Ettevõtliku kooli edulood
Süüdatud tõrvikud

Ettevõtlik kool

Hea lugeja!
Hoiad käes Ettevõtliku kooli heade näidete kogumikku, mille oleme
nimetanud „Süüdatud tõrvikuteks“ ja kuhu on koondatud Ettevõtliku
kooli projektikonkursi ja auhinnagala 2010. aasta nominendid.
Süüdatud tõrvikud
”Laps ei ole pott, mida teadmistega täita,
vaid tõrvik, mis tuleb läita,
aga selleks pead Sa ise põlema!”
Plutarchos (vabatõlge)

„Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis on alguse saanud Ida-Virumaal ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi,
et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.
Milleks õpetada koolis ettevõtlikkust?
Tänases maailmas muutuvad kiiresti nii tehnoloogiad, geopoliitiline situatsioon kui globaalne majandusruum tervikuna. Seetõttu peame suutma
õppijaid ette valmistada töökohtadeks, mida veel ei eksisteeri, kasutama
tehnoloogiaid, mida pole veel leiutatud ning lahendama probleeme,
mida me ei oska täna veel ette kujutadagi.
Ettevõtlikku õpet rakendades suureneb õpimotivatsioon, paraneb õpitulemus ja kujuneb ettevõtlik eluhoiak.
Õpetajad osalevad õppeprotsessis suunajate ja juhendajatena, võimaldades igal õpilasel osaleda talle sobivas rollis ja võtta vastutus õppimise
eest. Õppetöö seostatakse reaalse eluga ning seda rakendatakse praktikas kaasates partnereid.

Aprill 2011

Loodame, et rõõmustad koos meiega, et “Ettevõtliku kooli” programm
on edukalt jätkamas oma visiooni elluviimist:
Eestis on tegusad, hoolivad inimesed, kes Tahavad-Suudavad-Teevad.
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus.
www.enterprisingself.com
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Lasteaiad
Avinurme lasteaed – Memoriin Kodukant

Avinurme lasteaed
Naerulind koostas
kodukanti tutvustava
mängu

otsida pilte valitud objektidest. Samuti aitas mängu valmimisele kaasa
käsitööettevõte AS E. Strauss, kellelt saadi puidulaastud.
Projekt andis lastele praktilisi oskusi käsitöö, koduloo, matemaatika,
arvutikasutamise ning mitmest teisest valdkonnast.
Järgmisel aastal on plaanis kodukanti tutvustavate sümbolite asemel
kaardistada mänguks kodukandi puidutööga seotud tooted, elukutsed,
ettevõtted.

Juhendaja Merje Roosvalt

Konkursil „Ettevõtlik kool” jõudis nominentide hulka
Avinurme lasteaia projekt, mille raames valmistas lasteaiapere koos partneritega 14 paikkonda iseloomustavast
pildist teadmismängu „Kodukant“.
50. juubelit tähistava Avinurme lasteaia projektis osalesid mudilased
vanuses 3-5 eluaastat. Kõigepealt valiti välja Avinurmet iseloomustavad sümbolid ja objektid. Nendest omakorda jäi sõelale 14 põnevamat, millest meisterdati puidulaastudest alustele piltidest koosnev
haarav mäng. Mängu abil on lastel võimalik õppida Avinurme kanti
paremini tundma.
Projekt valmis paljude osapoolte koostööna. Lisaks mudilastele ja kasvatajatele olid kaasatud ka kohalikud muuseumitöötajad, kes aitasid
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Lasteaiad
Jõhvi lasteaed Kalevipoeg – Mölder

Jõhvi lasteaed Kalevipoeg
õppis leiba küpsetama
Juhendaja Maila Talen

Lasteaialapsed korraldasid projekti “Mölder” raames
leivapäeva, millele eelnes ürituse ettevalmistamine ning
ühine leivaküpsetamine.
Selleks, et üritust planeerida, pidasid lapsed kasvatajatega nõu ning
koos otsustati appi kutsuda ka partnerid: Ida-Viru maavalitsus nõustus
üritust rahastama, kauplus Rimi selgitas õppekäigul, kuidas poes käituda,
tutvustas kaupluseruume ning müüja ametit.
Lapsed kaunistasid leivapäeva tarvis saali ning olid päeva juhtideks.
Selleks, et leivapäeval rohkem tegevust oleks, lauldi laule leivast. Enne
meisterdasid lapsed koos vanematega taaskasutatavatest materjalidest pillid, millel lauludele saateks mängiti.
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Lasteaiad
Narva lasteaed Punamütsike – Seemnest kasvab puu

