Meede „Õppe seostamine tööturu vajadustega" tegevuse „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe
süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“
Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 8 lõike 2 punkti 2 ja § 22 lõike 1 ning haridus- ja
teadusministri 10.11.2016 määruse nr 62 „Struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord „Koolide,
kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks“ elluviimiseks“
§ 19 lõigete 1 ja 2 ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 21.08.2014 määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste
määruse kehtestamiseks“ § 8 lõigetega 1 ja 4, ning lähtudes Pernova Hariduskeskuse, registrikood
75000393, aadress Kooli 6b, 80019 Pärnu linn, 10.03.2017 taotlusest nr 2014-2020.1.05.17-0205,
Sihtasutus Innove otsustas rahuldada Pernova Hariduskeskuse esitatud toetuse taotluse projekti
„Õppelaager Ojakol: „Ettevõtlikkus läbi turismi ja käsitöö“ nr 2014-2020.1.05.17-0205 elluviimiseks.
Projektijuhiks on Pernova Hariduskeskuse projekti-ja huvijuht Daisi Lorents.
Projekti kogumaksumus on 4974,28 eurot, struktuuritoetust antakse 85,48% abikõlblike kulude
maksumusest 4252 eurot. Omafinantseering on 14,52% projekti abikõlblikest kuludest, rahalises
mahus 722,28 eurot. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 23.03.2018 ja lõppkuupäev on
01.09.2019.
Projekti eesmärk on tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe
praktilisemaks muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid ning suurendada õppurite
ettevõtlikkusteadlikkust. Projekti toetatav tegevus on kooliväliste partnerite kaasamine ettevõtlusõppe
läbiviimisesse ja ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvad tegevused ning väljaspool kooli
ettevõtlusõppe läbiviimist toetavad tegevused
Projekti raames toimub Pärnu Rääma Põhikooli ja Pärnu-Jaagupi Põhikooli õpilastele õppelaager
Ojakol "Ettevõtlikkus läbi turismi ja käsitöö". Projektis osaleb koos koolide poolsete juhendajatega
kokku 52 inimest. Koolide ühiseks eesmärgiks on ettevõtlikkusele suunatud maailmapildi avardamine
ja teadliku, tööturule siseneva noore kasvatamine. Õppurid näevad Pärnu piirkonda läbi turismi- ja
käsitöö ettevõtluse, mõistes Pärnu piirkonna atraktiivsust ja põhjust ise panustada kodukoha arengusse.
Projektiga kaasatakse koolivälised partnerid ettevõtlusõppe läbiviimisesse, et muuta ettevõtlusõpet
praktilisemaks. Ettevõtetest on projekti kaasatud Ojako Puhke-ja Koolituskeskus, Lindi Käsitööait ja
OÜ Loomisrõõm. Projektiga luuakse võimalus õppurites kujundada ettevõtlikkust kui hoiakut, mida
iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Õppurid on saanud
koolist teoreetilised teadmised turismi-ja käsitööettevõtluse kohta. Õppelaagris osalemisega ja turismija käsitöö-ettevõtekülastusega seotakse teooria ja praktika ühtseks tervikuks. Õpetajad toetavad
õppurite enesereflektsiooni. Rääma Põhikool võtab 01.09.2019 ainekavasse ettevõtlusmooduli. PärnuJaagupi Põhikool innustab läbi õppelaagri õppurite huvi turismi ja käsitöö vastu, propageerides
ettevõtlusvormi kui elustiili. Projekti järgselt koondatakse laste loodud ettevõtlusideed ühtseks
tervikuks ning posterettekanded rändavad partnerkoolide vahel, kus nad saavad oma kogemusõpet
jagada koolikaaslastega koolis toimuval ettevõtlusvahetunnil. Ideed jäävad koolides näitusena ülesse
vähemalt 2 nädalaks ning seejärel liigub näitus järgmisesse kooli, kus korratakse sama tegevust.

