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TOIMETAJA VEERG
Lugedes ja kuulates erinevaid lugusid koolides läbiviidavatest õppeprojektidest tekib mul
alati soov olla taas õpilane. Minul on mõne õppeaine mälestused seotud vaid meeletu, tollal
seosetuna tundunud tuupimisega ja heameel on näha, et tänapäeva noortel on võimalus
õppida teistmoodi! Õppimine saab olla nii põnev ja silmaringi arendav! Suve hakul toimunud
koolide ja ettevõtete koostööseminaril esitasid saalisolijad esinejatele-kogemuste jagajatele
kaks põhiküsimust – kust leitakse aega koolimajast väljas käimisteks ja kust tekivad ideed
tegevusteks. Esimese küsimuse vastuseks oli alati erinevate ainete lõimimine ja teise küsimuse
vastusena viidati noortele ja ettevõtjatele kui ideegeneraatoritele. Ehk et parima koostöövõimaluse leidmiseks tuleb kaardistada ära nii õpilase, kooli kui koostööpartneri vajadused ja
võimalused ning sealt koorub vastus küsimusele, miks ja kuidas täpselt koostööd teha. Ettevõtjad ise pakkusid juba seminaril välja mitmeid võimalusi, kuidas õppurit kaasata abistama
neis valdkondades, kus väiksematel ettevõtetel vastav kompetents puudub – näiteks kodulehe
haldamine, reklaamvideote tegemine, kujundustööd jms. Ettevõtja aga saab toetada õppurit
praktikuna vastavate nii ettevõtluse kui erialaste teadmiste ja nõuannetega. Võimalus midagi
päriselt ära teha ja tulemust näha motiveerib nii õppima kui õpetama. Soovitan ammutada
ideid Uudiskirjas jagatud põnevatest koostööprojektidest.
Lisaks tunnustasime parimaid STARTERi äriideid ja käisime Taani ettevõtlikelt koolidelt õppimas. Kutsume jätkuvalt üles esitama oma suvised ettevõtlikud teod ettevõtlikkuskonkursile.
Aega tegude esitamiseks on 14. septembrini, kuid mis täna tehtud, see homme hooletu!
Head lugemist!

LIINA PISSAREV
Uudiskirja toimetaja
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ETTEVÕTETE JA KOOLIDE
OMAVAHELISEKS KOOSTÖÖKS
ON PALJU VÕIMALUSI
EPP JOALA, Kaubandus-Tööstuskoda
LIINA PISSAREV, Edu ja Tegu
On teada tuntud tõde, et praktiliste ja elulähedaste teadmiste ning oskuste
omandamiseks on kõige parem õppida neid praktikutelt endilt. Ligi 50 huvilist
hariduse ja ettevõtluse valdkonnast kogunesid 1. juunil Tartusse Dorpati konverentsikeskusesse just seda tegema.
Tartus toimus seminar, kus otsiti vastust küsimusele, kuidas arendada koostööd ettevõtete
ja koolide vahel, nii et see tooks kasu mõlemale osapoolele ja annaks meie noortele parima ettevalmistuse tulevikuks. Kui mitmed koolide, noortekeskuste ja ettevõtete esindajad
olid oma senisest praktikast ülevaate andnud, mõeldi üheskoos välja uusi ideid, kuidas nö
uued ettevõtted ja koolid saaksid koostööd arendada nõnda, et säiliks mõlema poole huvi
ning lisaks noorte teadmistele kasvaks ka nende ettevõtlikkus.
Seminaril osalejate ja esinejate suust kõlama jäänud mõned soovitused koolidele
ettevõtetega koostöö alustamiseks:
► Leia sõber. Sõbral on raskem koostööpakkumisele ära öelda, olgu selleks lapsevanem,
tuttav või muu varasem koostööpartner.
► Leidke ühisosa, kuidas üksteisele koostöös kasulik olla
► Jälgi kogukonnas toimuvat, milles saaks kaasa lüüa. Uuri kogukonna vajadusi
► Kuula noori. Lase lastel haarata initsiatiiv, pakkuda ideid tegevusteks ja ise neid ellu
viia-katsetada-praktiseerida
► Lõimi õppeaineid ja hoia nii kokku aega ettevõtte külastuseks
Töötoas osalenud ettevõtjad tõid välja asjaolu, et ettevõtetel on valdkondi, kus noored
saavad olla abiks, eriti väheste töötajatega väikefirmadel, kellel ei ole iga liigutuse jaoks
töötajat palgatud. Ühe näitena pakuti välja, et noored oskavad vanemast generatsioonist
paremini teha erinevaid IT ja audiovisuaalseid lahendusi, kujundusi, reklaame. Seda võib
teha nii toote-teenuse reklaamimiseks, aga ka tööandja brändingu, teenusedisaini, töötajate värbamise või muul otstarbel, mis aga vajalik on. Lapsed õpivad läbi praktika ja saavad
ühtlasi ka ettevõtte heaks midagi päriselt ära teha.
Järgmine ettevõtete ja koolide koostööseminar on plaanis sügistalvel. Täpse aja ja koha
teadasaamiseks hoia silm peal veebilehel www.ettevõtlusõpe.ee või Edu ja Tegu Facebooki lehel www.facebook.com/ettevotlusope.
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Ettevõtete ja koolide koostööseminari „Õppetöö põnevaks ja eluliseks koostöös ettevõtjatega“ korraldasid Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juures tegutsev koostöövõrgustik Ettevõtlikkuse edendamiseks ning ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu, mida toetavad Euroopa
Sotsiaalfond ning Haridus- ja teadusministeerium.
Järgnevalt ülevaated seminaril esitletud väga huvitavatest koostööprojektidest.

Antslas õpitakse läbi mängu ja praktiliste tegevuste
Antsla Gümnaasium on aktiivne ettevõtlusõppe läbiviija. Seda lõimitakse nii matemaatika-,
kunsti- kui tööõpetuse tunniga ning tulemuseks on sisukam teadmistepagas nii õppeainetest
kui õpilaste parem oskus seostada teadmisi päriseluga.
Kuigi ettevõtlusõppe eestvedaja Liivia Rebase sõnul ei ole ääremaa kuigi rikas ettevõtete
poolest, aitab pehmet mööblit ekspordiks valmistav kohalik suur tööandja Antsla Inno kooli
hea meelega. Õpilased käivad ettevõttes tutvumas ettevõtte toimimismehhanismide ning
tegevustega ja kuulevad ettevõtlusest läbi erinevate valdkondade – majanduskeskkond, turundus, toodete disain, personalitöö, kulud-tulud jms. Seejuures on ettevõttel hea võimalus
harida lapsi veel oluliste infokildudega elust enesest, näiteks miks ei ole praagi tootmine hea
ning millised on selle tagajärjed. Antsla Inno esindaja käib ka koolis ettevõtlusest rääkimas
ning õpilased saavad võimaluse erinevatele töödele käed külge panna ettevõttes toimuvates töötubades, näiteks kasutatakse seda võimalust tööõpetuse tunni raames. Möödunud
õppeaastal külastas Antsla Innot tervenisti 280 kooliõpilast. Ettevõtte külastusele järgnes
teadmiste kinnitamiseks igas grupis arutelu ning mälumäng.
Õpiväljundite saavutamiseks läbi aktiivse tegevuse on koolis püsti pandud ka oma ettevõtlustänav, mille ülesehitamise kui ka mängude eestvedajateks on õpilased ise. Kasutatakse Ettevõtlusküla mänge „Ettevõtlik pere“, „Ettevõtlik kodanik“ ning ka lapsevanematele
ettekujutuse andmiseks, kuidas mängu abil saab efektiivselt õppida, on kaasatud ka neid.
Koolil oleks väga keeruline, sisuliselt võimatu kõiki klasse Tartusse Ettevõtluskülla sõidutada ning selle mure lahendaski oma ettevõtlustänav ning mänge juhtima on koolitatud oma
kooli lapsed. Ei tasu muretseda liialt sõna „mäng“ üle, läbi selle lapsed õpivadki, sest peavad tegema elulisi tehinguid ja suhtlema nii nagu täiskasvanud igapäevaelus asju ajades.
Paratamatult tekkis saalisolijatel sellisest aktiivsest õppetegevusest
kuuldes küsimus, et kuidas leitakse ettevõtte külastusteks ja mängudeks aega? Liivia Rebase sõnul tehakse seda tundide raames,
lõimitakse õpet, viiakse tunde lihtsalt aeg-ajalt läbi väljaspool
kooli, praktilisemas, huvitavamas ja elulisemas võtmes. Nii
kinnistuvad teadmised iseenesest ja laste tagasiside on olnud ülimalt positiivne.

