PÕHIKOOLI 3. ASTME PROGRAMM
“MINA, MAJANDUS JA ETTEVÕTE”
teemad „Mina ja majandus”, „Mina ja ettevõtlus”.
metoodiline koolitus
22. – 23. august 2018 Tallinnas
Lauteri 3 (EBS)
KELLELE

põhikooli kolmandas kooliastmes töötavad õpetajad

EESMÄRK

pakkuda õpetajatele abi riikliku õppekava täitmiseks kolmandas kooliastmes
 majandus- ja ettevõtlusõppe valikaine;
 ettevõtlikkuse ja kodanikualgatuse, elukestva õppe ja karjääri planeerimise,
keskkonna ja jätkusuutliku arengu, väärtuste ja kõlbluse ning teiste läbivate teemade
osas omandades programmi “Mina, majandus ja ettevõte” õpetamise metoodika.

PROGRAMMI eesmärgiks on toetada ettevõtliku ellusuhtumisega noore kujundamist, kes
mõtleb loovalt, algatab julgelt ja tegutseb arukalt ning vastustab ja hoolib.
PROGRAMMI OSAD
„Mina ja majandus” keskendub finantskirjaoskuse arendamisele, säästva majandamise põhimõtete
ja võimaluste tundma õppimisele, teadvastamisele, et ressursid on piiratud.
Programmi tegevused aitavad õpilastel otsida enda tugevaid ja nõrgemaid külgi,
julgustavad tugevaid külgi edasi arendama ja karjääri planeerimisel rakendama;
õhutavad kaalutletud valikuid tegema, tagajärgi analüüsima, vastutust võtma.
„Mina ja ettevõtlus” tutvustab õpilastele majandussüsteemide põhilisi omadusi ja ettevõtete
rolli nendes süsteemides, õpetab tundma ettevõtte loomise olulisi komponente.
Programmi tegevused aitavad õpilastel mõista, et edukaks ettevõtjaks saamine
eeldab teadmiste ja oskuste olemasolu, avarat silmaringi ja ettevõtlikkust. Õpilasi
juhitakse õppimisel kasutama kriitilist mõtlemist, toetatakse nende otsinguid
karjäärivõimaluste avastamisel ja laiendamisel.
Tundides käsitletu tähtsustab hariduse olulisust, vajadust lõpetada põhikool ja jätkata õpinguid;
arendab ettevõtlikku elulaadi, süvendab positiivset suhtumise ettevõtlusesse.
Koolitusel kasutatakse aktiivõppe vorme.
Koolitus toimub eesti keeles.
Koolituse kogumaht on 25 akadeemilist tundi. Sellest 20 tundi on auditoorne töö, mis jaguneb kahe
koolituspäeva vahel. Auditoorse osa lõpetanu saab tõendi ning õiguse õpetada programmi alusel klassis.
Lisandub 5 tundi praktilist kodutööd, mille eduka sooritamise järel saab tunnistuse.
Õppekava http://ja.ee/koolitus
LÄBIVIIJA
Elbe Metsatalu
HIND
tasuta
Koolitusel osaleja saab soetada programmi õppematerjali komplekti hinnaga 15,50 €
KOOLITUS TOIMUB
Tallinnas, Lauteri 3 (EBS)
ALGUS
kell 9.30
INFO JA REGISTREERIMINE
13. augustini 2018 lingi kaudu http://ja.ee/MMEreg
või saata e-aadressil junior@ja.ee järgmised andmed:
nimi, õppeasutus, isikukood, e-posti aadress, telefon
kas ostate ülaltoodud tingimustel õppematerjali ja kes selle eest tasub.

Koolitus toimub projekti „Edu&Tegu“ raames, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
Koolituse viib läbi JA Eesti.
Info: Merike Elmik
junior@ja.ee; 5049904

5049904

Põhikooli 3. astme programmi “Mina, majandus ja ettevõte”
metoodiline koolitus
Tallinnas, Lauteri 3 (EBS)

KAVA
Kolmapäev, 22. august 2018
9.30 JA Eesti tutvustus. Ülevaade programmidest
10.00 „Mina ja majandus“ ülevaade, õppe-eesmärgid. Õppematerjali tutvustus.
11.00 Vaheaeg
11.15 Peeglike, peeglike (eneseteadvus, huvid, oskused, väärtushinnangud)
13.00 Lõuna
13.45 Vali oma edutee. Eelarve paika.
15.45 Vaheaeg
16.00 Tark majandamine. Kus on risk?
17.45 – 18.00 Küsimused - vastused
Neljapäev, 24. august 2018
9.00 Simulaator 7 tutvustus. Creatloni tutvustus.
10.30 „Mina ja ettevõtlus“ ülevaade, õppe-eesmärgid. Õppematerjali tutvustus.
11.00 Vaheaeg
11.15 Tegutse targalt, ole ettevõtlik. Ole loov ja innovaatiline.
13.00 Lõuna
13.45 Tunne turgu! Reklaami toodet või teenust.
15.30 Vaheaeg
15.45 Ole vastutustundlik ja hooliv.
16.15 Loo meeskond. Usu endasse.
18.00 Koolituse lõpp.
Koolitaja Elbe Metsatalu
Registreerimine 13. augustini 2018 lingi kaudu http://ja.ee/MMEreg
või saata e-aadressil junior@ja.ee järgmised andmed:
nimi, õppeasutus, isikukood, e-posti aadress, telefon
kas ostate ülaltoodud tingimustel õppematerjali ja kes selle eest tasub.

Koolitus toimub projekti „Edu&Tegu“ raames, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
Koolituse viib läbi JA Eesti.
Info
Merike Elmik
junior@ja.ee
5049904

