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TOIMETAJA VEERG
Edu ja Tegu programm on kahe aastaga ilmselgelt võimendanud ettevõtlusõppe ja ettevõtliku
hoiaku levikut nii üldharidus, kutse- kui kõrgkoolides. Tänaseks on programmi raames valminud enamik ettevõtlusõppe mooduleid erinevatele haridustasemetele, viiakse läbi koolitusi,
mis aitavad ettevõtluspädevust mõtestada ja arendada ning toimuvad piloteerimised, mille
käigus toetatakse koole ettevõtlusmooduli rakendamisel. Neile koolidele, kes ettevõtlusõpet
vajalikuks peavad, kuid veel ei ole otsustanud, kust pihta hakata, annab Uudiskiri loodetavasti
nii kogemuslugude kui programmi poolt pakutava osas abistava ülevaate.
Head lugemist!

LIINA PISSAREV
Uudiskirja toimetaja
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ETTEVÕTLUSÕPET PILOTEERITAKSE
JA RAKENDATAKSE KÕIGIL
HARIDUSTASEMETEL NING -LIIKIDES
Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames on valminud ettevõtluspädevuse mudel ja ettevõtlusõppe moodulid nii üld-, kutse- kui ka kõrgkoolidele. Uusi
õppe- ja juhendmaterjale piloteeritakse 18 koolis. Ettevõtliku kooli võrgustiku
ja/või Junior Achievementi ettevõtlusõppe programmidega on kahe aastaga
liitunud 212 uut kooli ning äriideede arendamise programmi STARTER on sama
ajaga läbinud ligi 1000 noort.
Edu ja Tegu tegevustes on kahe aasta jooksul kaasa löönud pea kolmsada kooli ehk ligikaudu pooled Eesti koolidest. Ettevõtlusõpet rakendab üle veerandi kõigist Eesti koolidest.
Selle lühikokkuvõtte põhjal võib öelda, et programmi lühikese tegutsemisaja jooksul on
väga suur hulk Eesti koolidest hakanud senisest rohkem väärtustama ettevõtlusõpet ja
ettevõtlikkuse arendamist ning astunud samme selleks, et nende kooli lõpetajatele oleks
tööturul rohkem uksi avatud. Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak kommenteeris seda trendi sõnadega, et haridus peabki tööturu ootustega sammu pidama.
„Aina olulisemad on ülekantavad pädevused nagu ettevõtlikkus, loovus ja probleemide
lahendamise oskus. Ettevõtluse alased teadmised ja oskused koos ettevõtliku hoiakuga
aitavad igaühte elus edasi – kas ettevõtja või töötajana. Ettevõtlikele inimestele toetub
kogu Eesti edu,” rõhutas Varrak.

KOOLID PILOTEERIVAD ETTEVÕTLUSÕPPE MOODULEID,
MIS ON VÄLJA TÖÖTATUD ETTEVÕTLUSPÄDEVUSE MUDELI
ALUSEL
Ettevõtlusõppe süsteemne arendamine tähendab seda, et kõikide Edu ja Tegu programmi
jooksul väljatöötatud materjalide alustala on ettevõtluspädevuse mudelis kirjeldatud pädevused (pädevus on kogum teadmistest, oskustest, väärtustest ja motivatsioonist), sh
ettevõtlikkust toetavad pädevused. Pädevusmudeli põhjal on sõnastatud õpiväljundid, mis
sätestavad, millises vanuses õppijatele mida tuleks õpetada. Lähtuvalt pädevusmudeli põhimõtetest ja õpiväljunditest on kõikidele haridustasemetele välja töötatud sobivad ettevõtlusõppe moodulid, koostatud tänapäevased õppematerjalid ja väljatöötamisel on juhendmaterjalid, kuidas toetada õppetöös õppijate ettevõtlikkust ning ettevõtlusalaste teadmiste
ja oskuste arengut. Nii ettevõtluspädevuse mudeli kui ka sellega kaasnevate materjalide
väljatöötamises osalevad Eesti kõrgkoolide teadlased. Arendusprotsessi käigus on lähtutud teadusuuringutest ja parimatest praktikatest. Põhjalikult on analüüsitud olemasolevaid
ettevõtluspädevuse mudeleid (nt Euroopa Komisjoni ettevõtluspädevuste raamistik EntreComp, Taani, Nordic, USA ja UK mudeleid), millede parim osa peegeldub
ka Eesti ettevõtluspädevuse mudelis. Ideid, mida õpetada,
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kuidas õpet kavandada ja läbi viia ning muud tuge ettevõtluse õpetamiseks saavad õpetajad ja õppejõud eri haridustasemetele mõeldud ettevõtluse moodulitest (mis on koos
ettevõtluspädevuse mudeliga kättesaadavad ettevõtlusõppe programmi kodulehel. Moodulid hõlmavad õpieesmärke, õpiväljundeid, õppemeetodeid, hindamiskriteeriume, õppematerjale, lähteülesandeid jms. Ettevõtlusõppe moodulitesse koondatud uus ettevõtlusalane teadmine annab hea võimaluse ka olemasolevate ettevõtlusainete ülevaatamiseks ja
täiustamiseks. Lisaks valmivad 2018. aastal õppemetoodilised juhendmaterjalid ja enesehindamisvahendid, mis aitavad õpetajal oma õpetamispraktikat kriitiliselt hinnata ja täiustada. Soovi korral saavad õpetajad ja õppejõud oma ettevõtluspädevust edasi arendada
ettevõtlusõppe täienduskoolitustel.
Käesoleval aastal toimub ettevõtlusõppe moodulite ulatuslik piloteerimine nii üldharidus-,
kutse- kui ka kõrgkoolides, kes on selleks soovi avaldanud. Huvist piloteerida ja rakendada järgmisel õppeaastal ettevõtlusõppe mooduleid oma koolis saab anda märku katrin.
kivisild@innove.ee (kutsekoolid), juta.jaani@ut.ee (üldhariduskoolid), aet.kull@eek.ee (rakenduskõrgkoolid ja kõrgkoolid).
Piloteerimist toetab igas koolis tugiisik, kes on ise osalenud mooduli väljatöötamisel ning
saadavat tagasisidet kasutatakse moodulite täiendamiseks. Kuigi mitmes piloteerivas koolis õpetab ettevõtlust juba kogenud ja tunnustatud ettevõtlusõpetaja ning paljudel õpilastel
on õpilasfirmades osalemise kogemus, on õpetajad leidnud uutest kavadest mitmeid tegevusi ja ideid, mida õppetöös rakendada, et seda õppuritele veelgi kaasahaaravamaks ja
õpetlikumaks muuta. Piloteerimise juurde kuuluvad ka piloteerimises osalevate õpetajate
ühisseminarid, kus heade praktikate jagamise kõrval leitakse koostöös väljakutsetele lahendusi ning saadakse nõu kogenud kolleegidelt. Lisaks ettevõtlusõppe moodulitele on
loomisel õpetajaid toetav veebikeskkond, kust leiab juhiseid õpetamiseks, aga ka teiste
õpetajate pakutud tegevusi ning võimalusi arendada ettevõtluspädevust, sh ettevõtlikkust
erinevates ainetes. Veebikeskkonda ligipääsu saamiseks leiab juhendid programmi kodulehelt.
Edu ja Tegu metoodika töösuuna juht Marge Täks julgustab ettevõtlusõppe materjalide
ja moodulitega tutvuma ning nende rakendamiseks koolitustel osalema. „Kuigi täna oleme veel materjalide piloteerimise etapis, pakume ligipääsu kõikidele valminud materjalidele ning loodud veebikeskkondadele. Tagasiside, mida saame erinevatelt ettevõtlusõppes
osalevatelt ekspertidelt, sh koolituste käigus, aitab meil hinnata loodud juhendmaterjalide
asjakohasust ja mõista, mida on ettevõtlusõppe takistusteta rakendamiseks veel juurde
vaja. Kõrghariduses on lisaks moodulite rakendamisele alustatud arutelu kooliõppe ja vabaõppe tegevuste paremaks sidumiseks, mis toetab omakorda ettevõtlusõppe süsteemset
ja kuluefektiivsemat rakendamist.“

