


▪ 1888  - 1906 Eesti Aleksandri Linnakool 

▪ 1914 Eesti Aleksandri Kõrgem Põllumajanduskool 

▪ 1920 – Kool toodi Kõo mõisast üle Olustverre. Kooli 
üldterritoorium sh. õppetalu oli 522,76 ha.

▪ Kool on erinevate nimede all tegutsenud tänaseni

▪ 1993 – Loodi Olustvere Põhikool 

▪ 1994 – Likvideeriti Olustvere sohvoos 1995  - 1997 –
algas kooli rahvusvaheline koostöö PHARE projekti 
raames



▪ 1999  - Kool toodi 
Põllumajandusministeeriumi alluvusest üle 
Haridusministeeriumi alluvusse

▪ 2000 – Kooli nimeks sai Olustvere Teenindus-
ja Maamajanduskool 

▪ 2006 – Liideti kooliga endine Õisu 
Toiduainete Töötlemise Kool (aasta hiljem 
toodi üle Olustverre, Õisu õppekoht suleti) 







Ela looduses ja loodusega

• Toit
• Tooraine toiduks

• Tööstus
• Töötlemine
• Valmistamine
• Serveerimine

• Kohalikud materjalid
tootmisele

• Tööstus
• Töötlemine
• Energiakandjad 

• Miljöö
• Keskkond

• Turism, vaba aja 

veetmine 

• Maamajandus- ja -

turism

• Kultuuriturism 

• Väikeloomad

Toit kui hea tervise ja 
enesetunde alus

Hoidev suhtumine 
ümbritsevasse keskkonda 
ja loodusesse, energiasse 

ja heaolusse 

Аktiivsus, rekreatsioon, 
keskkonnahoidlik suhtumine 
ümbritsevasse 

Ettevõtlusõpe



▪ Õppijate praktiliseks väljaõppeks:
▪ põllumajanduse õppekavarühmale  õppetalu –

haritavat maad ca 740 ha, kasvatatakse teravilja, 
rapsi, kartulit, mesila) 

▪ Turismi ja käsitöö õppekavarühmale mõisakompleks 
(töökojad: keraamika, klaasi, leiva-, mee-, 
tekstiilikoda, 2022 lisandub puidukoda) 

▪ Toiduainete töötlemise ja koka õppekavarühmadele 
õppetööstus ja söökla (jook, liha, piim, pagar, 
pakutakse ka tootearendusteenust ettevõtjatele)
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ÕPPIJATE VANUS (%)
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▪ Põllundus- ja loomakasvatus 

▪ Toiduainete töötlemine

▪ Reisimine- turism ja vaba aja veetmine

▪ Majutamine ja toitlustamine

▪ Sekretäri- ja kontoritöö

▪ Majandusarvestus ja maksundus

▪ Käsitöö 



TÄIEND- JA ÜMBERÕPE
Osalejate arv Rahaline maht
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RAHVUSVAHELISTE SUHETE EESMÄRGID
▪ rahvusvaheliste suhete arendamine, et:

▪ anda võimalus õpilastele praktiseerimiseks välisriigis

▪ anda võimalus töötajatele stažeerimiseks välisriigis

▪ aidata kaasa läbi õpirännete töötajate ja õpilaste enesearengule

▪ aidata kaasa õppetöö ja organisatsiooni arengule osaledes erinevates koostööprojektides

▪ õppekavarühmade vajadusi arvestavate õpilaste õpirännete korraldamine ja läbiviimine toetades 
õppija individuaalset arengut ja toimetulekut multikultuurses keskkonnas ja tööturul lähtudes 
põhimõttest: kõikidel õppijatel on võimalus kandideerida õpirändel osalemiseks

▪ töötajate vajadusi arvestatavate õpirännete korraldamine ja läbiviimine lähtudes töötaja 
enesearengu ning organisatsiooni arendamise vajadusest

▪ lõimida rahvusvahelisus kooli õppekavade arendamisse ja kooli igapäevatöösse sh. väljast poolt 
Eestit koolitajate kaasamine eesmärgiga kindlustada kooli jätkusuutlik areng läbi rahvusvahelise 
koostöö

▪ kuuluda rahvusvaheliste organisatsioonide, näiteks EUROPEA, ning võrgustike koosseisu ning 
läbi võrgustiku teha koostööd teiste kutseõppeasutuste, kõrgkoolide ning ettevõtetega kooli 
jätkusuutlikkuse tagamiseks



RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

▪ Algas 1990 aastate keskel

▪ Käesoleval ajal 
▪ Suurima mahuga Erasmus+ õpirändeprojektid (alates 2022 ka 

akrediteering) 

▪ Nii vastu võtva kui ka väljasaatva partnerina

▪ Erasmus+ koostööprojektid 

▪ NordPlus

▪ VM arengukoostöö projektid alates 2011 SA Innove/HARNO 
partnerina(Gruusias, Ukrainas)

▪ VM arengukoostöö projektid alates 2013 on kool ka ise taotluse 
esitaja (Gruusia, Ukraina, Valgevene)



RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

▪ EUROPEA võrgustiku liige

▪ Rahvusvaheline noorte künnivõistlus  

▪ Osalemine Pariisis loomamõõtmis- ja veinivõistlusel

▪ Osalemine AgroChallensis (endine AgroOlympics) võistlusel 

▪ Oleme osalenud ka nt. Lätis Vidzeme Tehnoloogia kooli poolt korraldatud 
põllumajandusvõistlusel, Leedus künnivõistlusel

▪ Aktiivne teiste koolide ja ettevõtete esindajate vastuvõtja 



RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ RÕÕMUD -
MURED
▪ Rõõmud:

▪ Täiskasvanud õppijad on enda jaoks avastanud õpiränded sh. ei piirduta 2 nädalaga

▪ Töötajate õpirännete nn. limiit on paari kuuga läbi „müüdud“

▪ Partnerite võrgustik

▪ Mured:

▪ Teatud valdkondades partnerite puudus

▪ Põhikooli järgsed õppijad (keeleoskus, soov minna koos õpetajaga)

▪ Kallinenud majutuse ja lennupiletite hind

▪ Õpirände sisu (partner ei pea kinni kokku lepitust)

▪ Õppijate arusaam õpirände sisust, kuludest jms. 


























