
 

  

                    

 

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestiline edulugude konkurss 

„Õppimine on põnev!“  

MAAKOND Pärnu 

ÕPPEASUTUS Nimi: Pärnu Rääma Põhikool 

Koduleht: www.raama.ee  

EDULOO ESITAJA Nimi: Mart Kimmel 

Amet: Ettevõtliku kooli koordinaator 

E-post: mart@raama.ee 

EDULOO EESTVEDAJA(d) Nimi: Mart Kimmel 

Amet: Ettevõtliku kooli koordinaator 

E-post: mart@raama.ee 

Nimi: Joonas Leemet 

Amet: õpilane 

E-post: kool@leemet.me  

KLASS/VANUSERÜHM  1. - 3. klass 

4. - 6. klass 

7. - 9. klass 

10. - 12. klass (ehk gümnaasiumid ja kutsekoolid) 

Koolitöötajad, sh õpetajad 

TEGEVUSE ALGUS- JA 

LÕPPKUUPÄEV 

28.04.2020 - 26.05.2020 

EDULOO PEALKIRI Rääma Nutiajud kabeturniirid 

TEGEVUSE EESMÄRGID JA 

SEOS ÕPPETÖÖGA 

Eesmärk on pakkuda Pärnumaa noortele võimalus mängida kabet 

reaalse vastasega ka distantsõppes. Seeläbi arendatakse 

planeerimisoskust, probleemilahendamisoskust ning loogilist 

mõtlemist.   

TEGEVUSE 

LÜHIKOKKUVÕTE 

MEEDIASSE 

 max 1000 tähemärki koos 

tühikutega 

  

Rääma Nutiajud kabeturniir toimus virtuaalselt keskkonnas vint.ee. 

Eesmärk on pakkuda Pärnumaa noortele võimalus mängida kabet 

reaalse vastasega ka distantsõppes. Seeläbi arendatakse 

planeerimisoskust, probleemilahendamisoskust ning loogilist 

mõtlemist.   

Kokku osales neljal eri päeval toimunud kabeturniiridel kokku 91 

õpilast ja 14 õpetajat.  

Tänu positiivsele tagasisidele jätkuvad Rääma Nutiajud kabeturniir 

üritused juba õppeaastal 2020/2021 ning seda lausa kolme eri 

vooruga. 

KOOSTÖÖPARTNERID  1. Pärnumaa Arenduskeskus, kes aitas ürituse korralduse ning 

meenetega parimatele kabejatatele.  

2. Koolijuht, kes kutsus üles kabeturniiril osalema õpetajaid ja ka teisi 

koostööpartnereid Pärnumaal.  
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TEGEVUSES OSALENUD 

ÕPILASTE ROLLID  

1. Kristofer Jürgens, kes planeeris ürituste korralduse ning osales 

kabeturniiridel. 

2. Eliisabet Leibak, kes planeeris ürituse korralduse ning osales 

kabeturniiridel. 

3. Joonas Leemet, kes planeeris ürituse korralduse ning osales 

kabeturniiridel. 

4. Katri-Liis Sedjakin, kes planeeris ürituse korralduse ning osales 

kabeturniiridel. 

5. Rihard Järvesaar, kes planeeris ürituse korralduse ning osales 

kabeturniiril.  

TEGEVUSE TULEMUSED 

JA MÕJU 

Seatud eesmärgid saavutati, sest: 

1) õpilased leidsid iseseisvalt tekkinud kitsaskohtadele lahendused; 

2) õpilased tegid omavaheliselt koostööd. 

 

Eduloosse panustas 5 õpilast, 8 õpetajat ning osalejatena 91 õpilast ja 

14 õpetajat.  

 

SOOVITUSED  

 

Mida rohkem on erinevaid sihtrühmasid, seda suurem on üritusele 

kaasatud huviliste hulk - seeläbi annan igas vanuses/rollis olevale 

inimesele võimaluse osaleda!  

Viited illustreerivale 

materjalile  

Koolielu artikkel:  

https://koolielu.ee/ainekuud/readnews/580078/raama-nutiajud-kabeturniir 

 

Koolielu artikkel:  

https://koolielu.ee/info/readnews/580469/raama-nutiajud-kabeturniir-

parnumaa-koolide-opetajatele-ja-tootajatele 

 

Pärnu Postimees artikkel:  

https://parnu.postimees.ee/6951594/opilased-saavad-eriolukorrast-

hoolimata-koos-sporti-teha 

 

Pärnu Postimees artikkel: 

https://parnu.postimees.ee/6972070/opetajate-kabeturniiri-voit-laks-kilingi-

nomme 

 

Pärnu Postimees artikkel:  

https://parnu.postimees.ee/6982982/noored-kabetajad-selgitasid-raama-

nutiaju 

 

Mina, Mart Kimmel, 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. 

https://koolielu.ee/ainekuud/readnews/580078/raama-nutiajud-kabeturniir
https://koolielu.ee/info/readnews/580469/raama-nutiajud-kabeturniir-parnumaa-koolide-opetajatele-ja-tootajatele
https://koolielu.ee/info/readnews/580469/raama-nutiajud-kabeturniir-parnumaa-koolide-opetajatele-ja-tootajatele
https://parnu.postimees.ee/6951594/opilased-saavad-eriolukorrast-hoolimata-koos-sporti-teha
https://parnu.postimees.ee/6951594/opilased-saavad-eriolukorrast-hoolimata-koos-sporti-teha
https://parnu.postimees.ee/6972070/opetajate-kabeturniiri-voit-laks-kilingi-nomme
https://parnu.postimees.ee/6972070/opetajate-kabeturniiri-voit-laks-kilingi-nomme
https://parnu.postimees.ee/6982982/noored-kabetajad-selgitasid-raama-nutiaju
https://parnu.postimees.ee/6982982/noored-kabetajad-selgitasid-raama-nutiaju
http://www.evkool.ee/
mailto:ettevotlikkool@gmail.com

