Majandusarvestuse Õpetajate Kogu (MÕK) initsiatiivgrupi koosoleku protokoll nr.2
Toimumise aeg ja koht: 09.oktoober 2012, Lauteri 3, Tallinn, 400c. kell 13-30-16.30.
Kohal: Piia Asper, Reiting OÜ; Silva Kiili, Reiting OÜ; Eve Lamberg, EBS; Inna Põld, TMK; Kaido Vetevoog,
Audiitorkogu; Tõnis Blank, ERK; Margus Tinits, TTÜ, ERK; Ülle Pärl, EBS; Mirje Trumsi, ERPEL; Inno
Kalberg, EMÜ; Ave Nukka, LVRKK; Heki Koov, LVRKK, TTÜ; Tarmo Kadak, TTÜ; Malle Post, ERK.
Koosolekut juhatas Ülle Pärl.
Märkmeid protokolli jaoks tegi Piia Asper. Protokolli koostaja: Ülle Pärl
Koosoleku päevakord:
1.
2.
3.
4.

MÕK visiooni, missiooni ja eesmärkide täpsustamine.
MÕK juriidiline staatus
Lähiaja tegevused
Üldkoosoleku kokkukutsumine
a. Koosoleku vajadus ja eesmärk
b. Toimumise koht ja aeg
c. Esialgne koosoleku ülesehitus
d. Reklaamikanalid, teavitamine
e. Osalejate arv

Otsustati:
1. Kuna hetkel veel karjuvat vajadust äriregistris registreeritud organisatsiooni vormi järele ei ole,
siis esialgu jätkatakse seltsingu vormis. Kui tekib vajadus äriregistris registreeritud
organisatsiooni järele, siis vastavalt kujunenud situatsioonile ja selleks ajaks laekunud
täiendavale informatsioonile otsustakse organisatsiooni vorm ja selle registreerimine. Üks
võimalusi on tegutseda ERK-I sees oleva grupeeringuna. Selle võimalusega arvestame.
2. Lähtuvalt MÕK missioonist, visioonist ja eesmärkidest ning kavandatud tegevustest (vt protokoll
nr 1, 28.08.2012), otsustati alustada õppekavade, õpetajate ja õpiväljundite kaardistamisega.
Projekti eestvedaja Heiki Koov koostöös Kaido Vetevooga Audiitorkogust. Esimised esialgsed
tulemused loodetakse saada 16. Oktoobriks. Väga oluline on seejuures kõigi koolide ja õpetajate
panus sellesse uurimusse ning inististiivgrupi liikmete toetus ja kaasatöötamine projektis.
Loodame, et nii saame ka esialgse indikatsiooni MÕK (tulevaste) liikmete arvust ning selle põhjal
saame ka paremini planeerida üldkoosolekut.
3. Otsustati, et üldkooosleku kokkukutsumine on vajalik. Selle miinimumeesmärk on
eerialainimeste kokkuviimine, eelduste loomine võrgustike tekkeks, mis omakorda on eelduseks
edaspidise parema koostöö tekkimiseks. See tähendaks, et püüame kokku kutsuda nii palju
majandusarvestust õpetavaid inimesi kui võimalik. Sh akadeemiliste asutustes töötavad
õpetajad, rakendusõppe õpetajad, täiendkoolitusega tegelevad inimesed, keskkoolides
majandusõpet sh majadnusarvestust õpetavad inimesed jne. Ühesõnaga inimesed, kes on
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seotud majandusarvestuse õpetamisega, olenemata õpetamise vormist, viisist ja
organisatsioonilisest kuuluvusest.
4. Üldkoosolek peaks toimuma 27. Novembril algusega kell 10.30. – 15.30 (max17.00). Koosolek
toimub Tallinnas. Mõne kooli ruumides. Tarmo uurib järele, kas TTÜ võiks olla üks võimalik
variant.
5. Koosoleku ülesehitus. Võiks olla järgmine:
a. Sissejuhatus ja lühiülevaade majandusarvestuse õpetamise seisust Eestis. 10.30-12.00
i. Majandusarvestuse Õpetajate Kogu sünniloost, selle missioonist, visioonist ja
eesmärkidest. (Ülle).
ii. Meie uurimuse esiagsed tulemused majandusarvestuse õpetamisest ja
õpetajatest (Heiki, Kaido). Tarmo ja Margus püüavad leida TTÜ-s tehtud
vastavasisulisi mag töid - kas seal on infot, mis oleks meile oluline. Kas
Rahandusministeerium omab ka ülevaadet majandusarvestuse seisust,
probleemidest ja selle õpetamisest Eestis?
iii. Haridusministeeriumi poolne nägemus hetkeseisust majandusarvestuse õppes
ja tulevikunägemus sellest. Heiki leiab kontakti.
iv. Rahvusvaheline mõõde. John Blayle kogemused ACCA projektide vedamisest
erinevates riikides. Eve võtab John-iga sel teemal ühendust, kutsub esinema.
v. Küsimuste – vastuste voor. Diskussioonid. (kuni 30 min)

