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PLANEERIMISMÄNG  
„KLIIMANEUTRAALNE LINN“ 
 
Kliimamuutused on üleilmne väljakutse, mille tagajärgi saavad tänased noored oma nahal 
tunda. Seetõttu korraldab Goethe Instituut ajavahemikus 15. novembrist kuni 12. 
detsembrini 2021 veebipõhise planeerimismängu „Kliimaneutraalne linn“. Pilootprojektis 
osalevad Eesti, Läti, Leedu, Venemaa ja Tšehhi Vabariigi koolid. Planeerimismängus 
astuvad õpilased vanuses 14–19 väljamõeldud linnas eri rollidesse: linnapea, liikumise 
Fridays for Future liige või tööstusettevõtete liidu esindaja. Õpilane hakkab osalema 
ümarlaua töös, mis töötab välja ettepaneku, kuidas 2030. aastaks linna CO2 heidet poole 
võrra vähendada. Selle eesmärgi saavutamiseks peavad mängijad võtma vastu otsuseid, 
leppima kokku meetmetes ning jõudma üheskoos tulemuseni. Tulemust tuleb seejärel 
esitleda lühivideos. Planeerimismängu läbiviimist ja videoesitlusi hindab kolmeliikmeline 
žürii.  
 
Planeerimismängu eesmärk on teavitada noori kliimamuutustest, arendada selliseid 
oskusi nagu argumenteerimine, enda panemine teise inimese rolli ning konfliktide 
konstruktiivne lahendamine, samuti innustab mäng noori ühiskondlikult aktiivne olema. 
Võitjakoole ootavad atraktiivsed auhinnad.  
 
 „Planeerimismäng pakub võimalust väga erinevate oskuste ja pädevuste lõiminguks. Kui 
selle lõiminguga on seotud veel saksa keel, siis on see suurepärane võimalus õpilaste 
motiveerimiseks ja vahelduse toomiseks tavapärastesse ainetundidesse.“ (Inna Erik, Jüri 
Gümnaasiumi saksa keele õpetaja) 
 
„Mängu üheks eesmärgiks on panna noored oma tulevasele elukeskkonnale mõtlema ning 
selle üle arutama, mida nemad saaksid ise ära teha.“ (Ruth Rappold, Viimsi Gümnaasiumi 
saksa keele õpetaja) 
 
„See uus projekt tundub väga huvitav olevat. Mängul on põnev ülesehitus ning teema on 
aktuaalne ja oluline, ka noorte jaoks. Lisaks saab selle projekti kaudu saksa keelt 
reklaamida, et tekitada huvi ka neis õpilastes, kes saksa keelt veel ei õpi.“ (Anneli 
Kesksaar, Tallinna Südalinna Kooli saksa keele õpetaja) 
 
Eestist osalevad konkursi pilootfaasis: 

Tallinn Tallinna Südalinna Kool 

Jüri Jüri Gümnaasium 

Viimsi Viimsi Gümnaasium 
 
Veebileht: 
Goethe Instituut: goethe.de/planspiel (saksa keeles / inglise keeles) 
Goethe Instituut Eestis: goethe.de/eesti 
 
 


