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OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan.


TAVOITTEET

Oppilas oppii
	ymmärtämään kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen merkitystä ja tarpeita yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta
	muodostamaan oman kriittisen mielipiteen erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen
	osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä ja paikallisyhteisössä
	kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja sekä toimimaan yritteliäästi ja aloitteellisesti
	toimimaan innovatiivisesti ja pitkäjännitteisesti päämäärän saavuttamiseksi sekä arvioimaan omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia
	tuntemaan työelämää ja yritystoimintaa sekä ymmärtämään näiden merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle.



KESKEISET SISÄLLÖT

Aihekokonaisuuden keskeisiä sisältöjä ovat
	perustiedot kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen toiminnasta sekä työnjaosta
	demokratian merkitys yhteisössä ja yhteiskunnassa
	erilaiset osallistumis- ja vaikuttamiskeinot kansalaisyhteiskunnassa
	verkostoituminen oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi
	osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäristössä sekä oman toiminnan vaikuttavuuden arviointi
	yrittäjyys ja sen merkitys yhteiskunnalle, perustiedot yrittäjyydestä ammattina sekä työelämään tutustuminen.


YHTEENVETO

Yrittäjyyskulttuurin kehittäminen antaa oppilaille enemmän vastuuta omasta toiminnastaan. Olisi myös tärkeää, että vastuuta pystyttäisiin jakamaan useammille oppilaille, eivätkä samat oppilaat olisi aina vastuussa koulun yhteisestä toiminnasta. Osallistumisen eri muodot voisivat kiinnostaa eri oppilaita. Esimerkiksi kaikkia ei kiinnosta tukioppilaana toimiminen. Koulun toiminnassa voisi myös testata eri luokka-asteiden tai luokkien vastuualueiden jakamista. Tähän voisi sisältyä esim. välituntitoiminnan kehittäminen, juhlien järjestäminen, siisteyden ylläpitäminen, teemapäivien järjestäminen. Tehtävien ei tarvitse olla suuria, mutta ne kuitenkin opettaisivat vastuun kantamista ja kehittäisivät koulun yhteishenkeä.

Mänttä-Vilppulassa olisi hyvä kehittää yhteistyötä eri koulujen, kouluasteiden ja opettajien välillä. Tällöin pienen kaupungin resurssit tulisivat paremmin hyödynnettyä.

Osa opettajista ei asu paikkakunnalla, joten Mänttä-Vilppulassa asuvien opettajien kontaktit eri alojen yrittäjiin ovat myös varmasti paremmat, kuin muualla asuvien. 






















BIOLOGIA JA MAANTIETO

	Sisäinen yrittäjyys korostuu pienissä luonnontieteellisissä tutkimuksissa.
	9. luokan maantiedon tunneilla tutustutaan elinkeinoihin painottaen paikallisia yrityksiä.

Alaan liittyviä uravaihtoehtoja esitellään esimerkkeinä opiskeltavien sisältöjen yhteydessä.


ENGLANTI JA RUOTSI

Yrittäjyys on kielellisesti vaativa aihe. Soveltamalla seuraavia tehtävätyyppejä saa jokaiselle jotakin:

	Paikallisen yrittäjän haastattelu englanniksi/ruotsiksi

	haastattelukysymyksiä
	vastausten purku luokassa, yrityksen esittely muille
	keskustelua yrityksen huonoista ja hyvistä puolista, vertailua toisiin yrityksiin
	toteutus mahdollista myös sähköpostitse ulkomailla olevaan yritykseen


	Yrittäjyyteen liittyvää sanastoa ja harjoituksia


	Ainekirjoituksien teemana yrittäjyys 

	Yrittäjän elämää (Suomessa)

Onko yrittäjällä vapaa-aikaa?
Ovatko yrittäjien lapset yrittäjiä?
Perheyrityksen hyvät ja huonot puolet
Millainen on kannattava yritys?
Yritysidea
Yrittäjä – maan kantava voima

	Mielikuvitusyrityksen perustaminen 

	tiedon etsintä englanniksi/ruotsiksi esim. netistä, miten yritys perustetaan
	markkinointistrategiat (mainoksia lehtiin, nettiin, kotisivut…)

työntekijöiden hankinta (haastattelu)
toimintatavat (työnjako, talouden ylläpito, tavoitteet…)
yrityksen toimitilat

	Yritysesittelyt



FYSIIKKA, KEMIA ja MATEMATIIKKA

	Matematiikan opiskelu tukee yrittäjyyskasvatusta, sillä opiskelu kasvattaa tavoitteelliseen ja pitkäjännitteiseen työskentelyyn. Kurssien sisällöissä yrittäjyyteen liittyviä aiheita ovat esimerkiksi kaupankäyntiin, pankkimaailmaan ja verotukseen liittyvät tehtävät.