Lasteaia Punamütsike
lapsed panid kasvama
uue tammiku
Juhendaja Angelika Lall

Narvas tegutseva eestikeelse lasteaia Punamütsike
lapsed õppisid erinevaid aiandustöid ning panid Kunda
hiiemäele kasvama uue tammiku.
Sügisel korjasid lapsed lasteaia peenardelt lilleseemneid, kevadel
külvati need mulda ja neist kasvasid lilled. Talveks istutati hüatsindisibulad pottidesse ning jälgiti nende talvitumist. Tänavu kevadel külastasid lapsed kasvuhooneid, kus neile jagasid näpunäiteid aiandusspetsialistid.
Lisaks korjasid õpilased koos lastevanematega kodu- ja lasteaiateelt
18 kilogrammi tammetõrusid, mis Kunda hiiemäe päeval mulda pandi.
50-100 aasta pärast kasvab seal kindlasti võimas tammik. Selline uue
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hiie loomine on Eestis esmakordne.
Projektis osalesid hiiemäe päeva korraldav Maavalla Koda, Kunda linnavalitsuse töötajad, Tartu Ülikool ning lapsevanemad. Lapsed õppisid
projekti käigus hooldama taimi ning rakendasid oma teadmisi kunstiõpetusest (lilledele valmistati talviseks ajaks dekoreeritud lillepotid) ja
matemaatikast (mulla ja seemnete mõõtmine).
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I aste 1-4 klass
Kiviõli 1. Keskkool – Nukuteater

Nukkude valmistamisest
esietenduseni - Kiviõli 1.
Keskkooli nukuteater
Juhendaja Aili Rohtla

Kiviõli 1. Keskkooli 4b klassis õppivatel tüdrukutel
tekkis mõte etendada koolis nukunäidend. Lavastuse jaoks tehti kõik, kaasa arvatud nukud, otsast
lõpuni ise.
Sobiv näidend leiti Kiviõli raamatukogu raamatukoguhoidja abiga,
selleks sobis vene muinasjutt “Kakuke”. Õpetaja aitas lastel kokku
panna stsenaariumi nii, et osaleda saaks terve klass ning igal õpilasel
oleks oma roll.
Nukud näidendi jaoks otsustati valmistada Nukuteatri õpitoas. Et
Tallinnasse sõidu jaoks raha korjata, müüsid õpilased kooli vilistlasõhtul
omavalmistatud toitu. Kohviku-idee teostus edukalt.
Külaskäigul Nukuteatrisse said õpilased teada, mis toimub nukuetenduse
ajal lava taga ning kuidas luuakse lavakujundus. Nukuteatri töötajate
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juhendamisel valmisid laste kavandatud etenduse tarvis marionettnukud.
Ka etenduse dekoratsioonid ehitasid õpilased ise. Kui kujundus olemas,
alustati proove. Paralleelselt tegeldi etenduse reklaamimisega kooli
infotahvlitel ning kooliraadios.
“Kakukese” esietendus toimus Kiviõli 1. Keskkoolis 9. aprillil. Õpilaste
algatus aitas neil praktikas kasutada eesti keele, muusikaõpetuse,
inimeseõpetuse, matemaatika ning kunsti ja tööõpetuse tundides
õpitut. Lisaks õpetajale olid projekti kaasatud Kiviõli raamatukogu,
Eesti Nukuteater, lapsevanemad ning kooli vilistlased.
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I aste 1-4 klass
Kiviõli 1. Keskkool – Raamatupoe mäng

Kiviõli 1. Keskkooli
õpilased panid käima
raamatupoe

Koolis korraldati ka raamatupoe nime, logo ja rahatähtede (neid jaotati
kõigile õpilastele poest raamatute ostmiseks) konkurss. Raamatupoe
avamisele kutsuti kooli ja linnaraamatukogu töötajad ning muinasjutuvestja Piret Päär. Kolm päeva avatud raamatupoes töötasid vahetundidel õpilased ise. Ostmata jäänud raamatud anti kasutamiseks
pikapäevarühmadele.
Lisaks projektijuhtimise kogemusele said õpilased rakendada oma
teadmisi eesti keele, matemaatika, kunstiõpetuse ja arvutiõpetuse tundidest. Projekti oli kaasatud lapsevanemad, linnaraamatukogu töötajad,
kohalik omavalitsus ning Rakvere raamatupood Apollo.

