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Ring
Juhendaja
Sihtgrupp

UNESCO ja maailmahariduse ring
Kristi Mänd
9-12 klassid

Õppekava eesmärgid:
1. Õpilane on kujunenud aktiivseks maailmakodanikuks, kes on teadlik sellest, mis
maailmas toimub, millised on toimuvate sündmuste põhjused ning kuidas kõik see
ühiskonda mõjutab.
2. Õpilane on omandanud oskuse näha enda rolli maailma paremaks muutmisel.
3. Jüri Gümnaasiumis on kavandatud ja läbi viidud maailmaharidusega seotud üritusi.
4. Jüri Gümnaasiumi on esindatud erinevatel maailmaharidust käsitlevatel üritustel.
5. Jüri Gümnaasiumi on esindatud erinevatel õpilasvõistlustel.
2018. aastal on fookuses jätkusuutlik tarbimine
Planeeritavad osalemised konkursitest:

kuupäev

Üritus

läbiviijad

Märkused

K. Mänd

Osalevad
klassid
9-12 klassid

September

Ringi eesmärkide
tutvustus, kokkulepped,
ringi liikmete tutvumine,
ootused ringile jne.
Eesti Mudel-Euroopa
Parlamendis osalemine

K. Mänd

10-12 klassid

ÜRO kestliku arengu
eesmärgid,
koostöövõimalused
Mondoga, rändemäng,
ringi stendi koostamine

K. Mänd,
V.
Rudenko
(Mondo),
K. Ockba

9-12 klassid

28.09-01.10
riigikogu
istungite saal
Peale tunde,
kellaaeg
täpsustamisel,
iganädalaselt

Oktoober

November

Kodanikupäeva
ettevalmistamine,
kokkulepped esinejatega,
viktoriini koostamine;
kodanikupäeva
läbiviimine

K. Mänd,
V. Rõuk,
H.
Vaarend

9-12 klassid

Detsember

Sõpruskooli tutvustus,
Infostendide
kokkupanemine Jüri
Gümnaasiumi kohta
sõpruskoolile Ghanasse
saatmiseks

K. Mänd

9-12 klassid

September

Viktoriini
läbiviimiseks
broneerida
gümna
auditoorium,
auhinnad ja
diplomid
valmistada
Vajalik teada,
kas A3
pabereid saab
kiletada,
arvutiklassi
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kasutamise
võimalus
Jaanuar

Veebruar

Veebruar

Veebruar

ÜRO minisimulatsiooni
tutvustus, teemade
arutamine
Minisimulatsioonil
osalemine, järeltegevused

K. Mänd

9-12 klassid

K. Mänd
V. Rõuk

Valitud
õpilased
ringist

Rae valla
hariduskonverentsi
ettevalmistamise
tegevused
Rae valla
hariduskonverents

K. Mänd
K.
Vimberg

9-12 klassid,
õpilastega
kokkuleppel

K. Mänd
K.
Vimberg
K. Mänd,
V. Rõuk

9-12 klassid,
õpilastega
kokkuleppel
9 klassid

K. Mänd

Valitud
õpilased, kogu
ring
järeltegevustel

Õpetajad

Kogu kool

Märts

Riigikogu ja
Okupatsioonide
muuseumi külastus

Mai

Rahvusvahelisel
simulatsioonil osalemine,
eel- ja järeltegevused,
simulatsioonikogemuse
tutvustamine õpetajatele
Teeme Ära!
 Ringis osalejad
valmistavad ette
esitlused/mängud,
teadvustamaks
prügiga seotud
probleeme
looduses.
 Esitlused
erinevates
kooliastmetes.
 kooli ümbruse ja
tammiku
koristamine
kokkuleppel
omavalitsusega

Mai

Vajalik
transport
simulatsioonile
ja tagasi
Lisainfo tuleb

Info tuleb

Riigikogu
külastus-vajalik
buss

Vajalikud
kokkulepped
omavalitsusega,
kus ja mida
tohivad/saavad
erinevate
kooliastmete
õpilased teha.
Vajalikud
koristamiseks
vajalikud
vahendid:
kindad,
tööriistad.

