Maibritt Kuuskmäe
Mina olen Maibritt, inglise keele õpetaja Pärnu Täiskasvanute
Gümnaasiumis, kuid siia olen jõudnud läbi väikese Vormsi
Lasteaed-Põhikooli,
Pärnu
Mai
kooli
ja
Pärnu
Ühisgümnaasiumi. Oma päris esimese ja kõige elulisema
kogemuse sain Tallinna Tondiraba Keskkoolist (kus olin
ilmselt kõige eeskujulikum karjääri jooksul). Kogemusi olen
saanud ka erakoolides lasteaialapsi kui täiskasvanuid
õpetades, aga ka õpetajaid koolitades. Loen oma
õpetajakarjääri suurimaks õnnestumiseks õpilaste mõistma
õppimise, mis aitab tunnis palju ebameeldivaid situatsioone
ära hoida ja mida oma õpetajaid eeskujuks võttes ja nende
samade õpetajate kõrval töötades aastaid ei osanud. Mul on
hea meel, kui saan kasvõi ühele noorele anda kaasa huvi oma
ainest.
Arvan, et iganenud haridussüsteemi uuendamine võtab aastaid aega ning majandus- ja ettevõtlusõpet on
vaja õpilase enesehinnangu tõstmiseks ja julguse saamiseks. Lisaks aitab see peale kooli lõpetamist õpilasel
enda majandusliku heaolu ja rahaliste otsuste eest vastutada, näiteks orienteeruda keerulises
edasiõppimise valikute maailmas või saada üle hirmust oma ettevõte luua. Loodetavasti aitab ettevõtlusõpe
õpilasel aru saada, et oma tegude ja otsuste eest ei vastuta keegi muu, kui tema ise. Koolitussesioonil kujunes
minu arvamus, et õpet võiks ka ettevõtlikkuse õppeks nimetada.
I koolitussessioonilt sain kinnituse mõttele, et kui midagi teada tahad, siis suhtle inimestega, sest viisaka
pöördumise tulemus võib olla edukas vestlus ja preemiaks ka teadmised. Teine mõte on selline, et ka kõige
kinnisem eestlane avaneb koolituse teiseks päevaks. Kolmandaks märkasin, et meie seas on nii palju ägedaid
isiksusi ja säravaid tähti, ka ettevõtjaid, kellelt väga palju õppida! Kursuse peale saaksime julgelt vähemalt
ühe ettevõtte kokku panna.

Ettevõtlusõpet soovin õpetama hakata läbi ettevõtetes käimise, sest kõige parem viis õppimiseks on läbi
praktiliste kogemuste ja ettevõtja loo. Lisaks kujutan ette, kuidas ma viin õpilasi erinevatesse
finantsasutustesse, nagu pangad, maksuamet ja muud kohad, kus näidatakse täpselt, kuidas erinevad
protseduurid käivad ning kuidas majandus töötab. Plaanin tundi rääkima kutsuda finantsteadlikud noored,
nagu inglise keele õpetaja Kristi Saare ja miks mitte ka finantsteadliku Jaak Roosaare. Eelkõige loodan, et
huvi ettevõtlusõppe vastu on suur eelkõige põhikoolis, kus noored on tihtipeale jäänud hammasrataste
vahele.