TÄIENDUSKOOLITUSTE RÕHK ON ETTEVÕTLUSPÄDEVUSE
ARENDAMISEL
Kahe aasta jooksul on täienduskoolitustel osalejaid olnud enam kui 1450, sh õpetajad ja
ettevõtlusõppe läbiviimisse kaasatud spetsialistid ning ettevõtjad. 2018. aasta koolituste põhirõhk on ettevõtluspädevuste arendamisel. Soovime kaasata
ettevõtlusõppesse palju rohkem õppeasutuste juhte ja
koolimeeskondi.
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Oluline on, et kogu kooli meeskond mõistaks ettevõtlusõppe tähtsust ja toetaks selle rakendamist koolis. Jätkatakse ka populaarsete, mitmesuguseid õppemetoodikaid tutvustavate ja juhendamisoskusi arendavate koolitustega. Koolituskava leiab ettevõtlusõppe programmi kodulehelt, loetelu täieneb pidevalt. Pidevalt saab algavate koolitustega kursis olla
ettevõtlusõppe programmi Facebooki lehel.
Koolituste töösuuna juhi Ülle Kesli meelest on tähtis koolituste praktilisus. Osalejate tagasisides on välja toodud, et hästi hinnatakse koolitustelt saadud uusi ideid ja õppemeetodeid, õppetöös kasutatavaid tööriistu ja tehnikaid ning praktilisi juhtnööre, aga kindlasti
ka näiteid elust enesest. „Oluline on, et õpitut saaks võimalikult lihtsalt kohe rakendama
hakata ning muuta õppetöö huvitavamaks ja mitmekesisemaks. Lisaboonusena toovad
koolitustel osalenud välja uute kontaktide saamise, mis on hea eeldus edasiseks koostööks,“ rõhutas Kesli.

Edu ja Tegu raames
välja töötatud
ettevõtluspädevuse
mudel

ETTEVÕTLIK HOIAK JA ETTEVÕTLUSÕPE LEVIVAD
HOOGSALT
Avalikkuse tähelepanu enim pälvinud programmi tegevused on Ettevõtliku Kooli algatus,
Junior Achievement Eesti (JA) õpilasfirmade programm ning äriideede arendusprogramm STARTER.
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2017. aasta lõpu seisuga tegutses Eestis üle 300 õpilasfirma 103 üldharidus- ja kutsekoolis, kogu 2017/18. õppeaastal tegutsevate õpilasfirmade arv läheneb 380-le. Ettevõtlusõppe programm on õpilasfirmade arvu kiirele kasvule kaasa aidanud, kahe aastaga on
õpilasfirmad laienenud 88sse uude kooli. Õpilasfirmade programmis osales Eestis kahe
möödunud aasta jooksul kokku umbes 2600 õppurit. Paljud õpilasfirma vilistlased on rõhutanud, et see kogemus muutis nende elu, nad õppisid koostööd tegema, aega planeerima,
võõrastega suhtlema ja palju muud igapäevaelus tarvilikku. JA erinevate programmidega liitus kahe aastaga 175 kooli. Ettevõtliku Kooli haridusprogrammiga on kahe aasta
jooksul liitunud 73 uut kooli. Kokku on võrgustikus 87 õppeasutust. Nii JA kui Ettevõtliku
kooli programmidesse lisandub üha uusi koole.
Edu ja Tegu ettevõtliku kooli ja praktilise ettevõtlusõppe tegevussuuna juhi Katrin Kivisilla
sõnul on heameel tõdeda, et tublisti on suurenenud nende koolide arv, kus ettevõtlik hoiak
on kogu organisatsiooni ühine võtmesõna. „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe edukaks rakendumiseks koolides on oluline koolijuhi toetav hoiak ning kolleegide koostöö. Õpilaste
ettevõtlikkust saab edukalt toetada kogu koolipere, iga õpetaja, lõimides eri ettevõtluspädevusi oma ainetundidesse,“ selgitab Kivisid. „Ettevõtlusalased teadmised ja kogemused
on aga igale õpilasele vajalikud selleks, et olla edukas oma igapäevaelus ning omada
konkurentsieelist tööturule sisenedes. Rõõm on näha nii paljusid väikseid ja suuri koole
kõikjal Eestis astumas uude õppimise ja õpetamise ajajärku, kus kesksel kohal on õppija,
ning kool toetab tema võimekust ja arengut ettevõtlikuks inimeseks kujunemisel. Need
koolid, kes on alustanud ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe sidumist oma õppeprotsessi, on
arenenud organisatsioonina täiesti uuele tasandile – see on tulevikutegijate tasand. Just
nende koolide vilistlastest on mõningate aastate pärast sirgunud uued ettevõtete loojad ja
majanduse käivitajad.“

