Vanematekogu ja ettevõtlusprojekti tiimi kohtumine: protokoll 15.oktoober
Teema: ettevõtlus- ja karjääriteadlikkuse kasv Tartu Forseliuse Kooli õpilaste ja õpetajate seas
Osalesid: Kristi Jänes, Signe Saarniit, Ello Varjas, Laimi Stallmeister, Merike Lepik, Varje Hurt, Hille
Narusberg, Karel Kuningas, Kristiina Veresinina, Kadri Saaremaa, Alvar Raidma, Kristina Kurm, Kristel
Vask, Kairit Jaani

1. Kooli arendus- ja projektijuht Kadri Saaremaa tutvustas TFK ettevõtlusprojekti, mille
käigus muudetakse ettevõtlusmängud Tartu Forseliuse Kooli jaoks isikupärasemaks


Põhiline eesmärk on visuaalselt mängu ilmestada ettevõtete (peamiselt
kohalike) logode ja toodetega.



Põhilised koostööpartnerid ESTIKO ja METEC (näiteks, kui mängus on
„tootmisettevõte“, siis TFK-le kohandatud mängus on tootmisettevõtte sildi
asemel „Metec“ või „Estiko“ .



Tutvuti Ettevõtlusküla ruumidega.



Ettevõtlusküla esimene mäng suurematele gruppidele koolis toimub
28.novembril (kooli sünnipäeval). Enne seda teavitab Kadri Saaremaa
vanematekogu sellest, millal hakatakse mängu täiustama piirkonda
iseloomustavate näidetega ning võimalusel tulevad vanemad appi.



Võimalik tulla mängude toimumist ka kohapeale 28.novembril vaatama.



Mängu ilmestamiseks otsime pidevalt koostööpartnereid juurde ning saab
luua ka uusi ettevõtteid (näiteks pagarikoda) – siin saavad abiks olla ka
lapsevanemad.



Ettevõtlusprojekti raames on oodatud kõik täiendama faili erinevate
olukordade/kogemustega, mis igapäevaselt oma valdkonnas ette tulevad, et
rikastada õpetajate näiteid ainetundides ning läbi selle õpilaste teadlikkust
ning suurendada huvitatust: https://docs.google.com/document/d/1w2D0VlT2l2e0hb3sbFjiZBrxEyWSDsrC1KLakSQDM4/edit

2. MINIFIRMAD/MINI-MINIFIRMAD

Õpetaja

Hille

Narusberg

tutvustas

mini-

minifirmade ja minifirmade toimimist ning tõi välja kitsaskohad (õpilastel peab keegi
pidevalt kõrval olema, kes neid suunab ja toetab – nõuab väga palju aega).
3. Koolis on olemas võimalus avada kuni kaks ringi, kus õpilased tegelevad miniminifirmade või minifirmadega. Õpetaja Hille Narusberg on neid valmis juhendama.
4. Tehti ettepanek teha koolis üritus „garage48“ stiilis.



Igale õpilasel, kellel on hea idee ettevõtte tegemiseks, saab saalile rääkida
kuni 3 minutit ning hiljem saavad kuulajad täpsemalt teema kohta uurida ning
tiimid moodustada.



Eelnevalt on vaja koolitada oma idee esitajaid selleks, et nad oskaksid oma
mõtteid teistele atraktiivseks teha (kõne koostada ja seda esitada).



Vanematekogus on valmisolek olla mentoriks tekkivatele minifirmadele ja
mini-minifirmadele, kas siis teatud grupile tervikuna (kui firma idee tervikuna
kõnetab) või kindla valdkonna osas, näiteks:



Kristina Kurm – nõustamine firmadele kommunikatsiooni vallas



Kristi Jänes- raamatupidamine



Merike Lepik – praktilised käed külge tegevused, transpordi osas saab abiks
olla



Karel Kuningas – juhtimise, IT ja põllumajanduse valdkond

ERINEVAD IDEED ÕPILASTE ETTEVÕTLIKKUSE SUURENDAMISEKS
5. Vaadata kogu kooliga Ükssarviku filmi ning kutsuda keegi filmi kõrvalt selgitama.
Projekt klassiga kinno raames tuleks uurida. Tuleb kohe tegutseda (vanemad aitavad
vajadusel kontakti saada Rain Rannu, Liisa Pulga või Henrik Kalmetiga!) Selliseid üritusi
tasuks ka edaspidi korraldada.
6. Tasuks kaaluda koostööd Elektriteatriga (vajadusel abiks Kristina Kurm)
7. Mõte teha koostööd Viljandi Kultuuriakadeemiaga – igal üliõpilasel on seal kohustus
läbida ettevõtlusmoodul, uurida nende kogemusi ja äkki saab midagi head sealt üle
võtta
8. Uurida Teaduskooli avalike loengute nimekirja ja vaadata, kas seal on midagi
ettevõtlusega/ettevõtlikkusega seonduvat, mida saaks õpilastele pakkuda
9. „KUTSU MEID TÖÖLE“ KAMPAANIA, mille raames lapsevanemad, vilistlased ja teised
asjast huvitatud kutsuvad Tartu Forseliuse Kooli õpilasi endale aastaringselt töövarjuks
või ettevõttesse ekskursioonile (vastavalt võimalusele – ühe õpilase kaupa, väikeste
gruppidena või mitme klassi kaupa).


