"Mini-minifirma"
PÕHIKOOLI 2. ASTME ÕPILASTELE.
ALGKLASSIDE PROGRAMMI “7 SAMMU”
teema „Meie riik ja ettevõtlus“ osa.

metoodiline koolitus
13. juuni 2019
SEB Innovatsioonikeskus
Tallinnas, Tornimäe 2 (4. korrus)
KELLELE - põhikooli 2. astme õpilastega töötavad õpetajad;
põhikooli 1. ja 2. astme õpetajad, kes töötavad programmiga „7 sammu“.
EESMÄRK - pakkuda õpetajatele täiendkoolitust programmi „7 sammu“
2. kooliastme teema "Meie riik ja ettevõtlus" osas ja
ettevõtlusõppe metoodika rakendamiseks õpilaste mini-minifirmas tegutsemise kaudu.
PROGRAMM toetab põhikooli õppekava läbivat teemat „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ ning
arendab ettevõtlikkuspädevust II kooliastmes järgmiselt:
1. Toetatakse õpilase initsiatiivi ning pakutakse talle võimalusi ja abi ühisalgatusteks.
2. Õpilasi innustatakse ühise eesmärgi nimel iseseisvalt tegutsema ning võtma sellega
kaasnevat vastutust ja kohustusi.
3. Õpilasi suunatakse leidma jõukohastele probleemidele loomingulisi lahendusi ning
aidatakse neil kogeda koos tegutsemise kasulikkust mini-minifirmas tegutsemise kaudu.
KOOLITAJA - Elbe Metsatalu
Koolitus põhineb aktiivõppel.
Koolituse lõpetanu saab tunnistuse ning õiguse õpetada programmi alusel õpilasi.
Koolitus toimub eesti keeles.
HIND - tasuta
Koolitusel osaleja saab õpetaja juhendi ja võimaluse osta õppematerjale õpilastele.
KOOLITUS TOIMUB – Tallinnas, SEB Innovatsioonikeskuses (4. korrus), Tornimäe 2.
ALGUS

- kell 10.00

INFO JA REGISTREERIMINE – 3. juunini 2019
Registreerimine lingi kaudu SIIN

Koolitus toimub projekti „Edu&Tegu“ raames, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
Koolituse viib läbi JA Eesti.
Info: Merike Elmik
junior@ja.ee
5049904

„Mini-minifirma“
põhikooli 2. astme õpilastele
Algklasside programmi “7 sammu” teema „Meie riik ja ettevõtlus“ osa
metoodiline koolitus
SEB Innovatsioonikeskuses Tallinnas, Tornimäe 2

KAVA

13. juuni 2019
10.00

Ülevaade teemast „Meie riik ja ettevõtlus“, seos riikliku õppekavaga

10.30

Õppimine ja õpetamine mini-minifirmas

11.30

Ettevõtte loomine, meeskonnatöö ja ülesanded mini-minifirmas

12.30

Lõuna

13.15

Tootmine, tootlikkus, toote omahind

14.45

Vaheaeg

15.00

Turundus ja müügitöö ettevõttes

16.30

„Meie riik ja ettevõtlus“ lisategevused ja koolituse kokkuvõtted

17.00

Koolituse lõpp
Koolitaja

Elbe Metsatalu

Registreerimine 3. juunini 2019 lingi kaudu SIIN

Koolitus toimub projekti „Edu&Tegu“ raames, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
Koolituse viib läbi JA Eesti.
Info: Merike Elmik
junior@ja.ee
5049904

