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Ettevõtlikkusõppe programmiga taotletakse, et õpilane
• Õpib tundma oma mina
• Õpib väärtustama perekonda
• Õpib suhtlema teiste inimestega, tegema koostööd
• Õpib tundma oma linna ja valla ettevõtteid
• Teadvustab hariduse tähtsust tuleviku kujundamisel
• Õpib tundma erinevaid töö liike, töö tähtsust ja väärtust
• Omandab praktilisi toimetulekuoskusi
• Saab teadmisi maailmamajandusest
• Õpib mõistma teda ümbritsevat majanduselu
• Õpib tajuma oma kohta muutuvas majandussüsteemis
• Õpib tundma olulisemaid majandusmõisteid ja -printsiipe
• Omandab algteadmisi ettevõtlusest
• Omandab juhtimise ja suhtlemise praktilisi oskusi
• Mõistab valitsuse rolli majanduses
• Õpib tundma inimese ja ühiskonna vastastikuseid suhteid, langetama põhjendatud otsuseid, korrigeerima vastavalt oludele oma käitumist
• Õpib mõistma ettevõtluse rolli globaalmajanduses ja ettevõtete vastutust keskkonnakaitse ja sotsiaalsete probleemide lahendamise eest

Teemad

Õpitulemused

Õppesisu

Lõiming

Minu omadused ja oskused

Õpilane
- usub oma võimetesse

Ettevõtlikkus - omadused ja
oskused

Eesti keel
Inimeseõpetus
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- teab oma rolle
- pakub probleemidele erinevaid
lahendusi
- seab eesmärke
- vastutab plaanide elluviimise
eest
- vaatab asjadele erinevast
vaatevinklist
- õpib nii headest kui halbadest
kogemustest
- katsetab uusi asju
- hindab koostööd
- kasutab erinevaid
õpistrateegiaid
- harjub esitama küsimusi
- tunneb uutest teadmistest
rõõmu
- oskab leida seoseid
Miniminifirma (MMF) simulatsioon - mõtleb loovalt
- algatab julgelt
- tegutseb arukalt
- vastutab ja hoolib
- tegutseb koos teistega
- analüüsib ennast

Rollimängud
Arutelud
Lahenduskäikude võrdlemine
“Õngitsemine”
Küsimustikud
Klassi ja kooli ürituste algatamine
ja neil osalemine
Vabatahtliku töö
Väärtuste mäng
Ideemäng Da Vinci

Väärtuskasvatus
Informaatika
Loovus
Huviharidus

Sihtrühma valimine
Toote valimine
Tootearendus
Ajurünnak
Hea toote omadused
Ametid MMF-s
Juhtimine, koostöö
Sobiva nime valik
Logod
Reklaam
Müük
Pakendi valmistamine
Individuaaltootmine ja
masstootmine

Inimeseõpetus
Kunst
Tööõpetus
Tehnoloogia
Väärtuskasvatus
Loovus
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Turundus
Tulu, kulu, kasum
Äriidee tutvustamine
Pitch
Jõululaat
Teadlik tarbija

-oskab lihtsas keeles võrrelda
erinevaid majandusmudeleid
-oskab nimetada teadliku
tarbimise põhimõtteid
- oskab arutleda reklaami mõju
üle
- hindab elurikkust

Kodukoha ettevõtlusega
tutvumine

- teab kohalikke ettevõtteid,
pakutavaid tooteid ja teenuseid
- oskab nimetada erinevaid
ameteid lähiümbruskonnast
- tutvustab huvipakkuvaid

Majandus kui üks osa
looduskeskkonnast ja
ühiskonnast
Lineaarne ja kestlik
majandusmudel
Valitsuse roll majandusotsuste
tegemisel
Ressursid, nende jagamine
põlvkondade vahel
Õiglane kaubandus
Tooted ja teenused
Keskkonnahoid
Igaühe looduskaitse
Tarbimine
e-poed
5K reegel
Vajadused ja soovid
Dollar Street
Üksikisiku ja ettevõtja vastutus
Teaduse seisukohad
Türi OTT
Esitlus
Arutelu
Kohalik kaubandus
Konkurents ja partnerlus

Ajalugu
Väärtuskasvatus
Loovus

Väärtuskasvatus
Inimeseõpetus
Loovus
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ameteid lähemalt
- väärtustab uurimuslikku
tegevust ja koostööd
- õpib suhtlema erinevate
inimestega

Tandemülesanne
Hindade võrdlemine
Probleemide lahendamine

Rahatarkus

- teadvustab raha säästmise
tähtsust
- oskab sissetulekuid ja
väljaminekuid planeerida
-teab, milliseid riske aitab
kindlustus tasandada

Taskuraha mõisted
Tulud
Kulud
Palk
Kodanikupalk
Eelarve koostamine
Säästmine
Pangandus
Kindlustus
Täringumäng

Inimeseõpetus
Matemaatika
Informaatika

Töö, karjäär

-teadvustab hariduse tähtsust
- on leidnud endale sobiva
harrastuse
- omab üldist ettekujutust
töömaailmast
- oskab kasutada erinevaid
digikeskkondi

Elukaar
Ametid ja elukutsed
Karjäärihuvide uurimine
Tulevikuametid
Töö jagamine
Haridus
Tervise tähtsus tööelus
Kohtumine ettevõtjaga
Kohtumine ettevõtliku
lapsevanemaga
Ettevõtte külastus, selle analüüs
Tööle kaasa
Töökuulutused
Töövestlus
Alaealisena töötamise
võimalused

Eesti keel ja kirjandus
Inimeseõpetus
Kunst
Tööõpetus ja käsitöö
Tehnoloogia
Väärtuskasvatus
Informaatika
Huviharidus

Praktilised toimetulekuoskused
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Rollimängud
Juhised kriisiolukorraks
Kogukondade roll