STARTERIS TEKIB SÜNERGIA ERINEVATE ERIALADE VAHEL
Äriideede arenguprogrammi STARTER rakendatakse kolmes juhtkeskuses – Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis, kuid osalema on oodatud õppurid kõigist ülikoolidest, rakenduskõrgkoolidest, kutsekoolidest ja ka üldhariduskoolidest. Kahe
aastaga on STARTERi programmides osalenud kokku enam kui kakssada meeskonda
37st koolist, sh 15 üldhariduskoolist, 8 kutsekoolist ja 14 kõrgkoolist. Koostööd tehakse
eri piirkondade õppeasutustega, näiteks aasta jooksul toimuvad regionaalsed programmid
Ida-Virumaal, Läänemaal ja Pärnumaal. STARTERi programmijuhi Piret Arusaare sõnul
näitab praktika, et programmist saadud teadmised ja kogemused oma äriidee arendamisest turul toimivaks tooteks või teenuseks on rakendatavad ka päriselus. „STARTERis on
võimalus luua meeskond erinevate teadmiste ja kompetentside baasil, areneda ning toimida programmis ettevõtte minimudelina turvalises õpikeskkonnas. STARTERi toel on võimalik vallutada kasvõi kogu maailm. Loevad idee, meeskond ja tahe,“ julgustab Arusaar
noori osalema ja kutsub õpetajaid üles õppureid programmi suunama ning ka ise osalema. „Õpetajad on leidnud võimalusi siduda STARTERit õppetööga, näiteks kombineerides
koolipoolsed loengud, seminarid ja juhendamise STARTERi töötubade, mentorürituste ja
võistlustega,“ selgitab Arusaar võimalusi.
Rohkem infot STARTERi programmi kohta leiab kodulehelt
www.starteridea.ee
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INSPIRATSIOONISEMINARID JA EUROTOETUSED VIIVAD
ETTEVÕTJAD NING KOOLID KOOSTÖÖKS KOKKU
Kahe aasta jooksul peamiselt õpetajatele ja õppuritele korraldatud inspiratsiooni- ja teavitusüritustel on osalenud tuhandeid huvilisi. Eelmisel aastal pandi alus ka ettevõtjate ja
õpetajate koostööseminaride sarjale, mille tagasisides tõsteti positiivselt esile saadud uusi
kontakte ja ühiselt genereeritud häid koostöövõimalusi. Käesoleval aastal on plaanis läbi
viia vähemalt kaks sellist üritust, esimene koostööseminar toimub juba 1. juunil Tartus.
Samuti tunnustati programmi Edu ja Tegu raames eelmisel aastal esmakordselt parimaid
ettevõtlusõppe edendajaid – õpetaja Marje Vaani, Võru Gümnaasiumit, ettevõtjast mentorit
Kuldar Leisi, Katrin Kivisilda programmist Edu ja Tegu ning ettevõtlikku õppurit Marten
Soesoni. Selle aasta parimate esitamine kategooriate kaupa kuulutatakse välja sügisel.
Teavituse ja tunnuste tegevussuuna juht Liina Pissarev kutsub aga koole üles osalema
suurel Edu ja Tegu ettevõtlikkuskonkursil, kuhu saab esitada ettevõtlikke tegusid kahes kategoorias. Konkurss annab võimaluse kandideerida juba õppetöö raames tehtavate eluliste
projektidega lisatunnustuse saamiseks, mis on kindlasti hea motivaator õppuritele. Sotsiaalsete ja äriliste tegude osaliseks või täielikuks elluviimiseks on aega 14. septembrini.
Täpsem info kodulehel.
Avatud taotlusvoorus kaudu jagati eelmisel aastal ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks toetust 17-le koolile, suve alguseks selguvad järgmised koolid, kelle taotlus rahuldatakse.
Ettevõtlusõppe programmijuht Kristi Ploom viitab Edu ja Tegu programmi tulemustele peale
vaadates Globaalsele Ettevõtlusmonitorile, uuringust AGER 2018 avaldas lühikese ülevaate hiljuti Postimees. Uuringu kohaselt on 62 protsenti küsitlusele vastanud eestlastest rahul
meie haridussüsteemiga, mis õpetab inimestele ettevõtjaks hakkamiseks vajalikke oskusi.
Eestlaste hinnang ettevõtlusalasele haridusele oli küsitletud Euroopa maade hulgas üks
kõrgemaid – selle näitajaga oleme 54 riigi hulgas 4. kohal; võrreldes 2015. aastaga on
hinnang märkimisväärselt tõusnud. Ettevõtlusharidusel on oluline roll selles, kas üle poole
ettevõtjaks hakata soovivatest eestlastest ka reaalselt ettevõtjaks hakkavad.
„Uuringust nähtub, et ettevõtlusharidus on Eesti võimalus olla eestvedaja teiste riikide
seas. Ettevõtlushariduse kaudu on meie noored läbilöögivõimelised Eestis ja mujal maailmas ning noorte hea käekäik on meie kõigi ühine huvi nii lapsevanema kui ka ühiskonna
liikmena. Heameel on näha, et aina rohkem koole seda hoiakut jagavad,“ nentis Kristi
Ploom. Edu ja Tegu programmi eesmärk ongi, et kvaliteetne ja praktiline ettevõtlusõpe
oleks kättesaadav võimalikult paljudele Eesti õppuritele.
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ÜLD- JA KUTSEHARIDUSES
TÄHTSUSTATAKSE AINA ENAM
ETTEVÕTLIKKE LÕPETAJAID
Alates 2017. aasta sügisest erinevatel haridustasemetel ja koolides ettevõtlusõppe programmis Edu ja Tegu välja töötatud ettevõtlusõppe moodulite piloteerimisprotsess on olnud edukas ja andnud uusi ettevõtlikke mõtteid nii programmi
tagasisidena kui ka koolidele. Kutsume uusi koole nii piloteerima kui moodulit
rakendama.
Ettevõtlusõppe programmi ettevõtliku kooli tegevussuuna juhi Katrin Kivisilla sõnul on kutsekoolide üks tähtsamaid eesmärke valmistada õpilasi ette sisenemaks tööturule ettevõtliku töötaja
või tööandjana. Seega peaksid kõik kutsekoolid arendama ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet
nii, et õppijal oleks võimalus saada ettevõtlusõppes praktiline kogemus. „Programmis Edu ja
Tegu välja töötatud ettevõtlusõppe moodulid annavad koos rakenduskava ja õpiülesannetega
kutsekoolidele võimaluse rakendada ettevõtlusõpet kas valikõpingute moodulina või lõimituna
erialaainetesse. Kutsekoolid saavad katsetada ettevõtluse õpetamist täiesti uudsel moel ning
osaleda piloteerimisprotsessi kaudu ettevõtlusõppe arendustegevustes nii õpetajate kui ka
kooli tasemel,” selgitas Kivisild.
2018. aasta sügisest alustatakse ettevõtlusõppe moodulite piloteerimist kutsehariduse 2. ja
3. tasemel. Selleks on valmis ettevõtlusõppe moodulid, millega saab tutvuda SIIN.
Mooduleid on võimalik piloteerida valikmoodulina vastavalt 2. tase – mahuga 1 EKAP ja 3.
tase – mahuga 2 EKAP. Innove nõustab ja koolitab piloteerimisprotsessi jooksul neid õpetajaid, kes mooduleid rakendavad.
Kutsekoolid, kes soovivad osaleda ettevõtlusõppe baasmoodulite piloteerimises
ja rakendamises alates 2018. aasta sügisest, palume anda oma soovist teada eposti aadressile katrin.kivisild@innove.ee. Üldhariduse moodulite rakendamise
sooviga palume pöörduda aadressil juta.jaani@ut.ee.
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Ettevõtlusõppe esitatavad väljakutsed
on põnevad nii õppijale kui ka õpetajale
Kuressaare Ametikooli kogemusi tutvustab IT ja ettevõtluse
õppesuuna juhtõpetaja JANE MÄGI
Kuressaare Ametikool on üks kutseõppeasutus, kus sel õppeaastal Edu ja Tegu programmi raames valminud ettevõtlusõppe baasmooduleid piloteeritakse. Mõlema piloteerimises
osaleva eriala – tarkvaraarendajate ja lapsehoidjate – neljanda taseme kutseõppijate puhul
kasutatakse ettevõtlusõppe rakendamisel aktiivõppe meetodeid, ühed osalevad õpilasfirma
programmis ja teised kasutavad projektõpet. Oleme oma kooli kogemuste põhjal jõudnud
arusaamisele, et ettevõtlusõpe on tulemuslik, kui see on praktiline, õpitakse tegevuse kaudu.
Kuigi Kuressaare Ametikooli esimesed õpilasfirmad jäävad enam kui viieteist aasta taha,
oleme ulatuslikuma ja süsteemsema õpilasfirmade programmi käivitanud viimasel kolmel
õppeaastal. Tõuke selleks andsime koos lubadusega osaleda Euroopa ettevõtlusõppe arendusprojektis ICEE (Innovation Cluster for Entrepreneurship Education), mille raames oli meil
kohustus kahe õppeaasta jooksul kaasata pooled kutsekeskhariduse õppijatest praktilisse
ettevõtlusõppesse ehk õpilasfirmadesse.
Kooli jaoks tähendas see vastava süsteemi loomist ja arendamist, võttesse arvesse vajadust
olla jätkusuutlik ja toimiv ka pärast projekti lõppu. Oli ilmne, et jätkusuutlik saab olla tingimustel, kui ettevõtlusõpe on õppekavasse integreeritud (versus vabatahtlik huvitegevus) ja
kui õpetajad teevad koostööd.
Õpilasfirmade programmi kaasame igal aastal igast kutsekeskhariduse erialalt ühe õpperühma, üldjuhul teiselt kursuselt. Alustame sügisel ühiste inspiratsioonipäevadega ja kuigi
õppekavadesse integreeritus eeldab ühtlasi õpilasfirma äriplaani seotust erialaga, julgustame moodustama ka erialaüleseid õpilasfirmasid. Näiteks IT-õppijad saavad edukalt oma
erialaoskusi arendada ka teiste erialade õpilasfirmades.
Õppeaasta jooksul korraldame ühiseid ettevõtmisi kõikidele kooli õpilasfirmadele – koolitused,
laadad, konkursid.
Selline ettevõtlusõppe korraldus nõuab väga paljude õpetajate pühendumist ja koostööd, ettevõtlusõpetajate kõrval on kaasatud erialaõpetajad, rühmajuhatajad, juhtõpetajad. Senisest
enam soovime kaasata ettevõtjatest mentoreid, kes seni on kaasa löönud inspiratsiooniüritustel ja koolisisese konkursi žüriis.
Tänavused õpilasfirmad hakkavad jõudma lõpusirgele, enne kevadist praktikaperioodi korraldame koolisisese õpilasfirmade esitluse ja võistluse. 4. aprillil toimuvat üritust aitavad
ette valmistada ärikorralduse õppijad. Samal ajal alustame ka ettevalmistavate tegevustega
esimese kursuse õpperühmadega, kes liituvad õpilasfirmade programmiga septembrist.
Palju tuge ettevõtlusõppe praktilisemaks, atraktiivsemaks ja sisukamaks
muutmisel on programmi Edu ja Tegu rahastatavast,
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möödunud sügisest rakendunud projektist „Uus õpikäsitus Kuressaare Ametikooli ettevõtlusõppes – õppida on põnev””. Inspiratsioonipäev Mändjalas projekti partneri Saaremaa
Arenduskeskuse eestvedamisel, simulatsioonimäng „Tehas klassiruumis”, õpilasfirmade
veebilehe loomise koolitus on näited juba toimunud edukatest ettevõtmistest. Sel õppeaastal on veel tulemas õppereis Ettevõtluskülla ja Ahhaa keskusesse ning sellest võtavad osa
tulevased õpilasfirmade loojad esimese kursuse õpperühmadest.
Ettevõtlusõppe baasmoodulite piloteerimise oleme sujuvalt integreerinud juba loodud süsteemi. Edu ja Tegu raames valminud ettevõtlusõppe moodulite rakendamine neljanda ja viienda
taseme õppekavades annab piisava õppemahu erialaga seotud ettevõtlusalaste teadmiste ja
oskuste omandamiseks ning praktilised õppemeetodid omakorda võimaluse ettevõtlikkuse
kujundamiseks. 6 EKAP-d moodulite mahuna on hästi kooskõlas ka ICEE uuringu ühe peamise järeldusega, et sügavuti minek on parem kui pinnapealne käsitlus, ehk ettevõtlusõppe
tulemuslikkusest võime rääkida alles alates sajast tunnist sellega tegelemisel.
Õpilasfirmade kõrval on kindlasti ka teisi meetodeid ettevõtlikkuse arendamiseks ja elulähedaseks ettevõtlusõppeks, näiteks projektõpe, mida Kuressaare Ametikoolis on samuti aastaid
kasutatud. Õpilasfirma üheks eeliseks peame tugeva katusorganisatsiooni olemasolu JA Eesti
näol ning ligipääsu kohalikele ja rahvusvahelistele üritustele. Meie õpilasfirmad on osalenud
laatadel Tallinnas ja festivalil Riias.
Praktiliste aktiivõppe meetodite kasu on keeruline üle hinnata 21. sajandi töötaja – algatusvõimelise, probleemilahendus- ja juhtimisoskustega, vastutus- ja koostöövõimelise ühiskonnaliikme – ettevalmistamisel. Samas on selge, et selline õppetöökorraldus ei ole just lihtsamate killast, sest esitab suuremaid ja väiksemaid väljakutseid nii õpetajatele, korraldajatele
kui ka õpilastele. Väljakutset pakub näiteks see, kuidas aidata kõigil õpilastel saavutada
õpiväljundeid kasvõi näiteks finantsoskustes, kui õpilasfirmas on rollid jaotatud ja arvestus
on raamatupidaja töö.
Jõudu kõigi nende väljakutsete ületamiseks annab õpilaste positiivne tagasiside. Meenub
kevadisel erialaprojektide kaitsmisel kooli lõpetava noormehe kõhklematu vastus küsimusele,
mis oli tema parim õpiprojekt kolme õppeaasta jooksul – õpilasfirma!
Tõsiselt hea meel on selle üle, et meil on nii palju pühendunud õpetajaid, kes on olnud ja
on valmis tegema järjekindlat
tööd selle nimelt, et tegevuse
Kuressaare Ametikooli
kaudu õppimine selle parimas
õpilasfirma
tähenduses oleks loomulik ja
iseenesestmõistetav ettevõtluse
ja ettevõtlikkuse õppimisel.
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Ettevõtlusteadmisi vajavad tänapäeva
elus kõik, erialast hoolimata
Ettevõtlusõppest Kopli Ametikoolis annab aimu kutseõpetaja INNA PÕLD
Ettevõtlusõpe arendab eriti julgust kaasa rääkida, julgust otsustada, aitab näha laiemat pilti, analüüsida oma tegevust ja selle tulemusi. Täiustan oma kursuseid ja loenguid vastavalt
vajadusele, teadlikult püüan tuua rohkem näiteid ja neid lõimida, mind aitab eraettevõtluse
taust. Kasutan protsessipõhist õpet ehk jälgin seda, kuidas õppurid arenevad – autonoomsus on oluline. Lasen neil endil hästi palju kaasa rääkida ja näiteid tuua, esitan väga palju küsimusi, arutleme, lahendame kaasusi. Kuulame intervjuusid erinevate ettevõtjatega
(www.intervjuu.ee, UTTV)
Kõige enam meeldib õppuritele ikkagi mängimine. Mängime lauamänge, nt Da Vinci ettevõtlusmängu ja ka Monopli, lasen neil oma otsuseid põhjendada ja selgitada ning mõelda,
kuidas see pikemas perspektiivis kaasa aitab. Hea meeskonnamäng on suhkrutorni ehitamine. Õppijatele meeldib ikka rohkem aktiivne tegutsemine, kaasamõtlemine ja rääkimine,
mitte pelgalt kuulamine/kirjutamine. Oleme kutsunud ja kutsume ka edaspidi oma kogemustest ja tegemistest rääkima ettevõtjad.
Teistele algajatele ettevõtlusõppe rakendajatele soovitan, et ise tuleb olla ettevõtlik ja positiivne ning mitte nii väga kinni hoida paberil kirjutatust. Oma kogemused on need kõige
paremad. Tuleb olla osa meeskonnast ehk mina ei ole alati õpetaja, ma püüan olla osake
sellest kursusest, kes koos minuga ettevõtlust õpib. Alustan alati oma esimest loengut sõnadega: „Mina ei ole siin kõige targem, keda peate kuulama. Mina püüan teile edasi anda
oma kogemused ja teadmised ning teie annate mulle omad.

