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Tallinn 

Algus: 12.00 

Lõpp: 13.00 

Osalejad: Kaja Kalmer, Enely Suiste, Kristi Koosa, Eve Rahkema, Natalja Dovgan, Liina 
Pukk, Liivia Arvisto, Piret Pajuste, Lili Pagil, Kristel Miller, Kerli Kuusk. 

 
Päevakord: 

1. Teatripäev (4.-6.klassid), videokonkurss (7.-9.klassid) 
2. Rohelise kooli konverents (gümnaasium) 

 
1. Teatripäev toimub 31. märtsil. 2.-3. tund 4.-6. klass, 4.-5. tund 7.-9. klass. Teatripäeva 
teemad sõnastatud ja tegevus käib 7.-9. klassides. Kaja tutvustas ja selgitas veelkord 27.02 
hommikul õpetajatele, et teatripäeva etteastetel ei ole rangeid piiranguid. Oluline on leida 
probleemkohti ja need etteastes teisteni tuua ja näidata ka võimalikud lahendused. Lavastuses 
võib kasutada väga erinevaid lähenemisi: klassikalist lavastust, pantomiimi, tantsu-liikumist, 
luulevormi, jutustavat stiili, lugeda lugu, pilt-plakatetendus, jt. 4.-6. klassi etteaste pikkus 5-7 
minutit. 7.-9. klassi video pikkus 1-3 minutit. Arutati, et väikeklassid otsustavad ise, kas 
soovivad osaleda.  
Leppisime kokku, et igal vanuseastmel on õpetajad, kes jälgivad, kuidas ettevalmistused 
sujuvad ja vajadusel abistavad. 4.-6. klassid- Piret Pajuste (6. kl), Natalja Dovgan (5. kl), 
Pille Aasamets (4. kl), 7.-9. klassid Kaja Kalmer (8. kl), Piret, Pajuste (7. kl), Kristi Koosa 
(9. kl). 7.-9. klassid videod peavad valmis olema ja esitatud helitehnikule-Siim Kruusimäele 
27. märtsiks.    
Arutati, millised on žürii hindamiskriteeriumid, missugune kingitus võiks olla igale klassile. 
Otsustati, et kõike kriteeriume ei saa eelnevalt kokku leppida, sest eelmise aasta kogemus 
näitas, et üllatusi on ja hindamine vastavalt etteastetele. Publikul võimalus valida oma 
lemmik. Iga klassijuhataja saab oma klassi õpilastele vastava arvu sedeleid. Hääletada ei saa 
enda klassi poolt.  
Eve Rahkema ütles, et tema võib aidata kirjandusest vajalike vahetekstide/luuletuste 
otsimisel, mis aitaksid teatripäeva tervikuks siduda. 
 
2. Rohelise kooli konverents gümnaasiumile toimub 10. aprillil 3.-4. tund.  
Korraldavad Piret Pajuste, Lily Pagil, Kaja Kalmer. Peamine rõhk noorte vaimse tervise 
teemadel ja keskkonnasõbralikel tehnoloogiatel. Konverentsi täpsem ülesehitus arutatakse 
läbi korraldustoimkonna poolt. Praegu tegeletakse aktiivselt ettekannete tegijate ja 
külalisesineja leidmisega. Lili lubas uurida, kas saab tulla TTÜ õppejõud, kes räägiks puidu 
väärindamisest.  
 



Nii teatripäev, videokonkurss kui ka konverents toimuvad õppetöö raames, kõikidel 4.-9. 
klassi õpilastel on oma roll täita – hindeline või arvestuslik tegevus. Konverentsil tulevad 
ettekandele uurimistööde teemad ja õppetöös esitatud laiemale publikule huvipakkuvad 
teemad. 
 
 
 
Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija 
Kaja Kalmer       Kaja Kalmer/Kaiu Viidik 
 


