
MODUULI nro 3

Yrittäjyys ( 5-7 tuntia)

TAVOITE: Oppilaat kehittävät ideoita mentoreiden kanssa.

OPPITULOKSET JA KUVAUKSET:

Seuraavassa on kuvauksia toteutetun oppitunnin oppimistuloksien mittaamiseksi.

Tietoa aiheesta (K)[1]

(K) kuinka soveltaa tärkeitä käsitteitä kulttuuri- ja sosiaaliasioissa

(K) kuinka kuvailla useiden sosiaalisten instituutioiden roolia

Taidot (S)[2]

(S) tunnistaa vahvuutensa ja heikkoutensa

(S) osallistua ryhmäprojektiin ja osallistua aktiivisesti ryhmätyöhön.

Pätevyys (C)[3]

(C) osoittaa oikeudenmukaisuutta, itseluottamusta ja kunnioitusta suhteissa ja yhteistyössä muiden

kanssa

(C) osallistua paikallisyhteisöään koskeviin keskusteluihin ja tunnistaa yhteisönsä, paikallishistorian,

kulttuurin ja sosiaalisten asioiden välisen yhteyden

(C) hankkia, arvioida ja käyttää kulttuuri- ja sosiaaliasioita koskevia tietoja eri tiedoista ja medioista

(C) osallistua demokraattiseen yhteistyöhön ja keskusteluun

(C) asettaa itselleen tavoitteita ja tehdä suunnitelmia erilaisille tehtäville



(C) käyttää erilaisia teknisiä laitteita tehokkaasti ja monipuolisesti

(C) käyttää erilaisia keinoja ja hakukoneita sopivaan systemaattiseen tiedonhankintaan

(C) käyttää ohjelmistoja/tietokoneohjelmia tiedon välittämiseen luovalla ja selkeällä tavalla.

KOULUTUSMENETELMÄT

Rakennettu ongelmalähtöiseen ja yhteistyöhön perustuvaan oppimiseen, katso tämän
käsikirjan ENGAGE-opetussuunnitelma ja pedagoginen osa.

YLEISKATSAUS

Opettaja valmistelee luokalle esityksen yrittäjyydestä. Jokainen ryhmä työskentelee sitten
ideoidensa mukaan. He löytävät yhteisöstään jonkun, jolla on tietoa heidän valitsemastaan
projektista, ja pääsevät tapaamaan hänet. Sitten he viimeistelevät ideansa.

Keskeiset käsitteet :

● Keskustelu: Mitä yrittäjyys on?

● Tutkimus: Miten voimme kehittää uusia tuotteita/ideoita?

● Esittely: Kuinka voimme myydä idean muille ja miten näytämme parhaan
ulkonäön?

● Päättäväisyys: Mitä positiivista kotikaupungissamme asumisessa on? Mitä
kotikaupungissamme voidaan parantaa?

Valmistelut ennen keskustelua :

● Opettaja valmistelee diaesityksen yrittäjyyden perusymmärryksen mukaisista
toimenpiteistä.



● Opettaja lähettää oppilailleen kehityssuunnitelman - katso tämä malli *.

Toiminta Menetelmä ja organisaatio Aika

Työskentely
ideoiden
kehittämiseksi

Opettaja näyttää diaesityksen siitä, mitä toimia
yrittäjyyden perusymmärryksen mukaan tulee tehdä.
Sitten ryhmät täyttävät ajatuskartan
projektistaan/ideastaan. Tämän projektin lopullisena
tavoitteena on selvittää, kuka voisi olla heidän
mentorinsa ja auttaa heitä myymään tätä ideaa/projektia
sidosryhmille. Opettaja voi tehdä ehdotuksia siitä, kuka
voisi olla hyvä valinta heidän idealleen/projektilleen

Varusteet : paperi tai tietokone mielenkartalle, tietokone
diaesitykseen.

60
minuuttia

Ota yhteyttä niihin,
joista voisi
mahdollisesti tulla
mentoreita.

Opettaja istuu alas kunkin ryhmän kanssa ja käy läpi
yhteydenottoprosessin mentoriin. Vaihtoehdot voivat
vaihdella esim. puhelusta sähköpostiin. Oppilaat ottavat
sitten yhteyttä mentoreihin ja kysyvät, onko hän
kiinnostunut tästä projektista/ideasta, ja jos on, opettaja
ottaa yhteyttä mentoriin saadakseen lisätietoja.

