Järvamaa tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise aruanne 1.10.2015-31.12.2016
Tegevus

Eesmärk

Programm "Ettevõtlik kool"
tutvustus

Järvamaa haridustöötajad teavad, mis on
programm "Ettevõtlik kool" ja miks on see vajalik Programmi tutvustamine KOV-idele, koolijuhtidele ja
koolile, lapsele, lapsevanemale ja kogu
haridustöötajatele.
kogukonnale.

Baaskoolitused koolides MIS?
MIKS? KUIDAS?
(3 täistundi)

Baaskoolituse kaudu tutvustada haridusasutuste
töötajatele, mis vahe on ettevõtlikul õppel ja
ettevõtlusõppel. Teadvustada koostööpartnerite
olemasolu vajadust ja nende rolli õppetöös.

Ettevõtliku õppe rakendamise ja
meetodite koolitus (1 päev)

Tutvustada haridusasutuste töötajatele, kuidas on
läbi ettevõtlikkuse võimalik ainetunde
huvitavamaks muuta ja kuidas siduda õppekava
teemad päriseluga. Selgitada kuidas luua
õpilastele keskkond, kus nad võtavad ise oma
õppimise eest vastutuse. Samuti, kuidas aineid
omavahel lõimida, kuidas teha koostööd
kooliväliste organisatsioonidega ja palju muid
praktilisi oskusi ja vajalikke teadmisi.

Ettevõtliku õppe Standardi koolitus
(1 päev)

Inspiratsioonikoolitused

Elluviimine

Koolituste organiseerimine ja pärast koolitust toetamine/nõustamine.

Väljund oktoober 2015detsember 2016

Õpetaja Õpilane

Kõik Järvamaa koolid on teadlikud Koolijuhtidele programmi
programmist "Ettevõtlik kool".
tutvustamine.

Baaskoolitused on läbiviidud
kõikides Järvamaa koolides, kes on
soovi avaldanud. Haridusasutuste
Kõik Järvamaa koolid, kes soovivad liituda programmiga "Ettevõtlik
töötajad on tutvunud „Ettevõtliku
kool" saavad baaskoolituse. Järvamaal on 22 üldhariduskooli, kus õpib
kooli" mudeli teekonnaga ja teavad,
3269 õpilast (september 2016 seisuga)
millised etapid on esimestest
sammudest kuni jätkusuutliku
„Ettevõtliku kooli" tekkeni.

Tutvustada Standardi loogikat ja selle võimalusi.
Osata rakendada seda süsteemselt ja osata hinnata Koolituste organiseerimine ja pärast koolitust toetamine/nõustamine.
oma edukust, saades konkreetsed juhised mida
jälgida ja mida hinnata.

Pakkuda koolidele toetavaid koolitusi programmi
"Ettevõtlik kool" käivitamisel.

Tulem

Paide Ühisgümnaasium, Väätsa
Põhikool, Koeru Keskkool, RoosnaAlliku Põhikool, Türi
Ühisgümnaasium, Järva-Jaani
Gümnaasium, Peetri Põhikool, Türi
Põhikool

184

Koolituse tulemusena oskab osaleja
muuta õppimist huvitavamaks ja
ettevõtlikumaks, teab kuidas
õppekava teemasid siduda
päriseluga, ja annab lastele rohkem Väätsa Põhikool, Koeru Keskkool,
vastutust. Oskab kasutada
Roosna-Alliku Põhikool, Türi
ettevõtliku õppe õpetamismeetodeid Ühisgümnaasium
ja aineid omavahel lõimida.
Mõistab kuidas edukalt luua
koostööd õppeasutusevälise
organisatsiooniga.

