Ajatempel
E-posti aadress
Maakond
Õppeasutus
Eduloo esitaja nimi, amet, kontakt
Eduloo eestvedaja nimi, amet, kontakt
Klass/vanuserühm, kellele tegevus oli suunatud
Tegevuse algus ja lõpukuupäev
Eduloo pealkiri
Tegevuse eesmärgid ja seos õppetööga ( Mida soovisite
tegevusega saavutada? Miks seda tegema hakkasite?
Kas ja kuidas on see seotud õppetööga? Milliseid
ainetundidega seotud eesmärke aitas see tegevus
saavutada?)

6.16.2017 20:10:21
mart@raama.ee
Pärnumaa
Pärnu Rääma Põhikool
Mart Kimmel, haridustehnoloog, mart@raama.ee, 56465650
Mart Kimmel, haridustehnoloog, mart@raama.ee, 56465650
1. klass kuni 6. klass
04.04.2017 - 04.04.2017
Nutimunad - ilus õhtu peredele!
Algatus on Pärnu Rääma Põhikooli poolt ellu kutsutud, et pakkuda Pärnu linna perekondadele võimalus tulla üks kord
aastas kokku, et oma nutikaid ideid ja oskusi ka teistele näidata! Tegemist oli üldise silmaringi avardamise üritusega,
kus sai oma teadmised panna proovile viktoriinil, mängida tahvelarvutites kabet, lahendada arvmõistatusi.

Tegevuse lühikokkuvõte (Seda ülevaadet kasutame
eduloo esitlemiseks (sotsiaal)meedias. Kui teil on
eduloost meediakajastus, lisage siia viited linkidena)

Üritusel „Ettevõtlikud nutimunad 2017” osalenud perevõistkondadel tuli läbida kolm õpipesa: „Eesti edu lugu”, „Aitame
teineteist” ja „Nutikad lahendused elus”.
2016. aastal tekkis Pärnu Rääma põhikooli kooliperel idee korraldada aprillikuine õhtupoolik, kuhu kutsutakse üle linna
kokku perekonnad, et pakkuda võimalust koos oma perekonnaliikmetega veeta üks lõbus ja nutikas õhtu. Üritus läks
sedavõrd edukalt, et 2017. aastal toimus perekondlik nutiõhtu „Ettevõtlikud nutimunad” taas.
Üritusel „Ettevõtlikud nutimunad 2017” osalesid perevõistkonnad, kus oli vähemalt üks laps ning üks täiskasvanu.
Märkimisväärselt leidus nn segaperekondi ehk neid, kes olid oma võistkonna kokku pannud mitmest perest – sõbrad ja
sõbrannad soovisid koos tulla ning õhtut nautida. Võistkondi oli 25.
Perevõistkondadel tuli läbida kolm õpipesa: „Eesti edu lugu”, „Aitame teineteist” ja „Nutikad lahendused elus”. Õpipesa
„Eesti edu lugu” keskendus perevõistkondade kabemeelele – mängiti neli vooru kabet, ning seda tahvelarvutis. Mõne
jaoks oli suur üllatus, et on olemas selline äge rakendus, milles saab kabet mängida.
Õpipesa juht Aive Jõffert tõdes, et kõigil osalejatel silm säras ning oli väga tore vaadata, kuidas noorem ja vanem
põlvkond olid ühe laua taga – kas teineteise vastu kabet mängides või oma pereliikmele kaasa elades.
Kui kabes oli ringkäik tehtud ning tänukiri saadud, said perevõistkonnad liikuda edasi õpipesasse „Aitame teineteist”.
Selles oli perevõistkondade ülesanne osaleda mälumängul. Osalejatele jagati mängukaardid ning selgitati mälumängu
olulisi reegleid, sealhulgas mainiti, et mälumängu läbiviimiseks pole vaja muud kui üht nutiseadet (nutitelefon või
tahvelarvuti), mängukaarte, projektorit ja arvutit küsimuste ja vastusevariantide nägemiseks. Küsimusi oli seinast seina,
sest taheti teada nii seda, kelle autahvel on Pärnu Rääma põhikooli seinal (õige vastus oli Andrus Veerpalu), kui ka
seda, mis seen valiti tänavu aasta seeneks (õige vastus oli kukeseen).
Kohale tulnud perevõistkonnad olid väga tublid – vahepeal tekkis isegi tunne, et süsteemis on viga sees, et kogu aeg
tulid õiged vastused. Tegelikult olid kohalolijad lihtsalt sedavõrd nutikad!

Pärast mälumängu said perevõistkonnad panna oma oskused proovile sudoku 9 x 9 laual (oli nii kerge, keskmine kui ka
raske tase). Peale sudoku’te lahendamist jõudsid pered taas arvumaailma – hakati lahendame nonogramme.
Nonogrammide üldpõhimõte seisneb ruutude värvimises, pöörates tähelepanu, kui palju ruute on lubatud vasakult
paremale reas või ülevalt alla tulbas ära värvida. Vahva oli, et igaüks lähenes nonogrammidele eri moel ning sai enda
Koostööpartnerid (Kirjeldage, kuidas olid nii koolisisesed lahenduse!
1. Pärnu Rääma Põhikooli õpetajad Aive Jõffert ja Maris Üürike, kes viisid läbi õpipesasid.
kui ka koolivälised kaasatud). Näide:1. OÜ Sõbralik
2. Pärnu Rääma Põhikooli huvijuht Kadri Mekk, kes tegi meie kaunist nutiõhtust fotojäädvustusi.
partner, õppekäigu vastuvõtja 2. Matemaatika õpetaja,
3. Kõik kaasaaitajad koolist!
lõimitud tegevuse väljatöötaja, õpilaste juhendaja.
Tegevuses osalenud õpilaste rollid. (Kirjeldage, mida
tegid õpilased, kui suur oli nende panus idee
väljatöötamises ja tegevuse käigus)

Tänu õpilaste huvile sai just need õpipesad loodud - kabeturniir, nutimälumäng, arvmõistatuste lahendamine.

Tegevuse tulemus ja mõju. (Kirjeldage, kas püstitatud
eesmärgid saavutati. Mida selle tegevuse elluviimine
muutis? Kas oli ka üllatavaid tulemusi? Kas ja mil määral
arendas see osalejate ettevõtlikkust?)
Soovitused. (Mida soovitaksid inimesele, kes tahaks
proovida sama tegevust ise läbi viia?)
Viited illustreerivale materjalile. Pildi-, audio- ja
videomaterjali lisamiseks kasutage veebipõhiseid
lahendusi (Dropbox, GoogleDrive, Youtube link jms)
Nõustun eduloo ja lisatud materjali avaldamisega
"Ettevõtliku kooli" kodulehel www.evkool.ee ja teistes
kommunikatsioonikanalites

Üritus oli vägagi kordaläinud, sest osales 25 perevõistkonda ning õhtu lõpuks oli lastel sära silmis!

Kaasake kindlasti ka maakonna koole!
http://opleht.ee/2017/04/perekondlik-nutiohtu-ettevotlikud-nutimunad-2017/
https://koolielu.ee/ainekuud/readnews/534022/perekondlik-nutiohtu-ettevotlikud-nutimunad-2017
http://nutiraama.weebly.com/uudised/perekondlik-nutiohtu-ettevotlikud-nutimunad
jah

