
 

  

                    

 

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestiline edulugude konkurss 

„Õppimine on põnev!“ Palun täitke tabeli lahtrid võimalikult konkreetselt! Sõna „tegevus“ 

võtab kokku erinevad võimalikud eduloo vormid – tund, projekt jms. Lahtrites olevad punased 

kommentaarid aitavad kõik olulise kirja panna. Punasega kirjutatud tekst asendage sobiva infoga ja punane 

kustutage. Palun kirjutada nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik ☺  

 

MAAKOND Pärnumaa 

ÕPPEASUTUS Nimi: Vändra Gümnaasium 

Koduleht: https://www.vandragumnaasium.edu.ee/ 

EDULOO ESITAJA Nimi: Katrin Suie 

Amet: Ettevõtliku kooli koordinaator 

E-post: katrin.suie@vandra.ee 

EDULOO EESTVEDAJA(d) Nimi: Katrin Suie, Marget Privits 

Amet: EVK koordinaator, direktor 

E-post: katrin.suie@vandra.ee, marget.privits@vandra.ee  

KLASS/VANUSERÜHM  Kogu kool 

TEGEVUSE ALGUS- JA 

LÕPPKUUPÄEV 

Mai 2019 – Juuni 2020 

EDULOO PEALKIRI "Vändra Gümnaasiumi ja OÜ Valley ettevõtlusõppe 

praktikum" 

TEGEVUSE EESMÄRGID JA 

SEOS ÕPPETÖÖGA 

Projekti üld-eesmärk oli tõsta VG-s toimiva ettevõtlusõppe kvaliteeti ja siduda 

teooria praktikaga. Läbi praktikumis kavandatud tegevuste saab koolis toimuvat 

ettevõtlusõpet täiendada ja muuta elulähedasemaks. Ettevõtte ja kooli 

koostööprojekti kaudu toetatakse ettevõtlusõppe praktilist poolt. Projekti tulemuseks 

on olukord, kus VG õpilased on näinud vaiba tootmise protsesse ja saanud isikliku 

ettevõttes tegutsemise kogemuse. Protsessi käigus valmib laste kujundatud 

kavandite ja kunstnike ning kudujate kaasabil tafting tehnikas, käsitöös seinavaip.  

Teiseks eesmärgiks on tõsta ka õpetajate teadlikkust ettevõtlusest. Näidata reaalselt, 

mis erasektoris ja ettevõttes toimub ja pakkuda võimalust siduda ja leida 

aineõpetusele praktilisi seoseid. Teadlikum õpetaja oskab ka õpilast paremini 

suunata ja selgitada tööelus toimuvat. 

https://www.vandragumnaasium.edu.ee/
mailto:katrin.suie@vandra.ee
mailto:marget.privits@vandra.ee


 

 

TEGEVUSE 

LÜHIKOKKUVÕTE 

MEEDIASSE 

 max 1000 tähemärki koos 

tühikutega 
  

Vändra Gümnaasiumi ja rahvusvaheliselt tunnustatud käsitöövaipade tootja OÜ 

Valley ühiseks eesmärgiks sai ettevõtlusõppe praktikumiga tõsta ettevõtlusõppe 

kvaliteeti.  

Pea 300-le õpilasele loodi ainukordne võimalus osaleda reaalses vaiba kavandamise 

ja valmistamise protsessis, päris algusest lõpuni. Projektis osalemine aitas muuta 

ettevõtlusõpet praktilisemaks ja andis ideid kooli õppekava täiendamiseks. Koolipere 

sai kogemusi ning ülevaate vaibatootmise protsessist ja ettevõtte tööst laiemalt. 

Ettevõte sai osaleda õppeprotsessis, õpilaste juhendamise kogemuse ning reklaamida 

end võimalikele tulevastele töötajatele. 

Peale imeilusa Valley näitusevaiba „Kulgemise killud“ eksponeerimist VG aulas 

(2016) sündis koostööprojekt, mis esitati SA Innovele. Mõlemad osapooled said 

väärtuslikke kogemusi ja inspireerivaid ideid tulevikuks. Vaatamata eriolukorrale 

oleme koostöötulemusega väga rahul. Planeeritud on praktikumide jätkumine. Iga 

lõpetav lend saab kogemuse ja võimaluse luua oma vaip. 