Juhendaja Vilje Malva

Kiviõli 1. Keskkooli 1.-4. klassid otsustasid õpetaja
abiga avada koolis kasutatud raamatute poe.
Raamatupoodi luues õppisid lapsed väärtustama
lugemist, õppisid asjade taaskasutamist ning said
praktilise projektijuhtimise kogemuse.
Raamatuid koguti lastevanematelt, kooli töötajatelt ning kohalikelt raamatukogudelt. Selleks koostati info, mis saadeti laiali
e-kirjaga, samuti külastati raamatukogusid, et koguda kokku
mahakantud lasteraamatud.
Õpilased külastasid ka päris kauplust - Apollo raamatupoodi, et
tutvuda sealse tööga. Raamatupoe ruumi aitas sisse seada kooli
remondimees. Õpilased sorteerisid raamatud žanrite ja lehekülgede arvu põhjal ning varustasid need hinnasiltidega.
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I aste 1-4 klass
Lohusuu Kool – Kodukoha tööraamat

Lohusuu Kooli algklassiõpilased koostasid kodukoha ajalugu käsitleva
tööraamatu
Juhendaja Helle Vaher

Lohusuu Kooli on varem pärjatud rohelise kooli tiitliga.
Sel aastal otsustasid kooli algklasside õpilased kokku
panna kodukoha ajalugu käsitleva tööraamatu.
Tööraamatu koostamiseks külastasid õpilased kohalikku muuseumituba,
korraldasid kodukandis matku, kohtusid kohalike eakate inimestega,
kirjutasid lugusid Avinurmes asuvast Eesti Vabariigi aegsest tammest,
koostasid ajaloolise sisuga mänge ning panid ise kokku tööraamatu.
Õpetajal oli projektis juhendaja roll, kuid tööraamatu (sisu koostamine,
raamatu kujundamine ja trükkimine) oli täielikult õpilaste ülesanne.

Tööraamatu koostamisel kasutasid õpilased praktikas teadmisi emakeele, ühiskonnaõpetuse, loodusõpetuse, matemaatika ja arvutiõpetuse tundidest.
Valminud tööraamatut on võimalik edaspidi kasutada nooremates, aga
ka vanemates klassides, samuti Lohusuud tutvustava materjalina külalistele.

Projekti aitasid Lohusuu algkoolilastel teostada Lohusuu Rannakultuuri
Selts, Kultuuriselts “Logovest”, vallavalitsuse töötajad, valla eakad elanikud ning vanemate klasside õpilased.
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II aste 5-9 klass
Kurtna Noortekeskus – Rahvusvaheline sõpruskohtumine

Edaspidi on plaanis sarnaseid kohtumisi korraldada Poolas ja Soomes.
2012. aastal toimub üritus taas Illukal ning siis on see plaanis korraldada õpilasmaleva vormis.

Kurtna Noortekeskus
korraldas rahvusvahelise
sõpruskohtumise
Juhendajad Marika Markus, Mari-Liis Küüsmaa

Illuka valla noortekeskus organiseeris 10 päeva kestnud
kokkusaamise Poola ja Soome sõprusvaldadega. Suur
osa ülesandeid ürituse ettevalmistamisel ning läbiviimisel oli noorte endi kanda.
Et sellist sõpruskohtumist organiseerida, pidid põhikooli noored juba
korraldamisfaasis tõestama oma suhtlemis- ja keeleoskust – külalistega
välisriikidest suheldi Skype’i teel, koos pandi paika kava ning valiti välja
tegevused.
Kohtumise ajakava oli tihe, sellesse mahtusid ekskursioon Tallinnasse,
neljakeelse minisõnaraamatu koostamine, jalgrattamatk, Poola, Eesti
ja Soome teemaõhtud ning moeetendused.
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II aste 5-9 klass
Lohusuu Kool – Puhkenurk maailmametsa