Liivia Rebane
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Antsla Innos tuli lastel päris
töö tegemist katsetada

Rõuge kogukonnas astuvad õppurid, ettevõtted ja muu
kogukond ühte jalga
Rõuge vallas on õppimisest saanud kogukondlik projekt, kus erinevate asutuste eesmärgid
on läbi ühtse koostöö seotud tervikuks nii, et kõik panustavad ja samas saavad ka oma
huve realiseerida. Avatud Noortekeskus seisab hea selle eest, et kohalikud valla noored
oleksid eneseteadlikud ja kogukonnas aktiivsed, valla koolid soovivad, et noorte huvi õppimise vastu säiliks, kogukonna huvi on piirkonna elu jätkusuutlikkus ning ettevõtjatele läheb
korda nii isiklik äriedu kui ka piirkonna ettevõtluse üldine areng. Kõige selle saavutamiseks
on jõud ühendatud ning noori kaasatakse mitmetesse projektidesse, kus nad saavad nii
kogukonna kui ettevõtlusega seotud tegevustest maitse suhu. Näiteks on noored osalenud rahvusvahelistes projektides, kus on oma kodukandi arendamiseks ideid genereeritud.
Seeläbi on saadud pilt ette kohaliku ettevõtlusmaastiku olukorrast ja võimalustest, saades
samas inspiratsiooni teiste riikide olukorrast.
Võtmerolli nende põhimõtete järgimisel mängibki Rõuge Noortekeskuse esindaja Helen
Laidna sõnul koostöö. See tähendab, et koolid ja ettevõtted peavad nö müürid lõhkuma.
Eesmärk on ju ühine - et noortel oleks maapiirkonnas väljundeid enese teostamiseks. Samuti soovitakse panna noori mõtlema tööandja rolli võimalustele ning selle aluseks on
teadlikkus kodukandis toimuvast – näiteks kui noor läheb õppima mõnda eriala, siis oskaks
ta mõelda ka selles võtmes, kuidas seda teadmist just oma kodukandis laiemalt rakendada
(võib põhitöö kõrvalt erialalisi koolitusi läbi viia vms).
Oluline on pakkuda kooli poolt teooria, ettevõtte poolt praktika ning noortekeskuse ja kogukonna poolt tugi ja sidusus. Rõuge vallas on tehtud
õpilasfirmasid ja arendatud ideid ning neid realiseeritakse ka päriselt
tuginedes turismivaldkonna ettevõtete reaalsetele vajadustele Õppurid pakuvad oma hõrgutisi kogukonna üritustel, müüvad turismiinfopunktides ja laatadel kohaliku eripäraga ehteid. Ettevõtjad
suunavad noori toodete pakkumisel omalt poolt teadmistega turismivaldkonnast ning turistide eelistustest.

Helen Laidna

Õppida saab efektiivselt ka nii, et sellest võidab kogukond ning noored
on uhked oma panuse üle. Näiteks on Rõuge kogukonnast tulnud
välja sõnum, et vajatakse noori tegema ja haldama turismiobjektide
jms kodulehti või turundust tervikuna. Ettevõtjad aitavad ja nõustavad
noori kogu selle protsessi vältel ning noored saavad praktikas kätt harjutada. Samuti on korraldatud häkatone, et noored saaksid omalt poolt anda
kogukonnale sisendi, milliseid teenuseid on maakonnas vaja ning milliseid ideid
nad ise teostada võiksid. Toimuvad õppekäigud ja töövarjupäevad ettevõtetesse, osaletakse
ettevõtjatega koos messidel.
Rõuges toimub pidevalt midagi põnevat, kuid kust sellised head mõtted tekivad? Helen Laidna sõnab, et kui noori on juba aktiivsusega harjutatud, tulevad nii initsiatiiv kui ideed neilt
endilt. Kogukonna murekohaks ongi veel koolide kaasamine, kuid ka selles
osas on arenguid märgata.
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Helen Laidna soovitused ettevõtlusalase koostöö tegemisel koolidele:
► Lähtu noorest
► Märka kogukonnas toimuvat
► Uusi maid ei avastata vana kaardiga ehk koolide ja ettevõtete koostöö on lisakohustus
seni, kuni me ise muudame selle normiks
► Ettevõtlikkus ei ole projekt, see on üks viis, üks väljund

Kuuste kool ja Marjamaa talu murravad müüti, et maal
pole ei tööd ega tööjõudu
Kuuste kooli direktor Rein Härmoja nendib alustuseks, et maapiirkondades
on kaks müüti: maal pole töökohti
ning maal pole töötajaid. Mõnes
mõttes vastuolulised väited, kuid
mõlemad peavad paika. Olukorra lahendamiseks ehk müütide
vastu võitlemiseks ühendasid
Kuuste kool ja Marjamaa talu
jõud ning töötasid välja projekti
noorte ettevõtlikkuse arendamiseks läbi õppetöö. Eesmärgiks oli
seniste ettevõttekülastuste kõrval viia
läbi väga praktilised ettevõtlusõppe tunnid kohalikus ettevõttes. Kuna koostööprojekti juurutamiseks taotleti toetust SA Innove ning Edu
ja Tegu avatud taotlusvoorust, siis arutati kohe algusest
peale koos läbi, millised on kooli vajadused ja millised
ettevõte võimalused panustamiseks. Lõpuks jõuti lahenKuuste kooli lapsed ja õpetajad pidid
duseni, mis toob kasu kõigile osapooltele. Lapsed jagaMarjamaa talus käies ka ise talutöödele
ti kahte gruppi ja sõidutati mitu korda kooliaasta jookkäed külge panema
sul Marjamaa talusse tutvuma ettevõtluse nüanssidega
maal ja talu tegevustega, sh taimekasvatuseks vajalike
tööde, toorainete, tootearenduse, turunduse aga ka värbamise ja inimestega suhtlemise
olulisusega. Olgu öeldud, et Marjamaa talu kasvatab marju ning toodab ja müüb vastavaid
tooteid, seega sai ettevõtlusõppega seotud ka tervisliku toitmise teema. Loomulikult pani
laste silma särama võimalus katsetada mahla, smuuti ja jäätise tegemist ning ise välja pakkuda ideid tootearenduseks. Ettevõte aga võttis heameelega vastu noorte sisendi nii uute
maitsekoosluste kui ka turunduse osas. Rein Härmoja sõnul said praktilisest õppest uusi
teadmisi nii lapsed kui ka õpetajad ise, samuti kindlustunnet, et maal on võimalik äri ja tööd
teha ning seda siduda ka tervislike eluviisidega.
Marjamaa Talu peretütar Rete Kustassoo lisas, et ettevõtjal on
loomulikult koolilastega tegelemiseks vaja eraldi
muude toimetuste kõrvalt aega võtta,
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kuid selle aja saab leida. Teda aitas muidugi kogu projekti väljamõtlemises ja õppe ning talu tegevuste seostamises varasem õpetaja taust. Rete lasi lastel kohapeal täita töölehe ning
mõelda välja toodetele reklaame ja kujundusi, samuti lasti
lastel teha populaarseid selfisid Marjamaa talus. Kokkuvõttes
võib öelda, et kui kool ja ettevõte panevad oma vajadused ja
võimalused kokku, siis leitakse kindlasti ühisosa, kuidas ettevõtja saab õpetada olulisi teemasid, noored saavad oma oskusi
kasutades ettevõtet aidata ning õpetaja saab rõõmu tunda praktilisest ja huvtavast õppest ning ka ise õppida. Võidavad kõik.
Rete Kustassoo

