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TOIMETAJA VEERG
Sügisel loetakse tibusid ehk käes on tunnustamise aeg. Edu ja Tegu noorte ettevõtlikkuskonkursile laekus üle 50 töö noortelt ning rõõm oli lugeda, kui põnevate ideedega noored välja
on tulnud ja mida kasulikku ära teinud. Aasta parimate ettevõtlusõppe edendajate kandidaadid on nii tugevad ja tasavägised, et kui oleks võimalik, jagaks auhindu kõigile. Parimatest
parimad kuulutame välja 27. novembril.
Selles Uudiskirjas jagab oma muljeid auhinnana saadud juhtimiskonverentsi väisamisest
eelmise aasta Edu ja Tegu aasta tegija Katrin Kivisild. Tema sõnul on oluline teadvustada
õpetaja kui meeskonna juhi ja suunaja rolli.
Edu ja Tegu äriideede arendamise programm STARTER on kõrgkoolides aina laiemalt seotud
õppega ning selline praktika laieneb ka kutsekoolidesse. Lisaks arendab STARTER kõrgkoolides mentorluse kultuuri ning tekitab säravaid tähti äriideede maailmameistrivõistlustel.
Loe nendest ja muudest teemadest Uudiskirjast.
LIINA PISSAREV
Uudiskirja toimetaja
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ETTEVÕTLUSÕPPE NIMELINE
HEALOOMULINE VIIRUS
LEVIB HOOGSALT
MARGIT PARTEI, Edu ja Tegu seire spetsialist
Selle aasta III kvartalil liitus ettevõtlusõppe programmiga Edu ja Tegu 30 uut
kooli, seega on alates 2016. aastast võtnud meie tegevustest osa juba 356 ettevõtlusõppe huvilist kooli – 309 üldhariduskooli, 28 kutseõppeasutust ja 19
kõrgkooli üle Eesti.
Enamik koole on võtnud osa rohkem kui ühest ettevõtlusõppe programmi tegevusest. 205
kooli õpetajad/õppejõud on osalenud ettevõtlusõppealastel täienduskoolitustel kokku üle 1700
korra. Koolitused jätkuvad kuni 2020. aasta lõpuni. Junior Achievementi (JA) majandus- ja
ettevõtlusõppe programmide koolitusel lisaks on käinud 236 kooli esindajad ning nendest
koolidest juba 214 koolis rakendatakse mõnda JA programmi, mis keskenduvad praktilisele
ettevõtlusõppele. Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool” võrgustikuga on alates aastast 2016
liitunud 89 uut üldhariduskooli, kokku koos lasteaedadega on võrgustikus 102 haridusasutust.
Rohkem kui pooltes (58%) liitunud õppeasutustes on juba alustatud ettevõtlusõppe rakendamist. Ettevõtlusõpet on võimalik rakendada mitmel moel, näiteks lisades ainekavasse
vastava ettevõtlusõppe mooduli või aine, lõimides ettevõtluspädevuse osi olemasolevatesse
ainetesse, võttes kasutusele Junior Achivementi majandus- ja ettevõtlusõppe programmi
või liitudes „Ettevõtliku kooli“ võrgustikuga. Samuti on võimalus toetada õppurite osalemist
äriideede arendamise programmis STARTER.
STARTERi programmis Tartus, Tallinnas, Ida-Virumaal, Läänemaal ja Pärnumaal on oma
äriideid arendanud üle 1100 õppuri 39 Eesti koolist. Läbi Edu ja Tegu on õppereisidel käinud
23 õppeasutuse spetsialistid, et tuua häid välismaiseid praktikaid Eestisse.
Alates novembris avaldame järjest valmivate kõigi
haridustasemete ja -liikide ettevõtlusõppe moodulite ja muude materjalide infot ettevõtlusõppe
programmi kodulehel:
www.ettevotlusope.ee/metoodika

