Projekti number

2014-2020.1.05.17-0201

2014-2020.1.05.17-0179

2014-2020.1.05.17-0190

2014-2020.1.05.17-0187

2014-2020.1.05.17-0206

2014-2020.1.05.17-0126

2014-2020.1.05.17-0122

Projekti nimetus

Toetuse saaja

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele

Abikõlblikkuse
algus

Abikõlblikkuse Projekti toetuse
lõpp
summa

Projekti omafinantseeringu
summa

Projekti
abikõlbliku kulu
summa

Kuuste Kool

Kuuste Kooli õpilastele suunatud ettevõtlusõpe teooria ja praktika
vormis Marjamaa talus. Kahel järgneval aastal viiakse läbi teoreetiline ja
praktiline ettevõtlusõpetus ühe ettevõtte näitel

24.04.2017

6.09.2018

2 430,00

270,00

2 700,00

Kuressaare Ametikool

Projekt „Uus õpikäsitlus Kuressaare Ametikooli ettevõtlusõppes –
„ÕPPIDA ON PÕNEV!“ valmistab kooli ette saavutama väljundit
ettevõtlusõppe kaasaegseks korraldamiseks. Läbi õppetöö praktiliste
tegevuste kindlustatakse osalejate mõtteviisi muutus- õppida on põnev.
Ettevõtlusmooduli rakendamisega saavad õppekavad praktilise sisuga
ettevõtlusõppe valikmooduli. SA Saaremaa Arenduskeskus partnerina
tagab koolitusprogrammide proportsionaalse väljatöötamise arvestades
sihtrühmi.

1.06.2017

8.03.2019

16 156,80

1 795,20

17 952,00

Ettevõtjatega ettevõtlikuks Tallinna
21. Koolis
Tallinna 21. Kool

Kool arendab projekti tulemusel välja ettevõtlusõppe mooduli, kus
praktilised tegevused õpilasettevõttes, ettevõttekülastused ja koostöö
ettevõtjatega kujundavad õpilastest ettevõtlikud ja karjääriteadlikud
noored, kes tulevad edukalt toime tööelus ja saavad koolist kaasa
positiivse hoiaku ettevõtluseks. Ettevõtjatest kujunevad püsivad
mentorid õpilasettevõtetele; ettevõtlusmooduli, pilootprogrammi
ChainSim katsetamise ja mini-minifirmade rakendamise kogemust
jagatakse koolidele üle Eesti.

1.08.2017

30.06.2019

11 385,00

1 265,00

12 650,00

Üks päev ettevõtjana

ALGUS Osaühing

Ida-Virumaa üheksas koolis toimub ühe nädala jooksul ettevõtjate
mess, kus ettevõtete esindajate rollis on selleks ettevalmistatud ja
koolitatud põhikooli õpilased. Meeskonnad viibivad ettevõtetes ühel
päeval töövarjuna, keda nad soovivad messil esindada. Õpilased ja
ettevõtjad saavad teadmisi kogenud asjatundjalt ettevõtte esindamisest
messil ning praktilisi oskusi läbi meediakoolituse reklaamvideode
tegemisest. Valmivad koolidele ettevõtete külastamiseks õppekavaga
seostatud tegevuskaardid.

1.09.2017

31.12.2017

22 300,52

2 477,84

24 778,36

Mittetulundusühing SAKALA
ERAGÜMNAASIUM

Projekti eesmärgiks on tõsta noorte ettevõtluse alast teadlikkust ning
nende võimekust omandatud praktikas edukalt realiseerida. Projekti
väljunditeks on õppereiside korraldamine ning ettevõtlusõppe praktiliste
ürituste ja ülesannete läbiviimine. Projekti tegevuste elluviimine toimub
koostöös MTÜ Ettevõtlusküla, AmCham Estonia ning OÜ Tokkroos
ekspertide ning ettevõtjatega, kelle peamiseks sisendiks projektile on
praktiliste meetodite ning õpivõimaluste tagamine.

