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 ☺
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Prügi projekt
Tutvustada õpilastele prügi probleeme meil ja maailmas, õpetada
kasutama alternatiivseid tooteid, õpetada sorteerima prügi, hakata
koolis sorteerima vanapaberit. Kaasatud ained: geograafia, bioloogia,
keemia, füüsika, töö- ja tehnoloogiaõpetus, informaatika, eesti keel,
loodusõpetus, matemaatika, kunst. Läbivad teemad: keskkond ja
jätkusuutlik areng; kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; tervis ja ohutus;
väärtused ja kõlblus. Üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus;
sotsiaalne ja kodanikupädevus; enesemääratluspädevus; õpipädevus;
suhtluspädevus; matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane
pädevus; ettevõtlikkuspädevus; digipädevus.
Tegemist on 8.-9. klassidele mõeldud projektiga, kus kõik klassid
külastasid jäätmekäitluskeskuste ja veepuhastusjaama. Projekti käigus
toimusid koolis töötoad, mida viisid läbi 9.b klassi õpilased (loodussuuna
klass) koos juhendajaga. Töötubades sai gruppides näiteks disainida
endale ostukoti, õpiti selle kohta, miks ei tohi prügi põletada, määratleti
erinevaid plastikuid ja muud huvitavat. Ühes töötoas valmistati paberi
prügikastid, mis viidi kõigisse klassiruumidesse, et alustada üheskoos
vanapaberi muust prügist eraldi sorteerimist. Kasti üle andmisel
väiksematele rääkisid õpilased, mida nad projekti käigus õppisid ja
selgitasid, miks vanapaberit eraldi koguma hakkame. Nüüd on meil ka
vanapaberi kogumiskast. Projekti lõpuüritusel, kus 9.b klassi õpilased
reflekteerisid kogetut, käis vilistlane Laura Lelov (Pärnu Sütevaka
Gümnaasiumist) ja Britta Kari, et rääkida Erasmus+ projektis õpitud
loodushoiu ja merereostuse teemal.
Kirjeldage, kuidas olid nii koolisisesed kui ka koolivälised partnerid
kaasatud).
1. Paikre jäätmekäitluskeskus, külastuskoht ja prügikasti paigaldus

2. Pärnu Veepuhastusjaam, külastuskeskus
3. erinevad aineõpetajad (kokku 8), töötubade juhendajad
4. vilistlane koos kaaslasega Pärnu Sütevaka Gümnaasiumist, tutvustus
Erasmus+ projektis õpitust
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9.b klassi õpilased viisid läbi kõik töötoad. Ülejäänud klasside õpilased
osalesid üritusel ning viisid lõpuks väiksematele oma teadmised edasi ja
kinkisid neile nende klassi vabapaberi prügikasti.
Ürituse eesmärk sai täidetud ja vanapaberi kastid on siiani aktiivselt
kasutuses. Muutsime meie terve kooli harjumusi vanapaberi kogumise
suhtes ja panustasime sellega ka puhtamasse Eestisse. Otseselt osales
projektis üle 100 õpilase, kuid koos kõigi õpilaste ja töötajatega
mõjutasime üle 900 inimest.
Planeerimine oli keeruline, just töötubade läbimise päeva ja õpilaste
liikumise kavandamine, see tuleb hoolega läbi mõelda. Muidu oli
tagasiside väga postiivne, indu said nii õpetajad kui õpilased.
Projekti blogi: https://sites.google.com/ylejoe.parnu.ee/prugiprojekt

Mina, Talvi Kaja, 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.

