimine (vanapaber), patareide kogumine 

 Tunnikontroll kasutatud paberile 

 Karpide ja kastide kokkupakkimine 

 Vanade raamatute müük  

 Vanade asjade laat 



VANADE ASJADE LAAT RISTIKU KOOLIS 



VANADE ASJADE LAAT RISTIKU KOOLIS 



PRÜGIKASTIDE SILDISTAMINE  



SORTEERIMISKESKUS TARTU LOODUSMAJAS 



MIDA IGAÜKS TEHA SAAB? 

Kasutage keskkonnasõbralikke materjale, jälgige 

ökomärgiseid: 

 

 

Tervislik toitumine, tervist edendavad koolid 

Oled see, mida sa sööd – harju lugema silte, teavet 

pakenditel 

Võimlemisõpetaja ja säästvat arengut toetav haridus 

 

 

 



MIDA IGAÜKS TEHA SAAB? 

Keskkonnasõbralikud üritused  

 Ära prindi jaotusmaterjale välja 

 Kasutage “traditsioonilisi” nõusid või eelistage 

papist nõusid plastmassnõudele 

 Kasutage nimesilte mitu korda või ärge kasutage 

neid üldse 

 Äkki saate korraldada nn virtuaalse kohtumise? 

 

 

 

 



MIDA IGAÜKS TEHA SAAB? 

 

 Keskkonnasõbralikud puhastusvahendid 

 Kuidas lapsed kooli tulevad? 

 Energia säästmine 

 

 



VAJADUS KOOLITUSE JÄRELE 

Helsingis asuv Santahamina kool  

Koolis tegutseb keskkonnarühm, kuhu kuuluvad igast 

klassist kaks õpilast ning viis õpetajat ja koolipere 

liiget. Rühma ülesandeks on kooli keskkonnasõbraliku 

toimimise jälgimine ja koolipere keskkonna-alane 

harimine.  

 



VAJADUS KOOLITUSE JÄRELE 

Õpetaja Päivi Haapaharju: 

„Teadmisi, kogemusi ning tundeid omavahel ühendades 

tekib side Läänemere ning kohaliku keskkonnaga. 

Omades seost keskkonnaga, ollakse paremini valmis 

informatsiooni vastu võtma ning mõistma” 

 



KUIDAS EDASTADA KESKKONNASÕNUMIT? 

 Rääkige oma kooli keskkonnapõhimõtetest õpilastele 

 Kuidas edastada keskkonnasõnumit? 















LÕPETUSEKS: 

 

Roheline kool ei ole projekt vaid 

eluviis, mida jagab kogu koolipere 
 

 



 

Tänan! 
 