Lohusuu Kooli õpilased
rajasid kooli rohelise
puhkeruumi

Õpilastele pakkus projekt võimalust oma koolikeskkond ise meeldivamaks muuta, samuti said nad praktilise kogemuse sisekujunduse loomisel. Valminud puhkeruum on 21-ruutmeetrine roheline ala vabade
hetkede jaoks. Tulevikus saab seda täiendada näiteks lauamängude ja
raamatutega ning ehitada juurde lugemisnurk.

Juhendaja Heili Eiche

Lohusuu Kool kannab rohelise kooli tiitlit. Sel aastal otsustasid õpilased sisustada kooli puhkeruumi taimede ning
enda ehitatud mööbliga.
Eelmisel aastal tunnistati Lohusuu Kooli õpilaste poolt rajatud õppepark
konkursi “Ettevõtlik kool” võitjaks. Sel aastal otsustati saadud preemiaraha eest rajada õpilastele korralik puhkeruum.
Projekteerijateks olid õpilased ise, samuti ehitasid nad lilleseinad ning
riiulid. Lisaks osteti eelmise aasta võiduraha eest puhkeruumi mööbel.
Puhkenurk avati pidulikult – sellegi korraldasid õpilased.
Projekti toestamiseks läks õpilastel vaja teadmisi matemaatikast,
joonestamisest, kodundusest, füüsikast, loodusõpetusest, geograafiast
ning tööõpetusest. Projektis osalesid vallavanem, valla kommunaalnõunik ning Sonda Põhikooli direktor, kes saatis õpilastele näidiseks
oma koolis valmistatud lilleriiuli.
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II aste 5-9 klass
Tammiku Gümnaasium – Ajalooline taimelava

Tammiku Gümnaasiumi
õpilased uurisid kohaliku
mõisa ajalugu
Juhendaja Margarita Sendetskaja

Bioloogiahuvilised uurisid mõisapargi ajalugu, kaardistasid selles kasvavad puud ning osalesid vabatahtlikena sügisestel pargi koristustöödel.
Info mõisapargi puude ja ajaloo kohta jõudis samuti ettekannetesse
ning brošüüri.
Oma kogemusi kodukoha ajaloo uurimisel jagati Läti Rezekie kooli
noortega, seda telesilla vahendusel.
Projektis osalejad kinnistasid oma ajaloo, bioloogia ja arvutiõpetuse
tundides omandatud teadmisi, õppisid hoolt kandma taimede eest
ning said praktilise ajaloo uurimise kogemuse. Projekti käigus kogutud
materjaliga saab tutvuda õpilaste loodud blogis (vene keeles).

Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium otsustas kasutada
praktikas oma teadmisi ajaloo- ja bioloogiatundidest.
Otsustati lähemalt uurida kohaliku Kukruse mõisa ajalugu ning korda teha mõisapark.
Projekti edukaks teostamiseks jagasid õpilased omavahel ära ülesanded -”ajaloolased” tegelesid mõisa ja sellega seotud ajalooliste isikute kaardistamisega, “bioloogid” aga mõisapargi taimestiku kaardistamise ning heakorratöödega.
Ajalooga tegelevad õpilased intervjueerisid mõisa ajalugu tundvaid
inimesi, kogusid kirjalikest allikatest materjali ning uurisid mõisaga
seotud meresõitjate von Tollide perekonna lugu. Kogutud materjal
vormistati uurimistööks, mis ka koolis ette kanti. Lisaks korraldasid nad
Eduard von Tollile pühendatud mälestuspäeva ja koostasid kodukoha
ajalugu käsitleva brošüüri “Ajalooline kasvulava”. Brošüür valmis 2010.
aasta juunis.
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III aste 10-12 klass
Avinurme Gümnaasium – Loodusest loodusele

Avinurme Gümnaasiumis
toimus rahvusvaheline
loodusnädal
Juhendaja Mari-Liis Tikerperi