“Ettevõtliku kooli” edulugude konkurss
“Õppimine on põnev!” tuleb taas!
Edukuse ja toimetuleku suurim eelis peitub ettevõtlikkuses! Ettevõtlikkus on eluhoiak,
mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine.
Konkursiga “Õppimine on põnev!” tunnustavad haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ ja
Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koole ja lasteaedasid nende ettevõtlikkuse
eest, mis tihtipeale jääb kõrvaltvaatajale märkamatuks. Edulugude konkurss toob esile ja tutvustab laiemale auditooriumile ettevõtlikku hoiakut väärtustavate õppeasutuste tegevusi. Konkursi edulugude tähtsamad kriteeriumid on seotus päriseluga, läbipõimitus õppekavaga ja noorte vastutuse osakaal tegevuse juures.
Edulugusid saab esitada kuni 22.06.2018
► Konkursile on oodatud 2017/2018 õppeaasta edulood
► Üks asutus võib esitada mitu edulugu
Rohkem infot esitamistingimuste kohta leiad kodulehelt www.evkool.ee
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EESTI KÕRGKOOLID
TOETAVAD ÜHISELT NOORTE
KONKURENTSIVÕIME KASVU
Märtsis Tallinnas kogunenud kaheksa Eesti kõrgkooli prorektorid ning Haridusja Teadusministeeriumi esindajad vaatasid üle, kuidas edeneb ettevõtlusõppe
rakendamine kõrgkoolides ning tõdesid, et lähiaja suurim eesmärk on muuta
õpetajate ja õppejõudude hoiakuid.
2014. aastal ettevõtlikkuse arendamise koostöömemorandumi sõlminud osapooled arendavad ühiselt haridustasemeülest ettevõtlusõpet, et muuta see haridussüsteemi loomulikuks osaks ja kujundada õppurites ettevõtlikku hoiakut. Selleks töötatakse välja nii üldisi
kui ka valdkonna spetsiifikat arvestavaid õppeaineid, korraldatakse õpetajatele ja õppejõududele koolitusi ning toetatakse koole ettevõtlusõppe rakendamisel. Lisaks pakuvad
kõrgkoolid õppuritele võimalust arendada oma äriideid programmis STARTER.
Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura väljendas heameelt, et ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamiseks loodud koostöövõrgustik toimib hästi ning aitab luua õppuritele
mitmekesiseid valikuid. „Ülikoolid töötavad selle nimel, et iga kool annaks kõigi haridustasemete õppuritele peale teadmiste ka praktilise ettevõtluskogemuse nii tulevikuettevõtte
juhina kui ka juba tegutseva ettevõtte või organisatsiooni arendustöötajana. Tänapäeva
ühiskonnas on teadmised ettevõtlusest olulised ka oma igapäevast pereelu majandades.
Meie uus siht on muuta õpetajate ja õppejõudude hoiakuid. Igaüks neist peaks püüdma
seostada oma eriala ettevõtlusega ja arendama õppurite ettevõtlikkust. Oleme jõudnud
nii kaugele, et kõik kõrgkoolid on oma arengukavas püstitanud ettevõtlikkuse arendamise
eesmärgid ja täiendavad pidevalt õppekavu,” rääkis Puura.
Tallinna Ülikooli (TLÜ) arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal Andres
Jõesaar sõnas, et TLÜ-s on ettevõtlikkuse arendamise rõhk interdistsiplinaarsusel. See tähendab nii eri valdkondade õppurite ühist tegutsemist kui ka õppurite ja ettevõtluse ökosüsteemi arendamist. „Ettevõtlusõppe igal haridustasemel ja erialal rakendamine ei tähenda,
et igast noorest peaks saama ettevõtja. Kogemus näitab siiski, et neid teadmisi võib minna
vaja kõigil erialadel. Paljud looverialade õppurid asutavad
oma ettevõtte juba õpingute ajal. Selle programmiga
soovime anda noortele ettevõtluse alusteadmised
ning arendada mõtteviisi, et enesearendamine
ja ettevõtlik eluhoiak tagab karjääri kujundamisel vabamad käed. Tähtis pole seejuures
see, kas soovitakse olla palgatöötaja, ettevõtja või lihtsalt tegus kodanik,” selgitas
Jõesaar.
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ÜHENDKUNINGRIIKIDE
PRAKTIKA: ÜLE SAJA ÜLIKOOLI
ARENDAVAD ETTEVÕTLIKKUST
JA ETTEVÕTLUSÕPET ÜHTSE
RAAMISTIKU ALUSEL
KELLI TURMANN, Eesti Kunstiakadeemia ettevõtluskonsultant
Ühendkuningriik on ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamise kõrghariduses
võtnud südameasjaks pärast seda, kui selgus, et ei noored ega ka tööandjad pea
kõrgharidust enam karjääriredelil eelisseisundit andvaks.
Maailma esimene loova ettevõtluse professoril Andy Penalunal ja tema abikaasal Kathrynil Wales Trinity Saint David Ülikoolist oli oluline roll ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe lõimimisel Ühendkuningriigi kõrgharidussüsteemi. Penalunad tutvustasid Ühendkuningriikide
tegevusi ettevõtlusõppe arendamisel 26. jaanuaril EBS-is toimunud seminaril „Viis aastat
kvaliteediga tagatud ettevõtlusõpet: praktika poliitikaks Ühendkuningriigi näitel“.
Professor Andy Penaluna sõnul sai kogu ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamise protsess Ühendkuningriigis alguse sellest, et Ühendkuningriigi ettevõtluse õppejõud, valitsus,
ametnikud ja tööandjad tuvastasid lõhe ettevõtliku käitumise vajaduse ning praeguste õppekavade ülesehituste ning tulemuste vahel. Selle vajaduse pealt hakkas professor Andy
Penaluna 2010. aastal kaardistama õppeainete osi, mis on seotud ettevõtluse või ettevõtlikkusega kõigis olemasolevates Ühendkuningriigi hariduse kvaliteedi tagamise dokumentides. Töö tulemusena sündis juhendraamat, mida esitleti rahvusvahelisel ettevõtlusõpetajate konverentsil (International Entrepreneurship Educators Conference (IEEC)). Valminud
juhend ettevõtlikkus- ja ettevõtlusharidusest Ühendkuningriigi kõrghariduse pakkujatele
„Enterprise and entrepreneurship guidance: Guidance for UK higher education providers„
(2012) võeti vastu peale aastast läbivaatust ning selle avaldas Kvaliteedi Tagamise Agentuur (Quality Assurance Agency (QAA)), kelle ülesanne on Ühendkuningriigi kõrghariduse
standarditele vastavuse järelevalve. Viide käesoleval aastal ilmunud uuendatud väljaandele on allpool.
Andy Penaluna räägib nii juhendist kui ka ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamisest
Ühendkuningriigi ülikoolides lähemalt.

