
Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-Eestilise võrgustiku edulugude konkurss 2014  

Palun täida tabeli lahtrid võimalikult konkreetselt! Jälgi palun ka punaselt kirjutatud kommentaare, et kõik soovitud aspektid saaksid kirja! 

MAAKOND PÄRNUMAA 

ÕPPEASUTUS Nimi: PÄRNU RÄÄMA PÕHIKOOL 
Aadress: Raba 3, Pärnu linn, 80010 
Telefon: (+372) 443 7945 
E-post: kool@raama.ee 
Koduleht: www.raama.ee 

EDULOO ESITAJA Nimi: Madde Rebane 
Amet: Direktori asetäitja noorsootöö alal 
E-post: madde@raama.ee 
Telefon (pole kohustuslik): 56966630 

KATEGOORIA (Palun vali 1 kategooria 
ja ülejäänud kustuta või kriipsuta 
läbi!) 

 Parim heategu kogukonnale 

 Parim koostöö partneriga (lapsevanem; omavalitus; MTÜ; ettevõte jne) 

 Põnevaim tund (külalisõpetaja(te) kaasamine; seotus päriseluga; ettevõtlik õpetaja ehk 
omapärased õppemetoodilised lahendused) 

 Parim noorte/laste algatus (ettevõtmine, mis on algatatud õppeasutuses) 

EDULOO PEALKIRI Ettevõtlikkuse- ja heateo päev 

EDULOO JUHENDAJA Nimi: Madde Rebane 
Amet: Direktori asetäitja noorsootöö alal 
E-post: madde@raama.ee 
Telefon (pole kohustuslik): 56966630 

KLASS/VANUSERÜHM 1.-9. klass 

TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV 6. märts 2014 

SEOS ÕPPEAINETEGA (Kirjuta, milliste 
õppeainetega ja antud tegevus 
seotud oli!) 
SEOS ÕPPEKAVAGA (Kirjelda palun, 

"KODANIKUALGATUS JA ETTEVÕTLIKKUS" on üks läbivaid teemasid õppekavas kõigis kooliastmetes. On 
väga oluline, et lisaks teooriale saaksid noored olla ettevõtlikud, algatada midagi ja teha ühiskonnale 
head.  



kuidas ja milliseid õppekava läbivaid 
teemasid, pädevusi ja ainevaldkonna 
eesmärke antud tegevus hõlmab!) 

TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS Ettevõtlikkuse- heateopäev koosnes kahest osast: 

 1. Ettevõtlikkus. Omavalmistatud toodete heategevuslik laat. Laat toimus 6. märtsil kell 14.00 – 

18.00 Pärnu Kaubamajakas. 

Laadale ootasime müüma kõikidest Pärnu linna ja maakonna koolidest ettevõtlikke õpilasi. Õpilased 

määrasid ise toodete hinnad ja kujundasid oma müügiplatsi. 

Saadud tulust 20% annetasime heategevuslikus korras Pärnu Haigla lasteosakonnale.  

2. Heategu. Toome päikesekillu eakate argipäeva. Koolid esinesid vähemalt pooletunnise kavaga 

erinevates Pärnu linna eakate hoolduskeskustes ja Pärnu Lastekülas. 

 

TEGEVUSE EESMÄRK Suurendada Pärnu linna õpilaste ettevõtlikkust; anda noortele võimalus panustada heategevusse; 

PARTNERITE (lapsevanem; 
omavalitus; MTÜ; ettevõte jne) 
KAASAMINE (Kirjelda palun, kuidas 
olid erinevad partnerid antud 
tegevusse kaasatud! Kirjelda palun 
iga partneri puhul eraldi milline oli 
tema panus tegevusse ja mis kasu 
tema sellest sai või saada võis!) 

Partner nr1: Pärnu Vanalinna Põhikool 
Partneri panus: Tänavu oli juba kolmas aasta, kui korraldame koos Vanalinna kooliga ettevõtlikkust edendavat 
ühisüritust. Rääma kooli ja Vanalinna kooli panus üritusse oli võrdne, üritus planeeriti ja viidi läbi üheskoos.  
 
Partner nr2: Pärnu Linnavalitsus 
Partneri panus: Aitasid leida asutusi, kuhu lapsed saaksid esinema minna, toetasid rahaliselt.  
 