Ongelmanratkaisutehtävät tukevat aina sisäisen yrittäjyyden ominaisuuksien kehittymistä. Tehtävät voivat liittyä numeerisiin, matemaattisiin operaatioihin. Niissä vaaditaan loogista ajattelukykyä.
	Soveltava matematiikka arjen asioilla ja yrittäjyyteen liittyvät sanalliset tehtävät tutustuttavat oppilaat yrittäjyyden konteksteihin. Oppitunneilla voidaan laskea erilaisia tehtäviä, jotka liittyvät aitoihin arjen asioihin. Tehtävänä voi olla esim. ruokakorin hinnan tai kodin energiankulutuksen laskeminen.
	Todennäköisyyslaskut ja prosenttikäsite opettavat oppilaalle yrityselämässä tärkeitä perusasioita.
Fysiikan ja kemian opiskelussa tehtävät ryhmätyöt ja laboratoriotutkimukset ohjaavat huolellisuuteen, tarkkuuteen ja kriittisyyteen. Ryhmätyöt kehittävät myös yhteistyötaitoja.


HISTORIA

	Historian tuntien aikana rohkaistaan ja kannustetaan siihen, että vain yrittämällä saavutetaan tuloksia. Vain yrittämällä selviää, mitkä ovat sinun vahvat alueesi.
	Koulu tekee yhteistyötä Serlachius-museo Gustafin kanssa. Esimerkiksi vuonna 2009 toteutettiin museon, historian ja äidinkielen yhteinen projekti ”Sodan tuntoja”, jonka tuloksena syntyi 8B-luokan käsikirjoittama ja näyttelemä lyhytelokuva. Museo järjesti tilat, kuvauksen ja editoinnin.
	Lisäksi tunneilla perehdytään Mäntän kehitykseen patruunayhteisöstä palvelu- ja kulttuurikaupungiksi.


Aiheet luokkatasoittain
7. luokka
	teollistuminen niin Euroopan, maailman kuin Suomenkin osalta
	yrittäminen, esim. Ford, Rockefeller sekä liukuhihnateollisuuden tuomat muutokset
	aatehistoria mm. tuotannontekijät
	imperialismi, kolonialismi, sosialismi, liberalismi


8. luokka
	talouselämän suhdanteiden merkitys II maailmansodan synnyn taustatekijänä ja yrityselämän toiminta II maailmansodan aikana
	Suomen sodanjälkeinen taloushistoria esim. sotakorvaukset
	suhdannevaihtelut, esim. 1920-, 1990- sekä 2000-lukujen lamat
	lama-Suomesta Euroopan unioniin
	globalisaatio



KOTITALOUS 

Kotitalouden tunneilla
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	opetellaan yrittämiseen liittyviä perustaitoja, kuten ryhmässä toimimista
	opetellaan erilaisuuden hyväksymistä ja toisten oppilaiden kunnioittamista
	korostetaan tekemällä oppimista käytännön kautta
	järjestetään erilaisia tarjoiluja koulussa vieraileville henkilöille
	suunnitellaan erilaisia aterioita ja kokonaisuuksia perinneruoista perhejuhliin, joissa oppilaiden työn osuus on merkittävä.


Kotitalousopetus antaa valmiuksia ja taitoja leivontaan ja ruoanvalmistukseen, minkä pohjalta oppilas voi halutessaan luoda itselleen tuotteen, kuten piparitalon tai koristellun ison piparin, jota ryhtyy valmistamaan ja markkinoimaan toisille.


KUVAAMATAITO

Osana kuvaamataidon opetusta
	suunnitellaan ja sommitellaan julisteita ja laatikoita
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	käsitellään kirjainten merkitystä, kuvan ja tekstin yhdistämistä (sommittelu), värien vaikutusta ja kuvan lukemista
	tutustutaan kuvataiteeseen esim. tunnettuihin maalauksiin ja mainonnassa käytettäviin veistoksiin
	käsitellään mainontaa ja markkinointia.



LIIKUNTA

	Liikunnan tunneilla tutustutaan yrittäjyyteen tekemällä yritysvierailuja, osallistumalla luennoille ja suorittamalla työharjoittelu.
	Paikalliset liikunta-alan yritykset ja yrittäjät, kuten Töpinä ja Tennisklubi, tulevat tutuiksi.
	Osana opetusta tutustutaan myös liikuntaan liittyviin ammatteihin. 
	Liikunnan opetus kannustaa vastuun ottamiseen, ohjaa ryhmässä toimimiseen ja oma-aloitteisuuteen sekä kasvattaa itseohjautuvuuteen.