65

Koolituse tulemusena mõistab
osaleja Standardi loogikat.
Oskab hinnata Standardi
valdkondade vastavust ettevõtliku
õppe põhimõtetele.
Oskab üles leida õppeasutuse
tugevad ja nõrgad kohad ning
Väätsa Põhikool
tegutseda nõrgemate kohtade
järeleaitamiseks.
Oskab täita enesehindamise tabelit
vastavalt Standardi teguri
kirjeldustele.
Teab, kuidas kaasata nõustajat ja
millal kaasata välishindajat.
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Harald Lepisk - Inspiratsioonipäev õpilastele, õpetajatele ja
lapsevanematele. Kaido Pajumaa Tahan-Suudan-Teen. Marko
Matvere inspireeriv seminar õpetajatele

Inspiratsioonipäeva tulemusena
mõistavad erinevaid rolle koolielus
Toimus 8
täitvad osapooled, kui oluline osa
inspiratsioonipäeva/seminari
on koostööl hariduselu paremaks
muutmisel.
Laupa Põhikool, Imavere Põhikool,
Järva-Jaani Gümnaasium, Koeru
Keskkool, Ambla Põhikool, Türi
Toimetulekukool, Järvama
Iddede kogumine oma kooli
Kutsehariduskeskus, Paide valla
õpikeskkonna paremaks muutmine.
lasteaed-põhikool, Paide
Ühisgümnaasium, Roosna-Alliku
Põhikool, Aravete Keskkool, Rocca
al Mare Vodja Kool, Nurme kool

Ühistegevused ja õppereisid

Tutvuda teiste maakondade koolide tööga
ettevõtlikkuse edendamise eesmärgil.

Õppereisid Ida- Virumaale.

Nõustamine, info vahendamine

Olla koolidele abiks programmide käivitamisel ja
elluviimisel. Olla erinevate programmide
vahendaja/nõustaja koolidele.

Koolid teavad, mis roll on
Toetada ja nõustada koole ettevõtliku õppe ja ettevõtlusõppe
maakonnas JAK-il. Teevad
rakendamisel. Pakkuda erinevaid abistavaid koolitusi, mänge, tegevusi
ettepanekuid edaspidiseks
jne.
tegevuskava koostamiseks.

354
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513

Ettevõtlusloengud koolides

Ettevõtete külastused

Edulugude kogumine ja
tunnustamine

Õpilasfirmade programmi
tutvustamine, juhendajate leidmine
ja kaardistamine

Võimaldada noortel külastada erinevaid
ettevõtteid, tutvuda seal toimiva igapäevaeluga.
Anda võimalus oma silmaga näha, kuidas toimub
töö tegemine päriselus.
Kokku koguda Järvamaa edulood. Parimaid
tunnustada vabariiklikul Ettevõtliku kooli
edulugude konkursil.

Koeru KK vilistlane Lauri Bobrovski "SirLoin OÜ" ja Albu valla
ettevõtja Valeri Homin "Jäägri Villast" pidasid loengu ettevõtlusest,
ettevõtlikusest ja selle seosest haridusega Valeri Homin.

Albu kooli 24 põhikooli III astme
õpilased said teadmisi koolist
väljaspool "Jäägri Villas". 38 Koeru
Koeru Keskkool ja Albu Põhikool
KK õpilast said motiveeriva ja
õpetliku loengu edaspidiseks eluks
oma kooli ettevõtjast vilistlaselt.

Ettevõtete külastamise kulude hüvitamine. Õppekäikude kokkuvõtete
kogumine.

Järvamaa koolinoored on
teadlikumad, mis toimub reaalselt
tööturul.

Koolidega individuaalne suhtlemine, innustamine.

Konkursile esitati 8 edulugu: Türi
Ühisgümnaasium, Türi Põhikool (2
Tublid ettevõtmised saavad
Edulugu), Türi lasteaed, Koeru
teadlikuks maakonnas ja väljaspool
Keskkool, Järva-Jaani
maakonda.
Gümnaasium, Väätsa Põhikool,
Paide Ühisgümnaasium.

Teavitada Järvamaa haridusasutusi õpilasfirmade
kasulikkusest ja vajalikkusest ettevõtlikkuse ja
Õpilasfirmadega seonduva info vahendamine.
ettevõtluse arendamiseks.

Järvamaa koolid külastasid 59
ettevõtet ja tutvusid nende
tegemistega.

