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Käesolev metoodiline materjal on välja töötatud Integratsiooni Sihtasutuse 
projektikonkursi “Kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemalised üritused ning 
materjalid“ (MH09KDP001) raames Integratsiooni Sihtasutuse finantsee-
rimisel ning Jaan Tõnissoni Instituudi kaasfinantseerimisel.  
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Seletuskiri 

Eesti taasiseseisvumise järgse aja üks põhieesmärke on olnud ühiskonna 
sidususe parandamine ning eriti integratsiooni edendamine. Kuigi 
integratsiooni alal on Eestis toimunud mitmeid edasiminekuid, on vajalik ja 
võimalik saavutada enamat. Seni võib täheldada näiteks kestvat eesti- ja 
venekeelse elanikkonna faktilist eraldatust – seda isegi olukorras, kus eesti, 
vene või inglise keele vahendusel on inimeste omavaheline suhtlemine 
praktikas võimalik. Eesti- ja venekeelsed õpilased käivad reeglina 
olmetasandil vähe läbi. Selle põhjuseks on vähene vastastikune informeeritus 
nii erinevatest kultuuritaustadest ja igapäevastest prioriteetidest kui ka lihtsalt 
motiveeritud kokkupuutepunktide puudumisest.  
 
Jaan Tõnissoni Instituudi poolt 2009. aasta läbi viidud rahvusvahelise uuringu 
andmestikust selgub näiteks, et eesti ja vene õppekeelega koolide õpilastel 
on erinevusi arusaamades Eesti ühiskonnast ja selles toimuvast, neil on 
erinevad igapäevaprobleemid ning ka mõneti erinev kujutlus sellest, kuidas 
elu Eestis paremaks ja inimeste ootustele vastavamaks muuta. 
 
Käesoleva metoodika järgi pakutavate eesti ja vene noorte ühistegevuste 
kaudu on võimalik pakkuda eri rahvustest noortele kogemusi ühiste 
arusaamade, hinnangute ja tegevuskavade kujundamiseks. Käesoleva 
metoodilise materjali sihtrühmaks laiemalt on eesti- ja vene õppekeelega 
gümnaasiumi- ning kutsekoolide õpilased, kuid seda mudelit saab kasutada 
väga universaalselt, sh täiskasvanuõppes.  
 
 
 
 
Sulev Valdmaa 
JTI Kodanikuhariduse keskuse juhataja 
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Eesmärk 
 
Käesoleva metoodilise materjali kasutamise eesmärk on aidata edendada 
integratsiooni erinevate noorterühmade vahel nende ühistegevuse kaudu, 
mille käigus omandatakse ja laiendatakse teadmisi Eesti ühiskonnast ja selle 
toimimisest. Sihiks on niisuguste teadmiste edendamine, mis on 
päevakajalised ning mida ka noored ise oluliseks peavad. Temaatilise 
põhirõhu võib metoodika rakendamisel seada erinevatele ühiskonnaõpetuse 
ainekava teemadele, sealhulgas Eesti kodakondsuse ja Eesti kodanikuks 
olemise väärtustamisele.  
 
Ühistegevuse kaudu näidatakse, et hoolimata sellest, millisesse sotsiaalsesse 
rühma inimesed kuuluvad, on meie ühiskonna probleemid kõigi jaoks üsna 
sarnased ning seetõttu on just ühise tegutsemise kaudu neid ka kõige 
otstarbekam lahendada püüda. Kuna tegevuspaketti rakendades on võimalik 
kaasata eri rahvusest ning eri kultuurirühmadest noori koos tegutsema, 
kujuneb tegevuste käigus mitmekultuuriline mikrokollektiiv, mille sees areneb 
koos õppides ja ülesandeid täites inimestevaheline sallivus. Koos tegutsemise 
eesmärk on, et eri rahvusest noored õpiksid üksteist paremini tundma ning et 
neil kujuneks adekvaatsem ühiskonnataju.  
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Tegevused ühisürituse ettevalmistamiseks 
 
Käesolevas metoodilises materjalis kirjeldatud tegevusi on võimalik läbi viia 
mistahes erinevate noorterühmade koostööna. See võib toimuda ühe klassi, 
ühe kooli või erinevate koolide jne üritusena. Osalejate minimaalhulgaks on 
kaks rühma, kummaski vähemalt kaks õpilast, kuid saab korraldada ka 
paljude osavõtjatega ülekoolilise või koolidevahelise suurprojekti.  
 