Viljandimaal ühtlustavad koolid ühiselt
ettevõtlusõpet
Viljandi kutseõppekeskuse arendusjuht Karmen Selteri peas käis klõps,
et teadmisi saab anda edasi muul moel kui tahvlid ja arvutid, mõned
aastad tagasi. Siis veenis ta selles ka kolleege ning otsustati teha
pilootprojekt, mille tulemusena viidi 2016. aastal IT õpe üle uutele
õppekavadele ja võeti vastu otsus, et lapsed hakkavad seaduste tuupimise asemel õppima läbi õpilasfirma tegemise. Alguses oli
raske panna noori tegutsema eesmärgi nimel, kuid sellega saadi
hakkama. Kuna piloot õigustas ennast, jäigi kool õpilasfirmadega
tegelema. Alustati koostööd Startup Viljandiga, osaleti Viljandi Kultuuriakadeemia ideeturul ja viidi koolis läbi päris oma ideeturg. Kõik
need tegevused toimusid lõimitud tundide arvelt. Nüüd on jõutud 20
õpilasfirmani ning sügisel viiakse ideeturg läbi suuremas mahus ja koostöös Viljandi Gümnaasiumi ning Startup Viljandiga. See on osa projektist,
mis sai toetust Sa Innove ning Edu ja Tegu avatud taotlusvoorust.

Karmen Selter

Viljandi kutsehariduskeskus nägi oma piloodi põhjal vajadust suurendada ettevõtlusõppe
osakaalu. Nüüd rakendatakse põhimõtet, et 1. kursusel mõeldakse ideed, 2. tehakse selle
põhjal õpilasfirma ning 3. kursusel keskendutakse isiklikele ambitsioonidele. Kogu ettevõtlusõppe protsessi arendamisel peetakse Viljandis oluliseks koostööd erinevate osapoolte vahel: õpetajate-juhendajate, maakonna koolide ja ka koolide-ettevõtete vahel. Samuti
tähtsustatakse erinevate õppeainete lõimist ja seostamist ning õpilaste õppimist läbi praktiliste tegevuste. Ettevõtlusõppe praktilisus ja elulisus on nii koolide kui kogukonna laiem
eesmärk, selle arendamiseks saavad maakonna koolide esindajad ühise laua taga kokku.
Karmen Selteri soovitused koolidele ettevõtjate kaasamiseks:
► Ole avatud uutele mõtetele ja tutvustele.
► Ole ise algataja. Kutsekoolidel ei ole lihtne leida ettevõtet, kes panustaks õppesse oma
tegevuste kõrvalt, kuid see on võimalik.
► Leia kaasamõtlejaid. Juhendajate ja õpetajate, koolide omavaheline
koostöö ning mõttevahetus, ühiste sõprade leidmine on
oluline.
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Kuidas meelitada ettevõtja kooli?
Ettevõtja vaade
Ettevõtja Martin Bristol jagas seminaril soovitusi, kuidas
tekitada koostööd huvipakkuva osapoolega. Humoorikalt alustades nentis ta, et ettevõtja saamine kooli võib
Martin
Bristol
tunduda sama võimatu missioonina kui kaameli telki
saamine, aga asi ei pruugi olla üldse nii hull. Võti on
selles, et koostööpakkumist tehes tuleb mõelda, mis
on see „miks?“, mis paneks teise osapoole Sinu vastu huvi tundma. Keskenduda tuleb sellele, mida saab
muuta ning ära tuleb unustada kõik, millest jõud üle
ei käi. Näiteks ei tohi keskenduda rahapuudusele, mille
lõksu on alati lihtne laskuda, vaid tuleb leida teistsuguseid
lahendusi. Erinevad miksid tuleb kombineerida, leida ühisosa. Bristol tõi ka näite oma kogemusest, kuidas tal õnnestus
õpilastega sõita üliväikeste kuludega prestiižikale välismessile, sest
osapoolte huvid kattusid - noored soovisid saada messikogemust ning messi korraldajatel
oli vajalik saada osaleja väikesest Eestist.
Bristol soovitab ka õppes motivatsiooni hoidmiseks lähtuda miks-küsimusest. Näiteks võib
õpilastel ja erineva eriala tudengitel tekkida küsimus, miks nad peavad bilanssi ja äriplaani õppima. Kui lasta noortel esimese asjana tunnis kuivalt äriplaan koostada, võib kiiresti
tekkida tõrge. Kui aga alustada idee genereerimisest ja liikuda siis selle põhjal ärimudeli
ning äriplaanini, on õppuritel võimalik asju omavahel seostada, teha loogilises järjestuses
ning leida üles kõigepealt isiklik motivatsioon ja ambitsioon. Samasugust miks-taktikat on
mõistlik kasutada ka koolide ja ettevõtete koostöö arendamiseks ning uute lahenduste
välja töötamiseks. Bristoli sõnul on vaja kaasata tundidesse häid
teemast rääkijaid, kes teatud õpiväljundite ilmestamiseks lugusid vestavad.
Lõpetuseks ütles Bristol, et maailm januneb originaalsete lahenduste järele.
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SELGUSID ETTEVÕTLUSÕPPE
TAOTLUSVOORUST TOETUSE SAAJAD
SA Innove
Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö
toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” laekus 49 projekti, millest
saavad toetust 17. Välja jagatakse 176 385 eurot.
Toetuse andmise eesmärgiks on koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö tõhustamine
ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel ning ettevõtliku õppe põhimõtete juurutamine
ning õppurite ettevõtlikkusteadlikkuse suurendamine. Toetatavate projektide raames kaasatakse erinevaid kooliväliseid partnereid ettevõtlusõppe läbiviimisesse ning planeeritakse
ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvaid tegevusi. Näiteks korraldatakse ettevõtluskoda,
seotakse ettevõtlusõpet pärimuslike traditsioonidega, piloteeritakse uudseid meetodeid,
korraldatakse ettevõtluslaagreid jne.
Toetust saanud projektide nimekirja leiab siit.
Lisainfo toetuste andmise tingimuste kohta leiab siit
Ettevõtlusõppe teine taotlusvoor oli avatud 7. detsembrist 2017 kuni 7. veebruarini
2018. Taotlusvooru viis läbi SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga
ning ettevõtlusõppe programmiga Edu ja Tegu.

