
 

  
 

 

 
 
 
Pilootprojekt „Kogukonna toel õppima“ 
Kokkuvõte 
 
Projekti elluviija MTÜ Ideepada. Tegevustesse kaasati 

Pärnu, Viljandi ja Rapla täiskasvanute gümnaasiumid, 

Märjamaa Külavanemate Koda ja Viljandimaa 

Ettevõtlus- ja Arenduskeskus. Lisaks kaasasime 

kohalikud omavalitsused ja kogukondade 

eestvedajad. 

 

Pilootprojekti elluviimise jaoks valiti välja igast osalevast maakonnast pilootpiirkonnad. Valiku 

printsibiks oli piirkonnas olemasolev kogukondlik aktiivsus ja võimalik kohaliku omavalitsuse huvi.   

Maakodade valik pilooti oli järgmine.  
Pärnumaa – Tahkuranna vald, Surju vald, Saarde vald, Häädemeeste vald.  

Viljandimaal – Mõisaküla linn 
Raplamaa – Märjamaa vald 

 

Koostöömudeli kirjeldus:  
Igas pilootpiirkonnas koostati töögrupp kuhu kuulusid: 

- täiskasvanute gümnaasiumi esindaja; 
- kohaliku kogukonna eestvedaja/ eestvedajad; 

- projekti esindav partner 

- kohaliku omavalitsuse kontaktisik ( peamiselt sotsiaalvaldkonna ametnik)  

 

Esmaseks tegevuseks kaardistasime partneritega enda jaoks võtmeküsimused: 

• Mis moodi leida üles inimene, kes kuulub sihtrühma 

• Millised on kogukonna võimalused toetada õppijat 

• Kelle ülesanne õppijaga tegelemine kogukonnas  tegelikult on  

Piloodi elluviimise tulemusena pakume välja mudeli, mille raames on võimalik edaspidi tegevusi 

kavandada. 
 
Piloodi käigus viidi läbi järgmised tegevused: 

• Infopäevad pilootpiirkondades 
Infopäevad viidi läbi täiskasvanute gümnaasiumiga koos. Kuigi me ootasime esialgu osalejateks 

õppijaid kujunes olukord selliseks, et kohale tulid need, kes tulevikus saavad õppijaid toetada.  
Infopäevade tulemusena jõudsime järeldusele, et kui soovime õppijat üldse üles leida ja motiveerida 

tuleb alustada kohapeal õppimist soodustava keskkonna loomisest. Kuid kogukonnas on haridus 

väärtustatud, siis julgevad need, kellel on haridustee pooleli jäänud sellest ka rääkida. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Kokku toimus 6 infopäeva:  
29.04 Mõisaküla linn, Viljandimaa, osalejaid 12 

19.05 Surju Rahvamaja, Pärnumaa, osalejaid 12 

21.05 Tahkuranna vallamaja kohvik, Pärnumaa, osalejaid 7 

21.05 Tahkuranna vallamaja kohvik, Pärnumaa, osalejaid 7 

26.05 Kilingi- Nõmme Kultuurimaja, Pärnumaa, osalejaid 6 

27.05 Häädemeeste Rahvamaja, Pärnumaa, osalejaid 5 
14.10 Märjamaa rahvamajas RTG ja õppemeetodeid tutvustav infopäev, osalejaid 4 

 
 

27.04 töökoosolek koosolek  Rapla TG-s,  osalejaid 4 

 

 
• Vallalehtedes artiklid 

Eesmärk oli läbi viia teavitustegevus piloodi tegevuste kohta  

Viljandimaa: 2 artiklit. Lõuna-Mulgimaal “Tagasi kooli e-õppe vahendusel”, ajaleht “Sakala” 

Pärnumaa: 3 artiklit. TG lõpetanud õppijate edulood  
Tahkuranna: 
http://tahkuranna.kovtp.ee/documents/109426/5899797/2015_juuni_oma_leht.pdf/0118a49c-bf49-

4380-9a84-39f729bcbff0?version=1.0  
Häädemeeste vald:  

http://haademeeste.kovtp.ee/documents/381466/5868821/Koduvald+2015-07+veeb.pdf/dcc866d0-

a09d-430b-a009-a13e73437573  
Surju vald: 

http://www.surju.ee/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=132&Itemid=62 
Raplamaa: Märjamaa Nädalaleht 21.10.2015 

http://marjamaa.kovtp.ee/documents/380075/2062646/nr+38+21.+oktoober+2015.pdf/eb722c1c-
a92c-452c-8edf-cff79024d565?version=1.0  

 
• Täiskasvanute gümnaasiumi külastused 

25.05 Viljandimaal viidi läbi kooli külastus, kus osales võimalikku õppima suundujat ja 2 eestvedajat. 

Külastuse käigus tutvustati kohapeal õppimisvõimalusi. Lisaks külastati ka töötukassat 

• Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi Õpilastoode Näitus lambafestil 
29.07  Infoseminari tulemusena Tahkuranna vallas korraldati kooli õpilastööde näitus, mida said kõik 

festivalikülastajad näha. Korraldajad tõid tagasisidena välja, et inimesed olid üllatunud TG 
kasutatavatest õppemeetodistest. Välja tuli üldine teadmus, et tavakodanikel puudub teadmine, mis 
moodi tänapäeval toimub täiskasvanute õpetamine. 

