
 

  

                    

 

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestiline edulugude konkurss 

„Õppimine on põnev!“  

MAAKOND Pärnu 
 

ÕPPEASUTUS Nimi: Are Kool 

Koduleht: https://www.are.edu.ee/ 
EDULOO ESITAJA Nimi: Marju Sepp 

Amet: sotsiaalainete õpetaja 

E-post: marjusepp@gmail.com 
EDULOO EESTVEDAJA(d) Nimi: Marju Sepp 

Amet: sotsiaalainete õpetaja 

E-post: marjusepp@gmail.com 

Leelo Lusik 

Amet: loodusainete õpetaja 

E-post: leelo.lusik@gmail.com 
KLASS/VANUSERÜHM  1.-9.klass 
TEGEVUSE ALGUS- JA 
LÕPPKUUPÄEV 

14.-24. jaanuar 2019 

EDULOO PEALKIRI Maailmanädal Are Koolis 
TEGEVUSE EESMÄRGID JA 
SEOS ÕPPETÖÖGA 

Mõtetestada endale naiste ja inimõiguste probleeme maailmas, uurda 
erineavate köögivljade kasvatusmeetodeid eri rahvaste juures, mida 
oluliseks peetakse ning õppida tundma erinevaid pastatooteid, mille 
valik  on nii rikkalik ja nimetused erinevad. Teha koos loomingulisi 
individuaalseid  ja rühmatöid. 
 

TEGEVUSE 
LÜHIKOKKUVÕTE 
MEEDIASSE 
 max 1000 tähemärki koos 
tühikutega 
  

Meie koolis toimub neljandat aastat järjest jaanuarikuus 
maailmanädal.  Selle aasta teemaks olid naiste ja inimõigused 
maailmas ning erinevad pastatooted. Kahe nädala jooksul toimus 
rida temaatilisi üritusi. Väljas oli mitu näitust: “Oled see, mida 
sööd“, “Naiste õigused arengumaades“, “Pastatoodete rikkalik 
maailm” ja ka purgid erinevate pastatoodete näidistega. 
Kahe esimese näituse põhjal lahendasid 5.-9. klassi õpilased ristsõnu, 
pastatoodete näituste põhjal selgitati alates 4. klassist veebiviktoriinis 
välja parimad asjatundjad. Samal ajal toimus ka kaks loomingulist 
konkurssi: 
5.-9. klassi õpilased meisterdasid rühmadena kahe tunni 
jooksul pastatoodetest plakatid ning 1.-4. klassi lapsed 
valmistasid individuaalseid kunstiteoseid. Mõlema vanuseastme 
võistlustööd olid väljas nii koolimaja stendil kui ka veebis, ühiselt 
selgitati ja auhinnati enim meeldinud tööd. Kolmel päeval järjest 



 
 

 

 

käisid koolis ka külalised, kes viisid 4.-9. klassi õpilastele läbi tunde. 
YFU esindaja Annely Emma Krell rääkis oma 
kogemustest vahetusõpilasena ning noored said võrdluse koolielust 
USAs. 
Siret Tammekänd jutustas oma kogemuste põhjal naiste elust 
Katarisning Mondo esindaja Diana Tamm tegi töötoa, kus olid 
vaatluse all oli Ghana lapsed ning nende suur soov õppida. 
Terve nädala jooksul oli kooli kokk pannud kokku menüü, milles 
kajastusid õpitud pastatoodete nimed. 

 

 

KOOSTÖÖPARTNERID  Koolisisesed partnerid: 
Are Kooli kokk ja majandusjuhataja- nädala jooksul erinevatest 
pastatoodeteist menüü 
Koolivälised partnerid: 
Diana Tamm, töötoadarengumaade laste õppimisvõimalustest ja naiste 
õigustest 
Annely Emma Krell, YFU esindaja, vahetusõpilasedna USAs ning 
selle projekti tähtsus ja vajalikkus 
Siret Tammekänd, Katari naiste elu ja õigused, võrldus Eestiga 
MTÜ Mondo, näitused ja filmid 

TEGEVUSES OSALENUD 
ÕPILASTE ROLLID  

Õpilased osalesid naiste õiguste ja inimõiguste töötubades, 
külalisesinejate loengutes,  loomingulistes konkurssides, uurisid 
näituseid, lahendasid selle põhjal risstõnu,õppisid tundma erinevaid 
pastatooteid, tegid selle kohta viktoriini ja said maitsat koolisööklas 
erineavaid pastatoodetest toite. 

TEGEVUSE TULEMUSED 
JA MÕJU 

Vaheldus kooliellu, uued teadmised ning kohtumised, loovtööd. 
Parimate väljaselgitamine ja autasustamine. 

 
SOOVITUSED  
 

Kuna selline nädal neljandat korda, siis on välja kujunenud, mida 
teeme. On oodatud sündmus kooliperel. 

Viited illustreerivale 
materjalile  

https://www.are.edu.ee/maailma-viljade-nadalad-2019-are-koolis/ 
https://www.are.edu.ee/maailmanadal-are-koolis-14-24-jaanuar/ 
https://padlet.com/marjusepp/wzznvp72el16 
https://padlet.com/marjusepp/ncrpt5nn9o0g 
https://www.facebook.com/Are-Kool-
144519619480444/?eid=ARAXtWbtQzFEqNhjuH4jVWh3jCt0pQksUY
177PTytTuT02kGHrfV-BBktrW3YIEsdtC4c4WNK_wyu8oq 
https://www.facebook.com/Are-Kool-
144519619480444/publishing_tools/?section=PUBLISHED_POSTS&
sort[0]=published_time_descending&current_page=4 
https://www.facebook.com/Are-Kool- 
https://www.facebook.com/Are-Kool- 
https://www.torivald.ee/documents/17490539/22599010/20190218_T
ori_valla_leht_.pdf/4bc7df41-dcf2-4cf0-8183-a0c47512160b 

 

Mina, EDULOO ESITAJA NIMI, 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. 