Kuuste kooli lapsed tutvusid
maaettevõtlusega ja Marjamaa talu
toimiseks vajalike tegevustega
Antsla kooli õppurid
ettevõtlusõppe ja lõimitud õppe
raames Antsla Innos

8

ÜLERIIGILISES STARTER
PROGRAMMIS OSALEJAD
PAKKUSID LAHENDUSI
HULGALE MUREKOHTADELE
Käesoleva aasta kevadsemestril lõpetas STARTER programmi 54 meeskonda, neist arendasid oma äriideid Haapsalus 6, Tartus 11 ja Tallinnas 37 tiimi. Kolmes juhtkeskuses ehk
Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis jagati tiimidele finaalesinemistel
žürii poolt nii väärt soovitusi kui parimatele auhindu.

Kaleidoskoopi parima tiimi CarZami seade diagnoosib
auto rikke
18. mail Tartu Ülikoolis toimunud Lõuna-Eesti suurima noorte äri- ja projektiideede võistluse Kaleidoskoop võitis tiim
CarZam. Kaleidoskoobi eelvoorus osales 19 meeskonda, kellest valiti finaalvõistlusele 10 parimat.

CarZam

Tiim CarZam idee on luua seade, mis käib auto mootori külge ning mis saab auto heli järgi aru, kui midagi on valesti. Auhinnaks sai võitjameeskond esitlusvõimaluse äriideevõistlusel „JA Europe Enterprise
Challenge“ Finaali jõudnud tiimidele jagati ka eriauhindu.

STARTERtechi võitja idee tuvastab
riknenud toidu
TTÜ Mektory korraldatava StarterTech´i kevadhooaja finaali jõudis üheksa äriideed, millest enamus oli suunatud keskkonnasäästlikule
majandusele. Võitjaks osutus meeskond Timey, mis arendab nutikat „parim enne“ indikaatorit, mis abistab tarbijaid võimalikult värske toote ostmisel.
Nimelt registreerib Timey loodav andur reaalajas pakendi transpordil ja säilitamisel tehtud
vead, informeerides tarbijat toote tegelikust „parim enne“ olukorrast. Tallinna Tehnikaülikoolis õppivad meeskonnaliikmed peavad oma toote testimiseks juba läbirääkimisi piimatööstusettevõttega Valio. Lisaks peaauhinnale võitis Timey meeskond ka Avokaado eriauhinna, ehk tasuta õigusabi aastaks ning edasipääsu äriideede konkursi Ajujaht Top100
sekka. Lisaks võitis Timey veel arendamistoetuse tehnoloogiarahastusest
Prototron ja pääsu ülikoolide start-up äriideede maailmameistrivõistlusele, mis toimub oktoobris Kopenhaagenis.
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USAs on Timey suutnud vahepeal võita ärirahastusprogrammi NGAL peapreemia.
Teise koha ja 1000 euro suuruse toetuse Tallinna Ettevõtlusametilt võitis meeskond 3cular, kelle
loodava keskkonnasäästliku 3D printimislahendus
võimaldab toota puidujääkidest uusi tooteid kiiremini
ja suurema rahalise kokkuhoiuga.

Timey

Kolmanda koha ja pooleaastase tasuta kontoripinna Mektorys
võitis LaavaTech, endise nimega ArtiSun, mis korjas mitu auhinda ka eelmisel TTÜ Mektory äriideedekonkursil 2017. aasta detsembris. Meeskonna loodav tarkvara kontrollib
taimekasvatuses kasutavate LED-valgustite energiasäästlikust ja efektiivsust, pakkudes
valdkonna ettevõtjatele paremaid tulemusi suurema rahalise kokkuhoiuga.
Jagati ka eriauhindu.

STARTERcreative tiimi teenus toetab
lapseootuse perioodi
STARTERcreative koondas 22 tiimi nii Tallinnast kui Haapsalust. Esikoht läks tiimile SOUNDNEST, mis pakub toetavat
teenust lapseootel naistele ja nende partneritele (nn doula-sessions). Auhinnaks oli 1000 eurot Tallinna Ettevõtlusametilt, kolmeaastane teenus Veebimajutuselt, Latitude 59
piletid, 3 kuu pikkune SpringHub liikmelisus.
Teise kohta sai Aug-Tex, kelle idee oli päikeseenergiat
salvestav ja seda erinevaks otstarbeks kasutav sünteetiline kangas. Auhinnaks 500 eurot Tallinna Ettevõtlusametilt,
aastane teenus Veebimajutuselt ja Latitude 59 piletid. Jagati
ka eriauhindu.
Soundnest

Märgi kalendrisse
STARTERi sügissemestri avaüritused:
14. september STARTERi avaüritus Loomehäkk Tallinnas TTÜ Mektorys.
Täpsem info siit.
20. september STARTERi avaüritus Tartus.
Täpsem info siit.
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JA EESTI VALIS AASTA PARIMA
ÕPILASFIRMA, MENTORI JA
ETTEVÕTLUSÕPETAJA
Parim õpilasfirma on sEST
11. mail valiti Tartus Eesti Rahva Muuseumis 23.
korda Eesti parim õpilasfirma, milleks osutus Tallinna Reaalkooli õpilaste sEST, mis köidab oma
käsitööehetesse ehedat Eestimaa loodust, näiteks samblike, lehti, rabapinnast jne. Noorte juhendajaks on Riin Saar.
Võistluse žürii esimees Kristine Ross ütles, et
võitja osas oli erakordselt keeruline otsust langetada, sest kõik osalevad noored olid asja võtnud väga
tõsiselt ja teinud tööd suure kirega. “Otsused langesid
žürii tuliste vaidluste tulemusel. Kuulasime ja vaatasiParim õpilasfirma sEst
me noori ettevõtjad äärmiselt põhjalikult, olulisteks kriteeriumiks otsustamisel oli idee tugevus, innovaatilisus, aga ka
oskus kogu protsessi juhtida, saada aru ettevõtluse olemusest ning
eelkõige meeskonnatööd teha,” ütles Kristiine Ross. “Võitjaks osutus tugeva idee ja äärmiselt tervikliku kontseptsiooniga noorte ettevõte sEST, kelle on tugev ja läbimõeldud lugu,
hea tiimitöö. Neil on väga head võimalused Euroopa noortega rinda pista.”
Parima õpilasfirma tiitliga pärjatu esindab suvel Eestit Serbias toimuval Euroopa õpilasfirmade võistlusel. Eelmisel aastal osutuks Euroopa parimaks just Eesti õpilasfirma Festera,
mis valmistab ainulaadseid prügikaste, mis toodavad toidujääkidest väärtuslikku huumust.
sEST esindajad ise olid võidust väga üllatunud ning märkisid, et paremat tunnet sellel hetkel olla ei saagi.
Võistluse teine koht läks õpilasfirmale BestIce, mis on juba praeguses staadiumis jõudnud
reaalse koostööni suurettevõtjaga ning näidanud häid müüginumbreid. Ettevõte toodab
kodumaistest kommidest käsitööjäätist. Kolmas koht läks õpilasfirmale Rabavesi Põlva
Gümnaasiumist, juhendaja Kaia Tamm.
Võistlusest võttis osa kokku 21 õpilasfirmat üle Eesti.

