
Praktiline

ettevõtluskuu

ÕPPEMATERJALI 
KAASKIRI

Projekti "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" õppematerjal
Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond



Praktiline

ettevõtluskuu

Käesolev 8-osaline õppematerjal on valminud spetsiaalselt projekti "Praktilised

ettevõtluskuud ettevõtjatega" jaoks ning on mõeldud ettevõtlusõppe praktilisemaks

muutmiseks ja rikastamiseks põhikooli III kooliastmele. 

 

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond.

 

Õppematerjalide koostamisel on võetud eeskujuks Edu ja Tegu programmi

ettevõtlusõppe moodul ning õppematerjal on abiks ettevõtluspädevuse mudeli

rakendamisel.

 

 

 

Õppematerjali täiendatakse ja parendatakse kogu projektiperioodi toimumise jooksul,

praktilistel õppepäevadel saadud kogemustest ja nõuannetest lähtuvalt.

 

8-osalist õppematerjali täiendab koolituspäevadel kasutamiseks mõeldud töölehtede

ja teiste jaotusmaterjalide lisa ehk OSALEJA VIHIK

 

Õppematerjalide koostajad: Merike Mätas, Katria Talts 

 

Täname nõuannete ja suunava abi eest - Maiu Plumer, Kaja Laanmäe, Seoriin Jõgise,

Silver Fokin jt. 
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Saateks

Käesolev õppematerjal abistab juhendajat ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel.

Õppematerjalide sihtgrupp on põhikooli III kooliaste. 

 

Ettevõtlusõpet võib põhikoolis õpetada valikainena või lõimituna teiste õppeainetega.

Ettevõtlusõppe eesmärk on anda baasteadmisi ettevõtlusest ning arendada noortes

ettevõtlikku hoiakut.

 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid Edu ja Tegu programmi ettevõtlusõppe moodulist

lähtuvalt.

 

 

 

 

 

 

1. mõistab enda arenguvõimalusi töömaailmas, omandab teadmisi ja oskusi,, mis

võimaldavad tal olla ettevõtlik töötaja ja ettevõtja; 

 

2. mõistab enda majanduslikke vajadusi ja võimalusi ning langetab otsuseid, lähtudes

enda valikutest ja ressursside piiratusest, teeb eesmärgipäraseid valikuid

finantsteenuste kasutamisel; 

 

3. mõistab ettevõtluse võimalusi erinevates kontekstides ja enda rolli piirkonna elu

mõjutajana, lähtudes keskkonna toetavatest ja piiratavatest teguritest. 

 

 

Õppematerjalide koostamisel on võetud eeskujuks Edu ja Tegu programmi

ettevõtlusõppe moodul ja lõimitud õppematerjalidesse ettevõtluspädevuse mudelist

lähtuvalt.

 

 

Ettevõtlusõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks
õpilane:
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Projekti "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" koolituspäevade tegevustesse on

põimitud ettevõtlusalane teooria ja praktika. Toimuvad kaasahaaravad grupitööd,

töötoad ja õpilaste iseseisev töö koolituspäevade vahel. 

 

Samuti läbib iga õpilane juhendatud loomeprotsessi, mille tulemusena sünnib

koduteemaline toode. Toodetest õpivad osalejad tegema korrektseid tootefotosid,

millest projekti läbiviija valmistab igale koolile oma tootefotode portfoolio, mis jääb

ettevõtlusprojekti meenutama osalevate koolide kodulehtedel. 

 

Koolituspäevade sisu ja ülesehitus on omavahel seotud tervikprotsessiks, mille

käigus osalejad saavad kompaktses, omavahel seostatud ja pikaajalises

õppeprotsessis osaledes elulise ja praktilise kogemuse ettevõtjana. Ehk „mängida

läbi” kogu ettevõtja teekonna - alates idee sünnist kuni toote füüsilise valmistamise ja

turundamiseni.

 

Käesoleva õppematerjali raamistikku on lihtne paigutada mõne muu toote või teenuse

valmistamist ning integreerida käesolevat mudelit ettevõtlusõppesse korduvalt -

erinevates variatsioonides ning erinevatele vanusegruppidele. Samuti saab kasutada

soovi korral õppematerjali erinevaid lõike, tegevusi või infot eraldiseisvalt.

 

 

Täname kõiki, kes on aidanud kaasa käesoleva õppematerjali valmimisele!

