Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestiline edulugude konkurss „Õppimine on põnev!“
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EDULOO PEALKIRI
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SEOS ÕPPETÖÖGA

Pärnu
Nimi: Pärnu-Jaagupi Põhikool
Koduleht: https://www.pjkool.ee/
Nimi: Aile Jaansalu
Amet: haridustehnoloog/arvutiõpetaja
E-post:
Nimi: Aile Jaansalu, Aino Siniväli, Helen Mitt, Urve Indermitte, Anett
Mölder, Liia Kruusmann, Diana Veeris.
Amet: haridustehnoloog/arvutiõpetaja, inglise keele õpetaja,
matemaatika õpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja, abiõpetaja,
väikeklassi õpetaja, logopeed.
E-post: aile.jaansalu@pjkool.ee, aino.sinivali@pjkool.ee,
helen.mitt@pjkool.ee, urve.indermitte@pjkool.ee,
anett.molder@pjkool.ee, liia.kruusmann@pjkool.ee,
diana.veeris@pjkool.ee
1.-3.- klass ja 4.-7. klass
1.06.2018-1.06.2018
Ettevõtluspäev
Selle tegevusega soovisime tõsta õpilaste teadlikkust äsja ühinenud
koduvalla kaugemate ettevõtete kohta, anda neile ettekujutus
erinevatest töövõimalustest ning juhtida nende tähelepanu sellele,
mida on oluline koolist kaasa võtta nendes ettevõtetes töötades.
Lisandväärtusena soovisime alustada koostööd uute ettevõtetega meie
kooli ettevõtlusõppe arendamiseks.
Meie ettevõtluspäev arendas eelkõige lastes erinevaid üldpädevusi,
mille arendamine on kõigi üheks eesmärgiks. Suurenes õpilaste
ettevõtluspädevus läbi erinevate ettevõtlusvormidega tutvustamise.
Suurenes õpilaste sotsiaalne ja suhtluspädevus, kuna ettevõtteid
külastati ja grupitöid tehti erinevas vanuses sega gruppides.
Arendasime õpilaste õpipädevusi, kuna õpilased pidid koguma
informatsiooni teiste meetoditega kui seda tehakse ainetundides.
Arendasime õpilaste digipädevust läbi grupitööde tulemi, mis valmis
kasutades tahvelarvuteid ning erinevaid rakendusi.
Meie lugu on innovaatiline kuna kogu päev oli ülesse ehitatud
koostööoskusele. Igale grupi liikmele oli antud ülesanne ning päeva
lõpus oli vaja esitada konkreetne tulemus ehk esitlus ettevõtete kohta.
See tagas selle, et iga grupi liige andis oma panuse ning pidi võtma
kõigi ees vastutuse selle tulemuse näitamisel. Lisaks oli meie
ettevõtluspäeval palju koostööpartnereid ettevõtete näol ning
tegevustesse olid partneritena kaasatud nii lapsevanemad kui ka oma
kooli õpilane.
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1.06.2018 toimus Pärnu-Jaagupi Põhikoolis ettevõtluspäev. 1.-3.
klassile toimusid õpitoad koolimajas, millele järgnes ettevõtete
külastus Pärnu-Jaagupis. Esimese kooliastme õpilased osalesid
droonide, patside ja tekstiili õpitubades. Pärastlõunal külastasid
klassid kohalikku lilleäri kasvuhooneid ning õmblustsehhi.
4.-7. klass käisid tutvumas Vändras asuvate ettevõtetega. Kokku
külastati kahe tunni jooksul kuute erinevat ettevõtet tootmisest
toitlustamiseni. Õppetöö toimus sega rühmades ning gruppide
ülesanne oli külastuste käigus koguda piisavalt informatsiooni, et
päeva teisel poolel luua ühest külastatud ettevõttest presentatsioon.
Ettekandeid esitati ja kuulati üheskoos päeva teises pooles.
Meediakajastus üritusest meie kooli kodulehel: https://www.pjkool.ee/
Pilte ettevõtluspäevast ja valminud tutvustusi külastatud ettevõtetest
saab vaadata SIIT.