6 registreeritud õpilasfirmat
2015/2016 õppeaastal - Paide
Gümnaasium 2, Aravete Keskkool
2, Albu Põhikool 1, Väätsa
Põhikool 1. 2 registreeritud
Kõik Järvamaa üldhariduskoolid on
õpilasfirmat ja 3 mõtlevad
teadlikud õpilasfirmade
registreerimisele 2016/2017
kasutegurist tänapäeva noorele.
õppeaastal: olemas on Koeru
Keskkool 2 ja Paide Gümnaasium
1; mõtlevad Paide Gümnaasium 1,
Aravete Keskkool 1, Väätsa
Põhikool 1
Koolitusel "Mina, majandus ja
ettevõtlus" osales 13 kooli 16
õpetajaga. Koolitus "Minifirma,
õpilasfirma" osales 10 kooli 15
õpetajat

62

77

826

3

27

Õpilasfirmade juhendajate
koolitamine ja mentorvõrgustiku
loomine

Kõikides Järvamaa põhikooli- ja
gümnaasiumiastme koolides võiks olla vähemalt
üks majandusõpetaja ja õpilasfirma juhendaja.

Junior Achievement koolitused: "Mina, majandus ja ettevõtlus" ja
"Minifirma, õpilasfirma" .

19 juhendajat -ja õpetajat
koolitatud.

Koolides õpilasfirmade toetamine,
nõustamine ja tunnustamine

Õpilasfirmade juhendajate ja noorte nõustamine
ja toetamine.

Õpilasfirmade nõustamine ja erinevate väljundite leidmine. Parimate
tunnustamine.

17. märts Õpilasfirmade laat
Koolid on teadlikud, et JAK on
Karjäärimessil "Lingid tulevikku".
abiks ja toeks õpilasfirmadele ning
Osales 18 õpilasfirmat üle Eesti. 5
nende juhendajatele.
õpilasfirmat Järvamaalt.

51

12 h koolitus

Gümnaasiumi õpilased

Õpilasfirmaga seonduvate teadmiste andmine

Õpilased on teadlikud õpilasfirmade
12 h koolitusel osales 22 õpilast 5
tegevusega seonduvast.
koolist
Alustamisest lõpetamiseni

22

Majandusõpet, ettevõtlikkust ja
ettevõtlust tutvustavate mängude
vahendamine koolidele

Tutvustada Järvamaa koolidele erinevaid
majandusmänge, mis aitavad koolipäeva muuta
mitmekülgsemaks ja põnevamaks. Toimub
ainetevaheline lõimumine.

Erinevate ettevõtlikkuse- ja ettevõtlusõppe mängude koolides
läbiviimine või kompenseerimine. Ettevõtlusteater (PK III aste),
Ettevõtlik kodanik (12-15a), Junior Achievement mängud.

Läbi mängu ja praktilise tegevuse
omandab noor paremini uusi
teadmisi. Koolitunnid muutuvad
õpilastele huvitavamaks. Tundides
kasutatakse erinevate ainetundide
lõimumist.

Järvamaa Haridusasutused saavad laenutada JAK-ist lauamänge.

Koolid saavad oma ainetunde
muuta põnevamaks "Ettevõtliku
kooli" põhieesmärkidele tuginedes.
Mängu on laenutanud 4 kooli ja
Õpilane saab läbi praktilise
kasutanud neid oma ainetundide
tegevuse kergemini aru maksudest,
andmisel.
pere eelarvest, investeerimisest,
raamatupidamisest ja ettevõtlusega
seonduvast.

Järvamaa Haridusasutused saavad laenutada JAK-ist lauamänge.

Koolid saavad oma ainetunde
muuta põnevamaks "Ettevõtliku
kooli" põhieesmärkidele tuginedes.
Mängija arendab mõtlemist, on loov
ja oskab leida uusi seoseid.

Laenutada Järvamaa haridusasutustele arendavat
Cashflow lauamängude laenutamine õppemängu "Cashflow". Muuta ainetunnid
õpilastele põnevamaks.

Laenutada Järvamaa haridusasutustele arendavat
Da Vinci lauamängude laenutamine õppemängu "Da Vinci". Muuta ainetunnid
õpilastele põnevamaks.

