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Maailmanädal Tamsalu Gümnaasiumis

Kirjad Munganga koolist Keenias

11.-15. novembrini toimus Tamsalu Gümnaasiumis maail-
manädal. Kõigepealt selgituseks lugejale, mis oli antud üritu-
se eesmärk.
Gümnaasiumi riiklik õppekava § 10 (“Läbivad teemad”) mär-
gib järgmist: “Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, 
õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu vahendiks ning neid 
arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad 
on aineülesed ja ühiskonnas tähtsustatud ning võimaldavad 
luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades õpi-
lase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakenda-
da.“ (GRÕK lk 6)
Läbivatest teemadest lähtutakse iga aine õpetamisel, tuues õp-
peprotsessi vastavad sobivad teemakäsitlused, viiakse läbi ai-
neüleseid ülekoolilisi projekte. Riiklikus õppekavas on toodud 
kaheksa kohustuslikku läbivat teemat  ning Tamsalu Gümnaa-
siumis korraldatud maailmanädala käigus käsitleti neist järg-
misi: 
elukestev õpe ja karjääri planeerimine – taotletakse õpilase 
kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma 
erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning ku-
jundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema 
mõistlikke kutsevalikuid; 
keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kuju-
nemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkon-
nateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning 
väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi 
keskkonna- ja inimarengu küsimustele;
kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – taotletakse õpilase kuju-
nemist aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühis-
konnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid 
ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end 
ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses riigi kultuuri-
listele traditsioonidele ja arengusuundadele;
kultuuriline identiteet – taotletakse õpilase kujunemist kul-
tuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste 
mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutu-
mist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesi-
susest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes 
väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on 
kultuuriliselt salliv ja koostööaldis;
teabekeskkond – taotletakse õpilase kujunemist teabetead-
likuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabe-
keskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida 
selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommuni-
katsioonieetika järgi;
tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist 
uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt 
kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutu-
vas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas;
tervis ja ohutus – taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, 
emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonna-
liikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käi-
tuma turvaliselt ning osalema tervist edendava keskkonna ku-
jundamises;
väärtused ja kõlblus – taotletakse õpilase kujunemist kõlbe-
liselt arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnusta-
tud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljas-
pool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub 
vajaduse korral oma võimaluste piires. (GRÕK §10 (3) lk 6)

Esmaspäeval  olid gümnaasiumiõpilastel külas EELK Usutea-
duste Instituudi lektor ja TÜ teadur Urmas Nõmmik, brigaa-
dikindral Urmas Roosimägi ning Eesti Kaitseväe Värbamis-
keskuse  peaspetsialist Triin Puusepp. Loengud hõlmasid laia 
teemavaldkonda, nagu maailma usundid ja Eesti, tolerantsus, 
kokkuhoid, sallivus, globaalprobleemid, terrorism, teenistus 
kaitseväes ning NATO.

Teisipäeval  loeti teise tunni ajal kõikides klassides 15-minu-
tit ette MTÜ MONDO vabatahtliku Janika Tamme raamatust 
“Minu Keenia”. Katkendis oli juttu orvuks jäänud väikesest 
Emmanuelist ja teda  ümbritsevast maailmast Janika silmade 
läbi. Pärast katkendi kuulamist oli igal õpilasel võimalus osa-

leda arutelus, oma seisukohti ning arvamust avaldada.
Teisipäeval kohtus kogu koolipere MTÜ MONDO vabatahtli-
ku Diana Tammega, kes pakkus huvitavat ja harivat infot, rää-
kides kultuurist, tavadest, haridusest, eluolust ning oma tööst 
Ghana Vabariigis Kongo külas.
Raamatukogus oli väljapanek sarja ”Minu…” raamatutest. 

Kolmapäeva keskseks teemaks oli Aafrika. Toimus Aafrika-tee-
maline viktoriin 5.-12. klassile. 

Vanuserühmade parimateks osutusid 5.b, 8., 10. klassi II võist-
kond. 
1. - 4. klasside plakatite-joonistuste näitust teemal “Minu Aaf-
rika” oli võimalik vaadata vana maja  II ja III korruse stendi-
del ning põhikooliõpilaste Aafrika-teemalisi töid sai näha aula 
ees.
Õpilasesinduse korraldatud laadad on kujunenud koolis heaks 
traditsiooniks, kuid seekord oli laat erinev eelnevatest. Nimelt 
oli see laat heategevuslik ja iga laadal osaleja otsustas, kas ja  
misssuguse summa ta Keenias asuva Munganga kooli toetu-
seks anda soovis. 

