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 
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Ettevõtlusõppelaagrid Lääneranna valla õpilastele
Projekti eesmärgid olid mitmekesistada ettevõtlusõpet Lääneranna valla kooldies,
tutvustada seda ainet ja selle võimalusi koolides, kus antud ainet ei õpetatata (veel)
ning samuti panna üle valla kokku tulnud õpilasi ühiselt oma kogukonna probleeme
lahendama. Igas koolis on olnud erinev lähenemine ettevõtlikkusele – nt meil Virtsu
Koolis on see nii 5. kui 8. klassi õppekavas, mõnes kohas aga enne laagrite projekti
ettevõtlikkust ei õpetatud. Antud projekt tõi esmakordselt kokku erinevate koolide
õpilasi terveks õppeaastaks kokku, et ühiselt õppida, oma kogukonna probleeme
kaardistada ning otsida lahendusi. Läbi erinevate tegevuste saime arendada järgmisi
üldpädevusi: suhtlemine ja sotsiaalsed oskused, probleemi lahendamine, esinemine,
kriitiline mõtlemine ja loovus, kindlasti ka kogukondlik/ jätkusuutlik mõtteviis ja
selle rakendamine.
Virtsu Kool on ettevõtlikkust oma üheks prioriteediks seadnud, seepärast võtsime
ette suurejoonelise projekti – tutvustada, mitmekesistada ja kaasata
ettevõtlikkusõppesse võimalikult paljusid Lääneranna valla koolide õpilasi.
2018/2019 õppeaasta jooksul korraldasime kokku 4 õppelaagrit, mille käigus noored
said nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi ideekorjest, väärtuspakkumise
koostamisest, oma idee/ projekti parendamisest, esitlemisest ja kaitsmisest.
Tulemus? 6 meeskonda valla 4-st koolist, 6 suurepärast ideed, kuidas oma
kogukonnas panna elu kihama, parandada elukeskkonda ja tekitada noortele
lisavõimalusi vabaaja veetmiseks. Osad ideed on teostamisel (s.t noored on
alustanud tegevustega nende elluviimiseks), ent kõikide puhul saab välja tuua üht
suurt saavutust – ligi 35 last (kokku on meie valla koolides õppimas pisut üle 400
lapse) on suutnud edukalt koos toimida, õppida, areneda ja teineteist täiendada
õppeaasta jooksul.
Lingid meediakajastusest:
https://virtsukool.laaneranna.ee/2018/10/15/ettevotluslaagrid-laaneranna-koolideopilastele/

https://parnu.postimees.ee/6524119/kohaliku-elu-edendaja-sonumettevotlushuvilistele-noortele-jalgige-vahem-teiste-edulugu-ja-looge-neid-ise
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Kõigepealt need Lääneranna valla koolid, kes meiega aktiivselt kaasa tulid:
a. Kõmsi Lasteaed-Algkool – oma meeskond laagrites osalemiseks,
ühe laagri läbiviimise koht
b. Metsküla Kool – oma meeskond laagrites osalemiseks
c. Lihula Gümnaasium – oma meeskond laagrites osalemiseks,
lõpuseminari läbiviimine
d. Varbla Kool – oma meeskond laagrites osalemiseks, ühe laagri
läbiviimise koht
e. Koonga Kool – ühe laagri läbiviimise koht
Siis meie projekti toetajad:
a. Euroopa Sotsiaalfond, Eesti riik ja Innove
b. Lääneranna vallavalitsus
MTÜ Virtsu Arenguselts, kes aitas lektoreid kaasata

Ilma õpilasteta poleks antud projekt õnnestunud. Nimelt kui tutvustasime septemberi
lõpus-oktoobri alguses meie projekti kavandit valla kõigis koolides, siis just need
säravsilmsed noored, kes lõpuni ka vastu pidasid, olid meie suurimateks
innustajateks. 4 laagrit õppeaasta jooksul, igaüks algamas reede õhtul ja lõppemas
pühapäeval pärastlõunal, täis ajude ragistamist, teoreetilist ja praktilist tegevust oma
idee tuvastamise, parendamise, arendamise, kaitsmise ja argumenteerimise kallal –
sellises mahus tööd annab teha küll! Ning võin kinnitada: need, kes oma esialgsest
tuhina-põhisest ideesähvatusest on jõudnud praktiliste küsimuste ja tegudeni – need
noored on antud projekti suurimad vedajad!
Püstitatud eesmärgid said täidetud 100%. Kuna meie jaoks ei olnud nn võit (ehk siis
meeskondade ideede realiseerimine) peamiseks, vaid hoopis ühine töö, ühine
ülesande lahendamine ja probleemide eritahkude nägemine, siis saame seda
saavutatuks lugeda küll!
Veelgi enam – muutus, mida antud laagri projekt endaga kaasa on toonud, ei ole ei
vähem ega rohkem kui õppekavade ülevaatamine, ettevõtlusõppe lisamine ja/või
täiendamine vähemalt neljas koolis meie vallas! Võtame ka järgmisel, 2019/2020
õppeaastal vedada üle-vallalise ettevõtlusõppe projekti, ent sel korral teeme seda
õppeaasta lõpupool, ühekordse 2-3-päevase intensiivse õppena, mis hakkab
toimuma nn Garage48 põhimõttel. Vähemalt meie koolis kaotame iganädalase
ettevõtlusõppe tunni, selle asemel on noored 2020.a juunis õppelaagris, kus
hakkavad intensiivselt ajusid ragistama ja reaalse probleemi kallal töötama!
Pisut üllatav, ja seda positiivselt, oli noorte vastupidavus – ise arvame, et 4
õppelaagrit á 2 ööpäeva on pisut palju, ent just noored seadsid meie jaoks
vastupidavuslati väga kõrgele!
Soovitus neile, kes võiksid kaaluda antud projekti ka enda piirkonnas katsetada –
ärge mõelge pikalt, lihtsalt alustage mingist punktist. Leidke üks ühine stardipaik –
olgu selleks piirkonda, kogukonda, paikkonda või õppeasutusi puudutav probleem,
ning hakkake üheskoos selle lahendamiseks KOOS tööd tegema!
Lingid Virtsu Kooli kodulehele, kus kajastasime kõiki laagreid:
1. Virtsus: https://virtsukool.laaneranna.ee/2018/11/09/ettevotlusoppelaagritesari-alustas-virtsus/
2. Varblas: https://virtsukool.laaneranna.ee/2018/12/12/ettevotlusoppelaagriprojekt-jatkus-varblas/
3. Koongas:
https://virtsukool.laaneranna.ee/2019/02/12/ettevotlusoppelaagrite-jatkkoonga-koolis/
4. Kõmsil: https://virtsukool.laaneranna.ee/2019/03/15/viimaneettevotlusoppelaager-sellel-oppeaastal/
5. Lõpuseminar Lihulas:
https://virtsukool.laaneranna.ee/2019/04/17/ettevotluslaagrid-on-sellekskorraks-labi/

Mina, Stanislav Nemeržitski, nõustun antud eduloo ja kaasa saadetud lisamaterjali avaldamisega
„Ettevõtliku kooli“ koduleheküljel www.evkool.ee ja teistes kommunikatsioonikanalites. skirja.