Ühistegevuse algatamise initsiaatoriks saab olla aineõpetaja (või õpetajad), 
kes näeb (näevad) võimalust käesoleva metoodilise materjali abil saavutada 
õpilastele huvipakkuvas vormis õpetaja töökavas seatud eesmärke. 
Initsiaatoriks saavad olla ka teised pedagoogilised töötajad, kellel on võimalus 
õpilastega praktilisi tegevusi läbi viia.  
 
Lähtekoht 
Ühistegevuste läbiviimiseks peab algatajatel olema esialgne nägemus sellest, 
kellega ja mis teemal õpilasüritus ette valmistatakse ning läbi viiakse. 
Algusest peale peab olema selge ka see, mis eesmärkidel üritus 
korraldatakse ning kuidas õnnestumist hinnata. 
 
Ühisürituse sisu 
Kavandatava ühisürituse sisu peaks soovitatavalt tulenema riikliku õppekava 
ühiskonnaõpetuse IX või XII klassi ainekavast ning aitama kaasa õppekava 
täitmisele. Sisuvalikul tuleb arvestada, et käsitletav teema peab olema oma 
olemuselt ühiskondlik probleem, seejuures piisavalt avatud või vastuoluline, et 
võimaldada rühmadiskussiooni ning sedavõrd ea- ja jõukohane, et õpilased 
suudaksid välja pakkuda omapoolseid lahendusvariante. 
 
Käesolevat metoodilist materjali katsetati 40 osavõtjaga vene ja eesti 
õppekeelega koolide õpilaste ühisüritusel, mille käigus arutleti  kohaliku 
omavalitsuse ülesannete üle ning rühmad pakkusid välja lahendeid nende 
poolt välja valitud kõige teravamatele probleemidele. 
 
Ühisürituse kavandamine 
Ühisüritusel on kolm osa: 
1) esineja kuulamine, diskussioon temaga; 
2) rühmatöö kuuldud probleemide läbiarutamiseks ning pingeritta seadmiseks; 
3) kõige aktuaalsema probleemi lahendustee kavandamine, selle 
tutvustamine. 
 
Ruum 
Olenevalt osavõtjate arvust on vaja leida ürituse läbiviimiseks sobiv ruum. 
Seal peavad kõik osalejad mahtuma algul esinejat kuulama ning hiljem oma 
tööd esitlema. Silmas tuleb pidada ka seda, et osalejate rühmadeks jagamisel 
(optimaalne osalejate arv 3-6) peab igale rühmale leiduma töölaud. 
 
Materjalid 
Vajaminevate materjalide hulk sõltub ühistegevuses osalevate rühmade 
arvust. Iga rühma jaoks koostatakse esimese ja teise rühmatöö sooritamise 
juhend. 
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Igale rühmale valmistatakse esimeseks rühmatöö etapiks ette 
üheksakaardiline komplekt teabega, mille põhjal toimub diskussioon ja 
otsustamine rühmas.  Vaja võib minna ühte pabertahvli lehte. 
 
Teises rühmatöö etapis vajab iga rühm 
− ühte pabertahvli lehte oma esitlustöö vormistamiseks, 
− kääre,  
− liimipulka,  
− eri värvi viltpliiatseid joonistamiseks ja kirjutamiseks,  
− mõni leht värvilist paberit koostatava stendi kujundamiseks, 
− värskeid ja vanu ajalehti infootsinguks ning kujundatava stendi jaoks 

illustratiivse materjali väljalõikamiseks. 
  
Aeg 
Ajalise planeeringu osas tuleks arvestada vähemalt kolme tunniga, mille 
jooksul kõik osalejad 
− kuulavad avaesinejat ning esitavad talle küsimusi;  
− jagunevad rühmadesse ning teevad läbi kaks rühmatöö etappi:  

a) seavad probleemid pingeritta, 
b) töötavad neist kõige aktuaalsemale välja lahenduse; 

− esitlevad oma töö tulemusi.   
 
