Majandusarvestuse Õpetajate Kogu (MÕK) koosoleku protokoll nr 4
Koosolek toimus 13. veebruaril 2013, aadressil Lauteri 3-403, Tallinnas. Algus 14.00, lõpp 16.45.
Koosolekut juhatas Ülle Pärl
Koosolekust võtsid osa:
Tallinnas: Ülle Pärl (Estonian Business School (EBS)), Eve Lamberg (EBS), Juta Tikk (EBS), Maret
Kirsipuu (Sisekaitseakadeemia), Hele Moor (Tartu Kutsehariduskeskus), Mai Takkis (TTÜ Kuressaare
Kolledž), Tõnis Blank (Eesti Raamatupidajate Kogu), Mai Palmipuu (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor).
Skype vahendusel Pärnus: Ille Kukk (Pärnumaa Kutsehariduskeskus), Varje Kodasma (TÜ Pärnu
Kolledž).
Selle koosoleku eesmärgiks oli plaanide-tegevuskava täpsustamine lähiajaks. Koosoleku kutsel (e-mail
saadetud MÕK listi liikmetele 08. veebruaril 2013) oli esitatud järgmine päevakord:
• Praktikajuhendajate ja õppejõudude ühisseminari korraldamine. Kas, kus, millal ja kuidas.
Rahastamine.
• Erialateemalised seminarid/workshopid. st arvestusega seotud põhikontseptsioonid ja meetodid. kas korraldada, kuidas ja milliste teemade kohta, osalejate ring.
• Õppejõudude kogemuste jagamise (rahvusvaheline?)suveseminar.
• Õppemetoodika seminar. Selle rahastamise võimalused.
• EAA aastakonverents. Miks võiks sellest osa võtta.
Arutelude kokkuvõtted ja otsused:
Praktikajuhendajate ja õppejõudude ühisseminari korraldamine.
• Vajalik on ettevõtete juhtidele ja raamatupidajatele rohkem teadvustada praktika olulisust erialase
õppe protsessis. Selleks oleks vajalik sel teemal esineda erinevatel ettevõtjatele suunatud
üritustel. Olla nähtav. Üks võimalus oleks näiteks käsitleda praktikabaasi teemat
Majandusministeeriumi Partnerite päeval. Tõnis Blank (ERK) võtab sel teemal
Majandusministeeriumiga ühendust.
• Samuti on vajalik tihedam koostöö Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) ja MÕK vahel heade
praktikabaaside leidmise osas ja ka praktikajuhendajatega koostöö osas. ERK, kasutades oma
liikmete suhtlusvõrgustikku, edastab koolide praktikabaaside vajaduse ja soovi kohta konkreetse
info et asjast huvitatud osapooled saaks omavahel kontakti võtta. Tähtaeg info edastamiseks
ERK-ile 27.03.2013.
• Otsustati, et praktikajuhendajate ja õppejõudude ühisseminar võiks toimuda uuel, 2013/2014
õppeaastal. Enne seda peame täpsustama selle seminari eesmärgi, võimaliku osavõtjate ringi
jms. Uuesti sel teemal räägime 14. mail 2013.
Erialased seminarid/workshopid
• Kohalolijad leidsid, et kindlasti oleks vajalik arvestuse alaste seminaride korraldamine.
• Üks võimalikke teemasid oleks „Kasum“. Võimalik toimumise aeg võiks olla september - oktoober
2013.
• Märtsi-aprilli jooksul oleks vaja kokku koguda ideed võimalike esineja(te) osas ning kokku leppida
esineja(te)ga. Täpsustada teema ja ka seminari vorm. Veel ei ole ka otsust, kas seminarist
võtaksid osa ainult õppejõud või ka näiteks finantsidele spetsialiseerunud üliõpilased.
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Õppejõudude kogemuste jagamise (rahvusvaheline?) suveseminar
• Leiti, et omavaheline kogemuste jagamine on väga vajalik. Selleks ei ole tarvis korraldada
esialgu suurt ja mitmepäevast seminari. Vajalik oleks, et saame omavahel kokku ja oleks
loodud võimalus kogemuste jagamiseks.
• Kogemuste jagamise (õppemetoodika) seminar otsustai korraldada 14. mail 2013. Vastava
kutse saatis välja Maret Kirsipuu 01. märtsil MÕK-i listi kaudu. Loodame aktiivset ja rohket
osavõttu. Mareti õlule jäi ka selle ürituse koordineerimine.
Õppemetoodika seminar
Endiselt on plaanis ka augusti viimasel nädalal toimuv 2-päevane suveseminar. Läbirääkimised
käivad esineja(te), koolituse läbiviijate ja rahastamise asjus. Eesmärgiks on kutsuda meile esinema ja
koolitust läbi viima case study meetodi väga hea asjatundja Inglismaalt.
EAA aastakonverents
Aastakonverentsi link on üleval MÕK-I kodulehel. Sel aastal Pariisis toimuvast EAA konverentsist
võtab osa esinduslik Eesti delegatsioon – ettekannetega esinejad ja Tallinnas toimuva EAA 2014
kongressi korraldajad.
Protokolli koostas 13. veebruari tehtud märkmete alusel
Ülle Pärl
27. märtsil 2013.
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