Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestilise võrgustiku edulugude konkurss
2017
Palun täitke tabeli lahtrid võimalikult konkreetselt! Sõna „tegevus“ võtab kokku erinevad võimalikud eduloo
vormid – tund, projekt jms. Lahtrite kõrval olevad kommentaarid aitavad kõik olulise kirja panna. Punasega
kirjutatud tekst asendage sobiva infoga. Vormi on võimalik täita ka elektrooniliselt SIIN
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1.-9. klass
01.11.2016-22.12.2016
Tabivere Põhikooli ülekooliline projekt "Jõulueelne heategu“
Tabivere Põhikoolis on traditsiooni, et kõik õpilased oma klassiga
teevad ühe jõulueelse heateo. Tähtis on märgata meid ümbritsevat
ning seeläbi kujundada ühtekuuluvustunnet. Projekti kaudu on
võimalik suunata õpilasi kaasa mõtlema ja arutlema erinevate
väärtuste teemadel. Eesmärk on panna õpilasi kaasa mõtlema, et iga
tegu, olgu ta ükskõik kui suur või väike, mõjutab meid kõiki. Samuti
oli eesmärgiks suurendada õpilaste omaalgatuslikku ettevõtlikkust ja
anda võimalus panustada heategevusse. Projekt aitas kaasa õpilaste
sotsiaalsete oskuste arendamisele. Iga klassi projekti juhtis
klassijuhataja. Seotud ainetunnid: inimeseõpetus, tehnoloogia,
kunstiõpetus, tööõpetus, käsitöö, kodundus.
Iga klass tegi ühe heateo, mille valisid välja õpilased ise ja panustasid
sellesse oma tegudega.
1. klass meisterdas võtmehoidjad, mis kingiti Tabivere raamatukogu
külastajatele
2. klass kogus ja annetas Tartu Koduta Loomade Varjupaigale
erinevaid vajalikke vahendeid (erinevad loomasöögid, käterätikud
loomadele alla panemiseks ja nende kuivatamiseks, kassiliiv,
mänguasjad).
3. klass kogus enda kodudest kokku selliseid mänguasju, millega nad
enam ei mängi ja kinkis need Tabivere Lasteaiale
4. klass valmistas Tabivere lasteaia Villi rühmale puidust
õppevahendid, millel olid tähed ja numbrid.
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5. klass kogus ja annetas Tartu Koduta Loomade Varjupaigale
erinevaid vajalikke vahendeid (erinevad loomasöögid, käterätikud
loomadele alla panemiseks ja nende kuivatamiseks).
6. klass meisterdas koolimajja helkuripuu. Kunstiõpetuse tunnis
valmistati klassiga helkivaid ripatseid, mida vahetati päris helkurite
vastu, et täiendada veelgi oma puud. Kõigil, kes helkurit vajasid oli
võimalus see puu küljest võtta.
7. klass võttis endale ülesandeks Tartu kodutute loomade varjupaigale
tekkide kogumise ja kohale toimetamise.
8. klass annetas pool jõulukingipaki rahast Eesti Vähihaigete Laste
Vanemate Liidule.
9. klassi õpilased küpsetasid ja kaunistasid piparkooke.
Piparkookidest tehti koos väikesed kingipakid ja koostati nimekiri
asutustest, kuhu need pakid jagada. Ühiselt külastati asutusi ja koos
heade jõulusoovidega anti üle ka väike üllatuspakk.
1. Tabivere lasteaed- heateo vastuvõtja (3., 4. ,9. klass)
2. Tabivere raamatukogu- heateo vastuvõtja (1. ja 9. klass)
3. Tartu koduta loomade varjupaik- heateo vastuvõtja (2., 5. ja 7.
klass)
4. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit- heateo vastuvõtja (8. klass)
5. Tabivere hooldekodu- heateo vastuvõtja (9. klass)
6. Kunsti ja käsitöö õpetaja- õpilaste juhendaja (4. ja 6. klass)
- info kogumine
- ideede väljapakkumine ja väljavalimine
- esemete disainimine ja valmistamine
- vahendite kogumine
- kingituste üleandmine
- suhtlemine
- info jagamine
- klassi projekti kokkuvõtte koostamine
- kooli üldkogunemisel projekti kokkuvõttega esinemine
Püstitatud eesmärgid saavutati: õpilaste enda algatus ja otsustamine,
millist heategu teha, sai täidetud. Projekti elluviimises osalesid kõik
kooli õpilased.
Tartu koduta loomade varjupaik: varjupaiga töötajad olid väga
üllatunud, et kogusime ja ostsime nii palju erinevaid ja vajalikke asju.
Õpilastes tekitas varjupaiga külastus erinevaid tundeid. Need, kes
kaasas olid, kurvastasid rohkem. Heateo tegemine ja sellega seotud
tunded tekitasid õpilastes soovi projekti järgmisel aastal korrata.
Niisugune jõulueelne heateo tegemise traditsioon on väga vajalik
ettevõtmine, sest selline tegevus arendab, ühendab ja kasvatab
õpilastes erinevaid väärtusi ja oskusi.
https://www.youtube.com/watch?v=2uQ5jMbQN9M
https://youtu.be/9rbEEsYFui4
https://www.youtube.com/watch?v=MSnMuJmuZJY
https://goo.gl/photos/YDt8U1PUcLBC4pva9

Mina, EDULOO ESITAJA NIMI, nõustun antud eduloo ja kaasa saadetud lisamaterjali avaldamisega
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„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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