
 

  

                    

 

Haridusprogrammi ETTEVÕTLIK KOOL üle-eestiline edulugude konkurss 

„Õppimine on põnev!“  

Taaskord on traditsioonilise lugude konkursi aeg! 

Lahtrites olevad sinised kommentaarid on abimaterjaliks, mis aitavad kõik olulise kirja panna, kommentaarid 

kustutage.  

Kategooriad: Parim koostöötegu; Noorte algatus; Ettevõtlik haridustegu; Parimad praktikad TULEMi 

rakendamisel 

Eriauhind neile, kes lisavad kohe ka lühivideo (maksimaalselt 5 min)! 

Vaata täpsemalt TULEMi kohta siit: https://evkool.ee/ettevotlik-kool/materjalid/ 

 

MAAKOND Pärnumaa 

ÕPPEASUTUS Nimi: Sindi Gümnaasium 

Koduleht: https://www.sindigymnaasium.ee/  

Kas õppeasutus on Ettevõtliku Kooli võrgustiku liige (JAH/EI)? JAH 

 

EDULOO ESITAJA Nimi: Georgina Ristoja 

Amet: ettevõtliku õppe koordinaator 

E-post: ettevotlikkool@sindi.edu.ee 

EDULOO EESTVEDAJA(d) Nimi: Eneli Arusaar 

Amet: õpetaja 

E-post: teater00@gmail.com 

EDULOO KATEGOORIA 

(vali 1) 

Ettevõtlik haridustegu 

 

 

KLASS/VANUSERÜHM  1. – 5. klass 

 

TEGEVUSE ALGUS- JA 

LÕPPKUUPÄEV 

28. august – 9. oktoober 

EDULOO PEALKIRI Ideekonkurss „Tulevikutoode ja -teenus“ 

 

TEGEVUSE EESMÄRGID JA 

SEOS ÕPPETÖÖGA 

Igal õppeaastal on õpilased osalenud Pärnumaal ideekonkursil „Minu 

toode või teenus (kuidas Eestimaal elu paremaks muuta)“. Sel 

õppeaastal keskendusid õpilased tulevikule ja projekt toimus Sindi 

Gümnaasiumi õpilastele. Projektiga soovisime saavutada 

ainetevahelist lõimumist. Eesmärgiks oli õpetada õpilasele, et sinu 

tulevik sõltub sinust. Tegutsema pead juba täna.  

I etapp - Õpilased olid eelnevalt tutvunud kodulinna ettevõtetega ja 

sealsete ametitega (õppekäigud, kodulinna ettevõtete taustauuring 

veebilehtede kaudu, vanemate ja sugulaste ametitega tutvumine) 

II etapp – Tutvumine ametitega Eestis tänapäeval. 

III etapp – Ametite uurimine Eestis, mis võiks olla tulevikus. 

https://www.sindigymnaasium.ee/


 

 

IV etapp – Mina ja minu tulevik 10, 20, 30 aasta pärast. 

V etapp – Toote või teenuse välja mõtlemine ja kujundamine 

(kavand). 

VI etapp – Individuaalne või meeskonnatöö: plakatite valmistamine. 

VII etapp – Esitluste ettevalmistamine. 

VIII etapp – Esitluste peaproov. 

IX etapp – Ideekonkurss „Tulevikutoode ja -teenus“. Tööde esitlemine 

kaaslastele ja žüriile. 

Näiteid õpitulemustest: 

- Veebilehtedega tutvumisel oli töö tekstidega (funktsionaalne 

lugemisoskus, õpitud õigekirjareeglite kinnistamine, olulise 

info leidmine ja töö infoga) 

- Õppekäikudel ettevõtetesse suhtlemisoskuse arendamine. 

- Kujutlusvõime ja fantaasia arendamine. Probleemide 

lahendamise oskuse arendamine.  

- Vastutuse võtmine (individuaalne osalemine konkursil). 

Meeskonnatööoskuse arendamine. 