1.09.2017

15.02.2018

14 895,00

1 655,00

16 550,00

Antsla Gümnaasium

Antsla Gümnaasium on liitunud projektiga Ettevõtlik Kool, kus tähtis osa
on noorte ettevõtlusel. Muudame ettevõtlusõppe praktilisemaks
järgmiste tegevuste kaudu: ettevõtlusmängud I, II ja III kooliastmes,
õpilasfirmad, minifirmad, õpilasalgatused, heategevuslaadad, õpitoad,
tootmine, meistriklassid, ärimeeste kooli kutsumine, töövarjud ja
õppekäigud ettevõtetesse. Eesmärk on, et noored saavad ise teha,
vastutust võtta, seega mõistavad paremini oma rolli koolis, kogukonnas
ja ühiskonnas.

1.09.2017

31.05.2018

5 478,60

1 180,00

6 658,60

Luua Metsanduskool

Projekt "Ettevõtlusõppe arendamine Luua metsanduskoolis" tutvustab
õpilastele põhjalikumalt valitud eriala ja viib nad õppekäikudele ning
töövarju päevadele metsa- ja puidutööstusettevõtetesse, kus nad
saavad end kurssi viia ettevõtlusalaste protsessidega ning tööandjate
ootustega. Ettevõtlusmängus "Tehas seminariruumis" osalemine
motiveerib õpilasi ise õpilasfirmat looma.

1.09.2017

30.06.2018

2 833,38

314,83

3 148,21

Ettevõtlusõpe teooria ja praktika
vormis Marjamaa talus

„Uus õpikäsitlus Kuressaare
Ametikooli ettevõtlusõppes –
„ÕPPIDA ON PÕNEV“

Ettevõtlik õpilane – ettevõtlik
kodanik

Koolipingist ettevõtjaks

Ettevõtlusõppe arendamine Luua
metsanduskoolis

2014-2020.1.05.17-0192

2014-2020.1.05.17-0138

2014-2020.1.05.17-0132

2014-2020.1.05.17-0135

2014-2020.1.05.17-0199

2014-2020.1.05.17-0205

2014-2020.1.05.18-0314

Ettevõtlusõppe projekt "Avan
uksed"

Rapla maakonna noorte
ettevõtlikkuse arendamine

Võru Kesklinna Kooli muusikal

Tänased Are Kooli õpilasedhomsed ettevõtjad

Ettevõtlik Hiiumaa

Õppelaager Ojakol: "Ettevõtlikkus
läbi turismi ja käsitöö"

Kullamaa Keskkooli õpilased
ettevõtlikuks!

Oru Kool

Lääne-Nigula valla koolide ettevõtlusprojekt „Avan uksed“ on mõeldud
piirkondlikele koolidele, et suurendada 7. – 8. klassi õpilaste teadlikkust
ettevõtlusest. Projekti käigus on noortel võimalus osaleda inspiratsiooni
üritustel, külastada kohalikke ettevõtteid, osaleda koolis
ettevõtlustundides ning osaleda minifirmade töös. Projekti tulemusena
hakkab toimima kohalike ettevõtjate ja koolide vaheline
koostöövõrgustik.

1.09.2017

31.10.2018

13 658,40

1 517,60

15 176,00

Sihtasutus RAEK

Rapla maakonna noorte ettevõtlikkuse arendamise projekti eesmärgiks
on tõsta noorte teadlikkust karjäärikavandamisest, majanduslikust
mõtlemisest ning ettevõtlusest. Projekti raames korraldatakse noortele
ettevõtluse- ja karjääripäevad "MiksMaMidaTeen" spetsialistidele
õppevisiit ning soetatakse investeerimisoskust arendav mäng Cashflow.

1.09.2017

31.08.2019

4 162,50

462,50

4 625,00

Võru Kesklinna Kool

Projekti raames soovitakse muuta ettevõtlusõpe praktilisemaks,
arendada õpilaste ettevõtlikkust ja koostööoskust erinevate kooliväliste
institutsioonidega. Selleks, et siduda õpet praktiliste olukordadega
soovime, et õpilased teeksid läbi kogu muusikali lavale toomise
protsessi - kavandamisest kuni esietenduse ja etenduse muusika
turundamiseni. Projekti käigus tehakse koostööd erinevates ettevõtetes
töötavate spetsialistidega.

