
 

 
TARKUSETURG III 

15. juunil 2012.a  Vinni-Pajusti Gümnaasiumis 
 
 

Õppekirjandust tuleb müüma kirjastus MAURUS.  
 
PÄEVAKAVA 

9.30  Registreerimine 

10.00  Tarkuseturu avamine 

10.10  „Ettevõtlike inimeste kasvatamine – võimalused algkoolis. Tööjõuvajadust 
mõjutavad tegurid ja ettevõtlusõppe arengud Eestis“ 

Tiia Randma, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja  haridusnõunik; Merle Tiigisoon, Eesti 

Kaubandus-Tööstuskoja  ettevõtlusõppe projektijuht 

11.45 „Seinteta kool“ 

Jaana Kangro, Riina Orgus, Sirje Rebane, Janika Lauri, Uhtna Põhikooli õpetajad 

12.00 Lõuna 

12.30 „Ettevõtlik kool - hariduse kvaliteedi tõstmine läbi ettevõtliku hariduse“ 

Kristi Ruusamäe, Ida-Viru Ettevõtluskeskuse "Ettevõtlik kool" programmijuht-

koordinaator  

13.30 "Ettevõtluspedagoogika rakendamine üldhariduskoolis Avinurme Gümnaasiumi 
4.klassi teatriprojekti näitel"  
Kristina Pikas, Avinurme Gümnaasiumi klassiõpetaja  

14.14 Selja sirutamise ja kohvi joomise paus 

14.30 Õpitoad I  

15.15 Õpitoad II 

16.00 Tarkuseturu lõpetamine, osalustõendid anname ainult täidetud tagasisideküsimustiku 

vastu 
*Kõik õpitoad on huvilistele avatud  kaks korda. 

 
Õpitoad:  
 

1. 3D voltimine (Inga Heinaste, Rakvere Gümnaasiumi klassiõpetaja) 

2. Lillepotist küünlaalused (Evelin Teppo, Uhtna Põhikooli klassiõpetaja;  Pirjo Kuldkepp, Viimsi Keskkooli 

klassiõpetaja) 
3. Ettevõtlikkus algab õpetajast (Ly Niinelaid, Rakke Gümnaasiumi klassiõpetaja) 

4. Punume põnevaid paelu (Marge Abner, Kadrina Keskkooli klassiõpetaja) 

5. Ideid meisterdamiseks ja kunstiõpetuse tunniks. Teemad läbi aastaaegade (Merje Morozova, Vinni-

Pajusti Gümnaasiumi klassiõpetaja) 

6. Traaditööd kunstitunnis (Kristi Notta, Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kunstiõpetaja) 

7. Ametite mäng (Margit Mägi, Saaremaa Ühisgümnaasiumi klassiõpetaja; Mare Kütt, Rakvere Gümnaasiumi 

klassiõpetaja) 

8. Ettevõtlikkust arendavaid tegevusi koolis (Margit Luts, Tallinna Reaalkooli klassiõpetaja) 

 

TÖÖTUBADE TUTVUSTUSI 
PUNUME PÕNEVAID PAELU  
Marge Abner, Kadrina Keskkool 

 

Paelapunumine on jõukohane näpuharjutus algajale käsitööga tegelejale, samas  võib see pakkuda 

väljakutseid isegi kogenud meistrile. Paelte punumine on põnev ettevõtmine. Töötoas teeme praktiliselt läbi 

3 – 4 erinevat paela, mida saab ka õpilastega käsitöötundides valmistada. Lisaks tutvustan veel teisigi paelte 

tegemise võimalusi. 

  



VOLDITUD KOLMNURKSETEST MOODULITEST KIIL 
Inga Heinaste, Rakvere Gümnaasium 
 

Tavaline voltimine on ära tüüdanud? On soov ette võtta huvitav, kuid veidi 

mahukam ja aeganõudvam töö? Sulle võib huvi pakkuda volditud kolmnurksetest 

moodulitest kiili valmistamine.  

Selleks tööks vajad vaid hulganisti paberit, mis tuleb ristkülikuteks tükeldada. 

Edasine on püsivust, täpsust ja peenmotoorikat arendav voltimise vaev. Valmis volditud moodulitest kiili 

kokkupanek on sama põnev nagu Lego klotsidega mängimine.  
Kui võtted on selged, lase fantaasial lennata ja pane kokku vapper tiigrikutsu, kaunis luik või hoopis tank.  

 
AMETEID TUTVUSTAV ÕPPEMÄNG 
Margit Mägi, Saaremaa Ühisgümnaasium; Mare Kütt, Rakvere Gümnaasium 
 

Mäng sisaldab 5 mängualust ja 100 ladumiskaarti. 

Mängu eesmärgid. 

• teadmiste omandamine, kordamine ja kinnistamine  

• mälu ja tähelepanu arendamine          

• silmaringi ja sõnavara avardamine 

• huvi tekitamine erinevate ametite vastu 

 

LILLEPOTIST KÜÜNLAALUSED 
Evelin Teppo, Uhtna Põhikool; Pirjo Kuldkepp, Viimsi Keskkool 

 
 

 

ETTEVÕTLIKKUST ARENDAVAID TEGEVUSI KOOLIS  
Margit Luts, Tallinna Reaalkool 
 

Ettevõtluskompetents aitab muuta ideed tegelikkuseks, seda nii üksikisiku, kohaliku kogukonna kui ka 

ettevõtte tasandil. Ettevõtlusõppena käsitletakse kõiki süsteemseid tegevusi, mis on suunatud 

ettevõtluskompetentsi suurendamisele ühiskonnas.  
Vestleme ja arutleme; tutvustume toetavate tegevustega ja jagame ideid, mõned teeme praktiliselt läbi. 

Mängime ühte toredat mängu.  

 

 

ETTEVÕTLIKKUS ALGAB ÕPETAJAST  
Ly Niinelaid, Rakke Gümnaasium 
 

Kogenud õpetaja väldib hierarhiaid ja väärtustab teadmiste omandamist ja arengut. Erinevusi akadeemilises 

edukuses saab ühise õppimise käigus kasutada. See soodustab eneseteadvuse ja sotsiaalsete oskuste 

arengut. Samuti tuleb hinnata laste tundeid. Ei ole õigeid või valesid tundeid, tähtis on julgeda ja osata neid 
väljendada. Klassis on võimalik positsiooni muutusega (laps istub, seisab klassi ees üksi, kaaslasega jne) anda 

võimalusi erinevate tunnete kogemiseks ja oskusi nendega toimetulekuks. Võimalusi täita ühekordseid või 

püsivaid ülesandeid klassis või  koolis toetab arusaamist koolist kui organisatsioonist ja aitab arendada 

koolikultuuri. 

 

Töötoas äratame, otsime,  leiame uusi ja meenutame unustatud mõtteid. Abiks loov mõtlemine ja kasutusel 

olev õppevara. 

 


