Ka ajal, mil ühiskond alles harjutab uue viirusega ohutult koos elamist, ei saa tähelepanuta jätta teisi
olulisi inimkonna eksistentsiaalsusega seotud teemasid, mida puhas loodus ja elukeskkond kindlasti on.
Seega on aeg pandipakendite kogumiskastilt tolm pühkida, pakendite sorteerimise olulisust kooliperele
meelde tuletada ning jaanuaris alustatud projekt edukalt lõpule viia. Teile on selle tegemiseks kasutada
video Eesti kuulsate suunamudijate osalusel, mida näidates on lihtne koolipere pandipakendeid
taaskasutusse suunama innustada.
Pandipakendite viimane äravedu koolist toimub perioodil 01-07.10.20, lõpptulemused avalikustatakse
hiljemalt 13.10.2020.
VAHETULEMUSED JA AUHINNAD
Avaldame siinkohal ka #ärarääma kampaania esialgsed vahetulemused, ent kuna paljud koolid teevad
oma esimese tagastuse alles projekti lõpus, siis tuleb tabelis tõenäoliselt muudatusi.
Esimese kategooria koolid, kes koguvad tükiliselt kokku kõige rohkem pandipakendeid:
I koht: Festivalipäev oma koolis, kus löövad kaasa tuntud Eesti influencerid.
II kuni III koht: Ahhaa teadusteater ja Eesti Pandipakendi riiklikule õppekavale vastav
keskkonnaharidusprogramm.
Teise kategooria koolid, kes koguvad kõige rohkem pakendeid ühe õpilase kohta:
I koht: Festivalipäev oma koolis, kus löövad kaasa tuntud Eesti influencerid.
II kuni III koht: Ahhaa teadusteater ja Eesti Pandipakendi riiklikule õppekavale vastav
keskkonnaharidusprogramm.
Juhul kui esimese kategooria parimad koolid kattuvad teise kategooria kolme parimaga, siis antakse
teises kategooria kohad pingereas järgmisele kolmele koolile.
PAKENDITE ÄRAVEDU KOOLIST
Eesti Pandipakend kontakteerub enne viimase veo (01-07.10.20) nädalat kõikide #ärarääma kampaania
kooli poolsete projektijuhtidega saamaks eelinfot, kas ja kui palju täis kotte tagastatakse. Loendame
tagastatud pakendid autmomaatse loendusmasinaga ja suuname need tagasi ringlusesse, kus nendest
saavad uued pudelid ja purgid. Koolid saavad 25.11.2020 kokku kogutud pandipakendite tagatisraha
oma arveldusarvele, suunitlusega kasutada seda kooliperele vajaliku ostmiseks.
#ÄRARÄÄMA TANTSUVIDEO TIKTOKIS
Selleks, et õpilaste tähelepanu taas projektile koondada lükkame sotsiaalmeedia platvormis TikTok
käima toreda videoväljakutse.
Tantsuvideo loomiseks kasutatakse noorte seas populaarset sotsiaalmeedia platvormi TikTok, kus tuleb
tuntud suunamudija Kerli Paaslepa loodud trendi järgi teha oma video. Klipi muusikapalana kasutatakse
#ärarääma hip-hopi sugemetega tunnuslugu Arop, Mick Moon, EiK ja Wazar esituses. Kui tantsu
liigutused ja video värvikus sõltub selle tegija enda loomingulisusest, siis video peab lõppema
pandipakendi kogumiskasti asetamisega rõhutamaks pakendite sorteerimise ja taaskasutamise
olulisust. Väljakutse stardib TikTokis 7.09.2020 ja lõppeb 21.09.2020. Auhinnaks Spotify krediit 3x100€
väärtuses.

