Euroopa Kevad 2017 Põlva Gümnaasiumis
kokkuvõte
Põlva Gümnaasiumis otsustasid õpilased tähistada Euroopa päeva suurejoonelisemalt.
Nii toimus meie gümnaasiumis rida Euroopa päevale, Euroopa Liidule, Eesti Euroopa Liidu
eesistumisele pühendatud näitusi, üritusi jne.
Ideesid genereerisime ja arutlesime aprilli lõpus.
2. mail valmistasime ette EL-i trepinäitust, mis oli 3.mail külastamisvalmis.
Ametlikult alustasime 3. mail, mil meie gümnaasiumi direktor Alo Savi juhatas Euroopa Kevade sisse,
kostusid ka esimesed eurolaulud ja ekraanidel vahetusid EL-iteemalised info-slaidid.
Lisandusid veel kahekordne, kaks südamlikku ja võrgunäitus.
8.mail on meie koolis ühislugemine, mil kõik lugesime juustel-i teemalist teksti ja tagasisidet andsid
õpilased-õpetajad nutitelefonidega Mentimeter-is.
Euroopa päeval käis meie õpilastega kohtumas Marianne Mikko, 10. mail Europe Direct Põlvamaa
Teabekeskuse esindaja, kes viis lõpus läbi ka nn digiviktoriini.
Järgnevatel päevadel toimus kokku 3 videotundi tukulas, kus õpilased vaatasid õpetlikke EL-i
teemalisi videosid ja 3 korda viidi läbi ka lõbusat noortemängu „Tõeline eurooplane“, mis sai
õpilastelt palju kiitusi.
Peale selle oli meil veel infojaht+ fotokollaaž „Euroopa Põlvas“, kus õpilased jahtisid EL-i toetusel
ehitatud või korda tehtud objekte. Alustati oma ilusast gümnaasiumihoonest. Võistlejad pidid ka oma
teekonnast jätma jälje mõnda sobivat äppi kasutades.
Saksa keele õppijatel oli kaks võimalust euroopalikku elamust lisaks: 9.mail „tähistati“ Euroopa päeva
oma kreeklastest etwinningu projektipartneritega reaalajas saksa keeles EL-i häid külgi edastades + iga
osaleja andis teada, mida ta isiklikult toredat on tänu EL-ile saanud, kogenud,nautinud ja 11.mail meie
saksa keele tundi külastanud 3 sakslasest praktikanti kaasasime samuti EL-i teemalisse vestlusse, mis
kujunes väga huvitavaks ja kasulikuks.
Viisime läbi ka Eurovisooni ennustusvõistluse, veebitesti „Euroopa päeva viktoriin“ (Quizizz), mis
toimus 15.mail mentori tunni ajal, kus reaalajas sooritasid seda testi 153 osalejat.
16.mail käis õpilastega kohtumas Ivari Padar, kes rääkis samuti Euroopa Liidu ja eesistumise
teemadel.
Kõik meie Euroopa Kevad 2017 Põlva Gümnaasiumis raames läbi viidud tegemised-toimetamisedüritused on kajastatud blogis/ https://euroopapg.wordpress.com/
pildimaterjal veel eraldi e-seinal/ https://padlet.com/aimi58/EuroopaKevad2017
Aktiivsed organiseerijad-läbiviijad on saanud juba kiidetud.
Euroopa Kevadest 2017 teeme väikese kokkuvõtte veel 23. mail, aga oleme rõõmsad ja rahul, et meie
Euroopa päevale pühendatud nädalad olid huvitavad ja meeleolukad.
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