ALGKLASSIDE PROGRAMM

„7 SAMMU”
Õpime koos, kuidas ühiskond toimib ning kuidas selles edukas olla.
1. metoodiline koolitus
Tallinnas, Lauteri 3 (EBS)
18. – 19. august 2022
KELLELE

põhikooli 1. ja 2. astmes töötavad õpetajad

EESMÄRK

pakkuda õpetajatele abi riikliku õppekava täitmiseks esimeses ja 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 ise keskendub „mina” erinevustele ja sarnasustele teistega, sõprusele, koostööle;
üksikisikutele ja rollidele, mida tuleb ühiskonnas täita töötajana, tarbijana.
Meie perekond on üles ehitatud perekondi ja nende majandamist puudutavatele teemadele.
Meie kodukoht keskendub kodukohta puudutavatele teemadele, uurib kodu läheduses tegutsevaid
ettevõtteid, omavalitsuse tööd, ameteid, mida kodu läheduses peetakse.
Meie linn ja vald uurib linna tüüpilisi ettevõtteid ja neis tehtavaid töid ja peetavaid ameteid.
Meie maakond ja riik keskendub kaupade ja teenuste tootmisele ning jaotamisele maakonnas ja riigis.
Meie mini-minifirma tutvustab õpilastele ettevõtte tegevuse põhitõdesid mini-minifirmas tegutsemise kaudu.
Meie maailm tutvustab erinevate riikide majandusi ja kaubanduse tähtsust.
Koolituse kogumaht on 40 akadeemilist tundi. Sellest 31 tundi on auditoorne töö, mis jaguneb kolme koolituspäeva
vahel (2 + 1 päeva). Koolituse esimene osa hõlmab 1. – 5. teemat. Teine osa hõlmab 6. - 7. teemat.
Õppija valib, millal ta koolituse teises osas osaleb ja sinna tuleb eraldi registreerida.
Auditoorse osa lõpetanu saab tõendi ning õiguse õpetada programmi alusel klassis. Lisandub 9 tundi praktilist
kodutööd, mille eduka sooritamise järel saab tunnistuse.
Õppekavaga saate tutvuda SIIN
Koolitus toimub eesti keeles ning seal kasutatakse aktiivõpet ja disainmõtlemise metoodikat.
KOOLITAJAD
Silja Enok, Margit Luts, Elbe Metsatalu
HIND
tasuta
Tasuta koolituse hulka ei kuulu transport, majutus, lõuna- ja õhtusöögid, programmi õppematerjal.
1. koolitusel osaleja saab osta viie esimese teema käsiraamatud õpetajale, hinnaga kokku 55 eurot.
2. koolitusel osaleja saab osta 6. ja 7. teema käsiraamatud õpetajale, hinnaga kokku 30 eurot.
KOOLITUS TOIMUB Tallinnas, Lauteri 3 (EBS ruumes)
ALGUS
kell 10.00
INFO JA REGISTREERIMINE kuni 12.08.2022 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

Algklasside programmi „7 sammu”
1. metoodiline koolitus Tallinnas
KAVA
neljapäev, 18. august 2022 (1. koolituspäev)
10.00

JA Eesti tutvustus. Ülevaade programmidest

10.20

Sissejuhatus programmi „7 sammu”
1. teema „Meie ise”

13.00

Lõuna

13.45

2. teema „Meie perekond”

15.45

Vaheaeg

16.00

3. teema „Meie kodukoht”

18.00

Päeva lõpp

reede, 19. august 2022 (2. koolituspäev)
9.00

Esimese päeva kokkuvõte
4. teema „Meie linn ja vald“

11.15

Vaheaeg

11.30

5. teema „Meie maakond ja riik“

13.00

Lõuna

13.45

Küsimused-vastused

14.45

5. teema „Meie maakond ja riik“ jätkub
Vaheaeg

17.00

Koolituspäeva lõpp
Koolitajad

Silja Enok, Margit Luts

Õppekavaga saate tutvuda SIIN
Koolitus toimub projekti „Edu&Tegu“ raames, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
Koolituse viib läbi JA Eesti.
Koolitus toimub Tallinnas, Lauteri 3 (EBS ruumes)
Registreerimine kuni 12.08.2022 keskkonnas https://opetaja.ja.ee
(Registreerige end keskkonna kasutajaks ning täitke profiil. Seejärel registreerige koolitusele.)
Info: Merike Elmik
junior@ja.ee
5049904