Ettevõtlusõppe levik.
Kas Sinu kool on juba
siin kaardil?
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OTSIDES OMA SAART!
KATRIN KIVISILD, Edu ja Tegu, SA Innove
Osaledes Pärnu Juhtimiskonverentsil 2018. aasta kevadel tundsin, et olen tõesti „kevade südames“. Mäletan, kuidas ma ahmisin uut ja värsket infot neilt paljudelt inspireerivatelt isikutelt,
kus erinevad esinejad rääkisid enda kohast selles maailmas, koos unistustega ja hirmudega,
koos suurte kavatsustega ja veel suuremate tegudega. Pärnu Juhtimiskonverentsilt saadud
mõtteid püüan jagada siinkohal kõigi teiega.
Kuidas mõtestada õpetaja rolli, kui asendada hea õpetaja ja õpetamise sõnapaar hea juhi
ja juhtimisega? Ma arvan, et selliselt oma tööst mõeldes, leiab õpetaja palju asju, mida on
ta kogu aeg teadnud ja ometi mitte märganud. Asi on uudses tähenduses ja arusaamises,
et õpetaja on JUHT.
Juhiks olemine ei tähenda alati juhtivtöötajaks saamist, vaid oma valdkonnas parim olemist! Mida tähendab olla oma valdkonna parim? Õpetaja
Asi on uudses
ei ole lihtsalt ringi kõndiv teadmiste allikas, vaid õpilaste jaoks seoste
tähenduses ja
looja ja väärtushoiakute kujundaja, kelle juhtida ja arendada on õppiarusaamises, et
jas tulevikupädevusi. Me ei tea veel täna, millised on uued ametid 10
õpetaja on JUHT.
aasta pärast, kuid me teame seda, et ükskõik millised tulevikuametid
ka ei oleks, siis õppija vajab kiiret kohanemisoskust, kriitilist ja loovat
mõtlemisoskust, probleemi määratlemis- ja lahendamise oskusi, analüüsioskusi, ettevõtlikkust, meeskonnatöö oskusi ja muid tööelus vajalikke oskusi.
Õpetaja on juht, kes tunneb oma teemat ning austab ja armastab seda. Õpetaja oma professionaalse tegutsemisega märkab ja realiseerib iga õppija maksimaalse võimaliku arengupotentsiaali. Oskusliku juhina on võimalik kasutada mitmeid mõjusaid tööriistu õpilaste
motivatsiooni ja uskumuste toetamisel.
Siinkohal toon välja Pärnu Juhtimiskonverentsil saadud eduka juhi tööriistu, mida saab kasutada õpetaja-õpilaste õppimisprotsessis.
► Mõtesta juhina oma roll – ole suunaja ja toetaja, kes võimaldab õpilasel enesel võtta
vastutuse õppeprotsessi juhtimise eest, luues tingimused igaühe individuaalsete võimete arenguks;
► Toeta ja tee koostööd erinevate osapooltega – kogukond, kool, lapsevanem, laps;
► Loo õppimist soodustav keskkond – keskkond peaks soodustama lapse õpihimu
ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste
omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi
kujunemist;
► Lase õpilasel iseseisvuda – aita õpilasel kaasa oma maailmapildi kujunemisele ja
valmisolekule elus toime tulla.
Mõned inimesed leiavad oma saare seal, kus lootsid. Teised avastavad, et see
päris oma saar on hoopis kuskil mujal ning kolmandatel lõpeb jaks,
et oma saart leida… See saar, mida me otsime, on
igaühe enda sees.

3

sisukord

SELGUSID NOORTE
ETTEVÕTLIKKUSKONKURSI
FINALISTID
Meil on rõõm välja kuulutada ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ettevõtlikkuskonkursi FINALISTID! Finalistid on esitatud juhuslikus järjekorras ning
pingerida selgub 27. novembril Kultuurikatlas toimuvas finaalis, kus finalistidel
tuleb esitleda oma ideed žüriile. Täpsema info saadab konkursi korraldusmeeskond e-kirjaga hiljemalt 16. novembriks.

