Ühisprojekt "Kultuuriline kooskõla“
Taotleja:MTÜ KOTLI MAJA
Meede 1.3 Ettevõtlik Pandivere
Viitenumber: 619216590853
Partnerid:Mittetulundusühing Võivere Tuuleveski, Väike-Maarja Vallavalitsus
Projekti eesmärk: Väike-Maarja valla noorte ettevõtlikkuse ja loovuse suurendamine
õpilasfirmade asutamise ning haridusasutuste ja ettevõtjate ühistegevuste soodustamise kaudu.
Projekti tegevused:
•
Sissejuhatava temaatilise ürituse korraldamine Väike-Maarja seltsimajas.
Õpilased ja õpetajad tutvuvad vähemalt 8 tegutseva õpilasfirmaga, et näha, millega
õpilasfirmad tegelevad ja kuulda nende kogemusi õpilasfirmade asutamisest ja tegutsemisest.
September 2016
•
Osalemine Junior Achievement Estonia (JA) õpetajate koolitusel.
Õpetajad osalevad JA poolt korraldataval koolitusel, et saada vajalik ettevalmistus
ettevõtlusõppe programmide „Õpilasfirma“ ja „Minifirma“ juhendamiseks ja ettevõtliku
inimese kasvatamiseks.
September 2016
•
Osalemine EBS ettevõtlusmentorite koolitusel.
Vähemalt üks piirkonna ettevõtja osaleb EBS poolt korraldataval koolitusel, et saada vajalikud
teadmised meeskondade õppimise ja arengu toetamiseks äriidee väljatöötamisel ja
arendamisel.
Mentor aitab õppurite meeskondi läbi oma ettevõtluskogemuse ja praktikate. Mentor on
noortele inspiratsiooni allikaks, väljakutsete esitaja, tähelepanelik kuulaja.
September 2016
•
Õppekäikude korraldamine tegutsevate õpilasfirmade külastamiseks.
Õpilased ja õpetajad külastavad vähemalt kahte tegutsevat õpilasfirmat, et näha, kuidas
õpilasfirma igapäevaselt tegutseb ja oma tööd korraldab.
Oktoober 2016
•
Ettevõtluslaagri korraldamine.
Õpilasfirma asutamisest huvitatud õpilased osalevad 24h ettevõtluslaagris, mille korraldab JA
Alumni Estonia.
Oktoober 2016, oktoober 2017
•
Ettevõtlusalaste õpitubade korraldamine.
Õpilasfirma asutanud õpilased, õpetajad ja piirkonna organisatsioonide juhid osalevad
ettevõtlusalastes õpitubades.
Läbi viiakse kuus õpituba teemadel toote disain ja loovus, kaasamine, strateegiline
planeerimine, avalik esinemine, turundamine ja tootearendus.
November 2016 - mai 2017
•
Osalemine õpilasfirmade laadal ja selleks ettevalmistumine.
Õpilasfirma asutanud õpilased ja juhendajad osalevad JA poolt korraldataval rahvusvahelisel
õpilasfirmade laadal.
Veebruar-märts 2017, veebruar-märts 2018
•
Osalemine mentorite metsakoolis.
Õpilasfirma programmi edukalt läbinud õpilased osalevad JA Alumni Estonia poolt
korraldatavas kolmepäevases suvekoolis, et kinnistada saadud teadmisi ettevõtlusest ja
ettevõtlikkusest ning saada vajalikud teadmised õpilasfirma mentoriks saamisest.
Juuli 2017, juuli 2018
•
Osalemine Pandivere piirkonna ettevõtlusmessil.

Tegevust alustanud õpilasfirmad osalevad koos piirkonna ettevõtjatega Pandivere piirkonna
ettevõtlusmessil.
Oktoober 2017, oktoober 2018
•
Ettevõtlusalase teema-aasta korraldamine haridusasutuste
Ettevõtlus on 2017/2018 õppeaastal koolide õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk.
Üldeesmärgi saavutamiseks toimub septembris koolijuhtkondade seminar ja moodustatakse
koolides korraldusmeeskonnad.
Meeskonnad motiveerivad ja aktiveerivad õppijaid valima loov- ja uurimistööde teemadeks
ettevõtlusega seonduvat.
Koolides toimuvad ettevõtlusalased seminarid ja töötoad, milledes valmivad ettekanded ja
tooted on sisendiks õpilaskonverentsile.
September 2017 – mai 2018
•
Õpilaskonverentsi korraldamine Väike-Maarja seltsimajas.
Õpilaskonverentsi teemad on seotud ettevõtlusega.
Konverentsil esinevad koolide õpilased, esindused, töörühmad, kohalikud ettevõtjad.
mai 2018
•
Kokkuvõtva temaatilise ürituse korraldamine.
Projektis osalenud õpilased, õpetajad ja ettevõtjad teevad projektist kokkuvõtte ja jagavad
saadud kogemusi.
November 2018
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