Kohvipaus. 30 min. Vaba arutelu. 12.00-12.30
b. Auditooriumi aktiivne osalemine mõttetalgutes. 12.30- (14.30) 15.00? (kas peaks olema
vesi/kohvi ja a la küpsised sel ajal saadaval?)
i. Genereeritakse olulisemad probleemid, mis vajavad lahendamist seoses
majandusarvestuse õpetamise ja selle eriala populariseerimisega (30 min)
ii. Gruppidesse jagunemine (10min)
iii. Grupitööd esialgsete probleemide fokusseerimiseks ja mõnede
lahenduste/tegevuste väljapakkumiseks. (30 min)
iv. Esialgsed kokkuvõtted olulisematest probleemidest, nende
lahendusvõimalustest ning lühi- ja pikemaajalised plaanid probeemidega
tegelemiseks. (30 min)
v. Võimalusel ka lähiaja konkreetsed tegevusplaanid (koordineerijad). Vastavate
töörühmade moodustamise huvigruppide baasil. Kokkuvõte. (20 min)
Kohvi (lõuna?)paus 30 60? Min 45? Min?, üldised vabad arutelud.? 14.30- 15.15
c. Organisatsiooni moodustamine. 15.15 – 16.00
i. Registreerimie käigus jagati osalejatele vorm sooviavaldusega liituda MÕK-iga.
Sooviavaldused kogutakse kokku enne kohvipause. Nüüd tehakse kokkuvõte –
palju osalejaid, koolide esindatud jne – nii palju kui selle ajaga on võimalik. (15
min)
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ii. Juhatuse valimine. 5? liiget. Juhtuse esimehe (presidendi?? Kuidas
nimetada???) valimine – st kas valib üldkogu või juhtuse siseselt? (30 min)
iii. Kokkuvõte
6. Koosleku kokkukutsumine. Peame kasutama nii palju kui võimalik “otsepostitust” – st eelkõige
meie endi loodud võrgustikke, ka kindlasti Heiki ja Kaido töö tulemusel saadud infot ja kontakte.
Kutsel peab olema märgitud koosoleku eesmärk (gid), võtmeesinejad, päevakord. Kutse tekst
vajab põhjalikku läbitöötamist – sest sellelt peab olema aru saada, et kokkusaamine on kõigile
vajalik, huvitav ning inimeste isiklik panus on oluline ja oodatud. Et teeme koos olulist ja
vajalikku asja. Kutsed saadame välja nov. 1. Nädalal.
7. Osalejate arv on seni suht ennustamatu. Välja pakud arvud olid 50-100.
8. Koosoleku õnnestumiseks olid kohalolijad nõus aktiivselt panustama. Esimese sammuna olekski
siin toodud koosoleku päevakorra, esinejate, küsimuste täpsustamine, detailide analüüsimine,
paremate lahenduste pakkumine. St konstruktiivne (koos lahenduse pakkumisega) kriitika ja
täiendused. Kuigi e-maili teel töö organiseerimine on meile enamusele raske, püüame olla
aktiivsed osalejad. Ja ... Teeme (igal juhul ) Ära!

Protokolli koostas Ülle Pärl 10.10.2012 Tallinnas.
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