Avaesineja 
Avaesineja kutsumine on vajalik selleks, et anda õpilastele võimalus kohtuda 
mõne isikuga, kelle igapäevatööks on ühiskonnaasjade korraldamine, ning 
pakkuda neile võimalust esitada esinejale küsimusi, diskuteerida temaga. 
Avaesineja annab üritusele tavalisest ainetunnist sügavama tähenduse ning 
tema kõne loob ühise aluse õpilaste järgnevale rühmatööle.  
 
Avaesinejale tuleb eelnevalt selgitada, millise üritusega on tegemist (eesmärk 
ja osavõtjad) ning mis eesmärk tema esinemisel on. See aitab esinejal ette 
valmistada sisult ootuspärast ja kuulajatele raskusastmelt jõukohast loengut. 
Temalt peaks paluma eelnevalt kokkuvõtet esinemise sisu põhipunktidest, et 
nende põhjal probleemkaarte kavandada.  
 
Probleemkaardid 
Avaesineja kuulamise järel moodustatakse õpilastest töörühmad. Nende 
esimeseks ülesandeks on äsjakuuldud või lähedase problemaatika hindamine 
ja analüüsimine eesmärgiga reastada lahendamist vajavad probleemid ning 
sooritamist vajavad tegevused tähtsuse järjekorda. 
 
Selleks valmistatakse ette ja antakse igale rühmale identne võrdne arv (kuid 
mitte vähem kui üheksa) identse sisuga kaarte/sedeleid, mida on võimalik 
lauale asetada ning seal vajalikul moel ümber paigutada. Igale kaardile 
kirjutatakse üks probleem.  
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Näiteks kui arutada kohaliku omavalitsuse problemaatika üle, siis võib teha 
järgmised kaardid: 
 

tänavavalgustuse 
parandamine 

uue koolimööbli 
muretsemine 

õpilasprojektide 
toetamine 

liuväljaku rajamine talvel turvalisuse parandamine hambaarsti leidmine 
täiskasvanute täiend-

õppevõimaluste loomine 
prügikastide paigalda-
mine bussipeatustesse 

noortekeskuse rajamine 

   
Kõige parem oleks, kui probleemkaartidel olevad probleemid on esinejaga 
varem kokku lepitud ning ta oma esinemise käigus neid kõiki nimetab ning 
käsitleb. Nagu öeldud, võib probleemkaarte olla ka rohkem kui üheksa, kuid 
mitte vähem!  
 
Osavõtjate ettevalmistamine ühisürituseks 
Osavõtjad tuleb eelseisvaks ühistegevuseks ette valmistada selliselt, et nad 
teaksid, mis ürituse kestel toimub ja mida neilt oodatakse. Õpilasi tuleb 
orienteerida ürituse kestuses ning selles, mida üritusel osalemine neile annab. 
Lisaks huvitavale õppetegevusele annab see kindlasti meeldejäävaid 
kogemusi ning õpetaja poolt kavandatuna ka positiivse hinde. 
 
Õpilasi tuleb valmistada ette avaesineja tähelepanelikuks kuulamiseks öeldes, 
et esineja jutus sisaldub põhiline sellest, millega ürituse käigus edaspidi 
tegelema hakatakse. Ka tuleb õpilasi ärgitada esinejale täpsustavaid või 
laiendavaid küsimusi esitama, sest selleks on päevakavas eraldi aeg ette 
nähtud.  
 
Õpilasi võib näiteks motiveerida sellega, et eelseisva ürituse käigus saavad 
nad tähtsates küsimustes kaasa mõelda, kaasa rääkida ja võib-olla isegi 
otsustada.   
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Ühistegevuse sisuelementide metoodiline kirjeldus ühes näidete ning 
praktiliste soovitustega.  