29.09.2017

31.01.2019

5 000,00

823,79

5 823,79

Are Kool

Ettevõtlusnädalal viiakse Are koolis läbi praktiline ettevõtlusõpe.
Kohalike ettevõtjate Kaja Varmisoni ja Enn Kuslapi ning koolitajate Marju
Sepa ja Leelo Lusikuga õpitakse mänguliselt looma ettevõtet, saadakse
teada, millega peab ettevõtluses arvestama. Enn Kuslap tutvustab
õpilastele Karjamõisa Lihatööstuse ja Kaja Varmison Alpakafarmi lugu.
Ettevõtlusõppe raames külastatakse ühel päeval kogu kooliga Harjumaa
erinevaid ettevõtteid ja asutusi.

2.10.2017

6.10.2017

1 987,00

220,82

2 207,82

Hiiumaa Gümnaasium

Projekti "Ettevõtlik Hiiumaa´" eesmärk on arendada ettevõtlusõpet
Hiiumaal ja Hiiumaa Gümnaasiumis, motiveerida ja inspireerida
positiivse eluhoiaku ja eeskuju kaudu. Projekti väljundid: 1.
Ettevõtlusõppe arendamine koolis, õpilasfirmade loomine: 2. Äriideede
konkurss ja õpiprogrammi loomine 3. Lääne-Eesti ja saarte piirkonna
noorte ettevõtlusalaste koostööprojektide loomine 4. Karjääriõppe reisid
koolidesse ja ettevõtetesse.

1.01.2018

31.12.2019

10 057,50

1 117,50

11 175,00

Pernova Hariduskeskus

Pärnu Pernova Hariduskeskus kutsus partneriks Pärnu Rääma
Põhikooli ja Pärnu-Jaagupi Põhikooli, et projekti raames läbi viia
õppelaager Ojakol "Ettevõtlikkus läbi turismi ja käsitöö". Koolide ühiseks
eesmärgiks on ettevõtlikkusele suunatud maailmapildi avardamine ja
teadliku, tööturule siseneva noore kasvatamine. Õppurid näevad Pärnu
piirkonda läbi turismi- ja käsitöö ettevõtluse, mõistes Pärnu piirkonna
atraktiivsust ja põhjust ise panustada kodukoha arengusse.

23.03.2018

1.09.2019

4 252,00

722,28

4 974,28

Kullamaa Keskkool

Projekt "Kullamaa Keskkooli õpilased ettevõtlikuks" on mõeldud
Kullamaa Keskkooli 1.-12. klassi õpilastele, et suurendada õpilaste
teadlikkust ettevõtlusest. Projekti käigus on õpilastel võimalik osaleda
inspiratsiooni seminaril, mängida läbi ettevõtte loomine koos
ettevõtjatest mentoritega, tutvuda erinevate ettevõtetega, osaleda
ettevõtjate läbiviidavates tundides, tutvuda erialadega, osaleda
ideeturul. Projekti tulemusel tugevneb kooli, kogukonna ja ettevõtjate
koostöö.

1.02.2018

14.06.2019

4 372,09

546,51

4 918,60

Kaasaja OÜ

Ettevõtlusõppe isutekitaja! Neljas koolis üle Eesti, kus pole veel
ettevõtlusõpet, toimub praktiliste ettevõtluskuude raames kokku 32
õppepäeva. Õppepäevad on erineva temaatikaga, neid viivad läbi
mitmekülgse ettevõtluskogemusega juhendajad. Luuakse unikaalne
ettevõtlusõpet praktilisemaks muutev õppematerjal, osalejad saavad
ettevõtlusteooria, toote ja tootefoto valmistamise kogemuse. Igal koolil
valmib tootefotode portfoolio. Projekt loob positiivse eelhoiaku
ettevõtlikuks ellusuhtumiseks.

