YRITYSELÄMÄN NUORET SUKUPOLVET

“

Koulutuksen tulee olla mahdollisimman laadukasta peruskoulun ensimmäisestä luokasta lähtien ammattikouluihin, lukioihin ja aina tohtoriopintoihin saakka. Kaikki, mitä ei kehitetä koko ajan aktiivisesti, alkaa
ajan myötä hiipua.
- Matti Alahuhta kirjassaan ‘Johtajuus – kirkas suunta ja ihmisten voima’

Yrityselämän nuoret sukupolvet kilpailevat globaaleilla
markkinoilla. Voittajat osaavat kaupallistaa ideat, tuotteet ja
palvelut.
Nyt tarvitsemme osaavia nuoria, jotka ymmärtävät markkinataloutta ja toimivat globaalissa ympäristössä. Avaamme nuorille maailman jo 15–18 vuoden iässä.
Tuomme kaupallistamisen taidon ja globaalin liikesivistyksen osaksi toisen asteen opetusta.
Liikesivistys on laaja kokonaisuus, yritystaloudesta eri kieliin ja talousmatematiikkaan. Kaupallistamisen taitoihin kuuluvat esimerkiksi kustannusten arviointikyky, asiakasnäkökulmien ja markkinoiden
tunnistaminen sekä ratkaisumyynti ja neuvottelutaidot.
Tarjoamme nuorille kahdeksan monipuolista digitaalista kurssia. Opintokokonaisuus valmistaa
nuoria sekä jatko-opintoihin että työelämään nykyistä paremmin. Räätälöimme eri teemoja ensin lukion ja sitten ammatillisen koulutuksen sisältöihin ja tavoitteisiin.
Tarvitsemme tukeasi digitaalisten kurssien tuottamiseen. 14 kumppanilukiota ovat valmiina
”pilotoimaan” kurssikokonaisuutta vuosina 2016–2017.
Tule mukaan uuteen tulevaisuuteen!
Osaavat nuoret rakentavat kilpailukykyisen Suomen!
Hankkeen kummi on Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen.
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Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tuotamme ja jalkautamme kahdeksan digitaalista kurssia lukiolaisille. Kursseista tehdään kaksi eri
versiota: etäoppimiseen soveltuva autopilottiversio ja lähiopetukseen soveltuva hybridiversio. Ensimmäisen vaiheen kurssimateriaali
linkitetään tiiviisti yleissivistäviin lukiosisältöihin (esimerkiksi matematiikka, yhteiskuntaoppi, historia, äidinkieli, vieraat kielet, uskonto,
luonnontieteet).

Haluatko kuulla lisää?
Ota yhteyttä:
Projektipäällikkö Mikko Hakala
puh. +358 44 297 4774
mikko.hakala@tat.fi

Yrityselämän nuoret sukupolvet -hanketta koordinoi Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.
Yhteistyössä mm. Helsingin yliopisto, Slush, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Elinkeinoelämän
valtuuskunta EVA, Opetushallitus, Suomen Ekonomit, Suomen Pankki sekä Suomen Yrittäjät.
Olemme osa hallituksen kärkihanketta Kokeileva Suomi.