 
Ettevalmistused osavõtjate jagamiseks rühmadesse 
Osavõtjate jagamine rühmadesse peab olema planeeritud enne ürituse 
algust. Väga oluline on jagada osavõtjad ürituse käigus moodustatavatesse 
rühmadesse selliselt, et tekiksid segarühmad erineva taustaga õpilastest – nt 
eesti ja vene õppekeelega koolide õpilastest. Selleks leiab iga läbiviija oma 
mooduse, mis arvestaks moodustatavate rühmade suuruse ja võimalike 
eripäradega. Üks lihtsaid moodusi on see, kui osavõtjatele jagatakse ruumi 
sisenedes välja erivärvilised rinnasildid nii, et nende kandjatest moodustuksid 
soovitud koosseisuga rühmad. 
 
Avaesineja kuulamine 
Kui õpilased on valmistatud ette avaesinejat kuulama ja nad teavad, et 
kuuldut läheb neil peatselt edaspidises tegevuses tarvis, võiks kutsuda neid 
üles kuulamise käigus märkmeid tegema. Siis ilmneks peale ettekande lõppu 
ka vajadus täpsustavate küsimuste esitamiseks esinejale.  
 
Olenevalt valitud teemast, õpilaste vanusest ja muudest asjaoludest on vaja 
määratleda esinemise sobiv pikkus. See peaks koos täiendavate küsimuste 
jaoks jäetava ajaga olema vahemikus 30 – 60 minutit. Õpetaja tähelepanu on 
esinemise ajal samuti väga oluline, sest võib-olla osutub vajalikuks, et õpetaja 
esitaks mõne täpsustava või selgitava küsimuse.  
 
Rühmatöö probleemkaartidega (teemantmäng) 
Rühmatööks probleemkaartidega jagatakse osavõtjad 2 – 6 liikmelisteks 
rühmadeks. Töö metoodikaks on teemantmäng. Igale rühmale antakse kätte 
identne pakk probleemkaarte. Kaarte peab olema vähemalt üheksa, kuid võib 
olla ka rohkem.  
 
Juhul kui kaarte on rohkem, valib rühm ühisarutelu korras nende hulgast 
üheksa olulisemat välja. Sellise valiku tegemise põhimõtteks on eluline 
situatsioon: ümbritsevas elus on ju probleeme palju, kuid kõikidega korraga 
pole erinevatel põhjustel võimalik võrdse intensiivsusega tegeleda. Tuleb 
moodustada tegevuste pingerida.  
 
Sellest tulenevalt paigutatakse ühisarutelu korras välja valitud kaardid nendel 
kirjas olevate probleemide olulisuse/tähtsuse järgi pingeritta selliselt, et 
kujuneks stiliseeritud teemandi kuju (sellest ka mängu nimi): 
üks kõige tähtsama probleemiga kaart asetatakse lauale tekkiva kujundi 
tipuks,  
selle alla paigutatakse kõrvuti kaks väga olulist ja lahendamist vajavat 
probleemkaarti,  
nende alla paigutatakse kõrvuti kolm vajalikuks hinnatud tähtsusega 
probleemkaarti. Kolme kaardiga rea alla paigutatakse kõrvuti kaks 
vähetähtsaks tunnistatud probleemiga karti ning kõige alla paigutatakse üks 
kõige vähem tähtsaks tunnistatud probleemiga kaart. 
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Tekkiv kujund on rühma ühisarutelu ning diskussioonide tulemus, kus kaartide 
lõplik paigutus on osavõtjate poolt läbi mõeldud ning argumenteeritud.  
 
Juhendajatel tuleks pöörata tähelepanu sellele, et probleemide läbiarutamine 
rühmades nende pingeritta seadmisel ei jääks pinnapealseks. 
Gümnaasiumiastme õpilastele tuleb selgitada, et probleeme tuleb rühmas 
sisuliselt küllalt põhjalikult arutada ning selleks antakse piisavalt aega. Kõige 
tähtsamaks tunnistatud probleemi osas tuleb rühmal jõuda konsensusele.  
 
Põhikooli õpilastele on probleemide läbiarutamisel abiks see, kui juhendaja 
palub valmis saanud “teemantit” moodustavad kaardid kleepida pabertahvli 
lehele ning selgitada iga probleemkaardi juurde kirjutatavate märksõnade või 
piltidena, miks antud probleemile just niisugune tähtsus omistati.    
 
