Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestiline edulugude konkurss
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KLASS/VANUSERÜHM

1.-9.klass

TEGEVUSE ALGUS- JA
LÕPPKUUPÄEV

7.-11.oktoober 2019

EDULOO PEALKIRI
Are Kooli majandusnädal

TEGEVUSE EESMÄRGID JA
SEOS ÕPPETÖÖGA

1.-2.klass arutles elukutsete valikust ning kõik algklassid panid oma
tulevase elukutse paberile. 3.-9.klass õppis nädala jooksul
ainetundides kooliastmeti majanduse ja ettevõtluse aluseid, tehti
rühmatöid, mõeldi, arutleti, planeeriti. Räägiti karjäärist, mida elus
teha ja kuidas edasi jõuda. Selgema pildi saamiseks kohtuti kohalike
ettevõtjatega, Töötukassa inimestega, karjäärispetsialistidega. 7.9.klassile korraldas JA Eesti majanduslalase simulatsioonimängu.
Kõik klassid käisid õppekäigul Pärnumaa ettevõtetes.

TEGEVUSE
LÜHIKOKKUVÕTE
MEEDIASSE

Viie päeva jooksul toimusid erinevad üritused, tunnid, väljasõidud.
Algklassidest 1. Ja 2. klass külastasid osaühingu Hellar ja Pojad OÜ

max 1000 tähemärki koos
tühikutega

kõrsikutsehhi P.-Jaagupis. 3. ja 4. klass kuulasid 5 päeva jooksul lugu
raamatust “Raul ja tema sõbrad” – tehti jäätist, müüdi neid, harjutati
koostööd, teeniti raha ja ehitati endale panka. Kolmapäeval külastas
tundi ettevõtja Kersti Kullimaa, kes rääkis suussulavatest tortidest ja
patside punumisest. Nädala jooksul joonistasid algklasside õpilased
oma tuleviku ametit, millest tuli kena näitus. Populaarsemad elukutsed
olid õpetaja, juuksur, juutuuber ja jalgpallur.
5.-6. klass said ettekujutuse linnaosade ülesehitusest – asustasime
linnapiirkondi, lõime tühja majja ühe ettevõtte, tegime kastivabrikut.
Külaliseks ühes tunnis oli Keskkonnaametist vee peaspetsialist Elina
Leiner, kes rääkis vee puhtusest, vett säästvast majandamisest jms.
Külaskäigu said viiendikud kosmeetik Kati Pärna juurde ja 5.kl. käis
vaatamas millega tegelevad Are Vabatahtlikud tuletõrjujad.
7.-9. klassi õpilastele käisid tunde andmas mitmed esinejad.
Esmaspäeval mängisid JA-Eesti koolitajad kolme tunni jooksul
majandusmängu “Raha rändab.“ Teisipäeval käisid kõik Pärnus
inspiratioonipäeval, kus jagati aasta ettevõtlusauhindu ja nomineeritud
oli ka Are Kooli edulood. Kõik õpilased osalesid kahes
hingelähedasemas töötoas ja andsid selle kohta hiljem ka tagasisidet.
Kolmapäeval said noored osa Rajaleidja töötubadest ja
karjäärinõustamisest. Neljapäeval mängisime mängu “Vali oma
edutee” ja kuulasime Tõnu Mertsina videoloengut “Millest sõltub
minu palk.”
Reedel oli ettevõtete külastamise päev. 3.-4. kl. käisid trükikojas Pajo
Print ja Sindi Muuseumis. 5.-6. klass külastas Skamet OÜ-d ja
Fennobed OÜ-d. Suuremad kuulasid hommikul Tehnopoli noormeeste
loengut säästvast majandusest, Startup´idest ja tervisetehnoloogiast
ning päeva lõpetuseks külastati Sindi linnas paiknevat Fein Elast
OÜd.