• Seminar tööandjatele EV Nädalal (Pärnu) 
6.10 Pärnus toimus ettevõtlusnädala raames esmakordselt seminar tööandjatele. Teemana käsitleti 
tööandja võimalusi toetada õppijat . Selgitusi jagas Haridusministeeriumi esindaja. Kohtumisel osales 

7 ettevõtjat. Meie järeldus kohtumises on, et ettevõtjate osas on vaja teha tõhusamat teavitustööd.  
 

• “ Õppiv küla” programm Pärnumaa külades ja Skype tunnid Mõisakülas  täiskasvanud õppija 
nädalal (TÕN) 9.-16. oktoober 

Pärnumaal toimus koostöös MTÜ Pärnumaa Kodukant ja Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumiga   
külades õpitunnid. Kokku käsitleti 4 teemat: meedia roll igapäeva elus, avalik esinemine, 

igapäevaõigus, värvid meie elus. Antud teemadel toimus 7 õpituba. Osalejaid oli kokku 45 inimest. 

Viljandimaal viidi läbi samal perioodil esimest korda skyp koolitund, kus õppijaid olid Mõisakülas ja 
õpetajad Viljandis. 



 

 

 

Meie kokkuvõte on, et tulevikus võiks kogu tegevus alatagi TÕN-ga ja sealt edasi süsteemse tegevuse 

kaudu luua õppijale võimalused, et ta saab asuda 1. septembril kooli.  

 

 
• Koole tutvustavad trükised 
Piloodi raames valmisid kõigil kolmel koolil oma tegevust 

tutvustavad infovoldikud.  
 

Piloodi käigus andis iga partner vastavalt võimalusel teavet edasi  

Raplamaa 

• 04.03 MVKVÜ juhatuse koosolek; 

• 28.03 Märjamaa valla külaliikumise tänupäev; 

• 01.05 Vaimõisa külatalgud (LEADER ettekanne, Kogukonna toel kooli tutvustus); 

• 02.05 Russalu külatalgud; 

• 13.05 Teenuse Naisseltsi koosolek; 

• 18.06 MVKVÜ üldkoosolek; 

• 18.07 Haimre külakokkutulek; 

• 18.07 Sulu külapäev; 

• 25.07 Inda, Kirna, Velise-Nurtu külakokkutulek; 

• 21.08 Märjamaa ja Kehtna külaliidrite õppereis. 

• Infot jagati ka külaliidrite meililistis  ja FB-s 

 
Pärnumaa 
22.03  Pärnumaa Kodukandi koolituspäev 
 „ Kogukonnakool“ , kus osalesid lisaks ka partnerid Tsehhimaalt. 

29.05 Pärnumaa Kodukandi Üldkoosolek 

26.09 Pärnumaa Külade kärajad, Surju vallas 

  

 
 

Partnerite kokkusaamine ja esmased järeldused tehti 30.09 toimunud töökoosolekul, mis toimus 
Pärnus. Sealt ka mõtted tulevikuks. 
Kõigil piloodi läbiviinud osapooltel on tegevuste osas positiivne tagasiside. Leiti, et tänu piloodile 

laienes ühine arusaam hariduse rollist kogukondades ja samas tõdeti, et leitud on uued partnerid 
kellega on ühisosa ja kellega on võimalik antud teema osas koostööd jätkata. 

• Haridustöötajatel on sisemine eeldus võtta asju nii, et inimene soovib  õppida,  Kuid kuidas me 

teame, et ta ikkagi seda soovib?  

• Vajalik on erinevatel tasanditele tegutsevate osapoolte süsteemne koostöö ja see  ei saa 

toetuda vaid vabatahtlikule panusele.  

• Vilistlased, kohalikud lood kohalikus meedias loovad usaldust ja kujundavad mainet 

• Valgustatud monarhid omavalitsustesse 

• Kui on kogukonnas olemas  konkreetne sädeinimene, kes loob inimestega  isikliku kontakti siis 

jõuab teema sihtrühmani.  

• Igal juhul  vajalik toetada kohapeal tehtavaid tegevusi  ja programme nn „ Õppiv küla“ vm 

analoogne 

• Külade kooskäimise kohad avatud õppijale, et ta saaks teha ka väljaspool kodu oma kodutöid 

• ENDISELT ON Vajalik on Transpordi toetus õppijale 

• Kui kogukonnas on haridus väärtus, siis on võimalik muutusi luua! 



 

 

 

Piloodi tulemusena siirdus 2015. aasta sügisel oma haridusteed pilootpiirkondadest jätkama 18 

Viljandimaa ja Pärnumaa inimest. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokkuvõtte koostas 
Krista Habakukk 

 