Kui rühmad on oma “teemandid” valmis saanud, võiks kõige tähtsamaks 
valitud probleemi vastastikku teistelegi rühmadele tutvustada, kuid selle võib 
ka tegemata jätta, kuna järgmise ühistegevuse lõpul tehakse seda niikuinii.  
 
Probleemile lahenduse otsimine 
Ühistegevuse teine etapp seisneb iga rühma poolt teemantmängus välja 
valitud kõige olulisemale probleemile ajurünnaku käigus lahenduse otsimises. 
 
Probleemile lahenduse otsimine koosneb kolmest etapist, mida kogu rühm 
võib sooritada järjestikku, kuid suurema rühma puhul on mõeldav ka 
mõningane tööjaotus.  
 
Esmalt on tarvis teemantmängu käigus välja valitud probleemi võimalikult 
põhjalikult analüüsida ja kirjeldada: milles probleem täpsemalt seisneb ja 
milles see ilmneb, kuidas on probleem tekkinud ja mis selle kestmist/jätkumist 
soodustab, kes on probleemist kõige rohkem puudutatud, millist kahju 
probleem toob jne. 
 
Järgmisena on tarvis  töötada välja idee selle kohta, kuidas oleks otstarbekas 
probleemi lahendada. Appi võib võtta näiteks teadmised sellest, kuidas 
samalaadset probleemi kusagil mujal lahendatud on ning lisaks oma rühma 
ideid välja pakkuda. 
 
Kolmandaks koostatakse tegevuskava, kuidas väljapakutud lahendus ellu viia. 
See on üsna konkreetne ja praktiline kava selle kohta, kes peaks kelle juurde 
minema, mida tuleks paluda teha, kust ja kui palju taotleda raha, kust leida 
vajalikke töömehi jne. 
 
Rühmatöö kokkuvõttena vormistatakse pabertahvli lehele väljavalitud 
probleemi, selle lahendamise ideed ning konkreetset tegevuskava tutvustav 
plakat. Plakati kujundamisel taotleb rühm ülevaatlikkust, ammendavust ja 
visuaalset köitvust.  
 
Esitlus  
Valminud plakati abil tutvustab iga rühm oma tööd. Tuleks paluda, et esitlusel 
osaleksid kõik rühmaliikmed. Olenevalt kasutada olevast ajast võib rühmadele 
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esitlusteks anda kas rohkem või vähem aega (5 – 15 minutit) ning otsustada, 
kui palju aega anda rühmadele vastastikusteks küsimuste esitamisteks ning 
omavaheliseks suhtluseks. Üritusele võiks paluda arutluse all olnud 
valdkondadega tegelevaid inimesi, kes saaksid anda hinnangu noorte poolt 
välja pakutud lahendustele ja kogu toimunud ühistegevusele tervikuna. 
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Teemantmängu juhend 
 
Pange tähele, et inimeste ees on pidevalt igasuguseid probleeme, mida on 
tarvis lahendada. On selge, et kõikide probleemidega pole võimalik tegeleda 
üheaegselt ega ühesuguse intensiivsusega. Seetõttu on tarvis osata 
langetada otsuseid, kuidas seada ülesandeid lahendamiseks järjekorda. 
 
1. Tutvuge 5 kuni 10 minuti jooksul iseseisvalt probleemkaartidega, mõelge 
hoolikalt nendel kirja pandu üle. Püüdke määrata, millised nendest 
probleemidest on teie arvates tähtsamad, millised vähem tähtsad.  Kui kaarte 
on rohkem kui üheksa, siis otsustage, missugused üheksa kaarti on kõige 
olulisemate probleemidega. Mõelge, kas te oskate oma valikuid 
põhjendada. 
 
