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1 Opiskelijat kohtaavat oikeita asiakkaita oppimistilanteessa.

2 Opettajat hyödyntävät tieto- ja viestintätekniikkaa yrittäjyyden opetuksessa. 

3 Opiskelijoiden itse ehdottamat tai hankkimat asiakasprojektit ovat osa opetusta.

4 Opetuksessa käytetään luovia työkaluja opiskelijoiden omien yritysideoiden kehittämiseen. 

5 Oppimisen tapa on opiskelijakeskeinen ja tukee opiskelijan itseluottamusta. 

6 Opetus kasvattaa opiskelijoita vähitellen yrittäjämäiseen vastuunottoon ammatillisten taitojen kasvaessa. 

7 Yrittäjyyden oppimisessa korostuvat  opitun pohtiminen, yhteistyökykyisyys ja kokemuksellisuus.

8 Arviontimenetelmät tukevat yrittäjyyden oppimista. 

9 Oppimisympäristöhin kiinnitetään huomiota. Opetusta toteutetaan muuallakin kuin luokassa. 

10 Opiskelijat voivat laskuttaa työstään asiakasta jonkin aidon yritysalustan kautta (esim. osuuskunta tai NY-yritys).

11 Opiskelijoilta edellytetään yrittäjähenkeä, tiimityötä ja sitkeyttä.

12 Opiskelijat suunnittelevat projekteja ja työskentelevät niissä yhdessä omien vahvuuksien mukaan. 

13 Yrittäjyysprojekteissa painotetaan hyvän tekemistä paikallisille yhteisöille ja/tai kestävää kehitystä ja materiaalien kierrätystä. 

14 Opiskelijoiden omaehtoinen tiedonhankinta on säännöllinen osa yrittäjyyden opetusta. 

15 Virheiden tekeminen on sallittua. Niistä keskustelaan hyvässä hengessä ja niistä opitaan. 

16 Opettajat osaavat tukea opiskelijoita luovassa ongelmanratkaisussa. 

17 Ammattialalla toimitaan työelämän käytänteiden ja pelisääntöjen mukaisesti. 

18 Opiskelijoiden kanssa keskustellaan yrittäjyyden eettisistä näkökulmista.

19 Opiskelijoita ohjataan käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa eettisellä tavalla. 

20 Yrittäjyyden opetuksessa toteutetaan tai sovelletaan käytännön mallia (esim. TOY-malli tai Vuosi yrittäjänä -malli).
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21 Opiskelijat kokeilevat yrittäjyyttä käytännössä aitojen asiakkaiden kanssa. 

22 Opiskelijoita kannustetaan miettimään yrittäjyyttä mahdollisena tulevana ammatillisena urana. 

23 Opiskelijoiden projektit ovat yritys- tai asiakaslähtöisiä. 

24 Opintojen aikana tehdään yrittäjyyden oppimista tukevia opintovierailuja. 

25 Yrittäjyyden oppiminen on kiinteä ja luonteva osa ammattiopintoja. 

26 Opiskelijat muodostavat monipuolisen kuvan oman alan yrittäjyydestä opintojen aikana. 

27 Opiskelijoita ohjataan luomaan omia tavoitteita ja hahmottamaan ammatillista polkuaan. 

28 Opiskelijat jakavat omia kokemuksiaan yrittäjyydestä toisten opiskelijoiden kanssa oppimistilanteissa.

29 Opetuksessa käyteään ulkopuolisia asiantuntijoita ja kokeneita yrittäjiä, jotka kertovat oppimis- tai menestystarinoita. 

30 Opiskelijan oma vastuunotto yrittäjyyden oppimisesta kasvaa ammatllisen kasvun myötä. Siihen kannustetaan. 

31 Osatolla on hyvät verkostot yrityksiin, jotka voivat auttaa opiskelijoita heidän projekteissaan.  

32 Opettajat tarjoavat opiskelijoille oppilaitoksen verkostoja käyttöön. 

33 Opiskelijat hankkivat asiakkaat pääsääntöisesti itse tai yhdessä opiskelijatiimin kanssa. Siihen kannustetaan. 

34 Opiskelijoilla on vapaus etsiä tietoa monipuolisesti eri tavoilla aidosta yritysmaailmasta. 

35 Opetuksessa käyteään menetelmiä ja työkaluja, jotka opettavat opiskelijoita johtamaan projekteja ja yritystä.

36 Yrittäjyyden oppiminen sisältyy moniin eri tutkinnonosiin. 

37 Yrittäjyyttä voi oppia myös ilman valmista ideaa.  Ideoita voi synnyttää oppimisen aikana. 

38 Opiskelijoita haastetan kehittämään yrittäjyystaitojaan heille sopivilla tavoilla. 

39 Osastolla/koulutusalalla käy vieraita, jotka tuovat uutta näkökulmaa yrittäjyyteen ja sen oppimiseen. 

40 Yrittäjyysopinnoissa käsitellään oman alan merkitystä myös yhteiskunnallisesti. 
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41 Opiskelijat ovat säännöllisesti yhteydessä yrittäjiin ja yritysmaailmaan ja toimivat yhteisissä projekteissa. 