KOOSTÖÖPARTNERID

Koolisisesed partnerid, kes olid kaasatud:
1. Klassijuhatajad Aive Annuste, Marge, Mölder, Ülle Tiimus,
Anneli Uibu, Karmen Lepparu, õpetajad Mirjam Liik ja Tiiu
Rätsep- käisid klassidega kaasas õppekäigul väljaspool kooli
2. Marge Mölder, Aive Annuste, Ülle Tiimus- viisid läbi tunni
elukutsete valikust, tähtsusest ning juhendasid algklasse
joonistama oma tulevast elukutset.
3. Direktor Anneli Uibu- oli nõus maksma Ja Eestile
simulatsioonimängu eest.
Koduvälised partnerid:
1. Hellar ja Pojad OÜ, õppekäigu vastuvõtja

2. Pajo AS, Jaanika Linn , õppekäigu vastuvõtja
3. Skamet OÜ, Robert Gololob, õppekäigu vastuvõtja
4. Fein- Elast Estonia OÜ, Urmas Mägi, õppekäigu vastuvõtja
5. Fennobed OÜ, Reet Sild, õppekäigu vastuvõtja
6. Sindi Muuuseum, Aita Puust , õppekäigu vastuvõtja
7. JA Eesti, 2 koolitajat, simulatsioon ,,Raha rändab“
8. Tehnopol, 2 loengupidajad
9. Kati Pärna Iluteenused, õppekäigu vastuvõtja
10. Are Vabatahtlik Tuletõrje, M.Välba, õppekäigi vastuvõtja
11. Pärnu Keskkonnaamet, peaspetsialisti Elina Leiner, loengupidaja
12.OÜ Suhkur ja keerupatsid, Kersti Kullimaa, loengupidaja
13. Pärnumaa karjäärispetsialistid, 4 loengupidajat, mängude
läbiviijad
14. Viivika Vilja, Pärnumaa noorte ettevõtlikuse ja tööhõive
projektijuht, kes toetas tasuta bussisõitude osas ja korraldas
paljude töötubadega inspiratsioonipäeva Starndis
15. Presto ÕÜ, bussifirma

TEGEVUSES OSALENUD
ÕPILASTE ROLLID

Õpilased osalesid loengutes, töötubades, kohtumistel. Tegid
rühmatöid, arutlusi, täitsid töölehti, õppisid ja kuulasid. Nädala lõpuks
andsid kõikide tegevuste kohta tagasiside.

TEGEVUSE TULEMUSED
JA MÕJU

Esiteks toimusid tunnid kooliastmeti, seega osales korraga mitu klassi.
Sai töötada, kuulata, vaadata koos teiste klassi õpilastega, teha
koostööd. Samm lähemale selgusele, kelleks saada, mida selleks vaja
on teha, kuidas oma firmat luua, selle raskused ja rõõmud. Käidi
õppekäikudel väljaspool kooli ja kuulati külalisesinejaid koolis.
Osales kogu koolipere. Tundide arvu vaata lisatud tunniplaanist.

SOOVITUSED

Viited illustreerivale
materjalile

Jätkuvalt oleks tore saada rahastust, et
korraldada väljasõite ettevõtetesse, et õpilased saaks aimu erinevatest
töökohtadest ja erialadest. Üksi on raske kõike seda teha, tore kui
oleks paar-kolm inimest, kes võtaks selle vedamise enda kanda.
Jõudu järgmistele tegijatele! Meile, Marju Sepale ja Leelo Lsikule,
jäi see õppeaasta selles ettevõtmises viimaseks.
https://www.are.edu.ee/majandusnadala-tunniplaan/
https://www.are.edu.ee/ettevotlusnadal-are-koolis-2/
https://www.are.edu.ee/majandusnadal-are-koolis/
https://parnu.postimees.ee/6801976/are-koolis-peeti-ettevotlusnadalat

Mina, Marju Sepp, nõustun antud eduloo ja kaasa saadetud lisamaterjali avaldamisega „Ettevõtliku
kooli“ koduleheküljel www.evkool.ee ja teistes kommunikatsioonikanalites.

