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Õppekavarühm
Aineõpetaja koolitus
Õppekava koostamise alus
Põhikooli ja Gümnaasiumi Riiklik õppekava, majandus- ja ettevõtlusõppe ainekava, ettevõtlusõppe
programmid „Õpilasfirma“ ja „Minifirma“.
Õppe eesmärk
Õppetöö tulemusena saavad õppijad ettevõtlusõppe programmide „Õpilasfirma” ja „Minifirma”
juhendamiseks vajalikud teadmised ning õigused juhendada programmi raames loodud õpilas- ja
minifirma tegevust.
Sihtrühm
põhikooli kolmandas astmes ja gümnaasiumi ning kutsehariduses töötavad õpetajad.
Õpiväljundid
Koolituse läbinu
1) kasutab ja oskab selgitada majanduse põhimõisteid ning ettevõtluse põhimõtteid;
2) oskab kavandada enda tegevust ja juhendada õpilasfirmat, motiveerida õpilasi nende tegevustes;
3) oskab siduda riikliku õppekava üldpädevusi õpilasfirma programmi eesmärkide ja tegevustega;
4) hindab pideva õppimise ja oskuste täiendamise tähtsust enda õpetajatöös ja kujundab seda oma
õpilastes;
5) märkab ja selgitab ettevõtluspädevuse kujundamise vajadust ja võimalusi koolis, teeb koostööd
koolijuhi ja kolleegidega ettevõtlusõppe ja õpilasfirma programmi arendamiseks ja lõimimiseks
koolis;
6) kaasab ettevõtjaid õpilasfirmade tegevusse õpilaste nõustamiseks ja juhendamiseks;
7) arendab enda ja õpilaste suhtlemis- ja juhtimisoskusi ning väärtustab ärieetika põhimõtteid, hindab
seoseid väärtuste ja käitumise vahel;
8) kasutab mitmekesiseid aktiivõppe meetodeid õppetöös ja tunneb end enesekindlalt õpilasfirma
tegevuste juhendamisel;
9) analüüsib enda tegevust ja teeb vajadusel loovalt muudatusi õpetamistegevustes õpilaste paremaks
juhendamiseks, toetamiseks, motiveerimiseks ja õpitulemuste saavutamiseks;
10) on professionaalne, motiveeritud, oma tegevust analüüsiv ja õpilaste arenguvajadusi arvestav
spetsialist.
11) saab õiguse õpetada JA Eesti ettevõtlusõppe programmide „Õpilasfirma“ ja „Minifirma“ alusel.
Õppe kogumaht, ülesehitus, õppekeskkond, õppevahendid
Kogumaht on 30 akadeemilist tundi, millest
18 tundi on auditoorne töö
jaguneb 2 koolituspäeva vahel (9 + 9 tundi)
1. Koolituspäeva mahust 4 tundi loengut, 5 aktiivõpet
2. Koolituspäeva mahust 3 tundi loengut, 6 aktiivõpet
8 tundi praktiline õpilaste laatadeks ja müügiks ettevalmistamine
4 tundi kodutöö, mis esitatakse elektroonselt JA Eestile ning sisaldab oma töö analüüsi pärast vähemalt
ühe õppeaasta vältel toimunud programmi õpetamist.
Koolituse lõpetanu saab tunnistuse ning õiguse õpetada programmide alusel koolis.
Õppekeskkond
Hea õhutusega koolitusruum, ümberpaigutatavate laudade ja toolidega, tahvel, arvuti, dataprojektor,
internet. Koolitaja kasutab audio-videotehnikat.

Õppevahendid
Osalejad saavad koolitajalt programmi õpetamise juhendi ja tagab rühma- või individuaaltööks vajalikud
töölehed ja muud materjalid.
Õppeprotsess, meetodid ja materjalid
Õppe sisu
1) RÕK ettevõtlusõppe ainekava teemad ja teoreetiline sisu.
2) Ettevõtlusõppe metoodika, õppimine tegevuse kaudu, aktiivõppe võimalused ettevõtlusõppes.
Ajurünnaku meetodid, SWOT, õppekäikude, ettevõttekülastuste metoodika.
3) „Õpilasfirma”(gümnaasiumi ja kutsehariduse õpilastele) ja „Minifirma” (7. – 9. kl õpilastele)
programmide ideoloogia ja õpetamise põhimõtted.
4) Õpilas- ja minifirma loomise, tegutsemise ja lõpetamise metoodika. Meeskonnatöö suunamise,
konfliktide lahendamise ja motiveerimise meetodid, turunduse ja reklaamivõtted. Avalik müük, sh
õpilasfirmade laatadel. Finantsarvestus ja aruannete koostamise reeglid.
5) Õpilasfirma programmiga kaasnevad võimalused – õpilasfirmade võistlused ja nendeks
valmistumine, rahvusvaheline ettevõtluseksam ESP.
6) Õpilasfirma kui praktilise või loovtöö sooritamise võimalus koolis.
7) Õpilasfirma programmi roll üldpädevuste kujundamisel ja õppeainete integratsioonis.
Koostöövõimalused aineõpetajatega koolis.
8) Õpilasfirma tegevuse juhendamine ja õpetaja professionaalne areng.
Meetodid
Aktiivõppe meetodid
Reflektsioon
Õppijalt õppijale
Materjalid
Õpilasfirma tööjuhend
Minifirma tööjuhend
Õpilasfirma veebikeskkond opilasfirma.ee
Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused
Tunnistus
Lõpetamise tingimuseks ja tunnistuse saamiseks on vajalik koolituse läbimine täies mahus ning sellise
kodutöö esitamine, mis näitab õpiväljundite saavutamist.
Tõend
Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole läbinud koolitust täies mahus ega saavutanud õpiväljundeid.
Koolitaja kvalifikatsioon
Koolituse viivad lävi üks või kaks koolitajat, kellel on täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus. Või ta on
läbinud Junior Achievementi programmi rahvusvahelise koolitaja koolituse. Koolitajal on pädevus
kogemusõppe põhimõtetest lähtuva õppetöö läbiviimiseks.

