ALGKLASSIDE PROGRAMM

“7 SAMMU”
metoodiline koolitus Tallinnas
25. – 26. aprill 2019

KELLELE
EESMÄRK

põhikooli 1. ja 2. astmes töötavad õpetajad
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.

PROGRAMMI eesmärgiks on ettevõtliku ellusuhtumisega inimese kasvatamine.
TEEMAD Meie ise keskendub “mina” erinevustele ja sarnasustele teistega, sõprusele, koostööle.
Meie perekond uurib rolle ja ülesandeid, mida pere erinevad liikmed täidavad,
arendab meeskonnatöö oskusi, õpetab eristama soove vajadustest,
kujundab säästlikku ellusuhtumist.
Meie linnaosa / vald keskendub kohalikule omavalitsusele - linnaosale või vallale,
käsitleb seal töötavaid ettevõtteid, raha funktsioone ja ringlemist.
Meie linn uurib erinevaid elukutseid, tutvustab linna planeerimise põhimõtetega.
Meie maakond keskendub maakonnas leiduvatele ressurssidele, kaupade ja
teenuste tootmisele ning jaotamisele.
Meie riik ja ettevõtlus tutvustab erinevaid elukutseid, karjäärivõimalusi, ettevõtte
alustamise põhitõdesid; ettevõtlusõppe programmi „Mini-minifirma“.
Meie maailm tutvustab eakohaselt rahvusvahelise majanduselu põhitõdesid.
Koolituse kogumaht on 24 akadeemilist tundi. Sellest 19 tundi on auditoorne töö, mis jaguneb kahe
koolituspäeva vahel. Auditoorse osa lõpetanu saab tõendi ning õiguse õpetada programmi alusel klassis.
Lisandub 5 tundi praktilist kodutööd, mille eduka sooritamise järel saab tunnistuse.
Õppekavaga saate tutvuda SIIN
Koolitusel kasutatakse aktiivõppe meetodeid.
Koolitus toimub eesti keeles.
KOOLITAJAD
Silja Enok, Margit Luts
HIND
tasuta
Koolituse ajal kehtib osalejale teema “Meie ise” õppematerjali komplektile
soodushind 80 eurot. Komplekti kuulub õppematerjal õpetajale ja 30 õpilasele.
KOOLITUS TOIMUB
ALGUS
kell 10.00
INFO JA REGISTREERIMINE
15. aprillini 2019 lingi kaudu Registreerimine-7sammu
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”
metoodiline koolitus
KAVA
Neljapäev, 25. aprill 2019
10.00

JA Eesti tutvustus. Ülevaade programmidest

10.30

Sissejuhatus programmi ”7 sammu”

11.00

1. teema “Meie ise”

12.30

Lõuna

13.15

2. teema “Meie perekonnad”

14.45

Vaheaeg

15.00

3. teema “Meie linnaosa/küla”

16.30

Vaheaeg

16.45 - 18.30

4. teema “Meie linn/vald”
Päeva kokkuvõte

Reede, 26. aprill 2019
9.00

5. teema “Meie maakond”

10.45

Vaheaeg

11.00

6. teema “Meie riik ja ettevõtlus”

13.30

Lõuna

14.15

7. teema “Meie maailm”

15.45

Vaheaeg

16.00 – 17.00

Kokkuvõtted. Küsimused-vastused
Lõpetamine
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.
Registreerimine 15.04.2019 lingi kaudu Registreerimine-7sammu
Info: Merike Elmik
junior@ja.ee
5049904

