
 

  

                    

 

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: Georgina Ristoja 

Amet: ettevõtliku õppe koordinaator 

E-post: ettevotlikkool@sindi.edu.ee 

EDULOO KATEGOORIA 

(vali 1) 

Parim koostöötegu 

 

 

KLASS/VANUSERÜHM  1. – 9. klass 

 

TEGEVUSE ALGUS- JA 

LÕPPKUUPÄEV 

2. – 3. november 

EDULOO PEALKIRI Edulood. Ettevõtlikust Sindi Gümnaasiumi õpilasest ettevõtlikuks 

vilistlaseks.  

 

TEGEVUSE EESMÄRGID JA 

SEOS ÕPPETÖÖGA 

Eesmärk oli õpilastele teada anda, et väikestest tegevustest koolis 

kasvavad välja suured tegevused pärast kooli, ettevõtlikkust 

arendatakse noores eas. Tegevusega sooviti innustada noori olema 

ettevõtlikud. Soov oli õpilastele tutvustada kodukoha edukaid 

ettevõtjaid, kes on endised meie kooli õppurid. Õpilased tutvusid 

eelnevalt kodukoha ettevõtetega ja ettevõtjatega. Eelnev info tekitas 

õpilastes huvi kohtuda vilistlastest ettevõtjatega. Vilistlased olid 

kutsutud ainetundidesse külalisõpetajateks. Ainetundidest olid 

lõimitud inimeseõpetus, eesti keel, kunst, käsitöö ja majandus.  

Õpitulemusteks: 

- tutvuti erinevate edulugudega; 

- laiendati silmaringi töömaailmast nii Eestis kui välismaal; 

https://www.sindigymnaasium.ee/


 

 

- avardati teadmisi ettevõtlusest (ettevõtlusvormid); 

- arendati suhtlemisoskust ja loovust. 

Pädevused: 

- ettevõtlikkuspädevus 

- sotsiaalne- ja kodanikupädevus 

- kultuuri- ja väärtuspädevus 

- enesemääratluspädevus 

- õpipädevus 

- suhtluspädevus 

Tagasisidest selgus, et ettevõtjad innustasid õpilasi töötama. 

Ettevõtjad julgustasid õpilasi unistama erinevatest elukutsetest ja 

selgitasid õpilastele töömaailmas orienteerumist. Innovaatiliseks teeb 

projekti tõsiasi, et õpilastel oli võimalus õppida teiste inimeste 

kogemuste kaudu. Meeldivaks osutus, et vilistlastega läbirääkimiste 

käigus nõustusid nad koheselt vanasse kooli tulema. 
 

TEGEVUSE 

LÜHIKOKKUVÕTE 

MEEDIASSE 

 max 1000 tähemärki koos 

tühikutega 

  

Innustamaks noori olema ettevõtlik, said kooli kutsutud meie kooli 

vilistlastest ettevõtjad. Vilistlased esitasid oma eduloo. Noored said 

inspiratsiooni tegutsemiseks ning avardasid teadmisi töömaailmast ja 

ettevõtlusest. 
 

https://www.sindigymnaasium.ee/meie-kooli-sunnipaevanadala-

raames-toimus-mitu-agedat-uritust/ 
 

KOOSTÖÖPARTNERID  Vilistlastest ettevõtjad – edulugude esitamine 

Majandusõpetuse õpetajad – õpilaste juhendamine 
 

TEGEVUSES OSALENUD 

ÕPILASTE ROLLID  

Õpilased olid kuulaja ja küsija rollis.  

TEGEVUSE TULEMUSED 

JA MÕJU 

Tagasisidest selgus, et noored said innustust tööle minema juba täna ja 

olema ettevõtlikud. Õpilasel oli võimalus töömaailma siseneda teiste 

inimeste kaudu. Üllatavateks momentideks oli õpilaste puhul austav 

suhtumine ja huviga vestlustes osalemine.  

 

SOOVITUSED  

 

Soovitan kokkulepped külaliste ja aineõpetajatega sõlmida 

enneaegselt, et kõik osapooled sooritaksid ettevalmistused.  

Viited illustreerivale 

materjalile  

Pildid: 

https://photos.app.goo.gl/hDvpiGYLUV7JgWua9 

 

 

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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