Oluline pärast külaskäiku teha postitus kooli Facebooki lehele ja ettevõtte enda
lehele.



Infot jagada kooli kodulehel paremal ääres püsiva teatena, aeg-ajalt saata infot
läbi Stuudiumi, kuid kõige suurem reklaam peaks tulema läbi Facebooki
postituste.



Ettevõtete külastused ei pea olema vaid Tartu piires, võivad olla ka väljapoole
ning kui vaja tasuda bussiraha, siis küsida vajadusel teistelt vanematelt abi, kui
vaja mõne õpilase bussipileti raha tasuda.



Tasub leida kohti, kuhu saab minna korraga ka 2-3 paralleeli (40-60 õpilast).

10. Makstud postitus Facebooki lehega liitumiseks (tuleks kohe teha) : saada juurde
lapsevanemaid, vilistlasi ja teisi inimesi, et jagatud info jõuaks kaugemale.
11. Kuhu klassiga minna:


Külastada kohta, kus saab 1000 lehma korraga näha (70km kaugusel Tartust,
saab vastu võtta ca 60 õpilast korraga) – kontakt Karel Kuningas



Pipedrive, Playtech-i kontoritesse külastus

KARJÄÄRIPÄEV 7.APRILLIL
12. Õpetajate kirjutatud projekti raames toimub 7.aprillil karjääripäev, mille raames
kutsutakse kooli ligi 30 oma ala spetsialisti


toimuvad töötoad (ca 20 õpilast ühes töötoas). Koos on töötoas 1.-9.klassi
õpilased! Suur väljakutse, aga proovime ära.



Töötoad võiksid olla pigem praktilist laadi, kus ka õpilased saavad veidi käsi
külge panna, ülesandeid lahendada, endale midagi valmistada, kavandit teha
või aktiivsemalt kaasa rääkida



Samas on väga oodatud ka põnevad loengustiilis töötoad (nendesse võimalik
mahutada rohkem õpilasi)



Töötubadega paralleelselt toimuvad õpilastele 1) õpilas-, mini- ja miniminifirmade tutvustamine; 2) ettevõtlusmängu mängimine; 3) cashflow
mängu mängimine



Keda kutsuda esinema (Lisada siia mõtteid juurde ja vajadusel kontakte):
 Henrik Kalmet
 Youtuberid:
Hensu Gusta
 Ott Tänak

 Ott Sepp
nt

 Hannes Kaljujärv
 Raul Jeets, Andrus
Toom

 Kristjan Kangur

 Tänavakunstnik SIrla

 Rasmus Kull

(Sirje Joala)
 Kooli vilistlased

Kui on mõni väga populaarne esineja, siis tasuks kutsuda ta suuremale saalile esinema ning
mõnel teisel päeval.
NB! Üleval on toodud välja küll tuntumad inimesed, kuid oodatud on erinevate valdkondade
inimesed, kes on silmapaistvad kas oma ettevõttega või on kuidagi teisiti väga ettevõtlikud
(viivad läbi suuri muudatusi kuskil, veavad eest projekte, mis mõjutavad paljusid)
13. Järgmise kohtumise fookus:
 28.novembril läbiviidud ettevõtlusmängude kokkuvõte
 Kooliõue planeerimine, arutleda võimaluste üle, kuidas-kellelt raha/vahendeid
saada
 Kohtumine toimub Tartu Forseliuse Kooli käsitöö- ja tehnoloogiamajas (Tähe
101)
14. Ülesanded
 Kadri jagab vanematega linki, kuhu saab tuua erinevaid ideid.

lühendatud link:

http://bit.ly/TFKkogemused (pikk link: https://docs.google.com/document/d/1w2D0VlT2l2e0hb3sbFjiZBrxEyWSDsrC1KLakSQDM4/edit

 Teha küsitlus järgmise kohtumise aja osas (võiks jääda vahemikku 28.november6.detsember (Kadri)
 Lisada vanematekogu liikmed Facebooki gruppi („TFK vanematekogu“) – saab ka
ise liituda, pannes Facebooki otsingusse TFK vanematekogu ning lisada ennast
liikmeks. Jäi kokkulepe, et Facebook võiks olla peamine infovahetuskanal, sest
see on kõikidel olemas.
 Ello Varjas ja Kristiina Veresinina otsivad välja varasemalt koostatud projektid, kus
on ideid kooliõue planeerimiseks
 Igaüks mõtleb enda tuttavatele, keda võiks soovitada karjääripäevale esinema
 Uurida KÜSK projekti tingimusi (Kristina Kurm)
 Teha küsitlus õpilaste seas, mida koolihoovi soovitakse (Kadri)

 Kadri jagab karjääripäeva kontaktide nimekirja Facebookis ning võimalusel

ootaksime abi kontaktide leidmisega

