
YES TALK -PODCAST

Tehtäviä oppitunneille



1. Mitä tarkoitetaan yrittäjämäisellä asenteella?

2. Voisitko itse kuvitella olevasi yrittäjä? Millaisen yrityksen perustaisit?

3. Mitä rohkeus sinulle merkitsee?

4. Miten sinä lisäät ja ylläpidät omia voimavarojasi?

5. Milloin sinä olet tehnyt jotain, joka ei ole niin onnistunut?

6. Millaisiin yllättäviin tilainteisiin olet joutunut? Mitä olet niistä oppinut?

7. Mistä sinä innostut? Miten voisit innostua enemmän myös koulussa/työssä?

YES TALK -PODCAST

Kuuntele YES Talk -podcastin 1. jakso:

yesverkosto.fi/materiaalit/yes-talk-podcast.

Vastaa sen jälkeen seuraaviin kysymyksiin.

Voitte keskustella kysymyksistä myös yhdessä

ryhmän kanssa.

KYSYMYKSIÄ JAKSOON 1:

MITEN LÖYDÄN ITSESTÄNI

YRITTÄJÄMÄISEN ASENTEEN?

yesverkosto.fi – Intohimona yrittäjyyskasvatus!



1. Mitkä ovat sinun vahvuutesi/supervoimasi ja miten voit niitä hyödyntää?

2. Missä sinä olet hyvä?

3. Miksi kannattaa tunnistaa omat vahvuutensa?

4. Mitä hyötyä mielestäsi vahvuuksista on sinulle?

5. Mitä mielestäsi tarkoittaa Alber Einsteinin sanonta:”Kaikki ovat lahjakkaita. Mutta jos

tuomitset kalan sen mukaan, kuinka hyvin se osaa kiivetä puuhun, se elää koko elämänsä

uskoen olevansa epäonnistunut.”?

6. Mikä on sinun omaa osaamistasi hyvin kuvaava sana? Mieti jokin sellainen sana, joka

kuvaa taitoasi, osaamistasi, tekemistäsi ja joka ei muutu, vaikka työtehtävä, titteli tai

ammatti siinä ympärillä olisikin muutoksessa.

7. Millaisia ovat sinun verkostosi? Mistä ne muodostuvat? Miten voisit kasvattaa niitä?

8. Mitä tarkoitetaan empatialla yhteistyötilanteessa?

YES TALK -PODCAST

Kuuntele YES Talk -podcastin 2. jakso:

yesverkosto.fi/materiaalit/yes-talk-podcast.

Vastaa sen jälkeen seuraaviin kysymyksiin.

Voitte keskustella kysymyksistä myös yhdessä

ryhmän kanssa.

KYSYMYKSIÄ JAKSOON 2: NÄIN

TUNNISTAT OMIA VAHVUUKSIASI

JA HYÖDYT NIISTÄ

yesverkosto.fi – Intohimona yrittäjyyskasvatus!



1. Miksi Heta lähti kesäkahvilayrittäjäksi?

 

2. Mitä Heta on oppinut yrittäjyydestä?

 

3. Miten Heta toimi tällä kertaa toisin yrittäjänä?

 

4. Mikä yrittäjyydessä oli parasta?

 

5. Millaisia työtehtäviä Hetalla oli päivän aikana?

 

6. Millaisia ongelmia tai haasteita Heta kohtasi?

 

7. Mitä Hetan mielestä koulussa pitäisi opettaa yrittäjyydestä ja työelämästä?

 

8. Mitä vinkkejä Heta antaa yrittäjyydestä haaveilevalle?

 

9. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia Hetalla on?

YES TALK -PODCAST

Kuuntele YES Talk -podcastin 3. jakso:

yesverkosto.fi/materiaalit/yes-talk-podcast.

Vastaa sen jälkeen seuraaviin kysymyksiin.

Voitte keskustella kysymyksistä myös yhdessä

ryhmän kanssa.

KYSYMYKSIÄ JAKSOON 3: NUORI

YRITTÄJÄ HETA KERTOO KESÄSTÄÄN

KAHVILAYRITTÄJÄNÄ

yesverkosto.fi – Intohimona yrittäjyyskasvatus!