42 Opettajat osallistuvat yrittäjyyttä koskeviin pedagogisiin koulutuksiin.

43 Yrittäjien kanssa toimimisella on positiivinen vaikutus opiskelijoiden yrittäjyyasenteisiin.

44 Verkostojen kohtaamisiin on olemassa foorumit, joissa osaamista jaetaan osallistujien kesken. 

45 Opiskelijat esittelevät yritysideoitaan ja/tai toimintaansa koulutusalalla käyville vieraille. 

46 Koulutusalalla on otettu käyttöön muilla koulutusaloilla tai muissa oppilaitoksissa hyväksi havaittuja yrittäjyyden oppimisen menetelmiä. 

47 Opettajat käyvät tutustumassa muihin yrittäjyyden oppimisen tapoihin toisissa oppilaitoksissa.

48 Opiskelijat käyvät tutustumassa muihin yrittäjyyden oppimisen tapoihin toisissa oppilaitoksissa.

49 Oppilaitoksessa on tietoa, mistä tai keiltä voi hakea lisätietoa yrittäjyydestä.

50 Koulutusalan yhteistyöverkostoon kuuluu riittävästi eri alojen opettajia. 

51 Koulutusalalla ymmärretään ulkoisten asiantuntijoiden merkitys yrittäjyyden oppimiselle. 

52 Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua yrittäjyyskilpailuihin (esim. Uskalla yrittää - tai Taitaja -kilpailuihin).

Ammatillinen näkökulma - Millaista yrittäjyys  on omalla ammattialallani?

Yrittäjyyskasvatus - Itsearviointi

Pedagoginen näkökulma - Miten yrittäjyyttä opitaan meillä?

Kumppanuudet ja verkostot - Keiden kanssa toimimme ja miksi?



53 Opettajia kutsutaan osallistumaan muiden järjestämiin yrittäjyystapahtumiin ja heillä on mahdollisuus osallistua niihin. 

54 Koulutusala arvioi yrittäjyyskasvatustoimintaansa palautteen perusteella ja muuttaa sitä  tarvittaessa.

55 Yrittäjyysasvatuksessa tehdään yhteistyötä yli ammattiala- ja oppilaitosrajojen.

56 Koulutusalan henkilöstö osallistuu yrittäjyyden oppimista kehittäviin hankkeisiin mielellään. 

57 Koulutusala jakaa omia hyviä yrittäjyyskasvatuksen käytäntöjään ja kokemuksiaan mielellään muiden koulutusalojen kanssa. 

58 Toimiminen yhteistyöyritysten kanssa on vakituinen osa ammatillista oppimista ja sen yrittäjyyspedagogiikkaa.

59 Yrittäjyyttä voidaan oppia myös koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. 

60 Oppilaitoksen tapahtumiin löytyy helposti yrittäjiä kertomaan omista kokemuksistaan.
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61 Opettajat ovat innostuneita yrittäjyyden oppimisesta ja pitävät sitä tärkeänä. 

62 Oppilaitoksessamme on yrittäjyyskasvatuksesta vastaava henkilö. 

63 Johtajat pitävät yrittäjyyden oppimista tärkeänä ja osoittavat sen. 

64 Saskyssä jaetaan systemaattisesti yrittäjyyskasvatukseen liittyvää tietoa ja kokemuksia. 

65 TOY-malli on säännöllisesti käytössä koulutusalallamme yrittäjyyden oppimisessa. 

66 Opiskelijat tietävät mahdollisuudesta liittyä Saskyssä toimiviin pedagogisiin osuuskuntiin ja käyttävät sitä. 

67 Opettajat seuraavat yrittäjyyskasvatuksen uusia tuulia ja jakavat tietoa keskenään.

68 Opiskelijoiden saavutuksia esitellään usein ulkoisille kumppaneille ja asiakkaille. 

69 Koulutusaloilla käytetään NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa yrittäjyyden oppimisessa. 

70 Opiskelijat voivat käyttää koulutusalan materiaaleja ja laitteita yrittäjyysprojekteja toteuttaessaan.

71 Opettajat rohkaisevat opiskelijoita osallistumaan opiskelijajärjestöjen ja muuhun yritteliäisyyteen kannustavaan toimintaan.

72 Opiskelijoiden aiempi osaaminen voidaan hyödyntää yrittäjyyden oppimisessa. 

73 Opettajat kannustavat opiskelijoita hakemaan yhteistyömahdollisuuksia keskenään. 

74 Lukujärjestykset tai muut rakenteelliset seikat eivät estä joustavaa ajankäyttöä asiakasprojektien toteuttamisessa. 

75 Opettajat kehittävät yrittäjyysvalmennuksen taitojaan erilaisissa koulutuksissa. 

76 Yrittäjyyskasvatusprojekteista tiedotetaan Saskyn sisällä.

77 Opettajat voivat toteuttaa yhteisopettajuutta.

78 Opiskelijat, joilla on idea yrittäjyydestä tai liiketoiminnasta, voivat toteuttaa sen osana opintoja.

79 Opiskelijoiden saavutuksia ja edelläkävijöiden esimerkkejä nostetaan esiin. 

80 Johtajat (koulutuspäälliköt ja rehtorit)  tukevat yrittäjyyden oppimisen kehittämistä. 

Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.  

Rakenteet ja johtaminen - Millaisia rakenteita meillä on? Entä mitä puuttuu?


