Kogukonna kaasamine õppekava arendamisse ja rakendamisse

Käesoleva projekti tegevuste eesmärgiks on luua eesmärgistatud ning jätkusuutlikud
koostöösidemed Tamsalu valla ettevõtetega, et kaasata neid uuendama õpikäsitust põhikooli
õppekava kunstiainete ning tehnoloogia ainevaldkondades ja gümnaasiumi õppekava ja
karjääriõpetuse

valdkondades.

Projekti

tulemusel

luuakse

toetavaid

koostöövorme

piirkondlike ettevõtetega, et tuua õppekavas käsitletav eluliselt õpilastele lähemale ning
koostöö läbi suurendada kohalike ettevõtete võimalusi mõjutada õpilaste karjäärivalikuid, mis
kaudselt mõjutab kogu piirkonna jätkusuutlikku arengut.
Kavandatavad tegevused viivad ellu algatuse Huvitav Kool põhimõtteid:
-

kool on avatud keskkond, sest kes on avatud koostööle kogukonnaga;

-

kool on valikute ja otsustusvõimaluste pakkuja, sest koostöös ettevõtjatega on

võimalik noortele anda senisest põhjalikumad teadmised koolis õpitava sidumisel oma
karjäärivalikutega;
-

kool on loov, sest õppetöö tulemuslikuks läbiviimiseks katsetatakse uusi lähenemisi

ning partnereid väljastpoolt kooli;
-

kool võimaldab kooli meeskonnale ühist intellektuaalset pingutust, sidumaks

ainetundide teoreetiline käsitlus praktilise igapäevaeluga.
Kavandatud tegevused on planeeritud esialgu vaid kolme partneriga - Merti Tootmine OÜ ,
Mertigrupp OÜ ja Oruveski talu OÜ, kes oldi kõige aktiivsemad meie esmasele kutsele kohe
reageerima. Täiesti teadlikult oleme valinud erinevate ainevaldkondade õpetamist toetavad
koostööpartnerid, et piloteerida ka koostöö tulemusel tekkinud koostöövõimalusi praktikas.
Projekti käigus toimuvad kohtumised ettevõtjatega, kaardistatakse koostöövõimalused ning
toimuvad õpilaste külaskäigud ettevõtjate juurde. Ootused projekti tulemustele:
-

kasvab õpilaste huvi koolis käsitletavate õppeainete vastu, sest nad tunnetavad koolis

õpitava seost reaalse eluga;
-

kasvab õpilaste teadlikkus piirkonnas olevatest potentsiaalsetest tööandjatest, mis

oleks toeks edaspidisel karjäärivalikul;
-

kasvab ettevõtjate huvi, sest kindlasti rikastab koostöö kooliga ka nende nägemust

oma tegevusest ja loob uue vaatenurga ka nende jaoks;

-

lapsevanemate aktiivsem koostöö kooliga, sest tõenäoliselt on ka nende hulgas

ettevõtjaid;
-

kogukond saab läbi otsekontaktide rohkem teavet õpetajate tegevusest ning selle läbi

kasvab õpetaja kui ameti tunnustatus;
-

läbi kasvanud kogemustele ja laienenud koostöövõimaluste kasvab õpetaja pädevus

käesolevate tegevuste raames käsitletud ainevaldkondades.
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