MAJANDUSÕPPEPROGRAMM GÜMNAASIUMILE

“MAJANDUSÕPE”
metoodiline koolitus
23. august 2018
Tallinnas, EBS ruumes, Lauteri 3
KELLELE

gümnaasiumi astmes või kutseharidussüsteemis töötavad õpetajad

EESMÄRK

pakkuda õpetajatele abi riikliku õppekava täitmiseks
kirjeldatud ainekavaga valikainete
 majandusõpe ja ettevõtlusõpe osas;
 ühiskonnaõpetuses;
enesetäiendusvõimalust omandades gümnaasiumi
majandusõppeprogrammi “Majandusõpe” õpetamise metoodika.

PROGRAMMI
Majandusõpe
TEEMAD

õpitakse tundma riiklikus õppekavas olevaid majandusmõisteid ja teooriaid:
majandussüsteemid, turumajanduse alused, ressursid, tootmine ja
tarbimine, ettevõtlus, majandusringlus, nõudlus ja pakkumine, hind;
inimene kui omanik, tootja, töötaja ja tarbija; töömaailm, hariduse tähtsus
tööalases karjääris; jätkusuutlik majandus, üksikisiku ja ettevõtte
sotsiaalne vastutus; raha ja finantsmajandus; valitsuse osa majanduses;
rahvusvaheline majandus, maailmamajandus jt

KOOLITUSEL

õpitakse tundma meetodeid riiklikus õppekavas olevate majandusmõistete
ja –teooriate õpetamiseks koolis.
Kasutatakse aktiivõppe vorme.

Koolituse õppekava leiate http://ja.ee/koolitus
Kogumaht on 9 akadeemilist tundi.
Lõpetanu saab selle kohta tunnistuse ning õiguse õpetada programmi alusel klassis.
Koolitus toimub eesti keeles.
KOOLITAJA

Epp Vodja

HIND

90 eurot
Hinda kuulub õppematerjal õpetajale.

KOOLITUS TOIMUB Tallinnas
ALGUS

kell 10.00

REGISTREERIMINE 17. augustini lingi kaudu http://ja.ee/MOreg-18
või saata e-aadressil junior@ja.ee järgmised andmed:
nimi, isikukood, õppeasutus, e-posti aadress, telefon, kes tasub koolitusel osalemise eest (kool, kohalik omavalitsus,
ise vm)

Info
Merike Elmik
junior@ja.ee
5049904

Gümnaasiumi majandusõppeprogrammi
“Majandusõpe” metoodiline koolitus
23. august 2018
Tallinn, Lauteri 3, EBS
KAVA
10.00 - 11.30

Ülevaade JA Eesti programmidest Eesti koolidele.
Õpime tegevuse kaudu!
Õppematerjalid.
Vaheaeg

11.45 - 13.30

Meetodid järgmiste teemade õpetamiseks:
erinevad majandussüsteemid, kasum ja eesmärk, ressursside nappus;
ettevõtlus, otsustamine, vastutus;
eelarve, tootmine ja turundus, reklaam.
Lõuna

14.15 - 16.15
16.30 - 18.00

18.00 - 18.20

“Raamatupidamine – see on imelihtne!”
Vaheaeg
Situatsioonimäng “Turg”.
Nõudmine, pakkumine, turuhind, ettevõtte vastutus;
valitsuse roll, koostöö ja juhtimine;
rahvusvaheline majandus.
Koolituse lõpetamine
Koolitaja Epp Vodja

Registreerimine

17. augustini lingi kaudu http://ja.ee/MOreg-18

või saata e-aadressil junior@ja.ee järgmised andmed:
nimi, isikukood, õppeasutus, e-posti aadress, telefon, kes tasub koolitusel osalemise eest (kool, kohalik omavalitsus,
ise vm)

Info:
Merike Elmik
junior@ja.ee
5049904