KOOSTÖÖPARTNERID  Kaasatud projektipartnerid: 

1. OÜ Valley partner, õppekäikude vastuvõtjad (3 in) ja praktiliste tööde juhendajad 

disainer, kes juhtis tehasepoolset töökorraldamist ja kuduja, kes õpetas kudujad välja 

ja jälgis õpilaste töö kulgu.  

2. VG poolt EVK koordinaator, õppekäikude korraldamine, projekti tegevuste 

planeerimine ja õpilaste juhendamine-nõustamine, praktiliste tööde ajaline 

korraldamine. Projekti jäädvustamine. 

TEGEVUSES OSALENUD 

ÕPILASTE ROLLID  

Kooli kõik 300 õpilast tutvusid vaiba kudumise protsesside ja etappidega. Kõigile 

tutvustati vaibadisaineri põnevat ja loomingulist tööd.  Kogu kool osales vaiba 

kavandite konkursil. Kavandite hindamiseks ja valikuks sai loodud 7st õpilasest ja 

projekti eestvedajatest koosnev disainikomisjon, kes teostas esmase valiku saabunud 

kavandidest. Komisjon jõudis koostöös 3 potentsiaalse vaibakavandini, mis 

omakorda esitati anonüümseks hääletuseks kogu kooli personalile ja õpilastele ning 

samuti partneriettevõtte kollektiivile. Selgus ülekaalukas võitja vaibakavand.  

2 poissi 8klassist valmistasid ette vaiba aluskanga ja kudumisraami. 2 tüdrukut 8kl, 

kandsid disaineri juhendamisel kavandi vaibale. Kudumine õpetati selgeks 3-le 

gümnasistile (2-neidu ja 1-noormees), kes selle ilusa vaiba ka füüsiliselt valmis 

kudusid ja viimistlesid. Kõik osalenud õpilased on väga õnnelikud oma projektis 

osalemise ja saadud praktilise kogemuse üle. 

TEGEVUSE TULEMUSED JA 

MÕJU 

Projekt oli inspireerivaks kogemuseks nii koolile, kui partnerile. Kooli ja ettevõtte  

eesmärgid projektile said saavutatud. Üllatusi tekkis teekonnal mitmeid, et säiliks 

tasakaal siis ikka, nii negatiivseid, kui positiivseid. Tooksime välja, et õpilastes on 

kohusetunde ja vastutuse võtmise hirm, eriti just 3-s kooliastmes. Positiivne on see, 

et need, kes saavad aru, et see on vajalik neile endile, avanevad ja arenevad ning 

lõpuks säravad oma tulemustega.  Kui õppetöös ei pruugi alati kõik õpilased just 

kõige paremini õnnestuda, siis projekti praktiline töö on väga kiitust väärt ning 

sellega seoses kasvab ka nende kohuse ja vastutustunne. 

 

SOOVITUSED  

Julgust ja pealehakkamist nii kooliperedele kui ettevõtetele. Algatus saab tulla ikka 

kooli poolt ja ettevõttega koostööd planeerides, tuleb kindlasti tuua välja nende 

poolne kasu. Olla ettevõttele igakülgselt toeks, aidates tagada tööohutust ja toetada 

tööprotsessides osalejaid. Osapooltele usku-mida jätkuks peale enda, jagamiseks ka 

lastele ja noortele. Samuti tuleb täpsemalt partneriga oma soovid, mõtted ja plaanid 

läbi arutada, sest tänu ettevõtte protsesside mitte tundmisele võib tekkida valesid 

ettekujutusi, mis protsessi keeruliseks teevad.  

Viited illustreerivale materjalile  https://youtu.be/0E5KozHtd5U 

https://youtu.be/bal_9fNtjmA 

 

 

Mina, KATRIN SUIE, 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. 

https://youtu.be/0E5KozHtd5U
https://youtu.be/bal_9fNtjmA
http://www.evkool.ee/
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