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MILLEKS KÄIAKSE KOOLIS, ÜLIKOOLIS?

 Tavaline vastus: „Selleks, et saada targemaks ja hea haridus.“

 Hea haridus - kus lisaks teadmistele saadakse õiged väärtushinnangud 
ja kasvatakse paremaks inimeseks.

 Õppides märkama, õppides aitama, õppides head tegema – on võimalik 
natuke juurde anda traditsioonilises õppekavas õpitavale.

 Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb. (A. 
Einstein)



HEATEGU JA AITAMINE KUI HARIDUSE OSA

 Kunagi ….1990. aastatel 21. Keskkooli õpetaja Marju Tapferi klassiga 
korraldasime koolis riiete, jalanõude ja mänguasjade kogumise Nõmme 
lastekodule.

 Tegime plakatid, rääkisime klassides ja suureks üllatuseks kogunes 
aulasse väga suur hulk väikseks jäänud riideid, mänguasju, raamatuid, 
uusi koolitarbeid. Sorteerisime, pakkisime ja vanemate abiga 
transportisime lastekodulastele.

 See on minu esimene mälestus suuremast heategevus projektist, 
aitamise vajadusest ja rõõmust. 



„LOGISTIKA AITAB“ PROJEKT 

 Logistika bakalaureuseõppe tudengitel oli õppekavas praktilise 
komponendiga õppeaine

 Mõte jagada praktilisi kogemusi logistikast läbi heateo

 Kursus jagunes 4 grupiks ning iga grupp otsis abi vajava lastekodu 
maailmast ja asus suhtlema

 Filipiinid, Keenia, Kambodža, Mali, India, Guatemala  – olid riigid kuhu 
saadeti kirjad ja otsiti kontakte





REAALKOOLIS KOGUTUD ABIPAKID



UPS AITAS PAKID TOIMETADA MALISSE JA KEENIASSE



KAMBODŽA ASJAD JÕUDSID KOHALE



10 OLULIST SAMMU

1. Loodi kontaktid – (harjutati suhtlemist inglise keeles)

2. Uuriti välja, mida vaja on – (tuvastati nõudlus)

3. Asuti koguma vajaduse põhiselt neid tarbeid/esemeid

4. Koguti kokku

5. Sorteeriti ja pakendati

6. Tuvastati formaalsused – tolli nõuded, saatmisdokumendid

7. Otsiti vahendeid ja partner transportimiseks (kõige raskem etapp)

8. Saadeti pakid teele

9. Oodati kinnitust (pilidid) et tooted kohale jõudsid

10. Koostati kokkuvõte



2017 AASTA REAALKOOLI LASTE JÕULUKINGID

 Üheks partneriks logistikutele oli eelmises projektis Reaalkool

 2016 a. õpetaja Tiia Niggulis oma klassiga otsustasid Nepaali Scenpeni
lastekodule teha jõulukingid

 Nepaali valiku oli seotud 25.aprillil 2015 toimunud ulatuslikule 
maavärinale 

 Iga Reaalkooli 137B lennu laps sai kirja Nepaali lastekodu lapselt tema 
kingisoovidega

 Õpetaja Tiia tuppa kogunes nimeliste kinkide ja kirjade „ladu“

 Lapsevanemate abiga leiti võimalus pakid lasteni saata 





NEPAALI LAPSED REAALKOOLI 137B KINKIDEGA









„LOGISTIKA AITAB“ JA TOIDUPANK

 2020 a. novembris võtsime ühendust Toidupangaga sooviga aega 
annetades viia läbi õppepäev

 Uurisime Toidupangast, millist abi nad töökätele lisaks vajaksid –(saime 
vastuseks - moose, komme, küpsiseid pähkleid)

 Kogusime Tehnikaülikoolis Toidupangale tooteid (juhtides tähelepanu, 
mida nad enim vajaksid)

 Detsembris tõime kogutud abi kohale, sorteerisime, asusime appi liinis 
komplekteerima ja ka väljastama toiduabi

 Meiega ühines rektor Tiit Land

 Märtsis kaasasime endiseid, praeguseid ja tulevasi tudengeid ja 
pakkisime EL toiduabi









TULEVIKUS

 Logistika tudengitega soovime jätkata mitmel korral aastas Toidupangas 
abiks olemist.

 Kindlasti otsime veel erinevaid projekte, kus vabatahtlikena abiks olla, 
aega annetada ja head teha.

 Heateo kaasuste sidumine õppetööga  - õiges kohas, õiges mahus, õigel 
kujul – toetaks ja rikastaks kõikides astmetes haridust.



MIDA  „LOGISTIKA AITAB“ ON ANDNUD

 Äratundmisrõõm, kuidas loengutes räägitu praktikas rakendub

 Kogemused ja parem arusaam abi vajajatest, abi vajalikkusest

 Ühiselt tegutsemine ja meeskonnaks kasvamine

 Heategevuse kogemus, mida võimalik rakendada edasises töö- või 
eraelus



HEA HARIDUS ON KÕIGE TUGEVAM RELV, 
MIDA SAAB KASUTADA MAAILMA
MUUTMISEKS. 
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