Partner nr3: Pärnu Kaubamajakas 
Partneri panus: Rentisid laada jaoks oma keskuse pinda, aitasid korralduslikult 
Partneri kasu: Reklaam Kaubamajakale 
 
Partner nr4: Disainiettevõte OÜ Kreatiiv 
Partneri panus: Reklaamiplakatite kujundamine 
Partneri kasu: Reklaam ettevõttele 
 

TEGEVUSED (Palun kirjelda 
ettevõtmist tegevuste kaupa! Iga 
tegevuse kirjelduse juurde tuleb 

Tegevus nr1: Laada korraldamine ja läbiviimine 
Huvijuhtide ja direktorite roll: Suhtlemine Kaubamajakaga, reklaam  
Õpilase roll: Õpilased meisterdasid ja küpsetasid laadaks, kujundasid müügiplatsid, määrasid hinnad, 



märkida ka õpetaja ja õpilase roll!) kauplesid, annetasid saadud tulu Pärnu Haigla lasteosakonnale.  
 
Tegevus nr2: Heateo korraldamine 
Huvijuhtide roll: Võtsid ühendust linnavalitsuse ja Pärnu linna eakate hoolduskeskustega ning Pärnu 
Lastekülaga 
Õpilase roll: Õpilased käisid eakate hoolduskeskustes ja lastekülas esinemas 
 

TEGEVUSE SEOS PÄRISELUGA (Palun 
kirjelda antud (tunni)tegevuse seost 
päriseluga! Kas ja kuidas rakendati 
õpituid teadmisi ja oskusi 
igapäevaelulistes tegevustes? Või 
milliseid teadmisi ja oskusi tegevus 
andis noortele, et mida nad hiljem 
võiksid igapäevaelus rakendada?) 

Üritus andis noortele kindlasti julguse veel rohkem suhelda, midagi ISE ära teha ja sellest tulu saada 
ning vastavalt oma äranägemisele osa tulust heategevuslikul eesmärgil annetada.  
Arendati suhtlemisoskust, noored käisid oma toodetega mööda kaubamaja ringi, pöördusid võõraste 
inimeste poole. Suheldi oma eakaaslastega, saadi uusi tuttavaid teistest koolidest. Samuti nägid 
õpilased, mida teiste koolide noored on teinud ja loodetavasti said ka sellest inspiratsiooni.  

TEGEVUSE TULEMUSED JA MÕJU 
(Palun kirjuta, kas püstitatud 
eesmärgid saavutati! Mida selle 
tegevuse elluviimine muutis? Kas oli 
ka üllatavaid tulemusi? Jne) 

Eesmärgid saavutati. Üritus suurendas Pärnu linna noorte ettevõtlikkust, õpilased müüsid laadal 
isevalmistatud tooteid, kujundasid müügiplatsi, määrasid ise hinna ja kauplesid. Noored said kaasa 
teadmise, et on andnud panuse kellegi abistamisse.  
Heategevuse poole pealt saime väga positiivset tagasisidet nii lastelt kui asutustelt. Eakad olid väga 
rõõmsad, et noored neile esinema tulid. Nii Pärnu linna kui maakonna õpilased tegid annetuse Pärnu 
Haigla lasteosakonnale. 

SOOVITUSED (Mida oleks võinud veel 
paremini teha? Mida tegemata jätta? 
Mida teistmoodi teha?) 

Ürituse reklaamimist oleks pidanud natuke varem alustama, siis oleks laadal olnud võib-olla kõik koolid 
esindatud. Heateo poole pealt oli osavõtt suurem.  
 
Ürituse kohta saab lugeda: http://www.parnupostimees.ee/2719588/koolid-pidasid-heategevuslikku-
laata 

  

Mina, EDULOO ESINDAJA NIMI, nõustun antud eduloo ja kaasa saadetud lisamaterjali avaldamiseks „Ettevõtliku kooli“ 

koduleheküljel www.evkool.ee ja teistes kommunikatsioonikanalites. 

http://www.evkool.ee/


 

Täidetud vorm saata meiliaadressile ettevotlikkool@gmail.com  . Kirja pealkirjaks lisada MAAKOND: ÕPPEASUTUSE NIMI. Kirjale palume 

manusena kaasa panna 3 pilti või siis kirja sisusse lisada viiteid piltidele, videotele või teistele edulooga seotud materjalidele. 

mailto:ettevotlikkool@gmail.com

