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Lära genom att göra
Ung Företagsamhet -program för yrkesstudier

Cirkulär ekonomi – Ekonomikunskaper – Företagsamhet
i multiprofessionella team
Läs mera på ungforetagsamhet.fi och beställ kostnadsfria läromedel på edu.nuoriyrittajyys.fi/sv

Minicamp – en snabbtur till företagande
Man lär sig att planera affärsverksamhet med olika metoder samt identifiera sina
egna styrkor och utvecklingsområden i företagandet. Deltagaren kan förbättra sin
kommunikationsförmåga och lära sig att pitcha sin affärsidé på ett övertygande sätt.

Öva på cirkulär ekonomi och
företagsamhet med spelet Circula
Den cirkulära ekonomin förändrar företagen – företagen förändrar världen. Spela,
lär och bli inspirerad. Spelet vidgar studerandes förståelse för affärsverksamhet och
förbereder sålunda eleverna på programmet Ett år som företagare. Skriv ut spelet
eller beställ på circula.fi/sv.

Koll på ekonomin
Programmet består av 5 teman, som ger ungdomar kunskap och verktyg att planera
och ta hand om sin egna vardagsekonomi. Samtidigt utvecklas initiativförmåga,
livsfärdigheter och kunskap om hållbar konsumtion.

Ett år som företagare
Ett studieprogram med företagande och arbetslivsfärdigheter i fokus. Programmet
stöder målen i yrkesskolornas läroplan och sammanlänkar studeranden med
samhället genom att studerande testar den egna affärsidén i en autentisk miljö.
Övningsföretaget, som fungerar med riktiga pengar och riktar sig till riktiga
kunder, utvecklar studerandes företagsamma färdigheter, företagskunnande och
en företagsam attityd. Ett år som företagare -programmet sträcker sig över en
lång period, öppnar dörrar till globala nätverk, skapar stigar till arbetslivet och ger
beredskap att grunda ett eget företag. Mer information på vuosiyrittajana.fi.

Avgiftsfria material och utbildningar för lärare
Mer information på ungforetagsamhet.fi. Välkommen att inspireras!
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Den ideella organisationen Ung Företagsamhet rf (UF) erbjuder program som stöder målen
för läroplanerna och som stärker en företagsam attityd, arbetslivsfärdigheter och kontroll
över den egna ekonomin hos barn och unga från förskola ända upp till högskolenivå.

