
 

  

                    

 

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. - 9. klass, lapsevanemad ja õpetajad 

TEGEVUSE ALGUS- JA 

LÕPPKUUPÄEV 

06.05.2020 - 06.05.2020 

EDULOO PEALKIRI Ettevõtlikud nutimunad tulid sel korral virtuaalselt 

TEGEVUSE EESMÄRGID JA 

SEOS ÕPPETÖÖGA 

Eesmärk on veeta üks lõbus ja koostöölik õhtu oma pere seltsis, 

sealjuures pannes proovile oma perenutikuse. Tulenevalt eriolukorrast 

riigis toimus kogu üritus virtuaalselt ehk iga pere sai ürituse 

toimumise ajal viibida enda kodus.  

TEGEVUSE 

LÜHIKOKKUVÕTE 

MEEDIASSE 

 max 1000 tähemärki koos 

tühikutega 

  

Pärnumaa pered tulid õhtul virtuaalselt kokku, et osaleda Pärnu 

Rääma Põhikooli korraldataval virtuaalsel üritusel „Ettevõtlikud 

nutimunad 2020“. 24 perevõistkonda osalesid virtuaalüritusel, kus 

neid ootasid korraldajad-õpilased Kristofer Jürgens, Eliisabet Leibak, 

Joonas Leemet, Armin Palumägi, Karl-Joosep Raudkivi ja õpetaja 

Mart Kimmel. Kokku tuldi, et veeta koos perega kodus üks vahva 

õhtu, osaledes virtuaalsetes õpipesades. Turniirisüsteemis 

virtuaalkabet sai iga võistkond mängida kolm mängu eri peredega ja 

võistlesid ka õpipesade läbiviijad. Pärast kabeturniiri lõppu tõtati 

joonistama keskkonda Skribbl.io. Siin jaotati võistkonnad kolme 

kunstitoa vahel, igas toas joonistas kaheksa peret ja toa läbiviija. 

Kuldvillakus jaotati võistkonnad kolme mänguväljaku vahel. Mõtleme 

aina rohkem sellele, et üritust laiendada regionaalseks või 

üleriiklikuks, et seeläbi kaasata rohkem peresid sellisele lõbusale ja 

nutikale pereõhtule ⎼ sel juhul oleks õppeaastas neid õhtuid rohkem 

kui üks.  

KOOSTÖÖPARTNERID  1. Pärnu Linnavalitsus, kes toetas meenete ostuga peredele. 

2. Eesti keele õpetaja, kes osales üritusel ning aitas kirjutada Õpetajate 

Lehe artikli. 

3. Eripedagoog, kes osales üritusel ning aitas kirjutas Õpetajate Lehe 

artikli. 
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TEGEVUSES OSALENUD 

ÕPILASTE ROLLID  

1. Kristofer Jürgens, kes planeeris ürituse korralduse ning osales 

kabeturniiril, korraldas joonistamise toa, osales Kuldvillakus.  

2. Eliisabet Leibak, kes planeeris ürituse korralduse ning osales 

kabeturniiril, korraldas joonistamise toa. 

3. Joonas Leemet, kes planeeris ürituse korralduse ning korraldas 

Kuldvillaku toa.  

4. Armin Palumägi, kes planeeris ürituse korralduse ning osales 

kabeturniiril.  

5. Karl-Joosep Raudkivi, kes planeeris ürituse korralduse ning osales 

kabeturniiril, korraldas joonistamise toa, korraldas Kuldvillaku toa 

TEGEVUSE TULEMUSED 

JA MÕJU 

Seatud eesmärgid saavutati, sest: 

1) õpilased leidsid iseseisvalt tekkinud kitsaskohtadele lahendused; 

2) kõikide tubade korraldus toimis väga ladusalt; 

3) õpilased tegid omavaheliselt koostööd; 

4) peredele üritus meeldis - siinkohal toetume küsitud tagasisidele. 

 

Eduloosse panustas 5 õpilast, 3 õpetajat ning osalejatena 24 

perekonda.  

 

SOOVITUSED  

 

Kui sina, kes sa seda loed, ja oled oma maakonna aktivist, soovid ka 

midagi sarnast korraldada, siis võta ühendust Pärnu Rääma põhikooli 

„Ettevõtliku kooli“ koordinaatori ja haridustehnoloogi Mart 

Kimmeliga. 

Järgmisel korral soovime kaasata rohkem kui üht maakonda.  

Viited illustreerivale 

materjalile  

Õpetajate Lehe artikkel: https://opleht.ee/2020/05/ettevotlikud-nutimunad-

tulid-virtuaalselt/ 

Koolielu artikkel:  

https://koolielu.ee/info/readnews/581458/ettevotlikud-nutimunad-2020 

 

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. 
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