Lisaks jagati välja ka mitmed eriauhinnad:
► Parim Tartu õpilasfirma - ÕF SendEST (Eesti toodete saatmine välismaale),
Hugo Treffneri Gümnaasium
► Edu ja Tegu eripreemia - ÕF Kräfti (Korkmaterjalist
sülearvutite kotid), Tallinna 21. Kool
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► Manpower eripreemia “Ready for Work” eripreemia - ÕF Narcohol (mängukaardid),
Innovtsioonikeskus INNOKAs
► Innove eripreemia - ÕF M.T.F.Y. (meeldetuletusseade), Pärnu Ühisgümnaasium
► Coca-Cola eripreemia - ÕF Labüü (tasakaalulaud), Võru Gümnaasium
► Toiduvaldkonna eripreemia ProfExpolt - ÕF BestIce (Kalevi kommidega jäätised)
Tallinna 21. Kool
► Rahva Lemmik - ÕF Notest (ruudujoonelised vihikud), Gustav Adolfi Gümnaasium

JA Eesti aasta ettevõtlusõpetaja on Margot Sarv
Aasta ettevõtlusõpetaja 2018 tiitli pälvinud Kohila Gümnaasiumi õpetaja
Margot Sarv on pikaajaline Raplamaa majandus- ja ettevõtlusõpetaja.

Margot Sarv

Margot on oma elu jooksul juhendanud kümneid õpilasfirmasid. Tänavu on Kohila Gümnaasiumis tema juhendamise all
tegutsemas 8 õpilasfirmat. Margot on ise väga ettevõtlik inimene, kes vaatamata oma üsna pikaajalisele õpetajakarjäärile ja kogemuste pagasile, ei ole ära õppinud sõnapaari
– “ei saa”.
Ta leiab alati lahenduse ning on nende lahenduste leidmisel väga loominguline, innustades oma õpilasi haarama
kinni kõigist võimalustest. Margoti aasta ettevõtlusõpetaja
kandidaadiks esitanud õpilane iseloomustab teda järgmiselt:
“Ta suhtub ettevõtlusõpesse kirega ja motiveerib kõiki asjaga
tegelema. Kõik teavad, kuidas talle meeldib õpilasfirmadega tegeleda ja kui vaimustatud ta sellest on. Teda ei võeta kui õpetajat, vaid
kui head juhendajat, kelle juurde saab alati minna, kui probleeme tekib või on
hoopis õnnestumised. Ta hoiab Kohila noored ettevõtlikena!”
Margot on juba enam kui 10 aastat korraldanud iga aasta detsembris Raplas
õpilasfirmade jõululaata, pakkudes nii võimalusi kogu Eesti õpilasfirmadele.

Aasta mentoriks sai Marten Palu ja
vägevaks vilistlaseks Kaarel Kotkas
JA Eesti aasta mentor on Marten Palu, kes juhendab õpilasfirmasid Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis. Aasta vägevaim
vilistlane on kunagi õpilasfirmat teinud ja oma ettevõttest eduka
rahvusvahelise firma Veriff kasvatanud Kaarel Kotkas, kes jagab
oma kogemusi ja tarkusi meelsasti ka õppuritele, kui ta just
parasjagu välismaal äri ei arenda.
Marten Palu
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ETTEVÕTLIKU KOOLI EDULUGUDE
KONKURSILE LAEKUS 94 TÖÖD
Ettevõtlik kool
Haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” traditsioonilisele edulugude konkursile
laekus sel aastal 94 edulugu.
Edulugude konkurss kogub koolide ja lasteaedade eelneva õppeaasta lugusid vahvatest
õpikogemustest. Sel aastal laekus lugusid 13 maakonnast.
2018. aasta parimad maakondlikud lood valib välja kohalik žürii, mida korraldab Maakondlik Arenduskeskus. Iga maakonna kolm edukamat pääsevad edasi üle-eestilisse finaali,
kus žürii valib 15 parimat. Nende seast omakorda selguvad võitjad publiku kaasabil 18.
oktoobril Haridusfestivalil, mis sel aastal toimub Paide Muusika- ja Teatrimajas.
Auhindu antakse välja 5 kategoorias: parim koostöö kogukonnaga, parim koostöö partneritega, põnevaim tund, parim noorte algatus ning ettevõtlik lasteaed.
Iga kategooria kolme parimat premeeritakse: esikoht saab 500, teine koht 250 ja kolmas
150 euro väärtuses auhindu. Edulugude konkursi korraldamist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning ettevõtlusõppe programm “Edu ja Tegu” Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

SUVISED NOORTE ETTEVÕTLIKUD
TEOD TASUB ESITADA KONKURSILE
Hea õpetaja, koolijuht, noorsootöötaja!
Kas Sinu noored juba osalevad ettevõtlikkuskonkursil?
Kuni sügiseni on võimalus saata mõni tore elluviidud projekt Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmi noorte ettevõtlikkuskonkursile. Praegu on tagumine aeg
lugeda konkursi tingimusi, sest suvel toimub noorte eestvedamisel palju tegevusi, mis vääriksid tunnustamist.
Edu ja Tegu noorte ettevõtlikkuskonkursil osalema on oodatud noored erinevates vanusekategooriates. Alati ei pea midagi uut välja mõtlema, kindlasti on koolis kevadise õppetöö
raames juba läbi viidud praktilisi projekte ja algatusi või on noored enda initsiatiivil millegi
silmapaistvaga hakkama saanud, olgu selleks kodukandi korrastamise aktsioon, mõni eesmärgipärane laager, laat, uudne leiutis või hoopis heategevuslik projekt. Samuti
on noortel endil asjalikke plaane suve veetmiseks ja erinevate ideede katsetamiseks-elluviimiseks.
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Konkursil osalemiseks tuleb oma idee elluviimine lihtsalt jäädvustada. Kui tegu juba tehtud
ja polnud aega jäädvustada, võib olla loov ning nuputada, kuidas tagantjärele tegu pildi või
video läbi illustreerida.
Selleks, et ka Sinu kandi noored konkursil silma paista saaksid, kutsume Sind üles neid
innustama konkursil osalema ja ennast proovile panema ning toetama noori konkursitööde
esitamisel. Parimad saavad väärt nõuandeid edaspidiseks oma ala asjatundjatelt ja muidugi auhindu!
Ettevõtlikkuskonkursile ootame 7-26-aastaste noorte algatatud ettevõtlike tegude kirjeldusi
koos foto- ja videomaterjaliga. Töid saab esitada kahes kategoorias – äriline tegu, mille
tulemusena valmib toode või teenus ning sotsiaalne tegu, mis aitab lahendada näiteks
mõnda kogukondlikku probleemi.
Konkursitöid saab esitada kuni 14.09.2018 ning täiendav info on kättesaadav ja ka
prinditav konkursi veebilehel www.ettevõtlusõpe.ee

!

Palun teavitage ja julgustage oma noori, sest just nende hulgas võib olla võitja. Kindlasti ei
tasu jätta tööde esitamist viimasele minutile. Mis täna tehtud, see homme hooletu!

Hea õpetaja, kas Sinu
7–26aastased noored
juba osalevad

SUUREL
EDU JA TEGU
ETTEVÕTLIKKUSKONKURSIL?

Just nüüd on neil õige hetk
liituda, et veeta aeg kuni
sügiseni ettevõtlikult ja võita
uhkeid auhindu!

Ettevõtlikke tegusid saab esitada kuni
14. septembrini konkursi veebilehel
www.ettevõtlusõpe.ee - siit leiab ka
kogu konkurssi puudutava teabe!
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Victoria Villig
"Populaarne youtuber,
2014. aasta
Limonaadi päeva võitja
Bright Minds
äriideede konkursi finalist,
Õpilasfirma Notest tegevjuht

OTSIDES TAANIS ETTEVÕTLUSÕPPE
EDUKUSE VALEMIT, KUID
LEIDES VEEL PALJU ENAMAT
KATRIN KIVISILD, Edu ja Tegu/SA Innove
Me paljud teame, kuidas võiks õpetada ettevõtlusõpet koolides, kuid et õpetamine oleks
tulemuslik peab seda toetama kogu ümbritsev keskkond. SA Innove korraldab ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames igal aastal ühe õppereisi üld- ja kutsehariduse ettevõtlusõpetajatele ja spetsialistidele, et saada uusi teadmisi ja kogemusi ettevõtlushariduse
edusammudest teistes riikides.
Aprilli teisel poolel käisid üksteist ettevõtlusõpetajat ja spetsialist Taanis tutvumas sealse
ettevõtlusharidusega ja veendusid ise, kui oluline on lisaks erinevatele ettevõtlusõppe õpetamise meetoditele kogu terviksüsteem.

