KAHEPÄEVASE METOODILISE KOOLITUSE

ettevõtlusõppeprogrammide “Õpilasfirma” ja „Minifirma”
JUHENDAJATELE.
2. koolituspäev
30. november 2018
Tartu Loodusmaja, Lille 10
KELLELE

gümnaasiumi ja põhikooli kolmandas astmes ning kutsehariduses
töötavatele õpetajatele, kes on läbinud koolituse 1. päeva.

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.
Koolituse kogumaht on 30 akadeemilist tundi, millest 18 tundi on auditoorne töö kahel
koolituspäeval (9 + 9 tundi), millele järgneb praktiline Õpilasfirma programmi õpetamine ja
õpilasfirmade juhendamine ning JA Eestile oma tööst analüüsi koostamine.
Vt koolituse õppekava SIIT
Koolituse lõpetanu saab tunnistuse ning õiguse õpetada programmide alusel koolis.
Teise koolituspäeva läbinu saab tõendi ja õiguse õpetada piiratud aja jooksul.
Koolitus toimub eesti keeles.
KOOLITAJAD

Epp Vodja, Elbe Metsatalu, Liis Metsatalu

HIND

tasuta

KOOLITUS TOIMUB Tartu Loodusmaja ruumes, Lille 10.
ALGUS

kell 10.00

INFO JA REGISTREERIMINE

19. novembrini
lingi kaudu Registreerimine_õf2/2018

Koolitus toimub projekti „Edu&Tegu“ raames, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
Koolituse viib läbi JA Eesti.
Täiendavat infot saadetakse registreerinutele.

Info
Merike Elmik
junior@ja.ee
5049904

Ettevõtlusõppeprogrammide
“Õpilasfirma” ja „Minifirma” metoodiline koolitus juhendajatele.
2. koolituspäev
30. november 2018
Tartu Loodusmaja, Lille 10

KAVA
2. koolituspäev, 30. november 2018.
10.00 – 12.00 Kogemuste vahetamine ja arutelu.
Õpilasfirma või minifirma oma lugu.
Tüüpilised probleemid ja vead õpilasfirma tegevuses.
Mida peab ja mida ei tohi?
Kriisist ülesaamine. Meeskonna motiveerimine. Tülide lahendamine.
Vaheaeg
12.15 - 13.45

Õpilasfirma ja minifirma raamatupidamise aruandlus. Näidisülesanne.
Lõuna

14.30 – 16.00 Õpilasfirma ja minifirma SWOT. Tootearendus.
Vaheaeg
16.15 - 17.45

Turundus ja müük.
Õpilasfirma ja minifirma ettevalmistamine laatadeks ning võistlusteks.

17.45 – 18.00

Koolituse lõpetamine.

koolitajad Epp Vodja, Elbe Metsatalu, Liis Metsatalu

2. koolituspäevale registreerimine 19. novembrini lingi kaudu Registreerimine_õf2/2018
Täiendavat infot saadetakse registreerinutele.

Koolitus toimub projekti „Edu&Tegu“ raames, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
Koolituse viib läbi JA Eesti.

Info: Merike Elmik
junior@ja.ee
5049904

