
Ava kiri veebilehitsejas>

Hea kirjasaaja!

Käesolevas uudiskirjas on lühidalt toodud mõned olulisemad üldisemad uudised ja

märksõnad, mis aitavad teie koolil või lasteaial oma õppeaastat ettevõtlikumaks

muuta. Uuri toetuste ja võimaluste kohta allpool!

Palume uudiskirja oma õpetajate hulgas levitada.

Tutvu Lääne-Virumaa edulugudega

Ettevõtliku kooli edulugude konkurss

kogus Lääne-Virumaal kokku 19

edulugu maakonna erinevatelt

lasteaedadelt ja koolidelt. 24. augustil

tunnustati Rakvere Teatris

maakondlikul Hariduse päeval kõiki

konkursist osavõtjaid ja kuulutati välja

üle-eestilisse võistlusesse astujad.

Palju õnne võitjatele - hoiame edasises

võistluses teile pöialt! 

Kõikide edulugude lühikirjeldustega on

võimalik tutvuda meie kodulehel. Hea

võimalus inspiratsiooni kogumiseks!

Loe lisaks

https://www.arenduskeskus.ee/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzExMCwiOWY0MmY0MDhiMDhlIiwwLDAsMzksMV0
https://www.arenduskeskus.ee/noorte-ettevotlikuse-arendus/ettevotlik-kool/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=noorte-ettevotlikkuse-programmi-uudised_83
https://www.arenduskeskus.ee/noorte-ettevotlikuse-arendus/ettevotlik-kool/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=noorte-ettevotlikkuse-programmi-uudised_83
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/edulugude-konkurss-ootab-taas-ponevaimaid-opilugusid/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=noorte-ettevotlikkuse-programmi-uudised_83


Toetus koolidele

visiitideks

Ettevõtluskülla

Tartusse

Maakonna kõigil koolidel on endiselt

võimalik saada toetust sõiduks

Tartusse asuvasse Ettevõtluskülla.

Ettevõtlusküla pakub noortele

erinevaid õppeaineid lõimivaid

ülipõnevaid rollimänge: noorematele

õpilastele mõeldud mäng on Ettevõtlik

pere ja põhikooli vanemale, aga ka

gümnaasiumiastmele suunatud mäng

kannab pealkirja Ettevõtlik kodanik.

Toetuse saamiseks on vaja kirjutada

motivatsioonitaotlus. Loe kõigest

lähemalt meie kodulehelt

(Ettevõtlusküla külastuste toetus) või

võta programmijuhiga ühendust.

Loe lisaks

http://ettevotluskyla.ee/
http://ettevotluskyla.ee/ettevotlik-pere/
http://ettevotluskyla.ee/ettevotlik-kodanik/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqZVa34nUB__PnB03bcslRdHB-R1fLfUM0F_4fKzrGyf7e7g/viewform
https://www.arenduskeskus.ee/noorte-ettevotlikuse-arendus/ettevotlikkuse-programm/noorte-programm-2020/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=noorte-ettevotlikkuse-programmi-uudised_83
mailto:anu@arenduskeskus.ee
https://www.arenduskeskus.ee/noorte-ettevotlikuse-arendus/ettevotlikkuse-programm/noorte-programm-2020/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=noorte-ettevotlikkuse-programmi-uudised_83
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/laane-virumaa-haridusvaldkond-vaarib-tunnustamist/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=noorte-ettevotlikkuse-programmi-uudised_83


Kutsu Arenduskeskus

oma kooli

õppeprogramme läbi

viima!
Ülalkirjeldatud rahatarkusealaseid

rollimänge on aga võimalik väga

edukalt läbi viia ka oma koolis ja seda

täiesti tasuta. Arenduskeskuselt on

võimalik laenutada lasteaedadele

mõeldud mängu Minu raha, 7.-12.a

mõeldud mängu Ettevõtlik pere ja

12.-18.aastastele mõeldud mängu

Ettevõtlik kodanik. Ja veel - tuleme

hea meelega teie kooli mängu läbi

viima! Loe lisaks meie kodulehelt

(Ettevõtlusalased õppeprogrammid) ja

huvi korral võta programmijuhiga

ühendust!

Loe lisaks

http://ettevotluskyla.ee/oppeprogramm-minu-raha-eelkooliealistele-5-7a/
http://ettevotluskyla.ee/mangukomplektid-algkooli-ja-pohikooliastmele/
https://www.arenduskeskus.ee/noorte-ettevotlikuse-arendus/ettevotlikkuse-programm/noorte-programm-2020/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=noorte-ettevotlikkuse-programmi-uudised_83
mailto:anu@arenduskeskus.ee
https://www.arenduskeskus.ee/noorte-ettevotlikuse-arendus/ettevotlikkuse-programm/noorte-programm-2020/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=noorte-ettevotlikkuse-programmi-uudised_83


Toetus

õppevisiitideks

ettevõtetesse

Õppevisiidid ettevõtetesse või sealsed

praktilised töötoad on suurepärane

võimalus õppetööd elavdada ning viia

kokku teooria ja praktika. Selleks

pakub Arenduskeskuse noorte

programm toetust, mis aitab hüvitada

ettevõttesse vajaliku sõidukulu.

Toetuse saamiseks tuleb esitada

motivatsioonitaotlus. Lisainfot meie

kodulehelt (Koolide ja ettevõtete

koostöö) või programmijuhilt.

Loe lisaks

Ettevõtlusnädala sündmused Lääne-Virumaal

Üle-eestiline ettevõtlusnädal Lääne-

Virumaal pakub palju põnevat ka

noortele - Õpime koos 2020!, Noorte

ettevõtluspäev: Inspiratsioonilabor ja

õpilas�rmade IdeeStarter toimuvad

just Ettevõtlusnädala raames.

Tutvu lähemalt kogu Ettevõtlusnädala

kava ja noortele suunatud

sündmustega Ettevõtlusnädala

veebilehel.

Loe lisaks

Edendame ja parendame maakonna inimeste,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenb2gpmhFb2jAQ_qYkCKUCMjUOBoJUGJbOlzNEcRieERsGrw/viewform
https://www.arenduskeskus.ee/noorte-ettevotlikuse-arendus/ettevotlikkuse-programm/noorte-programm-2020/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=noorte-ettevotlikkuse-programmi-uudised_83
mailto:anu@arenduskeskus.ee
https://www.arenduskeskus.ee/noorte-ettevotlikuse-arendus/ettevotlikkuse-programm/noorte-programm-2020/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=noorte-ettevotlikkuse-programmi-uudised_83
https://opimekoos2020.weebly.com/
https://ettevotlusnadal.ee/
https://ettevotlusnadal.ee/
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/ettevotlusnadala-sundmused-laane-virumaal/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=noorte-ettevotlikkuse-programmi-uudised_83


ettevõttete, MTÜde ja haridusasutuste ettevõtmisi.

Projektid, koolitused, kasulik info,

uudised ja toetused.

Lääne-Viru Arenduskeskus

Fr. R. Kreutzwaldi 5

Rakvere Lääne-Virumaa 44314

+372 325 8028

info@arenduskeskus.ee

 

Ühenda lahti | Muuda tellimust

https://www.facebook.com/L%C3%A4%C3%A4ne-Viru-Arenduskeskus-924923674264465/
https://www.arenduskeskus.ee/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.arenduskeskus.ee/laane-viru-arenduskeskus_/sihtasutusest/uudiskirjad/redigeeri-tellimust/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=noorte-ettevotlikkuse-programmi-uudised_83