2. Kui esimene otsus on tehtud ja üheksa kaarti välja valitud, on tarvis seada 
need kaardid olulisuse järjekorda selliselt, et tekiks teemanti meenutav 
kujund: 
• üks kõige tähtsama probleemiga kaart asetatakse lauale tekkiva kujundi 

tipuks,  
• selle alla paigutatakse kõrvuti kaks väga olulist ja lahendamist vajavat 

probleemkaarti,  
• nende alla paigutatakse kõrvuti kolm vajalikuks hinnatud tähtsusega 

probleemkaarti. Kolme kaardiga rea alla paigutatakse kõrvuti kaks 
vähetähtsaks tunnistatud probleemiga karti ning kõige alla paigutatakse 
üks kõige vähem tähtsaks tunnistatud kaart. 

 
Arutage probleemid üheskoos põhjalikult läbi kulutades selleks umbes 30 
minutit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Valmistuge oma valikuid teistele rühmadele tutvustama ja selgitama. 
Kulutage ettevalmistuseks 5 – 10 minutit. 

kõige tähtsam probleem 

väga tähtis probleem väga tähtis probleem 

tähtis probleem tähtis probleem tähtis probleem 

vähetähtis probleem vähetähtis probleem 

ebaoluline probleem 
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Probleemile lahenduse otsimise juhend 
 
Järgnevat kolme-etapilist tegevust võite sooritada terve rühmaga koos, aga 
võite jagada oma rühma ka väiksemateks rühmadeks, millel on oma 
konkreetne ülesanne. Ülesande sooritamiseks on teil kokku 60 minutit aega. 
 
Teil on tarvis tegevuse lõpuks kujundada üks ilmekas ja leidlik pabertahvli 
leht, kus te oma ideid ja tegevust tutvustate. 
 
Teil tuleb sooritada järgmised ülesanded: 
1. Esmalt on teil tarvis eelnenud teemantmängu käigus välja valitud kõige 
tähtsamat probleemi võimalikult põhjalikult analüüsida ja kirjeldada: milles 
probleem täpsemalt seisneb ja milles see ilmneb, kuidas on probleem 
tekkinud ja mis selle kestmist/jätkumist soodustab, kes on probleemist kõige 
rohkem puudutatud, millist kahju probleem toob jne.  
 
See probleemi kohta käiv teave, mille te koostate, tuleb kanda väga lühidalt, 
piltlikult ja löövalt pabertahvli lehele. 
 
2. Järgmisena on tarvis töötada välja idee selle kohta, kuidas oleks 
otstarbekas probleemi lahendada. Appi võib võtta näiteks teadmised sellest, 
kuidas samalaadset probleemi kusagil mujal on lahendatud, ning oma rühma 
ideid välja pakkuda.  
 
Väljatöötatud lahenduse idee tuleb samuti kanda väga lühidalt, piltlikult ja 
löövalt pabertahvli lehele. 
 
3. Lõpuks koostatakse tegevuskava, kuidas väljapakutud lahendusidee ellu 
viia. See on üsna konkreetne ja praktiline kava selle kohta, kes peaks kelle 
juurde minema, mida tuleks paluda teha, kust ja kui palju taotleda raha, kust 
leida vajalikke töömehi jne. 
 
Tegevuskava tuleb samuti kanda väga lühidalt, piltlikult ja löövalt 
pabertahvli lehele. 
 
Plakati kujundamisel taotlege ülevaatlikkust, ammendavust ja visuaalset 
köitvust!  
 
Olge oma plakati abil valmis teistele rühmadele tutvustama lühikese 
esinemise vormis kogu oma senist tegevust alates peamise probleemi 
väljavalimisest teemantmängu käigus kuni tegevuskava väljatöötamiseni. 
Olge valmis vastama küsimustele. 
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Mitmekultuurilise osalejaterühmaga läbi viidava ühisürituse 
näidiskava 
 
Toimumiskoht: Rakvere  

Alguse kellaaeg: 10.00 

Osavõtjad: 

− 20 + 20 üheksandate klasside õpilast kahest erinevast Rakvere koolist, 

− üks õpetaja kummastki koolist, 

− esineja – Riigikogu liige. 

