PROJEKT - Õpilasomavalitsuste tegevuse toetamine - "Praktilised sammud ÕOV
demokratiseerimisprotsessis"
Eesmärk: Projekti eesmärk on läbi ÕOV eestvedajate arendamise Eesti ÕOV tegevuse
aktiviseerimine ning töö tõhustamine.
Alaeesmärgid:
- Projekti lõpuks on koolituse läbinud ja praktilised iseseisvad tööd teostanud 40 Pärnu- ja
Viljandimaa õppeasutuste esindajat ning koostööpartnerit.
- Koolitatud on 10 pilootkooli Pärnumaalt ja Viljandimaalt, kes projekti käigus ja lõppedes jagavad
saadud teadmisi ja kogemusi teistele õppeasutustele.
- Toimunud on Eesti erinevate piirkondade õppeasutuste esindajatele ja koostööpartneritele konverents
- foorum, mis on suunatud eelkõige teadmiste ja kogemuste jagamisele ning koostöövõrgustiku
loomisele
- Tutvustatud on osapooltele "OMA RIIGI" kui ÕOV alternatiivse võimaluse, ideed ja põhimõtteid
- Sõlmitud on "Avatud koostööleping" jätkuvat koostööd soovivate ÕOV vahel, mis on aluseks
erinevate piirkondade ÕOV edasisele koostööle ja kogemuste vahetamisele.

Projekti ajaline järjestus
1. 1.11.2009 - 15.01.2010 Projekti ettevalmistamine - projekti koostamine, ajalise- ja sisulise plaani
koostamine, projektiga seonduvate ohtude ja võimaluste hindamine, osapoolte teavitamine,
kokkulepete sõlmimine lektoritega, teenuste osutajatega (transport, toitlustamine). 1. mooduli
ettevalmistamine ja töö korraldamine.
2. 20.01.2010 - 1. koolitusmoodul ÕOV liidritele ja koostööparneritele (koolitusmoodulite täpsem sisu
- ja korralduse kirjeldus Lisa 3)
"Liidri roll ja kompetentsid. Meeskonnatöö ja koostöö"
"ÕOV roll ja võimalused õppesutuses".
3. 15.02.2010 - 19.02.2010 - Kodutööde esitamine ja tagasisidestamine
4. 03.03.2010 - 2. koolitusmoodul ÕOV liidritele ja juhendajatele
"Kodanik – riik. Kodanike õigused ja kohustused. Heakodanlik käitumine"
"Väärtused ühiskonnas, koolis, sõpruskondades. Õpilaste õigused ja kohustused"
5. 22.03.2010 - 26.03.2010 -Kodutööde esitamine ja tagasisidestamine
6. 14.04. 2010 - 3. koolitusmoodul ÕOV liidritele ja juhendajatele
„EV seadusandlus ja õiguslik regulatsioon”
„Kooli- ja ÕOV tööd reguleeriv seadusandlus”
„Õpilasreeglid ja kooli kodukord – ÕOV roll nende välja töötamisel ja rakendamisel”
„ÕOV võimalused õpilaste ja kooli töötajate tunnustamisel”
7. 26.04.2010 - 30.04.2010 - Kodutööde esitamine ja tagasisidestamine
8. 7.05.2010 - Konverents - foorum Eesti erinevatele õppeasutustele (Sisu kirjeldus Lisa 3)
"Praktilised sammud ÕOV demokratiseerimisprotsessis"
Kuna kõigile õppeasutustele ei suudeta selle projekti raames osalemise võimalust pakkuda, toimub
konverentsil osalemine kutsetega - jälgitakse printsiipi, et esindatud oleksid erinevad maakonnad, kes
oleksid saadud info edasikandjateks ja edastajateks oma maakonnas.
9. 10.05.2010 -13.05.2010 Projekti kokkuvõte, analüüs ja hindamine, edasiste tegevuste kavandamine.

Projektis osalevad pilootkoolid:
Pärnumaa: Pärnu Hansagümnaasium, Pärnu - Jaagupi Gümnaasium, Kilingi – Nõmme
Gümnaasium, Jõõpre Põhikool, Surju Põhikool
Viljandimaa: Viljandi Maagümnaasium, Suure – Jaani Gümnaasium, Kalmetu Põhikool,
Raudna Põhikool, Sürgavere Põhikool

Koolitusmoodulite ajaline plaan
Teema
1. MOODUL
Osalejad:
Pärnu- ja
Viljandi-maa
10 õppeasutuse ÕOV
liidrid,
huvijuhid,
KOV
haridus- ja
noorsoo-töö
nõunikud
(40 osalejat)

Liidri roll
ja omadused

Alateemad

Aeg

Liidri roll ja
kompetentsid.
Meeskonnatöö ja
koostöö.

