Ava kiri veebilehitsejas>

Hea kirjasaaja!
Käesolevas uudiskirjas on lühidalt toodud mõned olulisemad üldisemad uudised ja
märksõnad, mis puudutavad maakonna noorte ettevõtlikkuse suurendamisele
suunatud programmi ja seeläbi ka meievahelist koostööd.

Palume uudiskirja oma õpetajate hulgas levitada.

Edulugude konkurss ootab taas põnevaimaid
õpilugusid

Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool
edulugude konkurss 2020 „Õppimine
on põnev!“ on avatud!
Konkurss on ellu kutsutud selleks, et
tutvustada laiemale avalikkusele meie
koolide ja lasteaedade kõige
ettevõtlikumaid tegemisi - tunde,
projekte, sündmusi, koolitusi või
õppepäevi ning loomulikult neid
õppeasutusi seeläbi ka tunnustada.
Sel aastal on edulugude konkurss ja
selle kategooriad teinud läbi väikse
uuenduskuuri. Lisainfo saamiseks
klõpsa allpoole olevale nupule.

Loe lisaks

Lääne-Virumaa
haridusvaldkond
väärib tunnustamist
Tuletame meelde, et 31. märtsist kuni
26. aprillini on kõigil võimalik esitada
kandidaate Haridusministeeriumi
poolt välja kuulutatud konkursile
"Eestimaa õpib ja tänab". Eriolukorras
ja distantsõppe tingimustes on eriti
oluline tunnustada kõiki Eesti
haridustöötajaid, kes on pidanud
täielikult muutma oma töökorraldust ja
õpetamismeetodeid.
Tunnustamist väärivad ka LääneVirumaa koolid ja õpetajad.
Maakondlikul tasandil on Lääne-Viru
Omavalitsuste Liit välja kuulutanud ka
lisakategooriad.

Loe lisaks

E-õppe lingikogumik
Koolid on eriolukorrast tingitult
suundunud e-õppele/distantsõppele ja
suutnud sellega üleöö suurepäraselt
kohaneda. Erinevaid abimaterjale, keskkondi, veebikoolitusi, meetodeid,
sotsiaalmeedia gruppe ja palju muud,
on erinevate tegijate ja õpetajate endi
poolt välja pakutud tohutul hulgal.
Kuigi nii õpetajad kui õpilased on
kindlasti juba oma töörütmi leidnud,
oleme ka omalt poolt püüdnud
asjalikke materjale (keskkondi,
vebinare ja muid linke) oma kodulehele
ühte kohta koondada. Lisaks on meie
kodulehel jaotisest "Kasulikud lingid"
võimalik leida põnevaid interaktiivseid
ettevõtluspädevusi edendavaid
veebimänge nii noorematele kui
vanematele õpilastele.

Loe lisaks

Noorte programmi
kalender
Lühike ülevaade noorte ettevõtlikkuse
programmi tulevastest tegemistest:
"Õpime koos 2020!" lükkus
sügisesse ning toimub
loodetavasti septembris. Hoiame
teid asjadega kursis!
Oktoobris toimub traditsiooniks
saanud maakonna 9. ja 10.
klassidele suunatud Noorte
ettevõtluspäev:
Inspiratsioonilabor
Sügisel jätkub õpilas rmade tööd
toetav koolitusprogramm
2020/21 õppeaasta õpilas rmade
liikmetele. Kui teie koolis
alustatakse sügisel õpilas rmade
programmiga, siis anna meile
sellest teada!
Jätkuvad Ettevõtlike
koolide/lasteaedade
maakondliku võrgustiku
tegevused
Kuid lisaks pakume veel mitmeid
võimalusi ja tuge ettevõtlusõppe ja
ettevõtlikkuse edendamiseks koolis
või lasteaias. Kui Sind huvitab, kuidas
Sinu õppeasutus maakondlikust noorte
programmist kasu saab, siis tutvu
noorte ettevõtlikkuse programmiga
meie kodulehel või võta meiega
ühendust!
Tutvu noorte
programmiga

Edendame ja parendame maakonna inimeste,
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
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