Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üleeestilise võrgustiku edulugude konkurss 2016
MAAKOND

Pärnumaa

ÕPPEASUTUS

Nimi: Paikuse Põhikool
Aadress: Paide mnt 19, Paikuse, Pärnumaa , 86602
E-post: ppk@paikuse.ee
Telefon: 44 53132 (sekretär), 5238053 (direktor)

Koduleht: http://www.ppk.edu.ee/
EDULOO ESITAJA

Nimi: Sirje Suurevälja
Amet: Paikuse PK õpetaja

E-post: sirje.suurevalja@gmail.com
Telefon: 53407723
EDULOO PEALKIRI

„25 KEVADIST HETKE“

EDULOO JUHENDAJA

Nimi: Paikuse PK tervisenõukogu
Amet: tervisenõukogu liikmed

E-post: sirje.suurevalja@gmail.com
Telefon: 53407723
KLASS/VANUSERÜHM

Paikuse Põhikool (1.-9. kl + õpetajad ja töötajad), Paikuse valla
allasutused ja elanikud, sõpruskooli Grobina delegatsioon Lätist

TEGEVUSE ALGUS- JA
LÕPPKUUPÄEV

6.5.16

SEOS ÕPPEAINETEGA
SEOS ÕPPEKAVAGA

Kehaline kasvatus, inimeseõpetus, võõrkeeled, kunst, tööõpetus,
eesti keel, loodusõpetus
väärtuspädevus – suutlikkus tajuda ja väärtustada oma seotust teiste
inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga
ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega
sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja
vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku
arengut; teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning
erinevate keskkondade reegleid; teha koostööd teiste inimestega erinevates
situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid
suhtlemisel
enesemääratluspädevus – järgida terveid eluviise
suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada,
arvestades olukordi ja suhtluspartnereid
ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades
omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha
probleeme ja neis peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia;
korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest;
reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske
tervis ja ohutus – taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt,
sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline
järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist
edendava turvalise keskkonna kujundamisele

TEGEVUSE EESMÄRK

Ürituse eesmärk – viia läbi tervistedendav ja tervislikke eluviise
propageeriv üritus, mis on suunatud kogu kogukonnale (Paikuse
vald)

TEGEVUSE
LÜHIKIRJELDUS

06.05.16 toimus Paikusel liikumisaktsioon, kus valla 25. sünnipäeva
tähistamiseks korraldati tervislikke eluviise edendav üritus „25 kevadist
hetke“, mille raames läbisid Paikuse valla nooremad ja vanemad
elanikud üheskoos 25-kilomeetri pikkuse terviseraja. Iga osaleja sai
endale rinda ürituse logoga rinnamärgi. Üritusel osales ka Paikuse PK
sõpruskooli Grobina delegatsioon Lätist.
Päeva avatseremoonial kell 10.30 Paikuse spordikeskuses said
tervitusteks sõna EOK asepresident Tõnu Tõniste ja Paikuse vallavanem
Kuno Erkmann. Külas olid ka olümpiavõitja Jaan Talts ning Eesti
jalgpallikoondise endine kapten Raio Piiroja. Tuju hoidsid üleval Studio
Happy Dancers, laulupoisid ja Võimlemisklubi Ainula rühm Rosait.
Peale avatseremooniat suunduti rajale, kus kell 11.30 alustati liikumist
viiest erinevast kontrollpunktist. Iga etapi lõpus lasti õhku viis
biolagunevat õhupalli Paikuse valla värvides.
Rada läbiti teateliikumise põhimõttel, kasutades erinevaid liikumisviise
ja -vahendeid: kõndides, joostes, jalgrattaga sõites, palli põrgatades,
hüppenööriga hüpates jne. Paikuse aerutamisklubi läbis oma etapi Reiu
jõel süstadega.

Iga osaleja sai päeva lõpuks turgutuseks pudeli mineraalvett
(Coca-Cola fondi poolt) ja müslibatooni.
PARTNERITE (lapsevanem; Partner nr1: EOK
Partneri panus: esinduse osalus üritusel, logod, rahaline toetus
omavalitus; MTÜ; ettevõte
(1500 eurot)
jne) KAASAMINE
Partneri kasu: EOK eesmärkide ja töö propageerimine ja
reklaamimine
Partner nr2: Paikuse vallavalitsus
Partneri panus: osalus ürituse organiseerimisel ja reklaamimisel
Partneri kasu: vallaelanike aja sisustamine tervisliku tegevuse
kaudu, Paikuse valla kui tervistedendava valla reklaam
Partner nr3: Paikuse valla allasutused (lasteaiad, noortekeskus,
spordiklubi jne)
Partneri panus: osalus ürituse organiseerimisel ja reklaamimisel
Partneri kasu: tervise tugevdamine, ühtse valla tunne
Partner nr4: Grobina kool Lätist
Partneri panus: kohalesõit ja osalus
Partneri kasu: sõprussidemete tugevdamine läbi tervisliku
tegevuse
Partner nr 5: Coca-Cola fond
Partneri panus: karastusjook kõigile osalejatele
Partneri kasu: toetus tervistedendavale üritusele, reklaam
TEGEVUSED

