
 

                
Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestiline edulugude konkurss „Õppimine on põnev!“ 
Palun täitke tabeli lahtrid võimalikult konkreetselt! Sõna „tegevus“ võtab kokku erinevad võimalikud eduloo vormid – 
tund, projekt jms. Lahtrites olevad punased kommentaarid aitavad kõik olulise kirja panna. Punasega kirjutatud tekst 
asendage sobiva infoga ja punane kustutage. Palun kirjutada nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik ☺  
MAAKOND Pärnu maakond 
ÕPPEASUTUS Nimi: Pärnu Rääma Põhikool 

Koduleht: https://raama.ee/  
EDULOO ESITAJA Nimi: Mart Kimmel 

Amet: Ettevõtliku kooli koordinaator 
E-post: mart@raama.ee  

EDULOO EESTVEDAJA(d) Nimi: Mart Kimmel 
Amet: Ettevõtliku kooli koordinaator 
E-post: mart@raama.ee  

KLASS/VANUSERÜHM  1. - 12. klass 
TEGEVUSE ALGUS- JA 
LÕPPKUUPÄEV 

14. november 2017 - 16. november 2018 (I üritus) 
14. mai 2018 - 17. mai 2018 (II üritus) 

EDULOO PEALKIRI Nutiviktoriin "Nutt tuleb peale" 
TEGEVUSE EESMÄRGID JA 
SEOS ÕPPETÖÖGA 

Eesmärk oli kaasata eesti ja vene koolide õpilasi oma teadmisi ja 
oskusi proovile panema infootsingus.  
 

TEGEVUSE 
LÜHIKOKKUVÕTE 
MEEDIASSE 
 

https://koolielu.ee/ainekuud/readnews/548832/nutiviktoriini-%E2%80%9Cnutt-tule
b-peale-tulemused-on-selgunud (I üritus) 
https://koolielu.ee/info/readnews/556798/nutiviktoriin-%E2%80%9Cnutt-tuleb-peal
e%E2%80%9D-jouab-nutikevadesse (II üritus) 
http://nutiraama.weebly.com/nutiviki.html (II üritus) 

KOOSTÖÖPARTNERID  Õigesti vastanud koolivõistkondade vahel loositi välja auhindu, millega sel aastal on 
nutiviktoriini abistanud HITSA, Haridus- ja Teadusministeerium, Päästeamet. 
Lisaks nendele ka Playtech, Tieto, COOP, Insplay, Tactic ja Swedbank. 
 

TEGEVUSES OSALENUD 
ÕPILASTE ROLLID  

Õpilased julgustasid nutiviktoriine jätkama ning aitasid ette 
valmistada küsimusi.  

TEGEVUSE TULEMUSED 
JA MÕJU 

Novembris osales nii eesti kui ka vene koolide õpilaste võistkondi üle 
2300. Mais osales nii eesti kui ka vene koolide õpilaste võistkondi üle 
2000. Loeme enda eesmärgi täidetuks! 

SOOVITUSED  Leidke parimad ajad, mil koolidel (õpilastel ja õpetajatel) on võimalik tegeleda infotööga ning 
osalemisega. 

Viited illustreerivale 
materjalile  

https://koolielu.ee/ainekuud/readnews/548832/nutiviktoriini-%E2%80%9Cnutt-tule
b-peale-tulemused-on-selgunud (I üritus) 
https://koolielu.ee/info/readnews/556798/nutiviktoriin-%E2%80%9Cnutt-tuleb-peal
e%E2%80%9D-jouab-nutikevadesse (II üritus) 
http://nutiraama.weebly.com/nutiviki.html (II üritus) 

Mina, MART KIMMEL , nõustun antud eduloo ja kaasa saadetud lisamaterjali avaldamisega 
„Ettevõtliku kooli“ koduleheküljel www.evkool.ee ja teistes kommunikatsioonikanalites. 

Täidetud vorm saata meiliaadressile ettevotlikkool@gmail.com  . Kirja pealkirjaks lisada MAAKOND: 
ÕPPEASUTUSE NIMI. Edulugu loetakse saadetuks, kui saate vastavasisulise vastuskirja. 
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