► Mis on ettevõtlikkus- ja ettevõtlushariduse juhendi sisu ja eesmärk?
Juhend aitab akadeemilisi töötajaid ja praktikuid, kes soovivad lõimida ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet õppekavadesse. Ning enamgi
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veel. Ettevõtlusõpe ja ettevõtlikkus ei ole seotud ainult töökohaga. See annab vajalikud
kompetentsid elamaks rahuldust pakkuvat ja enesejuhitud professionaalset elu. Üliõpilased lisavad kogu ühiskonnale oma karjääri jooksul tehtavate ettevõtlike tegude kaudu arvestataval hulgal sotsiaalset, kultuurilist ja majanduslikku väärtust. Ettevõtlikkuse ja ettevõtlushariduse juhendi sisuga saab tutvuda siin.

► Milline on ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse arendamise olukord Ühendkuningriigi
hariduses praegu?
Ettevõtlikkus- ja ettevõtlushariduse juhend on integreeritud rohkem kui sajas Ühendkuningriigi ülikoolis. Kõrgelt hinnatud ülikoolid nagu Oxford ja Cambridge on raamistiku avasüli kasutusele võtnud ja ühtlasi meid selle arendamisel palju aidanud. Ühendkuningriigis
on meil võrgustik nimega Enterprise Educators UK (www.enterprise.ac.uk) ja see rohkem
kui sadat kõrgharidusasutust ühendav institutsioon jagab häid praktikaid, kuid siiski on
palju tööd veel ees. 2018. aastal langeb Ühendkuningriigi ülikoolidesse sisse astuvate üliõpilaste arv prognoositavalt viie protsendi võrra ja trend, et inimesed lähevad kohe pärast
keskkooli tööle, on üha kasvav peale seda, kui on hakanud levima avalik arvamus, et
ülikoolid ei vasta enam õpilaste vajadustele. Seetõttu on oluline, et ülikoolid leiavad üles
lõhed õppekavade ja tööturuvajaduste vahel ning reageerivad neile, kasutades sarnaseid
juhendeid nagu on meie ettevõtlikkuse ja ettevõtlushariduse juhend kõrgharidusele. Selle
juhendi mandariinikeelne versioon on näiteks juba Hiina ülikoolides kasutusel ja ka muu
rahvusvaheline huvi on olnud väga suur.

► Mis on suures pildis ülikooli roll ühiskonna ettevõtlusaktiivsuse kasvatamisel?
See on iga ülikooli enda otsustada. Ma leian, et neist mõned tegevus peaks põhinema
uurimistööl ja mõned keskenduma õpetamisele, aga vaja on mõlemaid. Samuti on üleval
küsimus, kas ülikool tegeleb teadmiste pakkumisega maailmale või keskendub kohalikule
kogukonnale sisendi tootmisele. Kui talent läheb ära, ei ole see kohalikele ettevõtetele kuidagi kasulik. Sellised dialoogid on algamas ja mul ei ole praegu veel vastust.

► Kuidas Ühendkuningriigi ülikoolid toetavad teadustöötajate ettevõtlikku käitumist?
Millist tuge selleks pakutakse?
Me pakume koolitusi professoritele ja õppekavajuhtidele, kasutades välist finantseerimist
ja tuge – nagu teie Edu ja Tegu programm. See on ka üha rohkemate uurimus- ja doktoritööde teema. Mitte kõik ülikoolid pole saanud nautida järjepidevat rahastust ja tuge või
on see olnud lühiajaline ning töötajad on asutusest lahkudes oma teadmistepagasi kaasa
võtnud. See on kaugel ideaalist, aga mõned organisatsioonid nagu Enterprise Educators
UK pakuvad tuge ja teadmisi, mis on hindamatu väärtusega. Samuti on meil asutus The
Institute for Small Business and Entrepreneurship, mis pakub teadustöötajatele võimalust
arutleda uute mõttemallide üle. (Vaata lisa www.isbe.org).
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► Millised on Teie ettepanekud Eesti ülikoolidele, kuidas lõimida ettevõtlike tulemustega meetodeid õppekavadesse?
Kasutage julgelt meie juhendraamatut ja üritage kasutada ettevõtlikkust arendavaid, innovatsiooni tekitavaid meetodeid (ingl k disrupted learning method, learning for method).
Laske õpilastel kogeda loovust innovatsiooni sees – nii, et tunnustatud saavad üliõpilased,
kes tulevad välja millegi üllatava, uuenduslikuga, mitte ainult need, kes kordavad täpselt
neile õpetatut. Selline moodus võib olla traditsioone järgivale õppejõule väga ebamugav.
Tuleb abistada õppejõude, kes veel ei taju sellega kaasnevaid mõjutusi, nihkeid. Seega
uue mõtteviisi juurutamisel on võtmetähtsus arusaamisel, et ettevõtluse õppimise protsess
ei ole nii lineaarne nagu varem on harjutud..
Vaata lisa:
Ühendkuningriigi ettevõtlikkuse ja ettevõtlushariduse
juhend kõrgharidusele

