
 

  

                    

 

Haridusprogrammi ETTEVÕTLIK KOOL üle-eestiline edulugude konkurss 

„Õppimine on põnev!“  

Taaskord on traditsioonilise lugude konkursi aeg! 

Lahtrites olevad sinised kommentaarid on abimaterjaliks, mis aitavad kõik olulise kirja panna, kommentaarid 

kustutage.  

Kategooriad: Parim koostöötegu; Noorte algatus; Ettevõtlik haridustegu; Parimad praktikad TULEMi 

rakendamisel 

Eriauhind neile, kes lisavad kohe ka lühivideo (maksimaalselt 5 min)! 

Vaata täpsemalt TULEMi kohta siit: https://evkool.ee/ettevotlik-kool/materjalid/ 

 

MAAKOND Pärnu 

ÕPPEASUTUS Nimi: Pärnu Rääma Põhikool 

Koduleht: https://www.raama.ee/  

Kas õppeasutus on Ettevõtliku Kooli võrgustiku liige (JAH/EI)? 

JAH 

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: Kristofer Jürgens 

Amet: õpilane 

E-post: kristoferjurgens@gmail.com  

EDULOO KATEGOORIA 

(vali 1) 

Ettevõtlik haridustegu 

 

 

KLASS/VANUSERÜHM  1. - 3. klass, 4. - 6. klass, 7. - 9. klass, kutsekool ja gümnaasium, 

koolitöötajad ja lapsevanemad 

 

TEGEVUSE ALGUS- JA 

LÕPPKUUPÄEV 

10. november 2020 - 12. november 2020, 26. jaanuar 2021 - 28. 

jaanuar 2021, 13. aprill 2021 - 15. aprill 2021 

EDULOO PEALKIRI Mõtelda on mõnus ehk Rääma Nutiajud kabeturniirid 2020/2021 

TEGEVUSE EESMÄRGID JA 

SEOS ÕPPETÖÖGA 

Kabeurniiride eesmärgiks oli pakkuda võimalust mängida kabet reaalse vastasega 

distantsilt nii õpilastel, koolitöötajatel kui ka lastevanematel. 

TEGEVUSE 

LÜHIKOKKUVÕTE 

MEEDIASSE 

 max 1000 tähemärki koos 

tühikutega 

  

Kabeturniiride sari sai alguse eelmise aasta eriolukorra ajal ning selle kutsusid 

koostöös Pärnumaa Arenduskeskusega ellu Pärnu Rääma Põhikooli õpilased Katri-

Liis Sedjakin, Kristofer Jürgens, õpetaja ja Ettevõtliku Kooli koordinaator Mart 

Kimmel, Pärnu Rääma Põhikooli vilistlane ja praegune Pärnu Koidula 

Gümnaasiumi õpilane Joonas Leemet. 

Virtuaalsed turniirid suunati Pärnu linna ja maakonna koolide õpilastele, õpetajatele, 

kooli töötajatele ning lapsevanematele. Võistluste eestvedaja Mart Kimmel sõnul oli 
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turniiride eesmärgiks pakkuda võimalust mängida kabet reaalse vastasega distantsilt. 

Kokku võttis 2020/2021 hooajast osa 176 kabetajat. 

 

KOOSTÖÖPARTNERID  Pärnumaa Arenduskeskus, kes toetas meenetega ning info jagamisega.  

 

TEGEVUSES OSALENUD 

ÕPILASTE ROLLID  

1. Kristofer Jürgens, kes planeeris ürituse korralduse ning osales turniiril. 

2. Eliisabet Leibak, kes planeeris ürituse korralduse ning osales turniiril. 

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

TEGEVUSE TULEMUSED 

JA MÕJU 

Meie kui korraldajate jaoks oli tähtsaimaks tulemuseks, et võistlustel osales juba n-ö 

tuttavaid nägusid kui uusi tegijaid ning igal võistlejal oli korralik hasart sees. Mõju 

poolest võime tõdeda, et mitmedki noored leidnud oma tee mõttemängudeni, sh 

kabeni, tänu meie korraldatud üritustele.  

 

SOOVITUSED  

 

Lisaks kabele tasub mõelda ka teistele mõttemängudele, mida pakub vint.ee 

keskkonda, nt gomoku, male.  

Viited illustreerivale 

materjalile  

https://haridusportaal.edu.ee/uudised/r%C3%A4%C3%A4ma-nutiajud-

kabeturniiride-hooaeg-sai-v%C3%A4%C3%A4rikalt-l%C3%B5petatud  

https://parnu.postimees.ee/7227328/eriolukorra-ajal-loodud-kabeturniiride-hooaeg-

sai-vaarika-lopu  

https://haridusportaal.edu.ee/uudised/kabesportlased-olid-taas-t%C3%A4ies-hoos-

r%C3%A4%C3%A4ma-nutiajude-turniiridel  

https://koolielu.ee/info/readnews/585747/raama-nutiajud-kabeturniiride-parimad-on-

selgunud  

https://parnumaa.ee/uudis/raama-nutiajud-kabeturniiride-parimad-on-selgunud/  

  

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  Edulugu loetakse saadetuks, kui saate 

vastavasisulise vastuskirja. 
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