Tegevus nr1: ürituse planeerimine
Õpetajate roll: tegevuskava koostamine ja kaardistamine
Õpilaste roll: ideede ja ettepanekute esitamine
korralduskomisjonile
Tegevus nr2: ürituse organiseerimine
Õpetajate roll: rajakaardi koostamine, reklaam, sponsorite
otsimine

Õpilaste roll: konkreetsete tegevuste kaardistamine rajal,
avatseremoonia peaproov, ülesannete jagamine
Tegevu nr3: ürituse läbiviimine
Õpetajate roll: päeva juhtimine, pressiga suhtlemine, külaliste
vastuvõtt, transpordi organiseerimine, osavõtjate toitlustamine
Õpilaste roll: avatseremoonia juhtimine (moderaatorid),
avatseremoonial esinemine, üritusel osalemine (liikumine
omapoolt valitud viisil omapoolt kaasavõetud varustusega),
suhtlemine sõpruskooli õpilastega, suhtlemine pressiga
Tegevus nr4: kokkuvõtete tegemine üritusest
Õpetajate roll: analüüs, meediakajastuste kogumine kroonika
tarvis
Õpilaste roll: tagasiside korralduskomisjonile
TEGEVUSE SEOS
PÄRISELUGA

Üritus propageeris tervislikke eluviise ja võimaldas osalenutele
tervisliku liikumispäeva värskes õhus. Liiguti erinevaid sportlikke
oskusi rakendades (jooks, kõnd, jalgrattasõit, pallide põrgatamine,
aerutamine jne). Noortele andis tegevus oskusi suurürituse
korraldamiseks ja läbiviimiseks, suhtluseks pressiga ja
kaasliiklejatega, lisaks veel teadmised liiklusohutusest.

TEGEVUSE TULEMUSED
JA MÕJU

Püstitatud eesmärgid saavutati täies mahus ja üritust kajastati
erinevates meediakanalites (TV3, Pärnu Postimees jne). Päev
andis kehalist koormust ja hulgaliselt positiivseid emotsioone.
Heameel oli nentida, et üritusel osalenud lasteaialapsed ja 1.
klasside õpilased suutsid samuti rajal jalgratastel või jala liikudes
teistega rõõmsalt sammu pidada.
Meediakajastused:
Eelinfo:
Paikuse Postipaun aprill 2016
http://www.paikuse.ee/documents/876155/10384001/Postipaunapr
ill.compressed.pdf/8bd4aa3f-c55e-4a49-bfdf-863e982b8b69
Pärnu Postimees 04.05.16
http://parnu.postimees.ee/3680137/paikusel-toimub-lustlikteatevoistlus
ERR 03.05.2016
http://sport.err.ee/v/tervisesport/ee64aea6-0b87-4dc7-816940887634213f/eok-asepresident-tonu-toniste-avab-paikuselurituse-25-kevadist-hetke#.Vywyv5tpGKg.facebook

Paikuse Põhikooli Facebooki lehele
https://www.facebook.com/119546504768399/photos/a.34688241
5368139.79492.119546504768399/1087296274660079/?type=3&
theater
Paikuse Valla uudiste lehel
Facebookishttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=114633247
8752750&set=gm.1130426780321252&type=3&theater
Kajastus peale projekti toimumist:
Pärnu Postimees 06.05.2016
http://parnu.postimees.ee/3684431/video-ja-galerii-paikuseltahistati-valla-juubelit-25kilomeetrise-matkaga
TV3 uudised 09.05.2016
http://tv3play.tv3.ee/sisu/seitsmesed-uudised2016/729952?autostart=true
Paikuse Põhikooli Facebooki lehel 06.05.2016
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1092211814168525.1
073741837.119546504768399&type=3
Delfi sport 06.05.2016

http://sport.delfi.ee/news/varia/spordipoliitika/25-kevadist-hetkeehk-paikusel-tahistati-valla-sunnipaevaliikumisuritusega?id=74454213
Paikuse Valla uudiste lehel Facebookis
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1138706089493321
&type=1

SOOVITUSED

Üritust analüüsides nenditi, et see õnnestus suurepäraselt ja isegi
suurejoonelisemalt, kui algselt plaaniti. Soovitus – katsetada
taolisi ürituse formaate ka teistes vabariigi koolides ja valdades.

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

