ALGKLASSIDE PROGRAMM

„7 SAMMU”
2. koolitus (3. koolituspäev)
Teemad „Meie mini-minifirma“ ja „Meie maailm“
Õpime koos, kuidas ühiskond toimib ning kuidas selles edukas olla.
metoodiline koolitus Tartus, Soola 3
hotell Tartu sündmuskeskuses
17. juuni 2021
KELLELE

põhikooli 1. ja 2. astmes töötavad õpetajad, kes on läbinud programmi „7 ammu“ 1. koolituse
ja õpetajad, kes on huvitatud teemade „Meie mini-minifirma“ ja „Meie maailm“ õpetamisest
2. kooliastmes.

EESMÄRK

pakkuda õpetajatele abi riikliku õppekava täitmiseks teises kooliastmes
• loodus-, inimese- ja ühiskonnaõpetuse;
• ettevõtlikkusõppe ja teiste läbivate teemade osas
ja enesetäiendusvõimalust omandades algkooli programmi „7 sammu” õpetamise metoodika.

PROGRAMM toetab „Põhikooli riikliku õppekava“ õpitulemuste saavutamist ning Edu ja Tegu
ettevõtluspädevuse mudeli ellu rakendamist.
eesmärgiks on ettevõtliku ellusuhtumisega inimese kasvatamine.
TEEMAD
Meie mini-minifirma tutvustab õpilastele ettevõtte tegevuse põhitõdesid mini-minifirmas tegutsemise kaudu.
Meie maailm tutvustab erinevate riikide majandusi ja kaubanduse tähtsust.
Jätkukoolitus programmi „7 sammu“ teemadele „Meie ise“, „Meie perekond“, „Meie kodukoht“,
„Meie linn ja vald“, „Meie maakond ja riik“.
Koolituse maht on 13 tundi, millest 9 tundi on auditoorne osa. Lisandub 4 tundi praktilist kodutööd, mille eduka
soorituse järel saab tunnistuse.
Auditoorse osa lõpetanu saab tõendi ning õiguse õpetada programmi alusel klassis piiratud aja vältel.
Õppekavaga saate tutvuda SIIN
Koolitusel kasutatakse aktiivõppe ja disainmõtlemise meetodeid.
Koolitus toimub eesti keeles.
KOOLITAJA
HIND

Elbe Metsatalu
tasuta
Tasuta koolituse hulka ei kuulu transport, majutus, lõuna- ja õhtusöögid.
Osaleja saab õpetaja käsiraamatu „Meie riik ja ettevõtlus“, JA Eesti 2017.

KOOLITUS TOIMUB
Tartus, hotell Tartu sündmuskeskuses, Soola 3
ALGUS
kell 10.00
INFO JA REGISTREERIMINE kuni 10.06.2021 keskkonnas https://opetaja.ja.ee
(Registreerige end keskkonna kasutajaks ning täitke profiil. Seejärel registreerige koolitusele.)
Koolitus toimub projekti „Edu&Tegu“ raames, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
Koolituse viib läbi JA Eesti.
Info: Merike Elmik
junior@ja.ee; 5049904
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KAVA

Neljapäev, 17. juuni 2021
10.00

6. teema „Meie mini-minifirma”

11.45

Vaheaeg

12.00

6. teema „Meie mini-minifirma”

13.30

Lõuna

14.15

7. teema „Meie maailm”

16.15

Vaheaeg

16.30 – 18.00

7. teema „Meie maailm”
Koolituse lõpetamine

Õppekavaga saate tutvuda SIIN
Koolitus toimub projekti „Edu&Tegu“ raames, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
Koolituse viib läbi JA Eesti.
Koolitus toimub Tartus, hotell Tartu sündmuskeskuses, Soola 3.
Registreerimine kuni 10.06.2021 keskkonnas https://opetaja.ja.ee
(Registreerige end keskkonna kasutajaks ning täitke profiil. Seejärel registreerige koolitusele.)
Info: Merike Elmik
junior@ja.ee
5049904

