KAHEPÄEVANE METOODILNE KOOLITUS

ettevõtlusõppeprogrammide “Õpilasfirma” ja „Minifirma”
JUHENDAJATELE.
1. koolitus 26. – 27. august 2021
Tallinn, Lauteri 3 (EBS)
2. koolitus 2. detsember 2021 Tallinn

KELLELE

gümnaasiumi ja põhikooli kolmandas astmes ning kutsehariduses
töötavatele õpetajatele.

EESMÄRK

valmistada ette ettevõtlusõppe programmide „Õpilasfirma” ja „Minifirma”
juhendajaid ning anda õpetajatele seeläbi võimalus täita riiklikku õppekava
kirjeldatud ainekavaga valikaine „Ettevõtlusõpe” ja
ettevõtliku inimese kasvatamise osas.

Koolitusel käsitletakse
o „Õpilasfirma”(gümnaasiumi ja kutsehariduse õpilastele) ja „Minifirma” (7. – 9. kl õpilastele)
programmide ideoloogiat ja õpetamise põhimõtteid;
o õpilas- ja minifirma loomise, tegutsemise ja lõpetamise metoodikat koolis majandus- ja
ettevõtlusõppe osana.
Koolitusel kasutatakse aktiivõppe vorme.
Koolitus toimub eesti keeles.
Koolituse kogumaht on 36 akadeemilist tundi. Sellest 24 tundi on auditoorne töö, mis jaguneb kolme
koolituspäeva (2 + 1) vahel. Auditoorse koolituspäeva läbinu saab tõendi ja õiguse õpetada piiratud
aja jooksul. Lisandub 14 tundi praktilist kodutööd.
Õppekava leiate SIIT
Koolituse lõpetanu saab tunnistuse ning õiguse õpetada programmide alusel koolis.
NB! JA Eesti jätab endale õiguse teise koolituspäeva kuupäeva (2. dets. Tallinn) muuta.
KOOLITAJAD
HIND

Epp Vodja
tasuta
Tasuta koolituse hulka ei kuulu transport, majutus, lõuna- ja õhtusöögid.
Koolitusel osaleja saab soetada Õpilasfirma tööjuhendi hinnaga 3 €.

KOOLITUS TOIMUB Tallinnas, Lauteri 3 (EBS)
ALGUS

kell 10.00

INFO JA REGISTREERIMINE 19. augustini või koolituskohtade täitumiseni 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

Ettevõtlusõppeprogrammide
“Õpilasfirma” ja „Minifirma” metoodiline koolitus juhendajatele.
I koolituse kava
26. - 27. august 2021
Tallinn, Lauteri 3 (EBS)
Neljapäev, 26. august 2021
10.00 - 11.30 JA Eesti majandus- ja ettevõtlusõppe programmide tutvustus.
Osalejate tutvustus ja eesmärkide selgitamine.
Õpilasfirma (s.h minifirma) programmi olemus ja eesmärk. Õiguslikud alused
Õpilasfirma koht riiklikus õppekavas ja kasutatavus koolis.
Põhinõuded õpilasfirmale. Juhendajate roll.
Põhietapid õpilasfirma moodustamisel.
Minifirma eripära - läbivalt
Vaheaeg
11.45 – 13.15 Äriidee leidmine. Ajurünnak kui abivahend. Töö rühmades.
Autoriõiguste arvestamine.
Õpilasfirma juhtide ja nime valik. Esimesed majandusprognoosid.
Õpilasfirma rahastamise põhimõtted. Algkapitali suuruse määramine.
Asutamisdokumendid ja õpilasfirma registreerimine JA Eestis.
opilasfirma.ee keskkonna kasutamine (soovituslikult osaleja läptopis või tahvlis)
Minifirma eripära - läbivalt
Lõuna
14.00 – 15.30 E-juhendiga tutvumine
Õpilasfirma äriplaan või ärimudel. Praktiline tegevus
Turu-uuring ja konkurentsianalüüs.
Õpilasfirma tegutsemine. Tööaja arvestus
Tootmine ja teenuse osutamine, probleemide lahendamine.
Ohutus ja keskkond. Tootmisprobleemide lahendamine
Minifirma eripära - läbivalt
Vaheaeg
15.45 – 17.15 Turundustegevus. Tootearendus
Küsimused eelnenud osa kohta.
Koolituspäeva lõpetamine
Reede, 27. august 2021
9.00 – 10.30
Esimese päeva kokkuvõte. Töö rühmades.
Hinnakujunduse alused. Püsi- ja muutuvkulude arvestus.
Tasuvuspunkti leidmine.
Esimesed raamatupidamiskanded. Aktsiate arvestus ja kassaraamat
Minifirma eripära - läbivalt
Vaheaeg
10.45 – 12.45 Turundus jätkub.
Turundussuhtlus. Reklaam, koduleht jms.
Rühmatööd. Turundusplaan.
Müügikohad: JA Eestilt, kohalik algatus, kool, iseseisev otsimine
Laatadeks valmistumine
Lõuna
13.30 – 15.00 Aktiivse müügi põhialused.
Müügiväidete leidmine. Rühmatöö.
Minifirma eripärad - kokkuvõte
Vaheaeg
15.15 – 16.15 Rahvusvahelised võimalused. ESP. Õpilasfirma programmi mõju.
Küsimustele vastamine. Kokkuvõte koolitusest.
koolitajad Epp Metsatalu
1. koolitusele registreerimine 19. augustini või koolituskohtade täitumiseni https://opetaja.ja.ee
(Registreerige end keskkonna kasutajaks ning täitke profiil. Seejärel registreerige koolitusele.)

II koolitus
Neljapäev, 2. detsember 2021 (Tallinnas).
9.30 – 11.00

Uus tutvumisring.
Õpitu meenutamine.
Kogemuste vahetamine ja arutelu. Õpilasfirma või minifirma oma lugu.
Tüüpilised probleemid ja vead õpilasfirma tegevuses. Mida peab ja mida ei tohi?
Vaheaeg

11.15 – 12.45

Õpilasfirma ja minifirma raamatupidamisülesanne.
Lõuna

13.30 – 15.00 Kriisist ülesaamine. Meeskonna motiveerimine. Tülide lahendamine.
SWOT analüüs.
Õpikogemused
Õpilasfirma ja minifirma lõpetamine
Vaheaeg
15.15 – 16.45 Õpilasfirma ja minifirma valmistumine võistluseks.
Aruande kirjutamine. Müügistend. Žüriivestlus. Lavaesinemine.
JA vilistlasorganisatsioon.
Küsimused.
Koolituse lõpp

NB! JA Eesti jätab endale õiguse teise koolituse päeva kuupäeva muuta.
koolitajad Epp Vodja, Elbe Metsatalu

Koolitus toimub projekti „Edu&Tegu“ raames, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
Koolituse viib läbi JA Eesti.
1. koolitusele registreerimine 19. augustini või koolituskohtade täitumiseni https://opetaja.ja.ee
(Registreerige end keskkonna kasutajaks ning täitke profiil. Seejärel registreerige koolitusele.)

Info: Merike Elmik
junior@ja.ee 5049904