9.30 –
11.30

KOHVIPAUS

11.30–
11.45

Parima praktika
tutvustamine
„OMA RIIGI”
näitel

Tegevuskoht
Surju
Põhikool

Loengud
„Liidri roll ja kompetentsid”
„Meeskonnatöö ja koostöö”

11.4513.15

Parima praktika
tutvustamine: „Erinevate
huvipoolte kaasamise
võimalustest ÕOV
tegevusse. Liidri roll ja
ülesanded ÕOV töö
koordineerimisel OMA
RIIGI näitel”

Õpikojad:
„ÕOV roll ja
võimalused
õppeasutuses”

13.1515.00

Õpikodades toimuvad
rühmatööd ja arutelud
teemadel:
„ÕOV roll koolis, kooli
juhtimises ja
arendustegevuses osalemise
võimalused”
Õpikodade töö esitlus

LÕUNA

15.0015.30

20.01.2010

Unistuste kool

2. MOODUL
Osalejad:
Pärnu- ja
Viljandi-maa
10 õppeasutuse ÕOV
liidrid,
huvijuhid,

Tegevused

Kodaniku- Kodanik – riik.
riik
Kodanike õigused
ja kohustused.
Heakodanlik
käitumine.
Väärtused
ühiskonnas,
koolis,

Ühisüritus:
Fantaasiavõistlus „Unistuste
kool”

15.3017.30
9.30 –
11.30

Sürgavere PK

Loengud
„Kodanik – riik. Kodanike
õigused ja kohustused.
Heakodanlik käitumine.
Väärtused ühiskonnas, koolis
ja sõpruskondades”

sõpruskondades.

KOV
haridus- ja
noorsoo-töö
nõunikud
(40 osalejat)

KOHVIPAUS

11.30–
11.45

03.03.2010

Parima praktika
tutvustamine
„OMA RIIGI”
näitel

3. MOODUL
Osalejad:
Pärnu- ja
Viljandi-maa
10 õppeasutuse ÕOV
liidrid,
huvijuhid,
KOV
haridus- ja
noorsoo-töö
nõunikud
(40 osalejat)
14.04. 2010

Seadusandlus ja
õiguslik
regulatsioon

11.4513.15

Õpikojad:
„Väärtused
koolis”.

13.1515.00

LÕUNA

15.0015.30

21. sajandi
õpilane

15.3017.30

EV seadusandlus.
Kooli- ja ÕOV
tööd reguleeriv
seadusandlus.

9.30 –
11.30

KOHVIPAUS

Parima praktika
tutvustamine: „OMA RIIK ja
kodanikud”.

Õpikodades toimuvad
rühmatööd ja arutelud
teemadel:
„Väärtused koolis. Õpilased
kooli väärtuste kandjatena.
Õpilaste õigused ja
kohustused”.
Õpikodade töö esitlus

Ühisüritus: lühilavastused
„21. sajandi õpilane …”
P. Jaagupi
G

Loengud
„EV seadusandlus ja
õiguslik regulatsioon”
„Kooli- ja ÕOV tööd
reguleeriv seadusandlus”

11.30–
11.45

Parima praktika
tutvustamine
„OMA RIIGI”
näitel

11.4513.15

Parima praktika
tutvustamine: „OMA RIIGI
seadusandlus”

Õpikojad:
„Õpilasreeglid ja
kooli kodukord –

13.1515.00

Õpikodades toimuvad
rühmatööd ja arutelud
teemadel: „Õpilasreeglid ja

ÕOV roll nende
välja töötamisel ja
rakendamisel.
Tunnustussüsteem”

kooli kodukord – ÕOV roll
nende välja töötamisel ja
rakendamisel”
„ÕOV võimalused õpilaste ja
kooli töötajate
tunnustamisel”
Õpikodade töö esitlus

LÕUNA

15.0015.30

Ühisüritus:
Lõpupidu

15.3017.30
Konverents –
foorum
Osalejad
(kutsetega):

Eesti
erinevate
piirkondade
õppe-asutuse
ÕOV liidrid,
huvijuhid,
KOV
haridus- ja
noorsoo-töö
nõunikud,
noortekeskuste
juhid.
(90 osalejat)
7.05.2010

Teema
"Praktilised
sammud
ÕOV
demokrati
-seerimisprotsessis"

„ÕOV – partner
õppeasutuse
arendustegevuses
” „ÕOV roll ja
võimalused”

9.30 –
11.30

KOHVIPAUS

11.30–
11.45

Õpikojad: „ÕOV
tulevik …”

11.4514.45

LÕUNA

14.4515.30

ÕOV vahelise
15.30„Koostöölepingu” 16.15
tutvustamine ja
allkirjastamine

Konverentsi
lõpetamine

16.15

Viljandimaa,
…….
kool

Ettekanded koolitusel
osalenud koolidelt,
koolijuhtidelt, noorsootöö
spetsialistidelt, ÕOVL
esindajatelt.

Õpikodades toimuvad
rühmatööd ja arutelud
teemadel:
„ÕOV tulevik, kuidas edasi
…?!”
Õpikodade töö esitlus