Ainetundides vaadati filme ”Benjamin ja tema vend”,  “Juur-
dumine Wangaari    Maathai vision”, “Digitaalne prügimägi”, 
“Kaasaja rüütlid”, “Jõuluvana töötuba”. Filmid jutustasid No-
beli rahupreemia laureaadi keenialanna Wangari Maathai puu-
deistutamise ideest, mis lisaks keskkonnale kaitses inimõigusi 
ja demokraatlikke väärtusi Keenias, kriisikolletesse humani-
taarabi toimetamisest, Hiina mänguasjatehase hirmuäratavast 
tegelikkusest, kadunud poiste põlvkonnast Sudaanis, elektroo-
nilistest jäätmetest ja nendega seonduvatest probleemidest.

Neljapäeval näitasid oma küpsetamisamisoskusi 5.b ja 7.a 
ja 7.b klass, kes tutvustasid aafrika  maiustusi melk tert’i  ja 
koeksister’it. Maiustused valmisid nädala jooksul tööõpetuse 
tundides, neljapäeval andsid küpsetajad ülevaate toidu val-
mimisprotsessist ning pakkusid maiustusi klassikaaslastele ja 
esitlust vaatama tulnud õpetajatelegi. Maitseelamus oli tõeli-
ne!

Päev lõppes heategevuskontserdiga, kus esinejateks olid Tam-
salu Gümnaasiumi mudilaskoor, kellade ansambel, 5. 6. ja 
7. klassi flöötide ansambel, Kadri Kase lauluklassi õpilased 
Rhonda Rannamets, Marleen Raudsepp, Eva Jänes, Getter Ka-
sekamp, trio koosseisus Eva Jänes, Getter Kasekamp ja Kristo 
Keero, Kadri Kase kergemuusikakoor, Kaire Kaljuvee tant-
sijad. Kuigi publikut lastevanemate näol nappis, läks lustaka 
“Kaerajaaniga” lõppenud kontsert igati korda. 

Reedel osalesid 10.-12. klass ÜRO simulatsioonis, kus esin-
datud maadeks olid Ühendkuningriik, Itaalia, Holland, Prant-
susmaa ja Keenia.

Nädala jooksul toimus gümnaasiumile kirjandivõistlus teema-
del “Aidata või mitte?”, “Kuidas mina saan aidata?”, “Mina 
maailmakodanikuna”. Parimad kirjutajad olid Kristina Peše-
hodko (10. klass), Allan Laansalu (11. klass) ja Cätlyn Okas 
(12. klass). 

Õpilasesinduse heategevuslik algatus anda taarast kogutud 
raha Munganga kooli toetuseks algas septembris ja kestis maa-
ilmanädala lõpuni.  Kogu heategevuslikult kogutud raha suu-
nab MTÜ MONDO  Munganga kooli toetuseks. Meie kogutud 
summa eest peaks saama koolivormi ja –koti, jalatsid ning 
koolitarbed umbes neli last.

Miks just Munganga kool? Sellepärast, et 12. klassil on selle 
kooli õpilastega kirjavahetus juba eelmisest aastast.  
Kevadel saatis 12. klass kümnele õpilasele Munganga koolist 
kirja ja just nüüd, maailmanädalal, tulid ka vastused (meie 
kirjad Keeniasse olid teel kaks kuud!). Lisaks kirjadele olid 
ümbrikus ka väikesed kingitused. Nüüd paneme nende jaoks 
kokku materjali ilma ja aastaaegade kohta Eestis ning igaüks 
kirjutab lähemalt oma perest. Kindlasti lisame kirjadele pilte 
maailmanädalast. 

Arvan, et maailmanädal laiendas silmaringi, oli hariv ja õpet-
lik ning pani meid väärtustama seda, millest tihti mööda vaa-
tame. Saadud teadmised muutsid igaühe väikse maailma ava-
ramaks.

Tahan tänada Tamsalu Gümnaasiumi juhtkonda, õpeta-
jaid ja õpilasi, Tamsalu raamatukogu ja  kultuurimaja, 
ringijuhte ning kõiki teisi, kes maailmailmanädala läbivii-
misele ja õnnestumisele kaasa aitasid.

    Anne Kraubner
   Tamsalu Gümnaasiumi õpetaja

Fotod: Mailiis Meitsar
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