Ürituse eestvedajateks oli meie kooli õpetajatest koosnev väike
õpikogukond. Selles rühmas töötati välja päevaplaan, koostati
õppematerjalid, leiti kõik välised koostööpartnerid ning sõlmiti
vajalikud kokkulepped õppekäikude toimumiseks, leiti õpitubade
läbiviijad ning lahendati suure hulga õpilaste väljaspool kooli
õppimisega kaasnevad logistilised mured. Välisteks
koostööpartneriteks olid Põhja-Pärnumaal tegutsevad ettevõtted, kes
võtsid sellel päeval vastu meie õpilaste gruppe. Lapsevanemad, kes
korraldasid esimeses kooliastmes patside töötuba. Viimase klassi
õpilane, kes jagas noorematele teadmisi ja inspiratsiooni seoses
droonide ja nende ehitamisega.
1. OÜ Valley, vaipade valmistamine - õppekäigu vastuvõtja
2. MS Balti Trafo OÜ, transformaatorite valmistmaine - õppekäigu
vastuvõtja
3. Vändra pitsa, perefirma - õppekäigu vastuvõtja
4. Waco HV OÜ, autokaupade müük - õppekäigu vastuvõtja
5. OÜ WenTextil, istmekatete tootmine - õppekäigu vastuvõtja
6. LSAB Vändra AS, puidu-ja metallitööstuse tööriista lahendused õppekäigu vastuvõtja
7. Clivia Tootmise OÜ, õmblusfirma - õppekäigu vastuvõtja
8. Centaurea OÜ, aiandus - õppekäigu vastuvõtja
9. Lapsevanemad Kristel Kodusalu ja Janika Busch-Vaher – õpitubade
läbiviijad.
10. Õpilane Endrik Allen Saagim – õpitoa läbiviija.
Õpilased andsid tagasisidest päeva ülesandeid koostanud õpetajatele
ning tänu sellele saime koostada selgemad töölehed. Õpilased pidid
ise oma päeva tegevused planeerima nii, et nad jõuavad etteantud
ajaks valmis. Õpilastel olid rollid fotograaf, intervjueerija, esitluse
koostaja, esitleja, grupi juht, orienteeruja. Droonide õpitoa ühe
läbiviijana tegutses meie kooli õpilane, kes sellel aastal ehitas omale
loovtöö raames ise drooni ning õpitoa käigus tutvustas seda ning
rääkis droonidega seotud harrastustegevustest, mis on hetkel maailmas
populaarsed.
Ettevõtluspäeva raames saavutasime seatud eesmärgid. Õpilased
tutvusid erinevate ettevõtlusvormidega ja koduvallas asuvate
töökohtadega. Õpilased uurisid, kus saavad ettevõtted oma tooraine,
kuidas valmib toode, kes on peamised kliendid, milliseid teadmisi on
vaja töötamaks nendes ettevõtetes. Õpilased said harjutada töötamist
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gruppides ja aja juhtimist, kogusid informatsiooni vahetult
ümbritsevast keskkonnast ning intervjueerimise teel ning töötlesid
kogutud info teistele mõistetavaks esitluseks.
Ettevõtluspäeval osales 130 õpilast 1.-7. klassini.
Kindlasti soovitan koolidele, kes ei ole veel koostööd kohalike
ettevõtetega koostööd alustanud, seda teha. Ettevõtted on hea meelega
SOOVITUSED
nõus õpilasi vastu võtma ja oma teadmisi jagama. Kindlasti soovitan
veel võtta aja ja päeva kaks uuesti firmadele üle helistada ja veenduda,
et olete oodatud. Meie projekti puhul olime ühenduses nädalapäevad
enne üritust ning see tekitas veidi segadust.
Pilte ettevõtluspäevast ja valminud tutvustusi külastatud ettevõtetest
Viited illustreerivale
saab vaadata SIIT.
materjalile
Mina, Aile Jaansalu, nõustun antud eduloo ja kaasa saadetud lisamaterjali avaldamisega „Ettevõtliku
kooli“ koduleheküljel www.evkool.ee ja teistes kommunikatsioonikanalites.
Täidetud vorm saata meiliaadressile ettevotlikkool@gmail.com. Kirja pealkirjaks lisada MAAKOND:
ÕPPEASUTUSE NIMI. Edulugu loetakse saadetuks, kui saate vastavasisulise vastuskirja.
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