Avinurme Gümnaasiumi õpilased osalesid rahvusvahelises noorteprojektis “Looduselt loodusele”.
Noored korraldasid koolis loodusnädala ning kutsusid külla eakaaslased Islandilt, Hollandist ja Türgist.
Loodusnädala eesmärgiks oli tutvuda teiste piirkondade kultuuri ja loodusega ning luua rahvusvahelisi suhteid. Konverentsi korraldamiseks
valmistasid õpilased ette projektikirjelduse ning rahastamistaotluse,
mis ka heakskiidu sai.
Väliskülaliste vastuvõtmiseks pidid õpilased korraldama majutuse, toitlustamise, külaliste transpordi ning tegevused Avinurmes loodusnädala
raames. Selleks kaasati lapsevanemaid (majutus), OÜ Adraku Transporti ja Baltic Travelit (soodushinnaga transport).

käigud kohalikesse firmadesse, Eesti looduse tutvustamine ja info koondamine osalenud riikide looduse kohta ühtsesse tabelisse. Loodusnädal
oli väga edukas - saadi palju uusi teadmisi teiste riikide looduse ja
olustiku kohta, leiti sõpru ja kontakte kogu eluks.
Lisaks sellele istutasid Avinurme Gümnaasiumi õpilased koos RMK-ga
puid ning tutvustasid loodusnädala käigus kogutud uut informatsiooni
ka teistele Eesti kooliõpilastele.

Õpilaste organiseerida jäid kanuumatk, õhtused kultuuriüritused, külas22
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III aste 10-12 klass
Luunja Keskkool – Vesi kui elueliksiir

Luunja noored kutsusid
külla sõpru Euroopast
Juhendaja Margit Laidvee

Tartumaale saabus projektis “Vesi kui elueliksiir”
osalevaid noori Saksamaalt, Hispaaniast, Poolast ja
Prantsusmaalt.
Need noored on varemgi ühisprojektis osalenud - Saksamaal Berliinis ja siis oli teemaks multikultuursus. Sel aastal oli korraldamisjärg mitteformaalse noorterühmituse “Luunja” käes, kuhu kuulub
kümme noort ning kellest enamik õpib Luunja Keskkoolis.
Vesi valiti nimetatud kohtumise teemaks põhjusel, et osalejate koduriigid on mereriigid ning veega seotud.
Ürituse programmi osaks olid töötoad ning diskussioonid, kus arutati
erinevaid keskkonnateemasid, kohtuti poliitikuga, vaadati filme.
Üle nädala kestnud programm polnud siiski üksnes tõsise sisuga ega
toimunud vaid Tartumaal - mitmekülgse meeletuslahusprogrammi
olid ette valmistanud osalevad noored ühiselt ning üritused toimusid
24

ka Tallinnas. Näiteks korraldati linnaralli “Tallinn kui vana hansa- ja merelinn”, milleks iga osaleja oli kodus ette valmistanud presentatsiooni
teemal “Meri kui veetee”. Noortevahetuse tipphetkedest sündis ka
fotonäitus, mis seati üles Tartu Saksa Kultuuriinstituudis ja Luunja Keskkoolis.
Lisaks keskkonnateadlikkuse ja säästliku eluviisi propageerimisele
aitas üritus noortele tutvustada Euroopa Liidu institutsioone, erinevate
maade kultuuri ning õppida tundma ühe keskse probleemi erinevaid
tahke, diskuteerides selle üle rahvusvahelisel üritusel.
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III aste 10-12 klass
Toila Gümnaasium – Filmigrupp tegi filmi karjääriõppest

Toila Gümnaasiumi filmigrupp tootis karjääriõpet
toetava filmi
Juhendaja Stella Müsler

