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Jõgevamaa Ettevõtliku Kooli võrgustiku koolide õpetajate õppereis 

Võru- ja Põlvamaale 

24.-25.september 2020 

Neljapäev, 24.september 2020 

Kl 08:00 Start Jõgevalt, Riigimaja eest (Suur tn 3, Jõgeva) 

10:00-12:00 Leiutajate Külakool (https://lkk.kultuurimois.ee/) 
Kontakt: Juhataja Hendrik Noor, hendriknoor@gmail.com, tel. 555 88 927 

Leiutajate Külakool on Võrumaal, Rõuge vallas tegutsev huvipõhine demokraatlik 
kool. Kool loodi 2013.aastal. Loojateks on emad-isad, kellel kas juba kooliealised 
või kohe koolikohustusikka jõudvad lapsed. Lapsevanemate soov on pakkuda 
lastele ja ka iseendile võimalust käia koolis, mis on nii inspireeriv, et sinna minek 
on rõõmsa meele, huvi, avatuse ja seiklusliku meelega. 
Kool on algselt planeeritud väikesena (ca 10-12 õpilast). Selline suurus võimaldab 
rakendada individuaalset lähenemist, mis tähendab, et õppetöö suund lähtub 
lapse konkreetsest isikust, tema inspiratsioonist ja loomulikust huvist. 

12:30-13:30 Lõuna kohvik-restoranis Suur Muna (https://suurmuna.ee/) 

14:00-15:30 Võru Gümnaasium (https://www.voru.edu.ee/index.php/et/) 
Kontakt: Direktor Karmo Kurvits, karmo.kurvits@voru.edu.ee, tel. 5898 5101 

Võru linnas tegutsev riigigümnaasium, mis alustas õppetööga 01.09.2015. 
Koolis õpivad 10.-12.klassi õpilased, kellel on võimalik valida kolme õppesuuna 
vahel: reaal-, loodus- ja humanitaarsuund. Õppetöö on korraldatud 
perioodsüsteemis 75-minutiliste tundidega. Mitmeid huvitavaid valikaineid on 
võimalik õppida ülekoolilistel valikainete nädalatel, mis muudab kooli õppetöö 
korralduse üheks kaasaegsemaks ja põnevamaks Eestis. "Hea kooli edendaja" ja 
"Väärtuskasvatuse kool" märgis. 

15:45-16:45 Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja mööblitöötlemise 
kompetentsikeskus TSENTER (https://tsenter.ee/) 
Kontakt: Alustava ettevõtluse konsultant Kaido Mäesalu, kaido@tsenter.ee 

TSENTER on avalikku sektorit, puidutöötlemise ja mööblitootmise ettevõtteid, 
haridus- ning teadus- ja arendusasutusi, teiste sektorite ettevõtteid ühendav 
võrgustik, mis omab parimaid teadmisi ja oskusi materjalides, tehnoloogiates, 
tootmise juhtimise ja tootearenduse valdkonnas. 
Kompetentsikeskuse tegevus on suunatud puidu vääristusastme suurendamiseks 
ning oskusteabe pakkumiseks, et luua tingimused ettevõtete innovatsiooniks ja 
rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks. 

17:00 Check-in Kubija hotell-loodusspaasse (https://www.kubija.ee/) 
Ööbimine kahestes tubades. Kõikides tubades on olemas hommikumantlid, sussid 
ning föön. 

17:30-19:00 Õhtusöök Kubija hotell-loodusspaa restoranis. 
Restoran on avatud kuni 22:00 

19:00-22:00 Spaa- ja saunamõnud  
Spaa avatud kuni 22:00 
NB! Spaa- ja saunakeskuses on kummitallaga spaaplätude kandmine kohustuslik! 
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Reede, 25.september 2020 

07:30-08:30 Hommikusöök ja check-out 

09:00-10:30 Rosma Johannese kool ja lasteaed (https://rosmakool.ee/) 
Kontakt: Tegevjuht Liisa Maasik, liisa.maasik@rosmakool.ee, tel. 55602169 

Johannese Kool ja Lasteaed on 1989.aastal kodanikualgatusena rajatud 
üldhariduskool ja lasteaed, mis asub Eesti hariduse suurkuju Johannes Käisi 
sünnipaigas Põlva külje all Rosmal. 
Kooli ja lasteaia õppekava on riiklikult tunnustatud ja tugineb 
waldorfpedagoogikale. Koolis õpib ligikaudu 100 õpilast, klassid on väikesed ja 
kodused, lähenemine individuaalne. Lasteaias toimetab 2 pererühma, mis 
mahutavad kokku 36 last. Lapsed tulevad igapäevaselt Rosmale nii Põlvast kui 
kaugemalt. 

10:45-12:20 Põlva Gümnaasium (http://pg.edu.ee/) 
Kontakt: Direktor Alo Savi, alo.savi@pg.edu.ee, tel. 5688 8431 

Põlva linnas tegutsev riigigümnaasium, mis alustas õppetööga 01.09.2016. 
Kool pakub võimalust omandada õpilaste huvidest tulenev, tänapäevane, 
ühiskonna vajadustele vastav haridus. Gümnaasiumis on viis õppesuunda: 
kultuuri-, loodus-, reaal-, sotsiaal- ja üldsuund. Valikkursusi on võimalik valida 67 
kursuse hulgast, nendest 15 pakutakse koostöös piirkonna kutsekoolide ja teiste 
riigigümnaasiumidega. 
09.01.2017 avati Põlva gümnaasiumi uus hoone, mis on Eesti esimene 
liginullenergia koolimaja – selle rajamisel on pööratud erakordselt suurt 
tähelepanu energiasäästlikkusele. 

12:30-13:30 Lõuna restoranis La Storia (https://www.puhkaeestis.ee/et/restoran-la-storia) 

14:00-15:30 Mooste Mõisakool (http://www.mooste.edu.ee/) 
Kontakt: Direktor Ave Kikas, ave@mooste.edu.ee, tel. 5237322 

Mooste mõisakool on Ettevõtliku kooli haridusprogrammi liige alates 2017.aastast. 
Kool tegutseb Mooste mõisa peahoones. 
Mooste koolilugu ulatub 1766.aastasse, kui mõisas jagati teadmisi peamiselt 
lähiringkonna lastele. Vahepeal tegutses kool lähedalasuvas külas, ent kolis peale 
maareformi taas mõisa. Mooste Põhikoolis hinnatakse traditsioone ja püütakse 
lapsi arendada nii teaduse uusimate saavutuste abil kui ka armastuse kaudu 
muusika, kunsti ja käsitöö vastu. Mõisakompleksis tegutseb ka rahvamuusikakool. 

ca. 16:30 Tagasi Jõgeval 

Lisainformatsioon: 

Sandra Blauberg (Saviauk) 
Turundus- ja arendusjuht/ 
PATEE projektijuht 
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 
Tel. 5866 0146 
E-post: sandra@jaek.ee 

Marve Millend 
Ettevõtluskonsultant ja noorte 
ettevõtlikkuse koordinaator 
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 
Tel. 521 0431 
E-post: marve@jaek.ee 

 
Õppereisi kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ 
tegevuse  5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ raames. 
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