Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestiline edulugude konkurss
„Õppimine on põnev!“
MAAKOND

Pärnu mk

ÕPPEASUTUS

Nimi: Are Kool
Koduleht: https://www.are.edu.ee/

EDULOO ESITAJA

Nimi: Marju Sepp
Amet: sotsiaalainete õpetaja
E-post: marjusepp@gmail.com, marju.sepp@are.edu.ee

EDULOO EESTVEDAJA(d)

Nimi: Marju Sepp
Amet: sotsiaalainete õpetaja
E-post: marju.sepp@are.edu.ee
Leelo Lusik
Amet: loodusainete õpetaja
E-post: leelo.lusik@are.edu.ee

KLASS/VANUSERÜHM

1.-9. klass

TEGEVUSE ALGUS- JA
LÕPPKUUPÄEV
EDULOO PEALKIRI

20.-24. jaanuar 2020

TEGEVUSE EESMÄRGID JA
SEOS ÕPPETÖÖGA

Selle õppeaasta maailmanädal keskendus ÜRO poolt välja kuulutatud
taimetervise aastale, keskkonna teemale ning õiglasele kaubandusele
kakaoubade ning palmiõli tootmise näitel. Vaadata filme, näitusi, tehti
klassidevahelisi töötube, lahendati ristsõnu ning maitsti erinevaid
šokolaade ja leiti Are koolipere lemmik. Samuti osaleti ülekoolilisel
keskkonnateemalisel plakatikokursil.

TEGEVUSE
LÜHIKOKKUVÕTE
MEEDIASSE
max 1000 tähemärki koos
tühikutega

Maailmanädal on traditsiooniline, toimus viiendat aastat. Sel aastal
keskendusime palmiõli tootmise erinevatele külgedele, kakao
kasvatamise loole, suuremad said aimu rahvusvahelisest taimetervise
aastast ning kunagi ei saa me ümber globaalsetest
keskkonnaprobleemidest.Kõikides klassides toimusid erinevad
loengud, töötoad, vaatasime filme, lahendasime ristsõnu,
võtmemõistatusi jne. Koolis oli üleval kaks näitust „Kakao lugu“ ja

Maailmanädal Are Koolis

„Palmiõli lugu.“ Lapsed osalesid ülekoolilisel keskkonnaplakatite
võistlusel, kus parimad valiti välja žürii poolt, lemmikud valis
õpilasomavalitsus ja ka facebookis sai kogukond meeldivamate
kunstiteoste poolt hääletada. Alates kolmandast klassist selgitasime
välja iga klassi parima ristsõnalahendaja. Nagu varasematel
maailmanädalatel, siis ka sel aastal toimus degustatsioon. Varasematel
aastatel oleme proovinud erinevaid puuvilju, pähkleid, leibu, õppinud
erinevaid pastasorte, siis sel aastal maitsesime erinevaid
kakaosisaldusega tooteid.
Programm oli tihe, et igasse päeva jätkus mitmeid tegevusi.
KOOSTÖÖPARTNERID

Koolisisene partner:
Ille Aaspalu (majandusjuht), organiseeris kooli näitused ja ostis
šokolaadid.
Koolivälised partnerid:
Lauri Luide- heakodanik.ee kes rääkis III kooliastmele
kogukonnapraktikast
MTÜ Mondo, kes toetas meie šokolaadiostu, laenutas näituseid ja
jagas temaatilisi filme.

TEGEVUSES OSALENUD
ÕPILASTE ROLLID

Õpilased osalesid töötubades, külalisesineja loengus, uurisid
näituseid, lahendasid selle põhjal risstõnu, õppisid tundma erinevaid
taimetervise aasta põhimõtteid, lahendasid selle kohta ristsõnu ja said
maitsta erinevaid šokolaade, leida lemmikud. Osaleda
omaloomingulisel konkursil ja mõelda ülemaailmsele
keskkonnatemaatikale, vaadata ja hinnata kaasõpilaste töid.

TEGEVUSE TULEMUSED
JA MÕJU

Vaheldus kooliellu, uued teadmised ning kohtumised, loovtööd.
Parimate väljaselgitamine ja autasustamine. Lapsed osalesid
ülekoolilisel keskkonnaplakatite võistlusel, mille osavõtt oli
muljetavaldav – 123 õpilasest osales plakatikonkursil 111.

SOOVITUSED
Viited illustreerivale
materjalile

Kuna selline nädal viiendat korda, siis on välja kujunenud, mida
teeme. On oodatud sündmus kooliperel.
https://www.are.edu.ee/are-koolis-toimus-maailmanadal/
https://parnu.postimees.ee/6889085/are-kooli-maailmanadalal-voetiluubi-alla-palmioli-tootmine
https://padlet.com/marjusepp/4rx4of3pebrl

Mina, Marju Sepp 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.

