
 

  

                    

 

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. - 12. klass (sh kutsekoolid), koolitöötajad, lapsevanemad, 

vanavanemad 

 

TEGEVUSE ALGUS- JA 

LÕPPKUUPÄEV 

7. aprill 2021 - 7. aprill 2021 

EDULOO PEALKIRI Muna õpetab kana ehk ettevõtlikud nutimunad 2021 

 

 

 

TEGEVUSE EESMÄRGID JA 

SEOS ÕPPETÖÖGA 

Ettevõtlikud nutimunad eesmärgiks oli pakkuda perekondadele üle Pärnumaa üks 

vahva nutiõhtu, kus kogu peretiim saab osaleda kolmes erinevas pesas.  

Õpilaste kaasamine toimus juba õppeaasta alguses ning sealt tasapisi hakati 

planeerima, mis pesasid võiks teha ning kuidas neid realiseerida. Õpilasena oli 

võimalik välja pakkuda ja luua pesa. Tegemist oli suurepärase võimalusega midagi 

ise algatada ehk luua sündmus.  
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TEGEVUSE 

LÜHIKOKKUVÕTE 

MEEDIASSE 

 max 1000 tähemärki koos 

tühikutega 

  

17 perevõistkonda asusid 7. aprilli õhtul osalema virtuaalüritusele “Ettevõtlikud 

nutimunad 2021”, kus neid ootasid korraldajatest Pärnu Rääma Põhikooli õpilased 

Kristofer Jürgens, Eliisabet Leibak, Katri-Liis Sedjakin, vilistlane Joonas Leemet ja 

noorte juhendaja Mart Kimmel. 

Teist aastat järjest toimus üritus virtuaalselt ning perekonnad said osaleda kolmes 
erinevas pesas → kabe mängimine keskkonnas vint.ee; telefonimängu 
mängimine keskkonnas Gartic Phone ning silmaringimängu Kuldvillak 
mängimine Google Meet keskkonnas. 
Kabet mängiti turniirisüsteemis ning igal perel oli kolm mängu. “Meie noor 

perepoeg oli seda kõige rohkem mänginud ning seetõttu võttis ta kabemängu enda 

kanda. Pärast võitu jagasime võidurõõmu,” lausus peretiim Jänesed esindaja Gerly 

Sadilov-Hanst. 

Teises pesas mängisid peretiimid telefonimängu → tegemist on mänguga, kus 
algul öeldakse midagi ning lõpus sageli sama asja ringmängu mängides ei tule. 
Kolmandas pesas “Kuldvillak” jaotati peretiimid kahe mänguväljaku vahel.  

 

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

jagasid infot peredele. 

 

TEGEVUSES OSALENUD 

ÕPILASTE ROLLID  

1. Kristofer Jürgens, kes planeeris ürituse korralduse ning korraldas pesa. 

2. Eliisabet Leibak, kes planeeris ürituse korralduse ning korraldas pesa. 

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

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 3 õpilast, 3 õpetajat ning osalejatena 17 

perekonda.  

 

 

SOOVITUSED  

 

Proovi alguses enda koolis, seejärel kohalikus omavalitsuses ja seejärel juba 

maakondlikul tasemel! 

Viited illustreerivale 

materjalile  

https://haridusportaal.edu.ee/uudised/perekonnad-%C3%BCle-p%C3%A4rnu-linna-

said-kokku-virtuaal%C3%BCritusel-%E2%80%9Cettev%C3%B5tlikud-nutimunad-

2021%E2%80%9D  

https://parnumaa.ee/uudis/17-perevoistkonda-said-kokku-virtuaaluritusel-

ettevotlikud-nutimunad-2021/ 

 

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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