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Pärnu Vanalinna Põhikool
Marje Vaan, direktori asetäitja noorsootöö alal 58133538
Marje Vaan, direktori asetäitja noorsootöö alal 58133538
1.-9.klass - kokku 560 õpilast
6.oktoober 2016
Ettevõtluspäev Pärnu Vanalinna Põhikoolis
Ettevõtluspäeva eesmärk oli, et iga Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilasel oleks võimalus tutvuda vähemalt ühe ettevõtte
või asutusega. Ettevõttes tutvustasid vastuvõtjad erinevate ametimeeste tööd, tootmist või tegevusala. õpilased said
uusi teadmisi Pärnumaa ettevõtete kohta. Õppisid tundma erinevaid elukutseid ja kus antud ametit õppida saab, millised
isikuomadused erinevates ametites kasuks tulevad ja millised õppeaineid süvendatult õppima peab. Ettevõtluspäev
aitas kujundada riiklikus õppekavas olevaid üldpädevusi: kultuuri-ja väärtuspädevust, enesemääratluspädevust,
õpipädevust, tervise ja ohutus tähtsust ja suhtluspädevust.

Tegevuse lühikokkuvõte (Seda ülevaadet kasutame
eduloo esitlemiseks (sotsiaal)meedias. Kui teil on
eduloost meediakajastus, lisage siia viited linkidena)

Pärnu Vanalinna Põhikooli Ettevõtluspäeval külastasid kõik 560 õpilast Pärnumaal asuvat ettevõtet või asutust. Kokku
külastati 18 ettevõtet või asutust. Tutvuti ettevõtte või asutusega, saadi uusi teadmisi selle kohta millised ametimehed ja
elukutsete esindajad seal töötavad, milline on nende töö sisu, kus antud ametit õppida saab, vaadeldi tootmisprotsessi
ja esitati küsimusi.
Artikkel ja pildigalerii ajalehes "Pärnu Postimees" http://parnu.postimees.ee/3868315/galerii-vanalinna-kooli-opilasedkulastasid-ettevotluspaeval-asutusi-ja-ettevotteid

Koostööpartnerid (Kirjeldage, kuidas olid nii koolisisesed
kui ka koolivälised kaasatud). Näide:1. OÜ Sõbralik
partner, õppekäigu vastuvõtja 2. Matemaatika õpetaja,
lõimitud tegevuse väljatöötaja, õpilaste juhendaja.

1.Pernova hariduskeskus - tehnikamaja, Kooli 6b
2.Venuse Bastioni Sepikoda
3.Pajo AS Pärnu mnt 58, Sindi
4.Pomarfin AS Pärnu, Vana-Sauga 38
5.Pärnu Vesi
6.Alice Technic OÜ
7.Wendre AS
8.Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator MTÜ
9.OSHINO Electronics Estonia OÜ
10.Pärnu Uue Kunsti Muuseum
11.Swedpank
12.firma Aknakoda
13.Alpakafarm Ares
14.Pärnu Keskraamatukogu lugemiskoertele lugema

Tegevuses osalenud õpilaste rollid. (Kirjeldage, mida
tegid õpilased, kui suur oli nende panus idee
väljatöötamises ja tegevuse käigus)
Tegevuse tulemus ja mõju. (Kirjeldage, kas püstitatud
eesmärgid saavutati. Mida selle tegevuse elluviimine
muutis? Kas oli ka üllatavaid tulemusi? Kas ja mil määral
arendas see osalejate ettevõtlikkust?)
Soovitused. (Mida soovitaksid inimesele, kes tahaks
proovida sama tegevust ise läbi viia?)
Viited illustreerivale materjalile. Pildi-, audio- ja
videomaterjali lisamiseks kasutage veebipõhiseid
lahendusi (Dropbox, GoogleDrive, Youtube link jms)
Nõustun eduloo ja lisatud materjali avaldamisega
"Ettevõtliku kooli" kodulehel www.evkool.ee ja teistes
kommunikatsioonikanalites

Õpilaste roll oli uusi teadmisi omandada, kaasa mõelda, küsimusi esitada ja rühmatööna kokkuvõte ja tagasiside
koostada.
Ettevõtluspäeva tulemusena said püstitatud eesmärgid täidetud. Õpetajate ja õpilaste tagasiside ettevõtete
külastamisest oli positiivne ja inspireeriv. Selliseid ettevõtluspäevi võiks kooliaastas rohkem olla.

Suur ajaressurssi ja osavat suhtlust nõudev ettevalmistuse periood. Väga positiivne oli asjaolu, et üllatavalt
vastutulelikud olid ettevõtete juhid ja väga professionaalselt läbiviidud õppeekskursioonid.
1.Artikkel ja pildigalerii ajalehes Pärnu Postimees: http://parnu.postimees.ee/3868315/galerii-vanalinna-kooli-opilasedkulastasid-ettevotluspaeval-asutusi-ja-ettevotteid
2. Pildigalerii kooli facebooki lehel:
https://www.facebook.com/pg/vanalinnapk/photos/?tab=album&album_id=1295376717163356
jah

