Euroopa nädal Tapa Gümnaasiumis

Euroopa nädala organiseerimisel pidasime eelkõige silmas, et sellest saaksid osa kõik meie kooli
õpilased alates algklassidest kuni lõpuklassideni välja. Seetõttu sai ette võetud hulga tegevusi erineva
raskusastmega – viktoriinid, mängud, erinevad külalised ja muud huvitavat.
Kooli ühendavaks ja läbivaks
ürituseks jäi Euroopa päeval 9. mai
toimunud ühistegevused. Koolis oli
tolleks
päevaks
planeeritud
Euroopa Liidu teemaline stiilipäev.
Eelkõige
julgustasime
kõiki
kandma sinist. Vahetunnil võtsime
terve kooli kokku meie võimlasse
ning moodustasime oma enda
inimestest Euroopa lipu. Lipu õpetavaks motoks oli, et me kõik oleme osa Euroopast, igaüks natukene
oma enda moodi.
Algklassidele suunatud tegevused oli rohkem mängulised. Neljapäevaks oli muudetud meie väike
võimla lauamängu platsiks. Algklassid said seal mängides panna proovile oma teadmisi Euroopast ja
Euroopa riikide autorite muinasjuttudest. Reedel meisterdasime koos algklassidega Euroopa riikide
lippe, millega hiljem kaunistasime terve koolimaja.
Põhikooli klassidele käis meil rääkimas Kalle Palling Riigikogu Euroopa Liidu Asjade Komisjonist.
Õpilastele tutvustati mis see Euroopa Liit täpsemalt on ja milleks meile seda üldse vaja läheb meile
kõigile. Küsimuste ringis jõuti suisa teemadeni nagu mida annab Eestile Euroopa Liidu eesistumine.
Samuti osalesid põhikooli õpilased viktoriinil, pannes proovile oma teadmisi Euroopa Liidu kohta. Kõik
osalejad sai EL kaunistustega kommi ja tublimad said Euroopa teemalise Ristiku ristsõnad, mille andis
meile Europe Directi Lääne-Virumaa teabekeskus.
Gümnaasiumiga käis kohtumas Euroopa Liidu Parlamendi saadik Yana Toom. Ta tutvustas noortele,
mida täpsemalt Euroopa Liidu Parlamendis tehakse. Tutvustas Eesti saadikuid ja Euroopa Liiduga
seotud tähtsaid isikuid ning näitas erisuguseid statistilisi andmeid. Tõi näiteid ka erinevatest eelnõudest,
millega tema ja teised Eesti saadikud rohkem seotud on. Sarnaselt põhikoolile sai ka gümnaasium ennast
proovile panna hiljem viktoriiniga Euroopa kohta. Küsimused olid sel korral juba erinevad. Neid oli nii
Euroopa Liidu põhiandmede kui ka riikide kohta, kus on huvitav ajalugu ja lahedad asutused.
Lisaks Euroopa Liidu toimimisele käsitleti gümnaasiumi ja 9. klassidega ka Euroopa rändekriisi. Esmalt
toimus korraldajate poolt läbi viidud simulatsioonimäng, kus õpilased said avaldada oma enda arvamust,
argumenteerida ning arutleda Euroopa ja sisserändajate üle. Põhiprobleemiks simulatsioonis oli mošee
ehitus ühte Eesti linna. Õpilased argumenteerisid pikalt ning jõudsid lõpuks võiduka lõpuni. Arvati, et
on kasulik ehitada mošee ja suunata raha ka rohkem noorsoovaldkonda. Järgmisel päeval külastas kooli
Eesti Pagulasabist Nastja Pertsjonok, kes rääkis põhjalikult ja huvitavate näidetega multikultuursusest.
Eraldi teemana käis 9.-12. klassidele rääkimas Lea Pullerits Erasmus+ projektidest. Lea Pullerits
tutvustas erinevaid võimalusi, mis on noortel teha rahvusvahelist koostööd, andes mõtteid ja innukust
aktiivsetele noortele võimaluste kohta, kuidas midagi Euroopas ära teha ning kõige olulisemana – kus
kohast alustada. Ta jagas ka infolehti, kus oli häid näpunäiteid, kuidas Euroopa Liidus midagi huvitavat
ära teha – kas siis vabatahtlikuna, õppurina või reisijana.

Selline oli meie Euroopa nädal. Kuid oma koolile kohaselt oli meil kaasas meie toredad meediagrupi
õpilased, kes tegevustest ka lühikese ülevaatliku video tegid. Ise näitame seda videot veel kooli
sisetelevisioonis ning vaatame koridore kaunistavaid lippe, mida algklassidega meisterdasime ning
meenutame töökat nädalat. Õpilased, kes olid korraldusmeeskonnas, polnud midagi sellist varem koolis
korraldanud ning said uue hoo sisse, et midagi uut ja huvitavat jälle korraldada.

Kireldus ja videod:
https://www.facebook.com/tapagymnaasium/posts/1261336443986469
https://www.facebook.com/tapagymnaasium/
https://youtu.be/vULt2y7ow2w