Toila filmigrupi moodustasid neli ettevõtlikku filmihuvilist neidu 11. klassist - Birgit Pung, Eneli Arge, Kristina Oja,
Anneli Marks - , juhendaja ja karjäärikoordinaator Stella
Müsler ning tehniline konsultant Väino Aul.
Neiud alustasid filmialaste katsetustega juba 9. klassis, seega oldi
meeskonnatööd juba mõnda aega harjutatud.
„Ettevõtliku kooli“ konkursile esitatud projekti eesmärgiks oli luua film,
mis toetaks karjääriõpet koolis ning tutvustaks noortele seoseid
hobide, võimete ning tulevase karjääri vahel. Selleks intervjueeriti
väga erinevaid inimesi, paljusid spetsialiste.
Selleks et sünniks põnev ja eesmärki teeniv film, tuli oma oskusi ja
teadmisi rakendada üsna mitmes valdkonnas. Et intervjuud igavaks ei
jääks, kasutati erinevaid võttekohti. Palju õpiti ka protsessi käigus: näiteks avastati esimest intervjuud läbi vaadates, et taustamüra oli peale
26

jäänud. Edaspidi osati võttekohti juba paremini valida.
Filmi tegemiseks kulus noortel ühtekokku 5 kuud, tipphetkeks oli esilinastus koolis toimunud karjääripäeval. Film sai vaatajatelt rohkesti
positiivset tagasisidet ning hiljem on seda näidatud teisteski koolides.
Tulevikus on neidudel plaanis läbi viia veel üks projekt, mille sisuks
saab olema filmi väntamine põnevatest elukutsetest.
27

III aste 10-12 klass
Puhja Gümnaasium – Filmifestival 2010

Puhja Gümnaasiumi
Filmifestival 2010

Sel aastal võtsid konkursist “Ettevõtlik kool”
esmakordselt osa ka Tartu koolid. Puhja
Gümnaasiumi Filmifestival toimus tänavu
juba kolmandat korda ning sellega tähistati
kooli sünnipäeva.
Puhja Gümnaasiumi korraldatud Filmifestivali idee
pakkusid välja õpilasesinduse liikmed ning abituriendid.
Meeskonnad koostasid ise stsenaariumi. Õpilastele
pakkus suurt huvi filmitegemise protsess, mis oli uus
ja teistmoodi eneseväljendusvõimalus. Väga oluline oli
õpilaste omaalgatus ja sellest sai uus omanäoline traditsioon kooli teiste tugevate traditsioonide kõrval. Projekt
kogus populaarsust nii Puhja koolis kui ka väljaspool.
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III aste 10-12 klass
Tartu Annelinna Gümnaasium – Amoris Integratio

Ürituste ekspertide ja kohtunike rolli oli kaasatud Tartu Linnavalitsus,
Tartu Ülikool, Haridus- ja Teadusministeerium ning ürituste peafinantseerija Integratsiooni- ja Migratsiooni Sihtasutus/Meie Inimesed.

Tartu Annelinna
Gümnaasiumi
„Amoris Integratio“

Pärast Annelinna Gümnaasiumi poolt ellukutsutud projekti “Amoris Integratio” võtsid ideest kinni Kivilinna Gümnaasiumi õpilased ja kutsusid
nimetatud neli kooli kokku ürituste seeriaks õppeaastal 2009/2010.
Järgmiseks õppeaastaks on „teatepulk“ üle antud Kommertsgümnaasiumile.

Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate sooviks
oli lähendada Annelinna vene ja eesti noori üksteisele.
Koolidele pakuti huvitavat ja arendavat tegevust - katsetada koolidevahelise koostöö vorme ja ennetada võimalikke rahvustevahelisi ebakõlasid; arendada õpilaste
oskust kavandada projekt ning see läbi viia; võimaldada
õpilastel kogeda ürituste korraldamise ilu ja valu.
Esmakordselt said kokku nelja kooli - Annelinna, Tartu Kivilinna,
Kommertsgümnaasiumi ning Vene Lütseumi gümnasistid, kes pidasid maha kolm „sõjakat“ kohtumist: Toome-dessant, meediarünnak
ja laululahing. Võisteldi humoorikas stiilis läbiviidud sportlikes tegevustes, koduloo-alastes teadmistes, laulmises, multimeedia projektis
ja isamaaliste loosungite väljamõtlemises.
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Terve kool
Illuka Põhikool – Teadusbussi tulek Illukale

Teadusbussi külastuse
organiseerimine
Illuka Põhikoolis
Juhendaja Kadri-Liis Bogens

