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4.-9. klass
1.-5. oktoober 2018
Are Kooli majandusnädal
Õpilastele 4.-9. klassini toimusid majandustunnid ja erinevad loengudtöötoad.
II kooliastme õpilased tegelesid majandusmõistetega maakonna tasemel
– uuriti erinevaid maakondi, maavarasid, võrreldi ressursse, tehti pitsat,
loodi kodukanti oma restorani, võrreldi individuaal- ja liinitootmist ning
tegeleti kasumi ja palgaressurssidega. Õpilastele rääkis väga
kaasahaaravalt kodukandi ettevõtja Kersti Kullimaa, kes näitas pilte oma
tehtud erinevatest uhketest tortidest ja rääkis oma teisest ammusest
hobist, mis praeguseks juba ennast ära tasub – afropatside tegemisest.
7.-9. klassi õpilased kuulasid Dmitri Burašini videoloengut “Kuidas
saada ettevõtjaks”, tutvusid erinevate heade ettevõtjate edulugudega,
arutlesid nendel teemadel ning püüdsid ka ise huvitavaid tooteid välja
mõelda ning neid reklaamida. III kooliastme õpilased said kuulata
Swedbank´i loengut pangandusest ja ettevõtlusest. Huvitavad ja hariva
sisuga olid ka Töötukassa ja Rajaleidja karjäärinõustajate ettekanded
ning rühmatööd. Majandusnädal sai tüdrukutel kokku võetud
külaskäiguga kosmeetik Kati Pärna juurde. Poisid said samal ajal
tuletõrje autol ronida ja kuulata Are Vabatahtlike Tuletõrjujate
tegemistest Jaanus Välba suust.

TEGEVUSE
LÜHIKOKKUVÕTE
MEEDIASSE
max 1000 tähemärki koos
tühikutega

aitasid. Lapsed said koolitundidele vaheldust ning kindlasti oskavad
ettevõtjaid teistmoodi pilguga vaadata ja oma tulevikku selles vallas
planeerida.
4.-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.
https://www.are.edu.ee/majadusnadal-2018-are-koolis/
https://parnu.postimees.ee/6424568/are-kooli-opilased-tutvusidettevotlusega

KOOSTÖÖPARTNERID

Koolivälised partnerid:
1. Kersti Kullimaa, kohalik ettevõtja, viis läbi külalistunnid
2. Kati Pärna, kohalik ettevõtja, kosmeetik, viis läbi külalistunnid
oma ettevõttes
3. Jaanus Välba, Are Vabatahtlik Tuletõrje Selts, viis läbi
külalistunnid oma asutuses
4. Laura Aus, Swdbank, loeng ja töötoa läbiviija koolis
5. Rajaleidja töötoad koolis
6. Karjäärinõustajad koolis
7. Haldi Rae, Töötukassa loeng ja rühmatööd koolis
8. Viivika Vilja, inspiratsioonipäev Strandis
9. JA Eesti, üleeestiline majandusviktoriin

TEGEVUSES OSALENUD
ÕPILASTE ROLLID
TEGEVUSE TULEMUSED
JA MÕJU

Õpilased osalesid loengutes, töötubades, kohtumistel. Tegid rühmatöid,
arutlusi, täitsid töölehti, õppisid ja kuulasid.
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. Osalejaid 60
õpilase ringis iga päev.

SOOVITUSED
Viited illustreerivale
materjalile

Kui saaks rahastust, siis sooviks väljasõite ettevõtetesse, et õpilased
saaks aimu erinevatest töökohtadest ja erialadest.
https://www.are.edu.ee/4479-2/
https://www.are.edu.ee/majadusnadal-2018-are-koolis/
https://www.facebook.com/144519619480444/videos/23445033408994
6/
https://areviiendikud.blogspot.com/2018/10/meie-klassi-poisidinspiratsioonipaeval.html

https://www.facebook.com/144519619480444/photos/a.29959246
7306491/299592490639822/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/Are-Kool144519619480444/photos/?tab=album&album_id=299592467306491&
__xts__%5B0%5D=68.ARDHlVHSY9GXfp9KwtbOvTjOs0qonAEVPDYZb6bqmzF_gChrLIL2ZlZq6mmW_6U6yP6EudEIAO
RpMxM1qX3akIV8JiKezHySxGySDPgfYRsZEfFktgUNvJMJCFhhgqmAKc4qT4EFhJrq8aRO_gGrUNTfQ08GLWbhcVNn2
LjJStZX9vfnQfGXu2CWF--lI2PU9B2f9Sou91OMLU854ViXQe5a3S_lVr-YAdaW9KM-7W1XbEXTt99oKL9KCU-ammEwgiTAuVq4A2lZh0h67DzfYoc1ssE-

6i1oTjdPxa2JP_ZgB1fqGvmtUrS1pNqo-v8qkAvKMuIJCkz7RksGAphdF45xzNau0JLpwaeKmjpn21KFXstf3Y5CF6mOjFSkzKTIW5aLpMWb
upyWWMPR4THk8aaZU5oH0P90Dzs622fidhar7CTW87e8DrgSXvhnZEriWbEMdZVEpbPg&__tn__=-UC-R
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