8.02.2018

15.04.2019

24 204,16

2 863,84

27 068,00

Startup Viljandi MTÜ

Projekt toetab neljas kutseõppeasutuses ettevõtlusõppe kohandamist 7
sammu meetodi rakendamiseks esmasest ideest teostuseni. Projekti
tulemusena koostatud õppevara on kõigile soovijatele tasuta kasutatav
StartUp Viljandi kodulehel.

1.04.2018

31.03.2020

21 661,20

2 406,80

24 068,00

Viljandi Kutseõppekeskus

Ettevõtlusõppe 7 sammu meetodi piloteerimine Viljandi
Kutseõppekeskuses loob eeldused praktiliseks ettevõtlusõppeks
esmasest ideest teostuseni. Projekti tulemused on koostöös StartUp
Viljandiga tasuta saadaval kõikidele koolidele ja huvilistele.

1.04.2018

31.03.2020

16 545,60

1 838,40

18 384,00

Haridus- ja Kultuuriselts Läte

Kaku talu ulatab käe Waldorfkoolile Läte, et jagada oma unistusi,
ettevõtluskogemust ja edulugu. Elamusõppe ja oma loodud
rahakasutusmudeli "Meil on 1000 eurot" käigus saame selgeks, kuidas
pügada Kihnu maalambad, kuid mitte lasta ennast pügada.

9.04.2018

29.07.2018

1 000,00

336,00

1 336,00

Voore Põhikool

Projekti oluliseimaks eesmärgiks on õpilaste ettevalmistamine edukaks
toimetulekuks edasises elus. Selleks me rakendame teoreetilist
ettevalmistust koolis, teoreetilist- praktilist ettevalmistust koostöös
kohalike ettevõtjatega. Koolis jätkavad ja alustavad tegevust uued minija õpilasfirmad. Nende toodangut pakume nii kooli kui ka kogukonna
üritustel, laatadel, läbi mille arendame õpilaste suhtlemisoskustklienditeenindust, müügitöö kogemust, meeskonnatööd, reklaamindust.

16.04.2018

16.11.2018

4 630,12

514,46

5 144,58

Praktilise ettevõtlusõppe
arendamine Viljandi Gümnaasiumis Viljandi Gümnaasium

Tänane haridus on jätkusuutlik ainult siis, kui selle omandamise käigus
on saadud piisavalt praktilisi kogemusi, et oma ettevõtlikkust rakendada.
Et seda õpilastele pakkuda, algatab Viljandi Gümnaasiumi projekti
arendamaks koostöövõrgustikku, mis on vajalik praktilise ettevõtlusõppe
läbiviimiseks. Kaasame projekti õttevõtjad ja kutseõppekeskuse
praktilised baasid. Projekti tulemusena valmib praktilise ettevõtlusõppe
koostöömudel, mis on ka edaspidi rakendatav.

16.04.2018

28.02.2020

8 561,05

1 424,15

9 985,20

Ettevõtlusõppelaagrite
korraldamine Lääneranna vallas

Virtsu Kool

Virtsu Koolis saab juba kolmandat aastat õppida ettevõtlikust ja
ettevõtlust. Selle ajaga on meile selgeks saanud, et ilma esimeseta pole
loota ka teist. Seepärast soovimegi algatada ettevõtluslaagrite projekti
Lääneranna valla kõikide üldhariduskoolide jaoks, mis tooks kokku
säravsilmseid noori, teotahtelisi õpetajaid ja kogukonna parendamisse
panustavaid ettevõtteid. Projekti tulemusena kasvatame noortes
kogukonnatunnet ja lükame käima ettevõtlusõpet ka teistes valla
koolides.