Innovatsiooniõpe on hariduse loomulik osa
Taani hariduses tähendab innovatsiooniõpe, et ei ole mingit „üks lahendus sobib kõigile“ lähenemist. Innovatsioon sünnib õpilaste koostööst ning õpilased on keskendunud proovima
paljusid asju ja püüavad leida teid edukaks innovatsiooniks. Innovatsioon ei ole ühekordne
pingutus, vaid pidev toimiva otsimine, protsess, mis on osa igast koolitunnist. Materjalid,
tehnoloogia, klassiruumid ja vahendid soodustavad käed-külge lähenemist õppimises, aidates teha ideed koheselt teistele nähtavaks. Sealjuures järgitakse disainmõtlemine printsiipe- loovat ja loogilist mõtlemist, mis lahendab mõnd probleemi ning on orienteeritud tulemustele. Mõtteprotsessi ülesehitus jälgib seega küsimusele konkreetse vastuse otsimist,
tehes seda võimalikult praktiliselt ning uuenduslikult.

Mis teeb ühest Taani koolist ettevõtliku kooli?
Sct Hans Skole on 2017. aastal Taani ettevõtlikuma tiitliga pärjatud kool. Sealne kool on
koht, kus kõik õpilased omavad vabadust arendada ennast nii sotsiaalselt kui akadeemiliselt. Koht, kus väga suur roll on usaldusel, mis võimaldab luua inimese arenguks väga turvalise ja meeldiva keskkonna ning kus igaühte võetakse ja koheldakse areneva isiksusena. Iseorganiseerumine ja vastutuse võtmine enda õppimise eest on oluline õppeprotsessi
osa, kus toetatakse vastutuse võtmist enda õppimise eest juba varases eas. Sealjuures
eksimine on õppimise osa ning läbi pideva eneseanalüüsi ja oma kogemuste mõtestamise
on õpilastel võimalus analüüsida oma õppimist ja õppida rohkem enda kui inimese kohta.
Kogu õppeperioodi vältel rakendatakse sisuliselt üksnes teemapõhist/projektipõhist õpet ja
protsessihindamist. Õpilased tegelevad näiteks terve nädala ühe teemaga ehk projektiga
reaalsest elust. Ülesanded on kujundatud õppijatele selliselt, et need oleksid õppijaile olulised ja tähendusrikkad, sealhulgas prototüüpide loomine, tegelike
probleemide lahendamine, reaalsete projektide arendamine,
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ürituste korraldamine, ideede esitamine on osa õppija kaasamise võimalustest.
Koostöö on oluline õnnestumise osa, kus õppimine läbi koostöö ja meeskonnatöö õpetab
hindama igaühe individuaalsust ning arvestama erinevustega. Õpetaja on abistaja. Abistaja annab piisavalt juhiseid, toetab, peegeldab, esitab küsimusi, et leida üles oma õppijate
ainulaadne viis õppida.

Milline näeb välja majandusgümnaasium Taanis?
Taani haridussüsteemis on mõistetud, et pidev muutuvate majandusoludega kohanemise vajadus annab ettevõtlusõppele kindla koha elukestva õppe õppeainete hulgas.
Tietegeni Majandusgümnaasiumis ei püüta noortele õpetada „kõike“, vaid keskendutakse
majandus- ja ettevõtlusõppele. Kohustuslikke üldainete kursusi on gümnaasiumi astmes
oluliselt vähem ja pearõhk on konkreetse spetsialiseerumisega seotud ainete õpetamisel. Vastutus õppimise eest lasub õppijatel, see on nende jaoks loomulik, nad on iseseisvad, leiavad oma sisemise motivatsiooni õppimiseks, andma endast igal momendil parim.
Taanis on ettevõtlusõppes esikohal mõtteviisi ja hoiakute kujundamine. Palju olulisem, kui
jõuda müügitehinguni, on arendada loovust, koostöös probleemide määratlemise ja lahendamise oskust ning innovaatilist lähenemist .
Samuti toetab õppimist koolide füüsiline keskkond ja paindlikud õpperuumid, soodustades iseseisvalt meeskondades õppimist. Selleks on väga oskuslikult kasutatud erinevaid
avatud alasid, mida õpilased kasutavad koosõppimiseks. Kooli füüsiline keskkond võtab
arvesse psühholoogilisi baasvajadusi, mis panevad noore inimese ilma välise surveta oma
keskkonnas tegutsema ning on aluseks heaolutundele, kus ollakse teistega tähenduslikult
seotud ja kuulutakse nendega kokku.
Olulisel kohal on visualiseerimine ehk kõnelevad seinad, mille abil on võimalik tuua esile
kõige olulisem info. Ühtlasi aitavad skeemid, graafikud ja joonised mõista informatsiooni
tähendust, näha seoseid, võrrelda tulemusi, analüüsida suundumusi.
Kõik Taani õppereisil osalejad tõdesid, et Eesti koolides toimub erinevaid, lahedaid algatusi
ja ettevõtlusõpe on laienenud paljudesse erinevatesse koolidesse, kuid siinkohal on oluline mõista, et ettevõtluspädevuste arendamise juures on
tähtis kooli juhtkonna, kõigi õpetajate - terviksüsteemi toimimine.
Õpilaste projekt
kooliseina
kaunistamiseks
Õpilased
visualiseerivad
protsessi
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2017.aasta Taani
ettevõtlik kool võttis
meid vastu Eesti
lipuga