 

 

 

Soovitame julget ning loovat lähenemist!

 

Ja soovime edukat kasutamist!

 

 

 

 

 

 

 

Õppematerjalide kasutamine tasulisteks ettevõtlusteemalisteks kursusteks ja

töötubadeks väljaspool haridusasutusi ei ole lubatud! 
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Soovitused

ettevõtluskuu läbiviimise 

eel :

Mõisted ja IKOONID:

JUHENDAJA on isik, kes juhendab ja viib läbi ettevõtluskuu tegevusi

TÖÖLEHT - erinevate ülesannete lahendamiseks, asub OSALEJA VIHIKUS

NÄIDE - näited, persoonilood ja lood elust endast       

NÕUANNE JUHENDAJALE - soovitused ja nõuanded juhendajale

 VIDEOMATERJAL - võimalusel näidata suurel ekraanil 

 KOKKUVÕTE  - kokkuvõte päevast ja kodune töö

 VALIKHARJUTUS - viia läbi soovi korral

AJURÜNNAK - mõttetalgud ja ühine ideede genereerimine 

Kõikide koolituspäevade sisu, ülesehitus ja eesmärgid on ära toodud järgnevas
õppematerjalis - iga õppematerjali osa vastab ühele koolituspäevale ning on jagatud
kaheks akadeemilise tunni pikkuseks osaks. Tundide vahel on puhkepaus ehk
vahetund.
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Koolituspäevade läbiviimise koht:

Koolituse maht ja struktuur:

Praktilise ettevõtluskuu ettevõtlusteemaliste koolituspäevade grupikoolitused on
soovitav viia läbi ruumis, kus saab rühmatöö tegemiseks vabalt ringi liikuda, on
internetiühendus ning audiovisuaalse materjali kasutamise võimalus.

Koolituspäevad on jagatud 4 koolitusnädala pikkuseks tsükliks ehk ettevõtluskuuks.
Kokku toimub 16 akad h koolitust ning lisaks praktiline töö.
 
Kokku toimub 8 ettevõtlusteemalist koolituspäeva - iga õppematerjali osa vastab
ühele koolituspäevale ning on jagatud kaheks akadeemilise tunni pikkuseks osaks.
 
Ühte nädalasse on planeeritud 2 koolituspäeva – kuid soovi korral võib
koolituspäevade järjekorda säilitades tegevusi läbi viia ka 1 kord nädalas või muus
valitud tempos. Samuti võib mõnda teemat käsitleda pikema aja vältel, kui selleks on
soov või vajadus.
 
Iga koolituspäev on jagatud kaheks, 1 akdeemilise tunni pikkuseks osaks, milles
toimub ühine grupikoolitus kõikidel osalejatele. 
 
Grupikoolitusele võiks järgneda kokkulepitud aja vältel juhendajapoolne osalejate
küsimustele vastamine, nende nõustamine ning igakülgne abistamine.
 
Soovitatame võimalusel toote või teenuse valmistamisprotsessi juhendamiseks
ettevõtluspäevade vahel, luua osalevatele õpilastele ühine suletud veebipõhine
grupp. Näiteks Facebooki keskkonnas, kus juhendaja saaks vajadusel toote tegemise
ja ka muude küsimuste osas nõu anda ning lisamaterjale ja -infot jagada.
 
Projekti "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" raames valmivad osalejatel
koduteemalised tooted. Tooted valmivad kas meeskonna- või individuaaltööna. 
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Soovitused 

Koolituspäevade läbiviija:

Projekti "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" raames viivad
ettevõtluskuud läbi kaks mitmekülgse ettevõtluskogemusega
praktikutest juhendajat. Merike Mätas juhib ettevõtlus- ja
turundusmooduleid ning Katria Talts tootevalmistamise- ja tootefoto
loomise mooduleid. Moodulites osalevad juhendajad reeglina koos ja
toetavad osalejaid, jättes rõhuasetuse ja juhtrolli valdkonniti samaks. 

Koolituspäevade juhendaja on isik või isikud, kes juhendavad ja viivad läbi
ettevõtluskuu tegevusi.
 
Käesolevad õppematerjalid on koostatud ettevõtluskuu juhendajale, tema tegevuste
toetamiseks protsessi struktuuri hoidmisel.
 
 

JUHENDAJA IKOON