Kuulnud populaarsest teadusbussist, mis sõidab mööda
koole ning tutvustab teadust läbi põnevate katsete,
otsustasid Illuka noored buss oma kooli kohale kutsuda.
Kuid kõigepealt oli tarvis korraldada hulk tegevusi, et
vajalik raha kokku saada.
Lapsed panid koos vanemate ja õpetajatega pead kokku ning mõeldi
välja hulk mooduseid, kuidas võiks üritust finantseerida. Koolirahvale
ja sõpradele etendati muusikali “Tuhkatriinu”, korraldati tuluõhtu, kus
astusid üles erinevad esinejad, advendikohvikus viidi läbi küpsetiste
müük. Tegevuste tulemusena saadi kokku suurem osa vajalikust rahasummast ning puuduva summa osas pani õla alla Illuka vald. 19. märtsil tuligi teadusbuss Illukale ning novembris idanema hakanud idee oli
peale rasket tööd lõpuks teostunud.
Mõte teadusbuss külla kutsuda pärines õpilastelt, kes olid seda näinud
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haridusmessil. Mitme kuu jooksul viisid noored läbi üritusi, et teenida
vajalik summa teadusbussi küllakutsumiseks.
Nii ürituste väljamõtlemise, planeerimise kui ka läbiviimise osas oli
peamine roll just õpilaste kanda. Koostati kutseid ja plakateid, valmistati küpsetisi, mida müüa, organiseeriti esinejaid ning ruume ja tehti
kõike muud, mida ülekooliliste ürituste tarvis vaja oli.
Kooliainete praktikaga sidumise osas oli tegemist topelteduka projektiga, kuna lisaks sellele, et projekti läbiviimisel õpiti arvutikasutamist,
matemaatikat, arendati suhtlemisoskust ning esinedes näidati oma
musikaalseid võimeid, oli omaette eesmärgiks ju tegelikult ka uute
praktikaga seotud teadmiste omandamine teadusbussi “Keemiateatri”
programmi näol.
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Terve kool
JOFF meeskond – Jõhvi Oma Filmifestival

Jõhvi Oma Filmifestivali
nimelise tiimi poolt korraldatud filmifestival JOFF

Ka selle projekti puhul rakenduvad praktikasse väga erinevad koolis
õpitud teadmised – eesti keel, matemaatika, joonestamine, majandus,
kõnekunst ja meedia.
Projekt pälvis väga palju positiivset tagasisidet ning festivali külastajate
kindel soov oli, et edaspidi toimuks üritus igal aastal.
Märgatavalt suurenes noorte huvi kino ja filmitegemise vastu, mis
tähendab, et JOFFi meeskonnal on suurem motivatsioon muuta festival
traditsiooniks ning panustada ühiskonda, olles ise noortele oma ettevõtlikkusega eeskujuks.

Juhendaja Mariliis Randmer

Festival propageeris eestikeelsete amatöör-linateoste
vaatamist ning püüdis äratada noortes huvi Eesti kinomaastiku vastu.
Pikaajalise algatusena planeeritud ettevõtmine teeb koostööd selliste
suurte tegijatega nagu Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival (PÖFF),
Acme Film, Tallinnfilm jne.
Projekti meeskond koosnes erinevate Jõhvi koolide õpilastest ning
märkimisväärne on, et kogu projekti teostus, sh kodulehe tegemine,
kontserdimaja dekoreerimine ning filmide valik, oli kõik noorte endi
kanda.
Kõige positiivsemana tõid projekti kirjeldajad välja selle, et noored
korraldasid filmifestivali ise ja vabatahtlikult - ükski õpetaja ei pidanud
ideed peale suruma, kõik sündis soovist muuta Ida-Virumaa noorte
elu põnevamaks.
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Terve kool
Tartu Forseliuse Gümnaasium – Ettevõtlikkusest ettevõtluseni

Tartu Forseliuse Gümnaasiumi ideelaat “Ettevõtlikkusest ettevõtluseni”
Juhendaja Malle Partsioja

Anu Raudsepp rääkis, kuidas on võimalik ühendada töö ja hobi (kirjastus
Raudpats, mis annab välja metoodilisi materjale ajaloo õpetamiseks).
Ürituse korraldamisel kasutasid õpilased teadmisi ettevõtluse aluse,
majanduse aluse ja ühiskonnaõpetuse õppeainetest. Samuti said nad
kogemuse õpilasfirma loo-mise ja ürituse korraldamise valdkonnas.
Projekti olid lisaks eelpool nimetatud esinejatele kaasatud Tartu Kutsehariduskeskus, Maksu- ja Tolliamet, Junior Achievement, Tartu Ärinõuandla ja sponsorina Selver.
Ligi 230 osavõtja ning 10 esinejaga ideelaata on Tartu Forseliuse Gümnaasiumis plaanis korraldada ka tulevikus.