 

Materjalid:  

− 8 komplekti teemantmängu kaarte, 

− pabertahvli lehti (min 16 tk), viltpliiatseid, liimi, kääre, vanu ajalehti igale 

rühmale, 

− päevakajalisi kohalikke ajalehti (jooksva nädala lehed) igale rühmale. 

 

Ajakava: 

10.00  ürituse avamine – eesmärgi, osalejate, tegevuste ja  

   ajakava tutvustus 

10.10 – 10.45 –  Rakvere linnavolikogu liikme esinemine teemal Rakvere, 

   Lääne-Virumaa ja Eesti probleemid poliitiku vaatevinklist 

   diskussioon 

10.45 – 10.55 –  osalejate jagamine 8 rühma, tööülesande selgitus 

10.55 – 11.30 –  teemantmäng rühmades 

11.30 – 11.45 –  kohvipaus 

11.45 – 11.55 –  järgmise tööülesande selgitus 

11.55 – 12.45 –  teemantmängus välja valitud probleemile lahendustee 

   kavandamine kaheksas rühmas 

12.45 – 13.30 –  kaheksa rühma tutvustavad oma probleemi lahendusi  

   diskussioon 

13.30   ürituse lõpetamine, osalejatele raamatute andmine  
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27. novembril 2009 Rakvere teatris Rakvere Gümnaasiumi ja Rakvere Vene 
Gümnaasiumi õpilastega läbi viidud kodanikupäeva tähistamise ürituse 
materjale: 
 
1. pilte kodanikupäeva üritusest Rakvere teatris, 

2. ürituse kava, 

2. “teemantmängu” kaardid, millel olevad probleemid tulenevad riigikogu 
liikme Indrek Saare esinemisest. 
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Kodanikupäeva tähistamise üritus 
27. oktoober 2009 

 
 
Rakvere teater 
 
 
Ajakava: 
 
10.00     Ürituse avamine – eesmärgi, osalejate, tegevuste ja 
ajakava    tutvutus. 
 
10.15 – 11.00 –  Rakvere linnavolikogu liikme Indrek Saare esinemine 
    teemal Rakvere, Lääne-Virumaa ja Eesti probleemid  
    poliitiku vaatevinklist.      
    Diskusioon. 
 
11.00 – 11.15 –  Osalejate jagamine 8 rühma, tööülesande selgitus. 
 
11.15 – 11. 45 –  Teemantmäng rühmades. 
 
11.45 – 12.00 –  Kohvipaus. 
 
12.00 – 12.15 –  Järgmise tööülesande selgitus. 
 
12.15 – 13.00 –  Teemantmängus välja valitud probleemile   
    lahendusviisi kavandamine kaheksas rühmas. 
 
13.00 – 14.00 –  Kaheksa rühma tutvustavad oma probleemi   
    lahendusi.     
    Diskussioon. 
 
14.00       Ürituse lõpetamine, lõunasöök. 
 
 
 
 
 
 
                            
 

Kodanikupäeva üritus on korraldatud Integratsiooni Sihtasutuse finantseerimisel 
ning Jaan Tõnissoni Instituudi kaasfinantseerimisel 
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Noored 
lahkuvad 
kodulin-nast 
peale 
põhikooli 
lõpe-tamist. 

 

 

Noored 
saavad 
tegeleda vaid 
selliste 
huvialadega, 
mis 
täiskasvanut
ele 
meeldivad. 

 

 

Pallimänguväljakutele 
saab ainult treeningu 
käigus. 
Sõpruskonnaga vaba 
aega veetma minna 
pole võimalik. 

 

 

Noortel ei 
ole kusagil 
koguneda. 

 

 

Jalgrattaga 
sõitmine on 
eluohtlik ja 
ratas varas-
tatakse 
kiiresti. 

 

 

Kõnniteed on halvas 
korras  

ja talvel libedad. 

 

 

Koertega ei 
ole linnas 
midagi teha 
ja 
koeraoma-
nikud 
terroriseeriv
ad kaas-
kodanikke. 

 

 

Kirikud 
lagunevad, 
aga 
kogudustel 
pole raha 
neid korras 
hoida. 

 

 

 

Toasooja hind on 
tõusnud kiiremini, kui 
palgad. 

 

 