MUSIIKKI

	Tutustutaan paikalliseen musiikkitoimintaan.

Pyydetään musiikkialan ammattilaisia vierailemaan koululla.
	Tutustutaan eri musiikin ammattilaisten toimintaan, esim. äänentoisto, studiotyöskentely, ammattimuusikko.
Kannustetaan oppilaita tuomaan esille ja kehittämään omia musiikillisia taitojaan niin yksilöinä kuin isompina kokoonpanoina.
Valmistetaan esityksiä erilaisiin koulun tilaisuuksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös koulun ulkopuolisiin tilaisuuksiin (yksilöt, ryhmät).
	Valinnaiset musiikkiryhmät valmistavat esityksiä koulun juhliin ja tilaisuuksiin. 
	Konserttien suunnittelussa ja toteutuksessa jokaisen osallistuvan oppilaan panos on tärkeä.
	Yhteistyötä voisi tehdä enemmän muiden oppiaineiden kanssa, esim. julisteet (kuvataide), tarjoilu (kotitalous). 
	Kehitetään kerho-/bänditoimintaa kouluajan ulkopuolella.


OPPILAANOHJAUS       

Yrittäjyyteen voi kasvaa, kunhan ensin tietää, mitä tahtoo.
Me kaikki olemme omien tehtäviemme kautta yrittäjiä; asetamme omat tavoitteemme ja koemme onnistumisia. Onnistumiset kasvattavat itsetuntoamme.
Osana oppilaanohjausta pyritään kehittämään oppilaiden sisäisiä yrittäjän ominaisuuksia kuten oivalluskykyä, arviointikykyä, rohkeutta, kykyä selvitä vastoinkäymisistä, organisointi- ja johtamistaitoa, ihmissuhdetaitoja.



Aiheet luokkatasoittain
7. luokka
	yritteliäs opiskeluasenne ja omat opiskelutavoitteet 
	yritteliäs elämänasenne ja tavoitteet omalle elämälle
	unelmat
	sisäinen yrittäjyys


8. luokka
	ammattiesittelyt projektityönä
	yrittäjän ammatin esittely, yrittäjän mahdollinen vierailu oppitunnilla tai vierailu museon ” Pomon pulmista työmiehen arkeen” -kierroksella
	työpaikkavierailut
	työelämän ajokorttikurssi


9. luokka
	oppikirjan yrittäjyysosio
	TET- jaksot
	muuta: Koulussa toimiva yrittäjyyskerho
	Onko minusta yrittäjäksi? -testi



TEKNINEN TYÖ

	Osana teknisen työn opetusta tehdään yritysvierailuja paikallisiin teollisuuslaitoksiin ja pienyrityksiin mm. entisöintiliikkeeseen.
	Teknisen työn tunneilla voidaan suunnitella markkinoitava työ, suorittaa kustannuslaskentaa, tehdä kysely kyseisen tuotteen menekistä ja suunnitella valmistusprosessi. Valmistuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon ryhmätyötä ja ns. liukuhihnatyöskentelyä.
	Projekteja voidaan toteuttaa eri oppiaineiden yhteistyönä, jolloin oppilaille hahmottuu opiskeltavien asioiden yhteys. 
	Uusien koneiden hankinnan yhteydessä oppilaat voivat olla mukana suunnittelussa, jolloin he näkevät yrityksen perustamisen yhteydessä vastaantulevia asioita, esim. puuverstaan perustamisen yhteydessä vaadittavia konehankintoja.
	Materiaalin hankinnassa oppilaat voivat olla apuna hintojen vertailussa.



TEKSTIILITYÖ

	Kaikilla luokka-asteilla kannustetaan yritteliäisyyteen käsitöitä valmistettaessa.

Itsenäinen, suunnitelmallinen ja pitkäjännitteinen työskentely on tärkeää.
	Yrittäjyyttä edistetään perehtymällä tuotteen suunnitteluun, materiaalin hankintaan, tuotteen valmistamiseen ja valmiin tuotteen arviointiin.
	Valinnaisryhmät tekevät yritysvierailuja tai yrittäjät vierailevat koululla.