1.05.2018

31.05.2019

10 353,00

1 547,00

11 900,00

Halliste Põhikool

Projekt on suunatud 5. ja 7. klassi õpilastele, kes õpivad iganädalaselt
ettevõtlusõpet. Ettevõtlusküla pakett `` Ettevõtlik kodanik`` arendab
õpilaste ettevõtlikkust ja on ettevõtluseks ettevalmistav õpe. Aitab muuta
õppimist elulähedasemaks ja nautitavamaks, julgustab noori tulevikus
tegelema ettevõtlusega, toetab kohalikku ettevõtlust.

1.05.2018

30.04.2020

2 321,10

257,90

2 579,00

2014-2020.1.05.18-0257

Praktilised ettevõtluskuud
ettevõtjatega

2014-2020.1.05.18-0276

Ettevõtlusõppe aktiivmeetodi
arendamine ja õppevara
koostamine

2014-2020.1.05.18-0317

Ettevõtlusõppe 7 sammu meetodi
piloteerimine Viljandi
Kutseõppekeskuses

2014-2020.1.05.18-0327

2014-2020.1.05.18-0282

2014-2020.1.05.18-0322

2014-2020.1.05.18-0320

2014-2020.1.05.18-0278

Waldorfkool Lätte III klassi
ettevõtlusprojekt

Õpime ettevõtlikeks ning saame
ettevõtjateks

Ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse
arendamine koolis

2014-2020.1.05.18-0249

2014-2020.1.05.18-0281

2014-2020.1.05.18-0311

2014-2020.1.05.18-0298

2014-2020.1.05.18-0272

2014-2020.1.05.18-0264

2014-2020.1.05.18-0316

Koos ettevõtlikuks!

Praktiline ettevõtlusõpe Tabasalu
Ühisgümnaasiumis

Koostöös teadusmahukate
ettevõtetega Spinner Programmi
lõimimine ja piloteerimine
ettevõtlusõppe moodulina IdaVirumaa koolides

Heimtali Põhikoolis - läbi töö ja
mängu ettevõtlikuks

Pärimuslikele traditsioonidele
tuginev ettevõtlusõpe Setomaa
koolides

Ettevõtluskoda

Olen ettevõtlik noor

Tartu Kunstikool

"Koos ettevõtlikuks!" on projekt, milles käigus saavad osalejad
ettevõtlikuks läbi tiimitöö: 3D tootearendusklubis pakuvad TK 3D õppijad
tiimitöö käigus tooteid või teenuseid reaalsetele klientidele, eesmärgiks
on toetada õppijaid looma uusi idufirmasid. Ettevõtlusõppe
mudelduslaagris kohtuvad ettevõtluse õpetajad üle Eesti ja tiimitööna
arendatakse välja ettevõtlusmooduli rakenduskavad osalevatele
koolidele kasutades TOYd ja teisi metoodikaid.

27.05.2018

26.05.2020

19 872,90

2 208,10

22 081,00

Tabasalu Ühisgümnaasium

TÜG toetab õpilaste ettevõtlusharidust ning ettevõtlusjulgust pakkudes
erinevaid võimalusi ennast proovile panna algklasside õpilasest kuni
gümnaasiumi lõpetajani. Masinatööstusega seotud ettevõtted
kaasatakse õppetöö läbiviimisesse kaasates partnerite ekspertteadmisi
ja arendades ettevõtlusõpet. Korraldatavad tegevused ärgitavad õpilasi
olema loovad, ettevõtlikud ja julged sh igas vanuses õpilased
genereerivad äriidee, äriidee viiakse ellu.

14.06.2018

14.06.2019

6 776,10

752,90

7 529,00

Heade Otsuste Sihtasutus

Spinner Programm on koolinoorte ettevõtluspraktika programm, mille
osalised on pärit Eesti äärealadelt, on vanuses 16-18, ning
ettevõtlikkusfookus on digipädevuste arendamisel ja tehnoloogiasektoril.
Programmil on 6 põhiväärtust - praktiline kogemus
tehnoloogiavaldkonnas, inspireerivad eeskujud, motiveeriv vahetu
kogemine ja mõtestatud päris töö, uued kontaktid valdkonnas, mis
toetavad lõimumist, põhjuse ja tagajärje seose (õpieelduste – STEAM)
mõistmine

