
 

 
 

 

 

 

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestilise võrgustiku edulugude konkurss 

2017 

Esmalt laadige fail endale alla! Palun täitke tabeli lahtrid võimalikult konkreetselt! Sõna „tegevus“ võtab 

kokku erinevad võimalikud eduloo vormid – tund, projekt jms. Lahtrite kõrval olevad kommentaarid aitavad 

kõik olulise kirja panna. Punasega kirjutatud tekst asendage sobiva infoga. 

MAAKOND Pärnu 

ÕPPEASUTUS Nimi: Jõõpre Kool 

Koduleht: http://www.jooprepk.ee/ 

EDULOO ESITAJA Nimi: Marika Vahter 

Amet: Õpetaja-huvijuht 

E-post:marika.vahter.001@mail.ee 

EDULOO EESTVEDAJA(d) Nimi: Marika Vahter, Mati Sutt 

Amet: õpetaja ja direktor 

E-post: marika.vahter.001@mail.ee 

KLASS/VANUSERÜHM I- IX klass ja õpetajad 

TEGEVUSE ALGUS- JA 

LÕPPKUUPÄEV 

28.02.2017 algus kell 9.00 – 14.00 

EDULOO PEALKIRI Matk kohalikesse ettevõtetesse 

TEGEVUSE EESMÄRGID JA 

SEOS ÕPPETÖÖGA 

Tutvuda Jõõpres asuvate ettevõtetega, nende tootmistegevusega. Seos 

karjääriõppega ja edaspidise töövaliku ja ettevõtlusega kodukoha 

lähedal. Samuti anda õpilastele võimalus liikuda värskes õhus ja 

tugevdada tervist! 

TEGEVUSE 

LÜHIKOKKUVÕTE 

 max 1000 tähemärki koos 

tühikutega 

  

Matka üldpikkuseks kujunes umbes 6 km. Tutvusime kodulähedaste 

ettevõtetega ja nende tootmisega. Kõigepealt külastasime 

Mööblivabrikut, mida juhatab tuntud motosportlane J. Makarov, edasi 

liikusime Baltic Agro viljakuivatisse, mida juhatab meie kooli 

vilistlane T. Toomast, siis Pustransport OÜ-sse, mis tegeleb 

liivapritsiga. Vahepeal kinnitasime keha ja oli väike teepaus. Veel 

külastasime pereettevõtet Edelstein, mis toodab maailmas ainukesena 

kaarjaid kvartskunstkivist paneele ja ekspordib neid erinevatesse 

riikidesse. Järgmiseks külastasime firmat M.E.R.P, mis toodab 

kaubaaluseid – juhib firmat meie kooli lapsevanem. Igas ettevõttes 

tutvustasid firmade esindajad oma tootmist ja tegemisi. Ja lõpetasime 

oma ringkäigu Audru Pagaris, kust lapsed said kaasa osta ka 
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küpsiseid. 

KOOSTÖÖPARTNERID Jõõpre Kool, Mõõblivabrik, Baltic Agro, Pustransport OÜ, Edelstein, 

M.E.R.P ja Audru Pagar 

TEGEVUSES OSALENUD 

ÕPILASTE ROLLID 

Õpilased tegutsesid toitlustus ja joogipunktis abilistena ja aktiivsete 

matkajatena. 

TEGEVUSE TULEMUSED JA 

MÕJU 

Õpilased said teada, millised on kodulähedased ettevõtted ja mida 

need toodavad. Saime juurde palju uusi teadmisi ja ehk ka ettevõtluse 

pisiku edaspidiseks. Teadmise, et ka maal suudavad inimesed ennast 

ära elatada. Samuti tugevdasid lapsed oma tervist. 

 

SOOVITUSED 

 

Soovituseks teistele, et saab ühendada tervise tugevdamise koos uute 

teadmiste saamisega. Matkata jõuavd ka algklasside lapsed. 

Viited illustreerivale 

materjalile 

 http://www.audru.ee/documents/1707726/2306746/Audru-ajaleht-2017-03-web.pdf/1d5179e5-fa9a-

412c-8333-7348acd562c1 2. lehekülg.  

Pildimaterjal: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3MyWYNCyQ6dXzRZT2F

6NlVCVHc 

  

Mina, Marika Vahter, nõustun antud eduloo ja kaasa saadetud lisamaterjali avaldamisega 

„Ettevõtliku kooli“ koduleheküljel www.evkool.ee ja teistes kommunikatsioonikanalites. 

Täidetud vorm saata meiliaadressile ettevotlikkool@gmail.com  . Kirja pealkirjaks lisada MAAKOND: 

ÕPPEASUTUSE NIMI. Edulugu loetakse saadetuks, kui saate vastavasisulise vastuskirja. 
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