Mali veliki podjetniki/ LittleBigEnterpreneurs (LBE)
Dizajnersko razmišljanje in igra v podjetniškem izobraževanju
Nacionalni seminar, 9. februar 2022

https://youtu.be/-ndHwtnUTPs
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Uvod v podjetniško izobraževanje in učenje
• Podjetniško izobraževanje in podjetniško učenje
igrata ključno vlogo med mladimi: učence
spodbujata k iskanju različnih vrst priložnosti,
kreativno reševati probleme in konflikte,
sprejemati odgovornost in tvegane odločitve ter
prevzemati pobudo.
• Podjetniško izobraževanje je potrebno spodbujati
že v osnovnih šolah.

O projektu
• Vrsta projekta: Erasmus +, Ključna akcija 2
• Trajanje projekta: 1. 10. 2020 – 31. 9. 2023
• V projektu sodelujejo partnerji iz Slovenije, Estonije, Grčije in
Portugalske.

O projektu
• Mali veliki podjetniki je projekt, usmerjen v učenje
podjetnosti. Namenjen je otrokom, učiteljem in
organizacijam, ki delujejo na področju izobraževanja.
• Glavni cilj projekta je ustvariti inovativno računalniško
igro za otroke, ki s pristopom dizajnerskega
razmišljanja krepi ključne kompetence podjetnosti in
spodbuja podjetniški način razmišljanja.

• Poleg tega v okviru projekta poteka vrsta aktivnosti, ki
spodbujajo dizajnersko razmišljanje med otroki.

Igra v okviru projekta
Mali veliki podjetniki
• Igrica LBE je igra za učenje podjetnosti osnovnošolskih otrok.
• Otroci se soočijo z izzivom ustvariti in izstreliti vesoljsko
ladjo, namenjeno križarjenju, ki bi turiste popeljala v
vesolje, in sicer s:
•
•
•
•
•
•

poizvedovanjem o potrebah strank (EMPATIZIRANJE)
opredeljevanjem, kaj je treba doseči (DEFINIRANJE)
generiranjem rešitve (GENERIRANJE IDEJ)
izdelavo modela rešitve (PROTOTIPIRANJE)
testiranjem modela (TESTIRANJE)
ustvarjanjem rešitve (IZSTRELITEV)

• Igra bo predstavljena septembra 2022 in preizkušena v šolah
v Sloveniji, Grčiji, na Portugalskem in v Estoniji, med otroki,
starimi od 6 do 10 let.
• Je brezplačno izobraževalno orodje za razvoj ključnih
kompetenc otrok na igriv način!

Druge projektne aktivnosti kot spodbude
dizajnerskemu razmišljanju med otroki
• V obdobju med oktobrom 2021 in majem 2022 v
šolah držav partneric poteka vrsta dejavnosti, ki
spodbujajo podjetniško miselnost.
• Aktivnosti, ki so potekale v obdobju med
oktobrom in decembrom 2021:
• Šolska tržnica
• Izdelava animacij
• Kako nastane čokolada?

• Aktivnosti predvidene za obdobje marec – maj
2022: trenutno partnerji pripravljajo predloge
aktivnosti

Podjetništvo v šolah v Sloveniji, Grčiji,
Estoniji in na Portugalskem, primeri in
iniciative

Slovenija
• Pomemben premiki v zadnjem desetletju:
• Strategija uvajanja podjetništva v redni šolski
sistem 2007-2013
• Spodbujanje podjetniške miselnosti skozi
različne programe, podjetniške projekte,
krožke, tekmovanja ..
• Vrsta projektov in programov na temo
spodbujanja podjetnosti : Ustart (2015-2018),
Pogum (2017- 2022), program agencije SPIRIT
in drugi.
• Seminarji in delavnice namenjene učiteljem

Slovenija – program spodbujanja ustvarjalnosti,
podjetnosti in inovativnosti, Agencija SPIRIT
• Finančna podpora osnovnim in srednjim šolam,
pri organizaciji aktivnosti na področju
ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.
• Pobuda se je pričela v letu 2014/15. Del te
pobude so tudi usposabljanja za učitelje.

Slovenija – projekt POGUM (2017- 2022)
https://www.zrss.si/projekti/projekt-pogum/
• Projekt POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja
Mladih), spodbuja način razmišljanja in
razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot
zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in
pro aktivnosti posameznika in skupin.
• Ključna cilja projekta:
• razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in
evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni
šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med
osnovno šolo in okoljem
• opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in
strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev,
drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in
ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

Grčija
• Vrsta iniciativ na nacionalni in lokalni ravni
• Pilotni program "Labs Skills" je leta 2020
uvedlo grško ministrstvo za izobraževanje, da bi
podprlo podjetniško izobraževanje v šolah.
Program se je začel februarja 2020, v pilotsko
izvedbo pa je bilo vključenih več vrtcev in
osnovnih šol po vsej Grčiji. Del aktivnosti so
tudi izobraževanja za učitelje. Program
predstavlja pomemben korak pri spodbujanju
podjetniškega izobraževanja v šolah.

Estonija
• Podjetništvo kot izbirni predmet v osnovnih
šolah
• Smernice kako vključevati podjetništvo v
obvezni program v osnovnih šolah
• Podjetniška vas
Je zasebna iniciativa, pričeta s strani staršev.
Aktivnosti se izvajajo na različnih lokacijah b
Estonije, in so namenjene otrokom v vrtcih in v
šolah, od 5. leta dalje. Otroci se na igriv način
učijo, o varčevanju, davkih, vodenju podjetja …
Nudijo vrsto iger, ter tečajev, namenjenih
učiteljem.
Povezava:www.ettevotluskyla.ee

Portugalska
• Vrsta iniciativ na nacionalni in lokalni ravni
• Dobra praksa na področju šolstva: Natečaj »INOVACIJA! Mladi
kreativni ljudje, podjetniki 21. stoletja. Namen natečaja je prispevati
k promociji podjetniške šolske kulture v izobraževalnih ustanovah, ter
spodbujati mlade k razvoju ustvarjalnih idej, ki predstavljajo rešitve za
kakršne koli potrebe ali probleme.

Rezultati projekta
• Uvodna študija o podjetništvu v državah partnericah
• Igrica LBE – pričetek september 2022
• Priročnik za izvedbo igrice LBE
• Priročnik o podjetniškem izobraževanju in aktivnostih:
sklop o podjetniškem izobraževanju
sklop o dizajnerskem razmišljanju
primeri aktivnosti, s priporočili

Hvala 
Thank you
Spletna stran projekta: https://littlebigentrepreneurs.eu/
Video: https://youtu.be/-ndHwtnUTPs
Kontakt: https://littlebigentrepreneurs.eu/#contact