Mängud "Anni ja Antsu pitsa",
Simulaator 7, Tark majandamine,
Vali oma edutee. Ettevõtlusteatri ja
ettevõtlusküla külastamised.
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Majandusõpetajate
vahetusprogrammi ellukutsumine

Kaasata erinevaid maakonna haridustöötajaid
teistes koolides tunde läbi viima.

Metoodiliste õppematerjalide
vahendamine

Koondada kodulehele kokku kasulikud lingid, mis Kodulehel ja fb-lehel abiga vahendame erinevaid õppematerjale,
aitavad õpetajal ainetundi põnevamaks muuta.
koolitusti, üritusi jne. Võimalusel/vajadusel toetame rahaliselt

Haridusfestival

Ettevõtliku õppe parimate praktikate ja kogemuste
vahetamise üritus Narva Kutsehariduskeskuses.
Haridusfestivalil osalemine Narva KHK-s
Tutvustatakse erinevaid õppeasutusi üle Eesti.

TTÜ Mektory äriideede
koolitusprogramm Bright Minds

Uute ideede leidmine ja toetamine.

E-viktoriin

Kõikide Järvamaa Gümnaasiumi astme
ettevõtlusõpilased said oma teadmisi proovile
panna ja võrrelda ennast teiste koolidega.
Premeerida parimaid õppekäigule Tallinna
ettevõtetesse.

Leida haridustöötajaid, kes on nõus teistes koolides tunde läbi viima.
Käin ise majandusõpetajana Järvamaa koolides tunde läbi viimas.

Õpetaja kaasab oma õppetöösse
partnereid.
Koolidel on juures üks koht, kus on
koondatud ettevõtliku kooli ja
http://jarva.kovtp.ee/kasulik-info2
ettevõtlusõppega seotud kasulikud
lingid.
Haridusfestivalil osalesid 6
Järvamaa õpilased ja õpetajad said
haridusasutust: Koeru Lasteaed;
osa Ida-Virumaa hariduse
Väätsa Põhikool, Koeru Keskkool,
suurüritusest ja ettevõtliku õppe
Türi Põhikool, Türi
parimatest praktikatest.
Ühisgümnaasium, Türi Lasteaed

Järgmisel aastal võivad nendest
ideedest välja kujuneda
Koolituspäevad: 21.01.2016 "Turg ja tode", 18.02.2016 "Meeskond ja
õpilasfirmad. Kogu programmi
kliendid", 10.03.2016 "Müük ja pitching".
läbinud õpilased saavad TTÜ
tunnistuse.

Kõikide Järvamaa Gümnaasiumi astme ettevõtlusõpilased said oma
teadmisi proovile panna ja võrrelda ennast teiste koolidega Eviktoriinis majandusest.

Osalesid kõik kuus Järvamaa
gümnaasiumi: Türi ÜG, Paide ÜG,
Paide G, Koeru KK, Järva-Jaani G,
Aravete KK. Iga kooli 3 parimat
õpilast ja nende õpetajaolid oodatud
preemiareisile Tallinna
ettevõtetesse.

Koolituspäevadel osalesid õpilased
Paide Ühisgümnaasiumist, Aravete
Keskkoolist, Koeru Keskkoolist,
Järvamaa Kutsehariduskeskusest,
Väätsa Põhikoolist. 6 äriideed, 3
finaaltööd, III koht ja "Publiku
Lemmik"- Koeru Keskkooli ja
Rakke noortele.

Kahel aastal toimunud viktoriinis
on osalenud kokku 373 noort.
Preemiareisidele on saanud võitjad
noored ja nende õpetajad. Külastati
erinevaid ettevõtteid.

Kokku 18 kooli, 2 lasteaeda, 802
KOKKU: õpetajat, 2957 õpilast, 59
ettevõtte külastust
Reelika Lepik
Noorte ettevõtlikkuse koordinaator
SA Järvamaa Arenduskeskus
GSM +372 551 3786
e-kiri reelika@jarva.ee
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