Tartu Forseliuse Gümnaasiumi korraldatud ideelaat tutvustas õpilastele ettevõtlust ning andis kogemuse, kuidas
korraldada suurüritusi.
9. - 12. klasside õpilastele suunatud ideelaada mõtte töötasid aktiivsed
õpilased välja koos õpetaja Malle Partsoja ja kooli direktsiooniga. Laadale kutsuti esinema ettevõtjaid, inimesi tööhõive asutustest, samuti erinevate koolide õpilasfirmade esindajaid.
Lisaks ürituse organiseerimisele ja selle reklaamimisele koolis korraldasid õpilased äriideede ning toodete konkursi, kõige edukamaid õpilaste
poolt loodud tooteid esitleti ideelaadal.
Esinejatena kaasati lisaks äriinimestele ettevõtlikke inimesi teistelt elualadelt. Merle Jääger tutvustas võimalusi, kuidas olla ettevõtlik näitlejatöö kõrvalt (raamatu kirjutamine, looduskosmeetika valmistamine).
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Täname siiralt
Kõiki projektide konkursil „Ettevõtlik kool“ osalenud koole ja lasteaedasid

Kogumiku väljaandmist toetas:
Eurpoopa Liidu Sotsiaalfond, meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine,
haridusele juurdepääsu uurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine”
alameetme „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus“ raames.

Täname ettevõtliku kooli võrgustiku partnereid
Ettevõtliku kooli programmis osalevad koolid ja lasteaiad:
Ida-Virumaal: Aseri Gümnaasium, Aseri lasteaed, Avinurme Gümnaasium, Avinurme lasteaed Naerulind, Illuka Põhikool, Illuka lasteaed, Jõhvi
Gümnaasium, Jõhvi Vene Gümnaasium, Jõhvi lasteaed Kalevipoeg, Kiviõli 1.Keskkool, Kiviõli lasteaed Kannike, Tammiku Gümnaasium, Ahtme
Gümnaasium, Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju, Narva Humanitaargümnaasium, Narva Eesti Gümnaasium, Narva lasteaed Punamütsike, Sillamäe Vanalinna kool, Sillamäe Lasteaed Päikseke, Toila Gümnaasium,
Voka lasteaed Naksitrallid, Tudulinna Põhikool, Tudulinna lasteaed.
Tartumaal: Luunja Keskkool, Puhja Gümnaasium, Tartu Annelinna Gümnaasium, Tartu Forseliuse Gümnaasium, Tartu Kommertsgümnaasium.
Omavalitsused
Ida-Virumaal: Aseri, Avinurme, Illuka, Jõhvi, Kiviõli, Kohtla-Järve, Narva,
Sillamäe Toila, Tudulinna, Tartumaal: Tartu, Luunja,Puhja.
Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Haridus- ja Teadusministeerium, Riiklik
Eksami- ja Kvalifikastioonikeskus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Ida-Viru
Maavalitsus, Tartu Ärinõuandla, SA Entrum, Jõhvi Kontserdimaja.

Ettevõtliku kooli programmi rahastajad:
Euroopa Liidu Sotsiaalfond, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, KeskLäänemere INTERREG IV A.
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Projekt: “Ettevõtliku kooli pilootvõrgustiku rakendamine Ida-Viru- ja Tartumaal.”

Koostaja: SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus
KONTAKTID

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus
Pargi 27, 41537 Jõhvi
www.ivek.ee
Tel +372 33 95 620
Kristi Ruusamäe
Ettevõtliku hariduse koordinaator,
„Ettevõtlik kool” programmijuht
kristi.ruusamae@ivek.ee
Tel +372 33 95 621
Hälis Rooste
Ettevõtliku hariduse konsultant
halis.rooste@ivek.ee
Tel +372 33 95 606