1.08.2018

31.05.2019

20 623,05

2 291,45

22 914,50

Heimtali Põhikool

Heimtali mõisakool kujundab õppekeskkonda ning koostööd kogukonna
ja ettevõtjatega ettevõtetes ja asutustes nii, et iga noor saab
ettevõtlusalase praktilise kogemuse enne kooli lõpetamist. Soovime
elavdada ettevõtlusõpet praktiliste, kogemuslike õppemudelite ja
reaalselt tegutsevate ettevõtjate kogemuste abil, korraldades koolis
ettevõtluspäevi, viies õpilasi õppekäikudele ettevõtetesse ning osaledes
Ettevõtlusküla õppemängudes. Oluline on Viljandi valla koolide koolide
ja õpilaste koostöisus.

1.09.2018

31.07.2019

5 834,97

653,23

6 488,20

Setomaa Vallavalitsus

Setomaal on olemas loomemajanduse arenguks hea paikkondlik
eripära ja soodsaid tingimusi. Käesoleva projektiga korraldatakse
Setomaa õpilastele 5 loomeettevõtlusele suunatud praktilist teemapäeva
piirkonnas, osaletakse ettevõtluslaagris Kihnu kultuuriruumis ja
käivitatakse "meistri- selli" õpe pärimuslikele töövõtetele. Projekti
tulemusena tunnevad noored end kindlamalt pärimuse valdkonnas ja
suudavad hinnata, kas neist võiks saada pärast õpinguid Setomaal
loomemajanduse valdkonnas ettevõtja.

1.09.2018

31.12.2019

11 385,00

1 265,00

12 650,00

Paldiski Ühisgümnaasium

Paldiski Ühisgümnaasium koostöös PEL-iga viib läbi ettevõtlusalase
projekti, mille eesmärk on ettevõtlusõppe kvaliteedi tõstmine ja
praktilisemaks muutmine.Teadlikkus ettevõtlusalasest maailmast tõuseb,
õpilaste julgus astuda ettevõtlusmaailma kasvab.Projekti raames
antakse õpilasele teadmisi ja praktilisi oskusi, kuidas alustada
ettevõtlusega. Neid teadmisi ja oskusi saavad õpilased rakendada
ettevõtluspäeval. Tulevikus võiks kujuneda ettevõtluspäevast
traditsiooniline Lääne-Harju valla üritus.

3.09.2018

31.05.2019

4 896,00

544,00

5 440,00

Türi Põhikool

Projektis " Olen ettevõtlik noort" osaleb 870 õppurit ja 73
õpetajat.Projektiga süstitakse õpilastesse ettevõtlikku meelt ja
eluhoiakut. Õpetlikud ja praktiliste tegevustega koolipäevad tõstavad
õpilaste ettevõtlikkusteadlikkust, algatusvõimet ja suunavad noori
ettevõtlikele tegudele. Noored saavad teadmisi, kuidas hakata ise
ettevõtjaks, luua minifirmat ja kohtuvad kohalike edukate ettevõtjatega.
Kogemustest saadud tarkus on parem kui kaks õpitud tarkust (Iiri ).

1.10.2018

21.05.2019

9 099,90

1 011,10

10 111,00

2014-2020.1.05.18-0288

Praktiline turunduse kursus

Läänemaa Ühisgümnaasium

Läänemaa Ühisgümnaasiumis ning Põlva Gümnaasiumis tehakse
turunduse kursuse praktilisemaks muutmiseks tegevused koostöös
ettevõtetega Coop, tutvustatakse vastastikku oma maakonna
ettevõtluskeskkonda, kooli. Kohtutakse kahe videokonverentsi ja ühe
seminari raames, saades teadmisi turundus- ja
reklaamiasjatundjatelt.Mõlemas maakonnas valmib turundusanalüüs
Coop näitel, koostatakse õppematerjal, luuakse reklaam ning
internetikeskkonda materjalide kogum, Osalejaid kuni 62.

1.11.2018

30.06.2019

4 248,92

472,10

4 721,02