- Matemaatikaalaste teadmiste kinnistamine (võrdlemine, 

mõõtmine, arvutamine) 

- Võõrkeeleoskuste parendamine (inglise keelse teksti tõlkimine 

eesti keelde) 

Pädevused: 

- sotsiaalne- ja kodanikupädevus 

- kultuuri- ja väärtuspädevus 

- enesemääratluspädevus 

- õpipädevus 

- suhtluspädevus 

- matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus 

- ettevõtlikkuspädevus 

- digipädevus 

Õpilane mõistis projekti käigus, et õppima peab juba täna ja tulevik 

sõltub temast endast. Teadmisi ja oskusi peab pidevalt täiendama 

(antud projekti tähtsaim arusaamine).  

Innovaatilisus seisnes tulevikuametite, -toodete ja -teenuste uurimises 

ja välja mõtlemises. Esmakordselt oli projekt meie koolis (siiani 

osalesid õpilased Pärnumaal erinevate teemadega seotud 

ideekonkurssidel). Antud projekt sidus kõiki õppeaineid. 
 

TEGEVUSE 

LÜHIKOKKUVÕTE 

MEEDIASSE 

 max 1000 tähemärki koos 

tühikutega 

  

Õpilaste õpimotivatsiooni tõstmiseks on projekt „Tulevikutoode ja      

-teenus“ ideaalne õppeaasta alustamiseks (august – oktoober). 

Arendati kõiki õpistiile – visuaalne, auditiivne, kinesteetiline. Toimus 

ainetevaheline lõiming (kõik õppeained kaasatud). Õpilased nautisid 

õppeprotsessi ja antud vanuserühma (1. – 5. klass) õpilased 

omandavad oskusi ja teadmisi kõige rohkem läbi tegutsemise ja 

emotsioonide. 
 



 

 

https://www.sindigymnaasium.ee/ideekonkurss-tulevikutoode-ja-

teenus/ 
 

KOOSTÖÖPARTNERID  Pärnumaa Omavalituste Liit – projekti rahastus 

Klassijuhatajad – õpilaste juhendajad 

Pärnumaa majandusõppe ainesektsiooni juht, Sindi Gümnaasiumi 

ettevõtliku õppe koordinaator ja huvijuht – žürii liige 

SG reporteri liige – ürituse filmimine 
 

TEGEVUSES OSALENUD 

ÕPILASTE ROLLID  

Augustist oktoobrini osalesid õpilased ettevalmistavas protsessis 

(kõigis 9 etapis). Lõpptulemusena ideede valmimine ja esitlemine. 

Õpilane oli õppija ja esineja rollis. 

TEGEVUSE TULEMUSED 

JA MÕJU 

Eesmärk – mina ise olen oma tuleviku eest vastutav – sai täidetud. 

Üllatavaks osutus, et tagasihoidlikud õpilased esinesid säravalt ja 

nauditavalt. Õpilaste tagasisidest selgus, et õppimine tegutsedes sobib 

neile rohkem kui tavalises koolitunnis. Konkurssidel mis toimuvad 

väljaspool kooli, saavad osaleda vähesed (osalejate piirarvu tõttu), siis 

seekord oli võimalus osaleda kõikidel, oma koolis piirarv puudus. 

Osalejaid oli kokku 77. 

 

SOOVITUSED  

 

Võib korraldajatega ühendust võtta (kogemusõpe). Esitletud tööd olid 

meeldivad ja auhindadest jäi puudu, korraldaja otsis lisarahastust 

juurde auhindade jaoks. Antud vanuserühmale on tunnustus väga 

vajalik innustamaks neid tegutsema. 

Viited illustreerivale 

materjalile  

Pildid ja lühivideo: 

https://drive.google.com/drive/folders/10xgoiLUp-

Ztb6FD_ZCRmfU6dd1UtGhfu?usp=sharing 

 

 

Mina, Georgina Ristoja, nõustun antud eduloo ja kaasa saadetud lisamaterjali avaldamisega 

Ettevõtliku Kooli koduleheküljel www.evkool.ee ja teistes kommunikatsioonikanalites. 

Täidetud vorm saata meiliaadressile ettevotlikkool@gmail.com  Edulugu loetakse saadetuks, kui saate 

vastavasisulise vastuskirja. 
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