Andy ja Kathryn Penaluna
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MISTRA-AUTEX –
MUSTERNÄIDE ETTEVÕTTE
JA KOOLIDE KOOSTÖÖST
EPP JOALA, kaubanduskoja kommunikatsioonijuht
Mistra-Autex AS toodab Raasikul autotööstusele sisustusdetaile. Kodukandis,
aga ka kaugemal on nad lisaks tuntud hoopis teistsugusel põhjusel – ettevõte
panustab oluliselt Eesti haridusse.
Mistra-Autex toodab autotööstusele vaipasid, interjööri- ja pagasisüsteeme, eksterjööri
osasid jpm. Nende klientide hulgas on Volvo, Volkswagen, BMW, Mercedes, Rover, Porsche, aga ka paljud teised. Oma ettevõtte arendamise kõrval leiavad sealsed töötajad aega
ja tahtmist panustada ka noorte ettevõtlikkuse arendamisesse. Selleks on ettevõte leidnud
mitmeid võimalusi ja teeb kõike seda suure entusiasmiga.
Ettevõte, mille töötajad peavad ka õpetaja ametit
Mistra on suurepärane näide sellest, kuidas panustada oma järelkasvu, tehes koostööd
koolide, õpetajate ja noortega. Kõige pikem koostöö on seni olnud kodukandi Raasiku kooliga, kus ettevõtte juhataja Priit Tamm annab juba viiendat aastat järjest 9. klaasidele ühiskonnaõpetuse raames tunde majandusest ja poliitikast. Just see koostöö on olnud ettevõtte
jaoks kõige tihedam, sest kool asub ettevõttega samas alevikus, vaid 500 meetri kaugusel.
„Seal õpivad paljud meie töötajate lapsed ning nendele parima saadava hariduse andmine
on meie kohus. Samuti on loodetavasti just nemad meie tulevane töötajaskond,“ ütles ta.
Ettevõte teeb koostööd ka Viimsi kooli 7. ja 8. klassiga, kus Mistra tootearenduse ja tehnikaosakonna juht annab noortele inseneriteadmisi. Ta püüab noortele selgitada, miks on ka
tulevikus viili ja haamri käes hoidmisest kasu. Tamme sõnul pole tegelikult paljudele vaja
seda selgitada, sest huvi oma kätega midagi ära teha on suur.
Võimalusi noori kaasata on palju
Peagi alustab ettevõte koostööd ka Kehra gümnaasiumiga, kuid otsivad selleks veel parimat koostöövormi. Tamme sõnul saab selleks tõenäoliselt olema nn edasiõpe. „Peamine
suund saaks ilmselt olema see, kuidas kooli programmis ning lisaainetena õpitu on omavahel seotud ja kasulik tulevikus igapäevatöös,“ ütles ta. Näiteks saab tuua paralleele robootikast – kuidas on koolis tehtud robotid ja tootmises olevad seadmed ehk tööstusrobotid
sarnased.
„Soovime anda noortele ka ettekujutuse sellest, mida tähendavad ametid nagu sisseostja,
tootmisjuht, logistik jne, et õpilane oskaks tulevikus leida selle valdkonna, mida edasi õppima minna,“ lisas ta.
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Tudengid harjutavad Mistras päris töö tegemist
Mistra koostöö koolidega ei piirdu üksnes põhikoolidega. Koostööd tehakse ka Eesti Kunstiakadeemia (EKA), Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) ja Tallinna Tehnikakõrgkooliga (TTK).
EKA tekstiiliosakonna üliõpilased on käinud ettevõttes näiteks suvetöö raames, kus neile
on eraldatud tootmispind, mida nad saavad kasutada ettevõtte praakidest väga lahedate
toodete valmistamiseks. TTÜ logistika ja tootearenduse tudengitele on ettevõte korraldanud nii seminare kui tehase tutvustusi, mille põhjal on nad kokku pannud oma semestritöö
või arvestuse. TTK tekstiilieriala õpilased on käinud tutvumas ettevõttes kasutuses olevate
tekstiilide ja neid tootvate seadmetega. Lähiajal toimub tootmise ja tootmiskorralduse eriala õppereis, kus Mistra töötajad annavad veel mitte tööl käivatele inimestele ettekujutuse
reaalsest tootmisest.
Giid õigete valikute juurde
Aga miks üks ettevõte kõige sellega tegeleb? Tamm nendib, et mida aasta edasi, seda
raskem on ettevõtjatel leida uusi töötajaid. „Võib-olla just meie ettevõtte tutvustamine, ettevõtte külastus vms on see, mille põhjal otsustavad noored tulevikus just meie juurde tööle
tulla,“ avaldas ta lootust. „Aitame nende tegevustega õpilastel valida endale sobivat elukutset, sest ega 9. klassi laps tea, mida tööl üldse tehakse,“ lisas ta.
Ettevõtlikkus ei võrdu ettevõtlusega
Tamme hinnangul on väga oluline noortele selgitada, mida tähendab sõna „ettevõtlikkus“.
„Kui seda valesti mõistetakse, siis juhtubki nii, et kõik soovivad oma firma asutada ja pärast
avastavad, mida see kõik tähendab,“ selgitas Tamm.
Tema sõnul pole ühe tunniga võimalik teemat noortele lahti seletada. „Oma kogemusest
koolis töötades näen, et ettevõtlikkust ei suudeta väga kergesti kokku viia erialadega nagu
kunst, inseneritöö jms.“
Kuidas noori veelgi ettevõtlikkusele inspireerida?
Tamme hinnangul peaks koolide esmane
soov olema abistada oma kasvandikke
elus edukad olema. Aidata neil leida
just see, mida nad tahavad elus
teha.

Õpilased MIstra Autexi
tegevustega tutvumas
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„Selleks aga tuleb neile need võimalused luua – tutvustada ettevõtteid, erinevaid erialasid.
Eriti puudutab see väikestes kohtades olevaid koole ning ehk läbi selle suudetakse peatada ka suurlinnadesse tunglemine,“ sõnas Tamm. Nii hakkavad noored mõistma, et ka
nende kodukohas on olemas ettevõtted, kus neid oodatakse.
Ettevõtjad peaksid aga olema avatud soovidele, mis tulevad koolidest. „Tean, et nad seda
ongi. Probleem on täna pigem koolides, kus õpetajatel pole aega ettevõtete külastamiseks
ning tihti ka julgust, et ettevõttega ühendust võtta,“ selgitas Tamm.
Ettevõtja, mõtle tulevikule!
Tamme sõnul teevad nad koolidega koostööd oma parimat teadmist kasutades. Mingeid
konkreetseid õpetussõnu ta teistele ettevõtjatele anda ei oska. Igaüks peab ise mõtlema,
kuidas noori aidata ja seeläbi enda tulevik tulevaste töökäte näol kindlustada. „Noored on
ju meie tulevik – tööjõud – ettevõtete edasiviijad,“ kinnitas Tamm.

