Milline on koolirõõmu valem? Kus Sa märkasid koolirõõmu? Millega seda peaks korrutama, et

küllalt saaks? Kuidas joonistada koolirõõmu? Mitu tilka ja mida peaks omavahel kokku
segama, et tekiks koolirõõmu positiivne reaktsioon? Kas koolirõõmu isendite pojad
sünnivad või kooruvad ja kui tihti see juhtub ning miks? Kas tahaksid lahendada seni
lahendamata müstilist koolirõõmu juhtumit? Kes ja kas ja kuidas koolirõõmu tekkeks midagi tegi?

Milline on koolirõõmu retsept? Mis on Sinu koolirõõmu (ja ilu) saladus?
Kas ajakirjas võiks ilmuda „10 nippi kaalu langetamiseks“ kõrval ka „10 nippi
koolirõõmu tõstmiseks!“? Kas

koolirõõmu nägu kõlab Sulle tuttavalt?

Millal tabasid kaamerasse koolirõõmu täiesti ehedal kujul?

Kes tellib koolirõõmu muusika ja kas
tants käib vahel ka koolirõõmu pilli järgi?

Oled ootamatult koolirõõmule peale sattunud? Mis tol korral juhtus? Millest koolirõõm tekkis ja
millega ta parajasti tegeles? Kas

Sul valmiks teemal „Minu koolirõõmu kogemus“ essee, novell
või lausa romaan? Kas oled ise koolirõõmu loomiseks teadlikult midagi ette võtnud?

Mida? Kuhu Sina koolirõõmu taime istutaksid,
et ta end ise kõige paremini edasi külvaks? …
Kõnelda võiks sellel teemal veel ja veel ja veel!
Rõõmusuund on nord.
Õnneks nüüd saab kord
KRÕK´e teha oma kooli sees…

www.tore.ee
Kõik suuremad ja väiksemad nipid on oodatud ühes või isegi mitmes klipis. Torekad üle Eesti on oma koolides alati
koolirõõmu loojad ja „maaletoojad“ olnud – nii võime aimata, et koolirõõmu loomiseks on väga palju erinevaid viise...

Kutsume ennetava ja
sõbraliku mõtteviisiga inimesi koolides lahendama loovülesannet - kuidas paljundada
KOOLIRÕÕMU? Jaga oma tähelepanekuid ja nippe KRÕK´is.
Aga tahame oma aimdusele kinnitust saada ja kõige selle levikule kaasa aidata...

KRÕK ON KOOLIRÕÕMU KLIPP:
•
•

MIS KESTAB KUNI 1 MINUT
MIS ESITAB KOOLIRÕÕMU (loomise, hoidmise või paljundamise võlu, nippe,
tabamusi, juhiseid, mõtteid, võtteid jne)

Loovülesandes osalemiseks toimi nii:
·
lae KRÕK mõnda pilvekeskkonda (näiteks Google Drive)
·
jaga pilvekeskkonda aadressiga krok@tore.ee.
·
lisa juurde nimed (kool, tegijad + vanus või klass)
Kõiki KRÕK´e jagame TORE kanalites... nii jõuavad nad meie sõpradeni ja nende sõpradeni ja nende sõprade
sõpradeni... Loome, paljundame ja jagame koos koolirõõmu!
Küsimuste korral kirjuta karmen@tore.ee või helista Karmen Aasma +372 5620 8069.

