Yrittäjyys &
työssäoppiminen

Oppimisympäristöjen
kehittäminen ja
monipuolistaminen

TAITAJA

Projektin nimi: Y-TOP -hanke
Rahoituslähteet: OPH
Projektin kesto: 28.5.2012-31.12.2013
Kokonaisbudjetti: 62.000,-
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Tulokset
Hankkeen tuloksena syntynyt Y-TOP -malli on otettu käyttöön eri koulutusaloilla
ja siten saatu tehostettua yrittäjyydenopintoja ja työssäoppimista mielekkäällä
tavalla sosiaalista mediaa nykyaikaisesti hyödyntäen.
Y-TOP on juurtunut koulun käytäntöihin ja tiivistä yhteistyötä jatketaan eri toimijoiden kanssa myös hankkeen jälkeen.
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Uusissa opetussuunnitelmissa yrittäjyyttä on sisällytettävä vähintään 5 opintoviikkoa kaikkiin tutkintoihin. Tavoitteena on rakentaa polku yrittäjyysopintojen
suorittamiseen työssäoppimisen aikana sosiaalista mediaa hyödyntäen ja
yrittävyysmyönteisemmän ja työelämälähtöisemmän oppilaitoskulttuurin kehittäminen huomioiden opetuksen työelämävastaavuus ja yksilölliset oppimispolut.
Suoritus voidaan kirjata ammatilliseen tutkintoon, attojen valinnaisen tutkinnon
osiin tai vapaasti valittaviin. Vapaasti valittavissa voidaan arvioida s-merkinnällä,
muista annettava numerot. TOP-suoritukset kertyvät samaan aikaan.

Tarinat

Yrittäjyyteen tutustutaan yrittäjän tarinan kautta. Yrittäjää haastatellaan ennakkoon annetun rungon mukaisesti.
Tarinasta selviää mm. yrittäjän ammattihaaveet nuorena, koulutus, työkokemus, yrityksen liikeidea ja perustamisvaihe, yrityksen kehittyminen, myönteiset ja kielteiset vaiheet yrittäjyyden aikana, yrittäjyyden merkitys yrittäjän
elämässä tällä hetkellä, yrittäjältä vaadittavat ominaisuudet ja oma pohtiminen yrittäjyydestä. Opiskelija myös
tutustuu yrityksen toimintoihin (mm. laskutus, myynti, markkinointi, henkilöstö). Näistä opiskelija kirjoittaa vapaamuotoisen tarinan blogiin ja liittää kuvia, kaavioita, mainoksia yms. Tämän lisäksi opiskelija tutustuu itsenäisesti
mm. Säästöpankin, Fennian ja Ylä-Savon kehityksen nettisivuihin, joista hän tekee ennakkoon annetut tehtävät
sosiaalista mediaa hyödyntäen.

Oppipoika

Yritys antaa opiskelijalle kehittämistehtävän, mikä voi liittyä markkinointiin, myyntiin, tuotteen kehittämiseen,
kansainvälistymiseen yms. Yrittäjä, opiskelija ja opettaja sopivat yhdessä laajuudesta ja opettaja arvioi opintoviikkojen määrän. Mikäli yrittäjä ei vaadi työtä salaiseksi, niin työn eteneminen on luettavissa esim. blogista.

Taitaja

Opiskelijat tapaavat eri alan opiskelijoita ja oppivat toisiltaan. Opiskelijat saavat toimeksiannon yritysidean
kehittämisestä. Palautetta opiskelija saa somen kautta ja valmis työ arvioidaan yrittäjän ja opettajan toimesta
sekä opiskelijalle annetaan kehittämisehdotuksia.

Yrittäjä

Tämä palvelu on tarkoitettu niille, jotka ovat jo käyneet mahdollisesti muita yrittäjyyskursseja ja pohtivat oman
yrityksen perustamista tosissaan. Toteutus yhteistyössä mm. Ylä-Savon Kehityksen, Säästöpankin ja Fennian
kanssa.
Opiskelijan on mahdollista perustaa oma yritys tai osallistua osuuskuntatoimintaan opintojen aikana.

Osaavissa käsissä tulevaisuus

Tarjolla apua yrittäjyyden opetuksen mielekkääseen toteuttamiseen!
Yhteyshenkilö:
Johanna Ehnqvist,
johanna.ehnqvist@ysao.fi
p. 0400 799 830
Ylä-Savon ammattiopisto
Asevelikatu 4 (PL 30)
74100 Iisalmi

www.ysao.fi

Kysy lisää!

MITEN TOTEUTTAA YRITTÄJYYDEN
OPINNOT UUDELLA TAVALLA?
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