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLIS
SAAB TUDENG ÕPPE KÄIGUS
JÕUDA PROBLEEMIST
EDUKA ÄRIPLAANINI
KATRIN ARVOLA ja MARIANNE KALLASTE, TTÜ ärikorralduse instituut
Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) on traditsiooniks saanud, et semester lõppeb ärimudelite/
äriplaanide konkursiga „Äriideed ellu“, mida korraldab ärikorralduse instituut. TTÜs on ettevõtlusõppe ained lisatud kõikidesse õppekavadesse ning seetõttu valmib semestri jooksul
palju äriplaane ja ärimudeleid erinevate õppejõudude käe all. Konkurss annab võimaluse
iga rühma parimatel oma ideesid suuremale seltskonnale tutvustada. Tulenevalt välisüliõpilaste suurest arvust on ürituse töökeel inglise keel.
Sel kevadel jõudsid finaali 15 võistkonda, kes esitlesid oma ideesid publikule 3-minutiliste
ettekannetena, mis olid varasemate harjutamistega väga detailseks lihvitud ja läbi harjutatud. Presentatsioonile järgnes raskem osa - žüriiliikmete ja publiku küsimustele ning
tagasisidele vastamine. Oma ideedele tagasiside saamine oli osalejatele väga kasulik ja
arendav.
Žüriisse kuulusid Kristjan Kolbre (Vamp Digital OÜ), Aare Karolin (Spumante OÜ), Aivar Pehme (Reichmann OÜ), Jaanus Tärnov (Innovatsiooniklaster Team Paldiski) - kõik
pikaajalise kogemusega ettevõtjad. Žürii hindas esitluste puhul idee uudsust, teostatavust
ja seda, kui põhjalikult on idee semestri jooksul läbi analüüsitud ning otsustas, et võit läheb
meeskonnale, kelle äriidee oli „Pull-over“ pants.
Pull-over pants’i meeskond koosnes suures osas rahvusvahelistest üliõpilastest. Hannah
Marlene Nagel, Philipp Horbach ja Vivien Ann Trede on pärit Saksamaalt ning Harry Kuivkaev Eestist. Välisüliõpilased olid Eestisse tulnud Erasmuse üliõpilasvahetuse programmi
kaudu.
Hannah Nagel on magistritaseme esimese aasta üliõpilane, kes Eestis õppis enamasti ärinduse ja õiguse aineid. Eestisse tuli ta õppima, kuna tema koduülikoolil ja TTÜl on
uus Erasmuse leping ning teda huvitas minna vahetusüliõpilasena sinna, kus keegi varem
pole käinud ja pakuks ka talle endale avastamisrõõmu riigist, kus ta varem käinud ei ole
ja millest väga palju enne ei teadnud. Philpp Horbach on samuti pärit Saksamaalt ning
õpib magistritasemel Keskkonnatehnoloogia erialal. Philipp tuli õppima Eestisse, sest talle
meeldivad väga Skandinaavia- ja Baltiriigid ning lisaks tahtis ta kogeda Eestit, kui interneti
maad.
Mõlemad üliõpilased on varem ettevõtlust õppinud. Maht on olnud erinevates õppekavades erinev sõltuvalt ainepunktide arvust. Nii on Hannah sõnul olnud tema varem
koostatud äriplaan vähem detailsem ja Philipp’i sõnul on tema va-
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rasemates õpingutes pidanud panema rohkem rõhku ka toote arendusele. Kuid siiski on
TTÜs läbitud ettevõtluse aine väga sarnane ka Saksamaal kogetule.

Eestimaa kliima andis äriidee
TTÜs läbitakse ettevõtlusõpet ettevõtlusprotsessile tuginedes. Nii on aines esimeseks
sammuks identifitseerida probleem, millele saaks ärilise lahenduse pakkuda. Kuna kevadsemester algab veebruaris, oli välisüliõpilaste jaoks kõige suurem ja kõnetavam probleem
väljas valitsev pakane. Nad tundsid, et väljas liikudes hakkab kiiresti külm ja nende jaoks
oli see väga harjumatu ja ebamugav. Olemasolevad suusapüksid muudavad aga riietumise ebamugavaks. Nii tuldi ideele, et disainitakse ja toodetakse külgedelt avatavad tõmblukuga talvepüksid, mida oleks lihtne ja kiire jalga ja jalast ära saada. Meeskonna poolt läbi
viidud turu-uuring näitas, et sellisele tootele ostjaid jaguks ja nii asuti äriplaani vormistama.
Kui võistkond kuulis, et nad on välja valitud osalemaks ettevõtlusõppe lõpu-üritusel, tundsid nad suurt au ja motivatsiooni veel ka semestri lõpus hästi esineda. Samas tunnistasid
nad, et see oli ootuspärane, sest nad töötasid äriplaani kallal suure innuga ja said õppejõult
jooksvalt alati positiivset tagasisidet. Hea oli saada semestri töö eest tunnustatud.
Võistlus ise ei võtnud meeskonnalt palju lisaaega. Nad lihvisid lihtsalt oma müügikõne nii
heaks kui suutsid. Võistluseks valmistudes oli hea võimalus saada veel rohkem ja detailsemat tagasiside teistelt ettevõtluse õppejõududelt. Kõne lihvimine oli kokku suurem pingutus kui võistluspäeval žürii ees esinemine. Võistlustel osalemine, suure auditooriumi ees
esinmine ja meeskonnatöö lisasid meeskonnaliikmetele väärtuslikku kogemuste pagasit.
Samuti oli põnev teha midagi tavapärasest õppetööst erinevat.
Žürii esimehe Kristjan Kolbre sõnul paistis meeskond silma sellega, et nende ettekanne oli
väga veenev. Meeskond oli teinud korraliku turuanalüüsi ja tuli selgelt välja, kellele ja miks
toodetakse. Äriplaan tundus žüriile väga realistlik ja välja toodud tulemused saavutatavad.
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TARTU ÜLIKOOLI ETTEVÕTLUSÕPE
LAIENEB JA MUUTUB PRAKTILISEMAKS
Alates sügissemestrist on kõigil Tartu Ülikooli üliõpilastel võimalus õppida ettevõtlust lisaerialana. Aprilli lõpus kiitis TÜ senat heaks õppekava statuudi muutuse, mille järgi peavad kõik esimese ja teise õppeastme õppekavad sisaldama ettevõtlusaineid. Need on
õppeained, millega saavutatakse ettevõtlusega otseselt seotud õpiväljundid ning antakse
üliõpilastele ülevaade ettevõtjast, ettevõtlikkusest (huvi, hoiakud ja uuenduslikkus) ning
ettevõttest, selle toimimisest ja majandustegevuse erinevatest külgedest.
Ettevõtlusõppe maht ei ole kindlaks määratud, kuid üliõpilane peab saama neid aineid valida oma õppekava täitmiseks. Viimase kolme aasta jooksul pole heaks kiidetud ühtegi uut
õppekava, mis ei hõlmaks ettevõtlusõppe võimalust. Sügiseks tuleb ettevõtlusõppe kõrvalerialana valimine lisada ka teistele õppekavadele, millel pole seda seni olnud.
Ettevõtluse dotsendi Mervi Raudsaare sõnul on kõrvaleriala ettevõtluse alusmoodul koostatud täiesti uutmoodi. «Moodulis ei ole õppeaineid, ainepunkte saab vastavalt idee arendamisele ja selle käigus läbitud teemadele. Ettevõtlusideed arendatakse meeskondades ja
mooduli lõpuks peaksid üliõpilased olema valmis oma ideega ettevõtlusesse sukelduma,»
rääkis Raudsaar.
Mooduli loomisel võeti eeskujuks Soome Jyväskylä Ülikool, kus terve magistriprogramm
on moodulipõhine, ning Rootsi Chalmersi Tehnikaülikool. Sama mooduli võtab 2019. aastal
kasutusele ka TÜ Narva kolledž. Alusmoodulile järgnevad ained, mis aitavad kasvuettevõtet arendada, rahastada ja ekspordile suunata. Õpet toetavad praktilised seminarid, individuaalne nõustamine, mida pakuvad juhendajad ja ärimentorid, ning osavõtt Lõuna-Eesti
suurimast noorte äri- ja projektiideede konkursist «Kaleidoskoop».
Esialgse arusaama järgi võiks see hõlmata ka kõrge tasemega ettevõtluspraktikat. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juhataja Kristel Reim pakkus välja, et tudengitel võiks
olla võimalik valida tavalise praktika, ettevõtluspraktika ja projektipõhise praktika vahel.
«Kui tavapraktika puhul on enamasti enne praktikale minekut sissejuhatav loeng ja pärast
võetakse seal õpitu kokku teise loenguga, siis projektipõhine praktika eeldaks tihedamat
koostööd õppejõududega, kes oleksid projekti ajal valmis üliõpilaste meeskonda vajaduse
korral aitama ja juhendama,» rääkis Reim.
Sügisel plaanitakse majandusteaduskonnas alustada prooviprogrammi, millega ühinevad
üliõpilased aitavad teadlastel arendada tehnoloogiapõhist TÜ hargettevõtet (ingl
spin-off), sidudes oma õpingud valitud ettevõttega. Edu korral
võiks sama võimalust pakkuda ka teiste
üksuste tudengitele.
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RÄÄGIME ARVAMUSFESTIVALIL
SUUD PUHTAKS!
Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu koos Huvitava Kooli, Eesti KaubandusTööstuskoja ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikuga on esindatud ka
10.-11. augustil Paides toimuval Arvamusfestivalil.
Meie mureks on, kuidas teha nii, et suurepärase matemaatika ja kirjaoskusega noored ei
feiliks päriselus. Feilimisest võib heituda ja uuesti mitte proovida või sellest saab õppida ja
veelgi paremini edasi minna.
PISA 2015 järgi on Eesti kooliõpilaste tase maailma parimate seas ja Euroopa absoluutses tipus, kuid ainult kõrged teadmised matemaatikas või emakeeles ei taga elus hakkamasaamist. Millised on võimalused rikastada õppetööd nii, et koolisüsteem “kasvataks”
julged, tegusad ja ettevõtlikud noored, kes süsteemide kritiseerimise asemel ise lahendusi
pakuvad? Miks ettevõtlike noorte kujundamine lasteaiast-algkoolist ülikoolini tundub elementaarne tegevus, kuid reaalsuses ei ole seda?
Toome kokku erinevad haridusega seotud osapooled,
toome näiteid, milliseid meetodeid-koostöövorme
praktikutega koolides juba kasutatakse ja samuti
puuduseid ja takistusi ning otsime neile lahendusi õpilase, õpetaja ja koolijuhi kui ka ettevõtMIS?
ja ja haridusprogammide/-sündmuste algataemal
tlusõppe te
õ
v
e
tt
e
“
s
k
jate vaatenurgast.
„Suud puhta
KUS?
Tule kindlasti kohale, sest moderaatoriks on
lil,
amusfestiva
armastatud saatejuht Urmas Vaino ning ka
Paides, Arv
alal
Haridus 2.0
publikul on võimalus sõna võtta. Räägime