Kadri Viira
Raasiku Põhikooli direktori kt
Koostöö kohalike ettevõtetega on oluline käeulatamine kohalikele noortele, et nad
näeksid, millised on võimalused tööks ja arenguks siinsamas Raasikul. Priit Tamme
majanduse tunnid on huvitavad, sest klassi ees on ettevõtte juht, kes räägib õpilastele oma igapäeva tööst, kogemustest, muredest, rõõmudest, elust endast – see on
õpe, mis põhineb tegelikkusel ja edastatakse lastele mõistetavas keeles, näited on
kohapealt Mistra-Autexsist võtta.
Lastele on see väga hea võimalus teada saada, kuidas saab töömehest tippjuhiks,
kellel on huvitavad hobid ja vabatahtlikku tegevust parasjagu. Priit teeb õpetaja tööd
vabatahtliku tööna. Tahe toetada, olla sponsoriks, jagada parimaid mõtteid ja jääda
konkreetseks oma nõudmistes, on omadused, mis on eeskujuks noortele. Priit ütleb,
et kui ka mõni tema tänastest õpilastest Mistrasse tööle tuleb, on tema pedagoogi töö
õnnestunud.
Koostöö sai alguse aastaid tagasi, kui mul tuli mõte kutsuda Priit üheks tunniks kooli
külalisena. Ühest tunnist sai üks veerand ja nii on see jätkunud tänaseni.
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JÄÄAUGUKÕNES OLID
VÕIDUKAD EESTI ESINDAJAD
Eestit esindanud STARTERi tiim võitis veebruaris Soomes rahvusvahelise äriideede liftikõnede võistluse Polar Bear Pitching 2018.
Kaheksa Eesti kõrgkooli koostöös läbiviidava STARTERi äriideede arendusprogrammi sügissemestri parimaid meeskondi ArtiSun (TTÜ tudengite Tatsiana Zaretskaya ja Martin
Pajuväli eestvedamisel) pääses avalduse põhjal 28 tiimi hulgas võistluste eelfinaali ja esitatud liftikõne põhjal sealt edasi esitatud finaali. Finaalis tuli taimekasvatuseks mõeldud
valgustehnoloogiat arendava tiimi esindajal Tatsianal vööst saati jääaugus oma liftikõnet
esitades mõõtu võtta 11 konkurendiga, kelle hulgas oli ka teine Eesti tiim, Tartu Ülikooli Ideelabori korraldatud Kaleidoskoobi võistluse parim Edible. Edible arendab söödavaid
söögiriistu.
Mõlema tiimi esinemist külmas Läänemeres saab vaadata siit:
ArtiSun
Edible
Polar Bear Pitching 2018 võitjad tõid peaauhinnana koju oma äri arendamiseks mõeldud
10 000 eurot ja auhinnareisi Nan Jingi, Hiina Silicon Valleysse.
ArtiSun oli Eestis valitud TTÜ Mektory STARTERtechi sügissemestri parimaks tiimiks.
STARTERi programmijuht Piret Arusaar väljendas heameelt Eestit esindavate tudengite
konkurentsivõimelisuse üle mitmel rahvusvahelistel start-up’ide võistlustel. „Kõrgkoolideülene STARTER-programm on olnud mitmele tiimile hüppelauaks edule rahvusvahelistel
võistlustel. See näitab, et lisaks toele äriidee elujõuliseks vormimisel on programmist saadud esinemisoskusi ja julgust võtta vastu ettevõtluse alustamiseks vajalikke väljakutseid,”
rõõmustas Arusaar.
Polar Bear Pitching on traditsiooniline veebruarikuul Soomes Oulus toimuv üritus, mis toob
kokku idufirmade entusiastid, investorid, ettevõtjad ja teised olulised ettevõtlusega seotud
isikud üle maailma. Tegemist on ekstreemse võistlusega, kus osalevad alustavad ettevõtjad peavad esitama oma ideed tutvustava liftikõne, seistes nabani jääkülmas Läänemeres. Sellel aastal oli osalejaid lisaks Eestile ja Soomele ka Prantsusmaalt, Iirimaalt, Lätist,
Norrast, Venemaalt ning Vietnamist. Kohtunikeks olid nii Soome kui ka rahvusvahelised
investorid. Eestlased osalesid finaalis ka möödunud aastal.
Lisainfo ürituse kohta: www.polarbearpitching.com

ArtiSun
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STARTERI KEVADSEMESTER
ON TÄIES HOOS
STARTERi kevadsemestri seminarid on käimas
Tallinnas, Tartus, Haapsalus.
STARTERtech
Tallinnas

Mentor Feedback
Session Tallinnas

Loomehäkk

Ideede Raju
Tartus

STARTER
Haapsalus

Mentor Feedback
Session Tartus
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ÕPILASFIRMAD VALLUTASID
TAAS KAUBANDUSKESKUSED
10. veebruaril korraldas JA Eesti taas taas Eesti õpilasfirmade laada. Žürii premeeris ka laada põnevamaid, innovaatilisemaid ja muul moel silmapaistvamaid
noori ettevõtjaid.
Ettevõtjatest ja ekspertidest koosnev žürii valis mõlemas kaubanduskeskuses välja ka laada parimad õpilasfirmad erinevates kategooriates nagu näiteks kõige innovaatilisem, parima müügistrateegiaga, ilusaima kujundusega jne.
Rocca al Mares osutus parimaks tooteks kommidest käsitööjäätist pakkuv Best Ice (Tallinna 21. Kool), teenuseks eestimaiste toodete üle Euroopa saatmist pakkuv sendEST (Hugo
Treffneri Gümnaasium) ning rahva lemmikuks valiti koduloomade hoidmise teenust vahendav rahvusvaheline ühisõpilasfirma Pets United. Kõige innovaatilisema toote preemia läks
Itaalia õpilasfirmale ÕF Protus JA, kes valmistab tuututavaid jalgrattakindaid.
Kristiine keskuses oli parimaks tooteks Labüü tasakaalulaud (Võru Gümnaasium), teenuseks foto järgi maalimist ja joonistamist pakkuv Rosella kunst (Tallinna Reaalkool) ning
rahva lemmikuks kohvimaiustusi pakkuv KOFI (Sindi Gümnaasium). Kõige innovaatilisema
toote preemia läks Põlva Gümnaasiumi õpilasfirmale Rabavesi, kes toodab puhastatud
rabaveest näoniisutajat. Innovatsiooni eest said premeeritud ka sEst, kes on Eestimaa
looduse pannud ehete sisse (Tallinna Reaalkool) ning söejäätist tootev ÕF Lacos (Tamsalu
Gümnaasium).
Aasta parim Eesti õpilasfirma selgub maikuus toimuval õpilasfirmade võistlusel. Kokku
osales laadal 260 õpilas- ja minifirmat ning nende hulgas ka mitu erinevate riikide õpilaste
rahvusvahelist ühisfirmat ning lisaks veel Itaalia, Rootsi, Gruusia, Soome ja Läti õpilasfirmad.
Pildigaleriiga on võimalik tuvuda
Junior Achievement Eesti Facebooki lehel.

Üks rahva lemmik
CBEwB Pets United
(Eesti, Soome, Rootsi,
Läti)
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Preemia

Kristiine keskus

Rocca al Mare
kaubanduskeskus

Kõige innovaatilisem
õpilasfirma

Rabavesi
(Põlva Gümnaasium)

Edible (Hugo Treffneri
Gümnaasium),
Protus JA (Itaalia)

Innovatsiooni eripreemia

sEst
(Tallinna Reaalkool)

Innovatsiooni eripreemia

Lacos
(Tamsalu Gümnaasium)

Parim toode

Labüü
(Võru Gümnaasium)

Best Ice
(Tallinna 21.Kool)

Parim teenus

RosellaKunst
(Tallinna Reaalkool)

sendEST (Hugo Treffneri
Gümnaasium)

Parim müügistrateegia

MF Kristallselge
(Põlva Kool)

Russo (Hugo Treffneri
Gümnaasium)

Parim kujundus ja stiil

Rabavesi
(Põlva Gümnaasium)

MF Mõisa Rõõmusahver
(Tõstamaa Keskkool)

Parim sotsiaalne õpilasfirma

Raudhobu
(Viimsi Keskkool)

Edible (Hugo Treffneri
Gümnaasium)

Rahva lemmik

KOFI (Sindi Gümnaasium)

CBEwB Pets United
(Eesti, Soome, Rootsi, Läti)

Laada suurim käive

MF Candis
(Hargla Kool) 185€

Cased
(Tallinna 21.Kool) 406€

EBSi eripreemia

EarTech (Pirita
majandusgümnaasium)

Spark
(Tallinna 21.Kool)

Arvutitarga eripreemia

MF Britex
(Rõuge Põhikool)

-

UC Rendi eripreemia

-

forEST
(Kuressaare Ametikool)

Reklaamivõistlus

-

Edible (Hugo Treffneri
Gümnaasium)

Sotsiaalmeedia kuningas

-

Saunakutid
(Tallinna 21.Kool)

Parim CBEwB õpilasfirma

-

CBEwB Pets United
(Eesti, Soome, Rootsi, Läti)

Parim väliskülaline

-

SkillBoard (Gruusia, 175
Public School of Tbilisi)