     
USKONTO

	Uskonnon opetuksen tunneilla annetaan tietoa kirkollisten toimielinten ja uskonnollisten järjestöjen toiminnasta sekä mm. ihmisoikeusjärjestöjen toiminnasta. Tarkoituksena on, että oppilaalla olisi perustiedot ja -taidot toimia esim. erilaisissa kirkollisissa järjestöissä, vapaaehtoistyössä.
	Oppiaine pyrkii tukemaan oppilaan osallistumis- ja vaikuttamistaitoja myös vapaa-ajan toiminnoissa.
	Tavoitteena on, että oppilas oppii kunnioittamaan ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus, pystyy elämään ja toimimaan erilaisten ja eri kulttuureista tulevien sekä eri tavoin ajattelevien ja uskovien ihmisten kanssa monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja maailmassa.
	Oppilas ymmärtää henkilökohtaisen vastuun merkityksen, tiedostaa erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla vaikuttavat arvot ja niiden merkityksen sekä osaa arvioida niitä kriittisesti. 
	Oppilas osaa muodostaa oman perustellun mielipiteensä, ilmaista sen ja kunnioittaa toisten mielipiteitä. 



YHTEISKUNTAOPPI

Yhteiskuntaopin taloustiedon osiossa käydään läpi mm. seuraavia asioita:
	yritysmuodot
	yrittäjäprofiili
	liikeidea
	yrityksen talous ja toiminta
	yrityksen sidosryhmät
	kansantalous: Suomen elinkeinorakenne ja sen muutokset myös lähialueilta
	yritykset ja yrittäminen kansantaloudessa
	globaalin talouden kiertokulku ja sen vaikutukset
	yritysesittelyt yrittäjäkäynnillä tai tutkielmana

yritysvierailut
	NY-toiminta
	Yrittäjän päivä

Yhteiskuntaopin tunneilla pidetään säännöllisesti sanomalehtikatsauksia ja uutistuokioita, joissa seurataan mm. talouselämää, yritysten toimintaa, työttömyyden ja työllisyyden vaihteluja jne.

Kasvu yrittäjyyteen -hankkeessa tuotettua materiaalia käytetään kokonaisina aihepaketteina tai osina.


ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Kaikilla luokkatasoilla
	pyritään yhteisiin yrittäjyyskasvatuksen tavoitteisiin, joita ovat yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuus, yritteliäisyys
	osallistutaan ajankohtaisiin projekteihin ja tapahtumiin, esimerkiksi Taidetuubiin, Yritys hyvä -kilpailuun, koulun juhliin ja muihin tapahtumiin.


7. luokka
	mediataitojen kehittäminen esim. kuvanlukutehtävät (yritysten logot)
	tiedonhankintatehtävät, esim. kirjastokäynnit
	esiintymistehtävät esim. esitelmät


8. luokka
	vaikuttaminen esim. mainonta, perusteleminen, mainosanalyysi, omat mainokset, väittelyharjoitukset


9. luokka
	asioimisviestintä ja asiatyylin hallinta, esim. työhaastattelut, erilaiset asiakirjat, raportointi
	nimistötutkimus, esim. yritysten nimet


MUU YRITTÄJYYSKASVATUSTA TUKEVA TOIMINTA KOSKELAN YLÄKOULUSSA

YRITTÄJYYSKERHO

Lukuvuonna 2010–2011 koulussa toimi yrittäjyyskerho, jossa kymmenen oppilasta 7. – 9. luokilta tutustui yrittäjyyteen perustamalla oman yrityksen.
	Yritys rekisteröitiin nimellä Syöttölä NY. Yrityksen pääasiallista toimintaa oli pitää koulussa välituntikahvilaa ja hoitaa vanhempainiltojen kahvitusta.
	Syöttölä NY teki yhteistyötä paikallisen pankin ja kauppiaan kanssa.
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OPPILASKUNTA

Oppilaskunnan jäsenet osallistuivat lukuvuonna 2010–2011 Vuosi Yrittäjänä -toimintaan.
	Oppilaskunta toteutti veteraanikeräyksen koulussa. 
	Oppilaskunta huolehti taksvärkkipäivän järjestelyistä.
	Oppilaskunta järjesti myös väripäivän, jonka aikana luokat ja opettajat pukeutuivat oman teemansa mukaiseen väriin.


TUKIOPPILAAT

Lukuvuoden 2010–2011 aikana tukioppilaat järjestivät koulussa seuraavia tapahtumia:
	Tervetulojuhla seitsemäsluokkalaisille tukioppilaiden tekemien esitysten, leikkien, kilpailujen ja musiikin kera

Jouludisko
Potkiaiset yhdeksäsluokkalaisille
	Kiusaamispäivä
	Ryhmäyttämispäivä syksyllä luokkien yhteishengen tiivistämiseksi, esim. luokkien välisiä kilpailuja.
	Ystävänpäivä


Lukuvuonna 2010–2011 tukioppilaat pitivät myös kummitunteja seitsemäsluokkalaisille.