Varusteet: tietokone, puhelin

60
minuuttia

Kehityssuunnitelma
n parissa
työskenteleminen.

Oppilaat löytävät sopivan ajan tapaamiseen mentorinsa
kanssa kertoakseen heille lisää ideastaan. Yhdessä he
täyttävät tämän mallin* . Mentorin on tarkoitus antaa
opiskelijoille neuvoja idean/projektin viimeistelemiseksi.

Varusteet: Vihkot/paperi, lyijykynät/kynät

60-120
minuuttia

Idean/projektin
viimeistely. Valmista
esittely heidän
idealleen.

Oppilaat löytävät parhaan tavan viimeistellä
ideansa/projektinsa. He voivat esim. tee malli, piirrä
kuva, selitä sanoilla ja jatka. Sitten he valmistelevat
pitch, jota he käyttävät tapaaessaan sidosryhmät.

Varustus: Riippuu sisällöstä.

120
minuuttia

https://drive.google.com/file/d/1FQPeWOWYhg6Z2Q0e40ksk2jJMMdBfxiu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FQPeWOWYhg6Z2Q0e40ksk2jJMMdBfxiu/view?usp=sharing


ARVIOINTI JA PALAUTE

Seuraavaa arviointia, joka sisältää moduulikuvaukset, voidaan käyttää yksittäisten
oppilaiden arvioimiseen, itse- ja vertaisarviointiin.

Oppilaan tulee kyetä:

KUVAUKSET:

Tieto (K), taidot (S) ja kompetenssit (C)

Huono
(D)

Kohtuullin
en

(C)

Hyvä
(B)

Erinomain
en (A)

(K) kuinka soveltaa tärkeitä käsitteitä

kulttuuri- ja sosiaaliasioissa

(K) kuinka kuvailla useiden sosiaalisten

instituutioiden roolia

(S) tunnistaa vahvuutensa ja heikkoutensa

(S) osallistua ryhmäprojektiin ja osallistua

aktiivisesti ryhmätyöhön

(C) osoittaa oikeudenmukaisuutta,

itseluottamusta ja kunnioitusta suhteissa ja

yhteistyössä muiden kanssa

(C) osallistua paikallisyhteisöään koskeviin

keskusteluihin ja tunnistaa yhteisönsä,



paikallishistorian, kulttuurin ja sosiaalisten

asioiden välinen yhteys

(C) hankkia, arvioida ja käyttää kulttuuri- ja

sosiaaliasioita koskevia tietoja eri tiedoista

ja medioista

(C) osallistua demokraattiseen

yhteistyöhön ja keskusteluun

(C) asettaa itselleen tavoitteita ja tehdä

suunnitelmia erilaisille tehtäville.

(C) käyttää erilaisia teknisiä laitteita

tehokkaasti ja monipuolisesti

(C) käyttää erilaisia keinoja ja

hakukoneita sopivaan systemaattiseen

tiedonhankintaan

(C) käyttää

ohjelmistoja/tietokoneohjelmia tiedon

välittämiseen luovalla ja selkeällä

tavalla.

OPETTAJAN REFLEKTIO :



[1]
Tiedolla tarkoitetaan kykyä lukea, ymmärtää ja tulkita tietoa ja ohjeita.

[2]
Taidot viittaavat kykyyn soveltaa tietoa tehtävien suorittamiseen, valita asiaankuuluvat toimet ja mitata niiden

tehokkuutta.

[3]
Osallistujilla/oppilailla on valmiudet soveltaa käytännössä hankittuja yleisiä tietoja ja taitoja.



*MALLI

Tuotteen tai palvelun suunnittelu

Idea:

Kohderyhmä - kuka voi käyttää tuotetta tai palvelua?

Kuinka voimme mainostaa ja markkinoida tuotetta tai palvelua?

Kenen huomion voimme saavuttaa?

Ehdotukset sloganiksi ja mainostekstit:



Tuotteen tai palvelun arvioitu hinta:

Materiaalit/ työtunnit: Arvioitu hinta:

Työsuunnitelma:

Mitä pitää tehdä? Mihin mennessä? Kuka tekee?