Pane
e:
kalendriss

suud puhtaks! Arutelu toimub 11. augustil kell
18.00-19.30 Haridus 2.0 alal.

KUNA?
.30
l kell 18-19
11. augusti

Maikuus ilmus Postimehe vahel
Edu ja Tegu ettevõtlusõppe erileht.
Loe erilehte SIIT
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KOOLITUSED
Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlusõppe moodulite rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamise
toetamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate
baasoskuste arendamiseks.

August

Sügissemester

23.08.2018 Mentorlus, mentorsuhe ja
koostöö arendamine ettevõtlusmeeskondadega**, Kuressaare, Tallinna 19, ruum
213 (EBS). Koolitus annab alustavale mentorile baasoskused ja teadmised töötamaks
ettevõtlusmentorina.

► Maksumuudatused 2018.a., Tallinn, kuupäev ja toimumiskoht täpsustub (SA Innove)

27.-28.08.2018 Arendusmeeskondade juhtimine ettevõtlusõppes**, Tartu, Ülikooli 18
ruum 228 (TÜ). Koolitus annab meeskonna
juhtimiseks vajalikud oskused ja nende arendamine läbi toote- ja/või teenusearenduse
protsessi.

September
19. ja 26.09.2018 Juhtimisalaste pädevuste
arendamine**, Tartu, toimumiskoht täpsustub
(EMÜ). Koolitusel käsitletakse kaasaegseid
juhtimisteooriaid ja nende rakendamisvõimalusi õppetöö läbiviimisel.

Oktoober
02.-03.10.2018 Kaasaegsete turunduspädevuste arendamine**, Tartu, toimumiskoht
täpsustub (EMÜ). Koolitusel tutvustatakse
sotsiaalmeedia turunduse strateegiaid ja
taktikaid, õpitakse analüüsima erinevaid
e-turunduskanaleid ja mõistma veebilehe
optimeerimise põhialuseid.
23.-24.10.2018 Maaettevõtluse mooduli
rakendamine*, Tartu, toimumiskoht täpsustub (EMÜ). Koolitus annab ülevaate
maaettevõtluse mooduli programmist ning
teadmisi ja oskusi mooduli rakendamiseks
ettevõtlusõppes.
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► Mentorlus, mentorsuhe ja koostöö
arendamine ettevõtlusmeeskondadega**,
Tallinn, kuupäev ja toimumiskoht täpsustub
(EBS)
► Tehnoloogiaettevõtlus*, Tartu, kuupäev
ja toimumiskoht täpsustub (TÜ)
► Teaduse kommertsialiseerimin*, Tartu,
kuupäev ja toimumiskoht täpsustub (TÜ)
► Start-up ettevõtte protsessi juhtimine,
Tallinn, kuupäev ja toimumiskoht täpsustub
(TTÜ)
► Start-up innovatsioonimudeli ülekandmine traditsioonilisse ettevõttesse, Tallinn,
kuupäev ja toimumiskoht täpsustub (TTÜ)
► Finantsalaste teadmiste ja oskuste
arendamine ettevõtlusõppes, Tallinn,
kuupäev ja toimumiskoht täpsustub (TTÜ)
► Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 2. ja 3. taseme kutseõppe
õppekavades*, kuupäev ja toimumiskoht
täpsustub (TLÜ)
► Õpilase ettevõtlikkuse ja ettevõtluspädevuse kujundamine majandus- ja ettevõtlusõppes**, kuupäev ja toimumiskoht
täpsustub (TLÜ)
► Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades*, kuupäev ja toimumiskoht
täpsustub (TLÜ)

Koolituskava täieneb pidevalt!
Tulevaste koolituste kohta saab operatiivselt infot läbi
ettevõtlusõppe programmi Facebooki konto aadressil

INFO KOOLITUSTE KOHTA
► Täienduskoolituste tegevussuuna juht Ülle Kesli, ulle.kesli@ut.ee
► Ettevõtliku Kooli koolitustega saab tutvuda nende veebilehel
täpsem info ja registreerumine: Kristi Krilovs, kristi.krilovs@ivek.ee
► Junior Achievement Eesti ettevõtlusprogrammide metoodiliste koolitustega saab
tutvuda veebilehel, täpsem info ja registreerimine: Merike Elmik, junior@ja.ee,
tel 621 0998.

JA Eesti ettevõtlusõpetajad
jäeti taas suvekooli
Selle aasta juunis toimunud JA Eesti majandus- ja ettevõtlusõpetajate suvekool sai lõbusa
alguse Seppo.io platvormi orienteerumismänguga. Õpetajad said panna ennast proovile
noortepärases orienteerumises nutitelefonidega.
Kokku kolme päeva jooksul käisid õpetajaid koolitamas mitme erineva asutuse ja ettevõtte
spetsialistid. Näiteks Eesti Maksu- ja Tolliamet pakub omalt poolt veelgi enam materjale ja
koolitajaid koolidesse, kes tooksid kvaliteetse maksuhariduse noorteni.
Terve päeva väldanud ideede arendamise töötoas lähtuti idee loomisel kooli probleemidest.
Lahenduste leidmiseks viidi läbi ka eksperimente ning küsitleti õpilasi. Nii sündiski mõte
luua teistsugune töövarjupäev, kus lapsevanem saab võtta
õpilase rolli. Samuti jõuti järeldusele, et kõik, mida
praegu õpitakse, ei olegi vajalik.
Traditsiooniline suvekool toimub taas
järgmisel suvel.

Ettevõtlusõpetajate
suvekool
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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, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Kuuste kool, SA Innove
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