KOOLITUSED
APRILL

MAI

12.04.2018 Ettevõtluse juhtimine,
Tallinn, Lõõtsa 4 (SA Innove)

3.05.2018 Mentorlus, mentorsuhe ja koostöö
arendamine ettevõtlusmeeskondadega,
Tartu, Ülikooli 20 (EBS)

16.04.2018 Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 2. ja 3.
taseme kutseõppe kavades, Tallinn, Narva mnt 25 (Tallinna Ülikool)
18. ja 26.04.2018 Ettevõtlikkus
praktikate juhendamisel, Tallinn,
Suur-Sõjamäe 10a (EEK Mainor)
23.04 ja 10.05.2018 Õpilase ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse
kujundamine majandus- ja ettevõtlusõppes, Tallinn, Narva mnt 25
(Tallinna Ülikool)
26.04.2018 Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 4. ja 5.
taseme kutseõppe õppekavades,
Tallinn, Narva mnt 25 (TLÜ)
30.04. Sotsiaalsed oskused,
Tallinn, Akadeemia tee 3 (TTÜ)
Maksumuudatused 2018.a.,
Tallinn, kuupäev ja toimumiskoht
täpsustub (SA Innove)

4.05.2018 Mentorlus, mentorsuhe ja koostöö
arendamine ettevõtlusmeeskondadega,
Pärnu, Ringi 35 (EBS)
7.05.2018 Finantsid – Tootmisettevõtte näitel,
Tallinn, Lõõtsa 4 (SA Innove)
7.05 ja 11.05.2018 Uute tehnoloogiate kasutamine ettevõtlusõppes, Tallinn, Narva mnt 25 (TLÜ)
15.05. Enesejuhtimine, Tallinn (TTÜ)
16.05. Väärtusloome, Tallinn (TTÜ)
24. ja 30.05.2018 Ettevõtlikkus praktikate juhendamisel, Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a (EEK Mainor)
25.05.2018 Ettevõtlusõppe baasmoodulite
rakendamine 4. ja 5. taseme kutseõppe
õppekavades. Jätkukoolitus. Tallinn, Narva mnt 25
(Tallinna Ülikool)

JUUNI
Mentorlus, mentorsuhe ja koostöö arendamine
ettevõtlusmeeskondadega
Haapsalu, koht ja kuupäev täpsustub (EBS)

Koolituskava täieneb pidevalt – tutvu koolitustega ja registreeru
ettevõtlusõppe programmi kodulehel
Operatiivselt saab infot koolitustest läbi Facebooki
INFO KOOLITUSTE KOHTA
► Täienduskoolituste tegevussuuna juht Ülle Kesli, ulle.kesli@ut.ee
► Ettevõtliku Kooli koolitused http://evkool.ee/koolitused,
täpsem info ja registreerumine: Kristi Krilovs, kristi.krilovs@ivek.ee
► Junior Achievement Eesti ettevõtlusprogrammide metoodilised koolitused
http://ja.ee/koolitus, täpsem info ja registreerimine:
Merike Elmik, junior@ja.ee, tel 621 0998.
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Haridus- ja Teadusministeerium peab ettevõtlusõppe arengut lähiaastate üheks
prioriteediks. Nii ettevõtlikud, kui on meie tänased noored, on ka homne Eesti riik.
Meie kõigi panusest ehk kooli, lapsevanemate, ettevõtete ja teiste
asutuste-organisatsioonide koostööst sõltub, milliseks kujuneb Eesti majanduse
edulugu järgmistel kümnenditel ning kuidas saavad noored hakkama oma
eluredelil, nii ettevõtliku töötajana kui ettevõtjana.

Just nüüd on Teie koolil hea võimalus oma noorte ettevõtlikke
ideid toetada, sest alanud on

suur ettevõtlikkuskonkurss kolmele
vanuserühmale.
Konkurss innustab lapsi ja noori oma leidlikke ja loomingulisi ideid koos ellu viima, pakkudes põnevat isetegemise võimalust ja vahvaid auhindu. Kõik
vajaliku konkursi kohta leiate internetist www.ettevõtlusõpe.ee, sellelt lehelt saate alla laadida ka konkursi materjalid lastele jagamiseks ja konkursi
tingimuste tutvustamiseks.

Konkursile saab esitada tegusid kahes kategoorias: 1 ÄRITEGU, 2 SOTSIAALNE TEGU.
Konkurss algas juba 29. jaanuaril 2018 ja töid saab esitada kuni 14. septembrini 2018. Parimad pääsevad finaali ja nad
kutsutakse esitlema oma ideed žüriile. Võitjad kuulutame välja novembris.

KORRALDAJA SOOVITUSED KOOLIDELE
Osalemise suurendamiseks võiksid teie kooli ettevõtlusõpetaja ja/või
klassijuhatajad anda lastele kodutööna ülesande mõelda välja, kuidas
luua teenust või toodet, mida inimestel vaja oleks. Samuti on konkursile
oodatud väiksemad ja suuremad ettevõtmised, mis edendavad
kogukonda ja teenivad avalikku huvi.

Selleks, et info jõuaks kõikide õpilasteni, soovitame oma kooli üles panna
konkursi plakati koos jaotusmaterjalidega. Materjalid saate alla laadida
konkursi kodulehelt: www.ettevõtlusõpe.ee

Konkursil osalemise tingimused noortele ja lastele:
1

Mõelda (kas üksi või koos kaaslastega) välja mõni toode või teenus.
Kirjeldada, millist probleemi see lahendab ning mille poolest on see tegu
eriline ja väärtuslik ka tulevikus.

2

Töötada välja plaan, kuidas ja kellele nad seda müüma hakkavad või
kuidas seda rakendavad.

3

Viia see plaan ellu kas täielikult või vähemalt osaliselt ehk astuda
esimesed sammud, sõlmida kokkulepped, panna paika ajakava jm.

4

Pildistada või filmida kogu protsessi alates idee sünnist kuni teostuseni:
toote või teenuse ettevalmistamine, prototüübi tegemine vms,
müümine-rakendamine, kokkulepete sõlmimine jm tulemused. Video
pikkuseks tuleks arvestada kuni 5 minutit, esitatavate piltide arvuks kuni
10.

5

Esitada konkursi kodulehel täidetud ankeet ehk toote või teenuse
kirjeldus ning kindlasti lisada ülesvõetud foto- ja videomaterjal.

Konkursi peaauhind on võitjatele korraldatud Edu ja Tegu inspiratsioonipäev huvitavate ettevõtlusteadmiste, arendavate kogemuste ja tunnustatud
ettevõtjatega. Kõikide finalistide vahel läheb loosi eriti äge Stigo elektriroller, mitu tasakaaluliikurit, mitu paari Beatsi kõrvaklappe, iPodi
muusikamängijad ja palju muud. Elu esimese ettevõtliku teo teinud osalejatele eriauhinnad!

Edu ja Tegu inspiratsioonipäev!

Eriti äge STIGO elektriroller!

Tasakaaluliikurid, Beats kõrvaklapid,
i-pod muusikamängijaid!

Vaata juba täna lähemalt > ettevõtlusõpe.ee
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LÄHEMALT PROGRAMMIST:
ettevõtlusõpe.ee
hm.ee/ettevotlusope
facebook.com/ettevotlusope
YouTube

KONTAKTID:
KRISTI PLOOM - Haridus- ja Teadusministeerium, programmijuht
Kristi.Ploom@hm.ee
MARGE TÄKS - Tartu Ülikool, programmi sisujuht, metoodika
ja õppevara tegevussuuna juht
Marge.Taks@ut.ee
ÜLLE KESLI - Tartu Ülikool, täienduskoolituse tegevussuuna juht
ulle.kesli@ut.ee@ut.ee
KATRIN KIVISILD - SA Innove, ettevõtliku kooli tegevussuuna juht
Katrin.Kivisild@innove.ee
PIRET ARUSAAR - Tartu Ülikool, eelinkubatsiooni tegevussuuna juht
Piret.Arusaar@ut.ee
LIINA PISSAREV - Tartu Ülikool, teavituse ja tunnustuse tegevussuuna juht
Liina.Pissarev@ut.ee
INES KERIKMÄE - Tartu Ülikool, programmi finantsjuht
Ines.Kerikmae@ut.ee

Uudiskirjas kasutatud fotod:
STARTER, JA Eesti, Henry Luoma, Kuressaare Ametikool, Raasiku Põhikool
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