KATEGOORIA SOTSIAALNE TEGU KOGUKONNALE
Vanuserühm 7-10 a
► Naistevälja kivikalmete korrastamine - Tapa Gümnaasiumi 4a klass
► Projekt „100 lille, 100 sõpra“ - Rakvere Gümnaasiumi 3a klass
► Linnupeletaja - Jõhvi Vene Põhikooli 4c klassi õpilane Dmitri Šaronov
Vanuserühm 11-15 a
► Luulekavade esitamine - Võru Kreutzwaldi kool 7b klass
► Üritus „Ettevõtlikud nutimunad“ - Pärnu Rääma põhikooli õppurid Ketter Hiiemäe, Rihard Järvesaar, Remo Raiesmaa, Joonas Leemet, Häli Palmiste, Karl-Joosep Raudkivi
► Heategevuslik loterii Rakvere Haigla lasteosakonna toetuseks - Rakvere Gümnaasiumi
5. ja 2. klassi õpilased
Vanuserühm 16-26 a
► Changemakers Academy - Erkki Kuber, Tartu Ülikool, Dan Tõnus, University of
Groningen
► Kaardimäng Mälukas, mis teadvustab noortele uimasite (ehk narkootikumide, alkoholi
ning tubakatoodete) kahjulikkust - Läänemaa Ühisgümnaasiumi 11. klassi õppur Maria
Palk
► Projekt „Ma ei ole UHHUU!“- Katarina Raud Tallinna Kristiine Gümnaasiumist,
Anastasia Beljajeva ja Anna Aron Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Silvaliis Karu Nõo
Reaalgümnaasiumist, Greete Kõrvel Tallinna Reaalkoolist
► Kinoklass Avasilm - Valga Gümnaasium 12. klassi õppur Kristiina Saaron
► Liikumissarjade korraldamine Nõos - Nõo Reaalgümnaasiumi 12. klassi õppurid Danvar
Lendre ja Mattias Laos
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KATEGOORIA ÄRITEGU
Vanuserühm 7-10 a
► Kilekotist helkurid - Jõhvi Vene Põhikool 4. klassi õpilane Emili Matjušenko
Vanuserühm 11-15 a
► Paula pood - Tera Peedu kooli 6. klassi õpilane Pauliina Luure
► Meevõie - Valga põhikooli 9. klassi õppurid Morris Tann, Janely Rein, Rasmus Susi
► Memo kellad - Anna Haava nimelise Pala kooli 7. klassi õpilased Urmet Kaur, Rasmus
Lille, Henri Põld
► Mängujuhtimise teenus - Türi Põhikooli 8. klassi õppur Kirke Perillus
Vanuserühm 16-26 a
► Eesti tooted maailma - Hugo Treffneri Gümnaasiumi gümnasistid Brandon Undrus,
Siim Kokkota, Maru Arukask, Anette Gertrud Pello, Triinu Amboja
► Best Ice Kalevi kommidega jäätis - Tallinna 21. Kooli 12. klassi õpilased Merilin PriilinnTürk, Triin Mänd, Bert Palts, Kristjan Pekk
► Rabavee toonik - Põlva Gümnaasiumi 12. klassi õppurid Hanna Maria Laane,
Evar Valentin Pereseld, Katrin Piirimaa

Mõned näited
konkursile esitatud
töödest
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ETTEVÕTLUSÕPPEST
ARVAMUSFESTIVALIL
Kuidas teha nii, et suurepärase
matemaatika- ja kirjaoskusega
noored ei feiliks päriselus?
LIISI HANSEN, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, LIINA PISSAREV, Edu ja Tegu
2018. aasta suve lõpus Paides Arvamusfestivalil Haridus 2.0 alal aset leidnud
arutelule tuli kaasa mõtlema suur hulk inimesi, kelle seas oli nii ettevõtjaid, õpetajaid, koolijuhte, õpilasi, lapsevanemaid, haridusametnikke kui ka poliitikuid.
Kuigi telk jäi selle arutelu ajal publikule kitsaks, ei lastud ennast sellest häirida
- kellele mõnusaid lebokotte ei jätkunud, seisis vapralt püsti kuni arutelu lõpuni.
Urmas Vaino juhitud „Suud Puhtaks“ saate formaadis toimunud arutelu alguses nenditi, et
noored on tegelikult tublid ja feilimine ei tähenda selles kontekstis otseselt seda, et noored
pidevalt läbi kukuksid, vaid kooli roll ongi tänapäeval justnimelt õpetada noori feilimist ennetama ja sellest mitte heituma, mis on väga oluline oskus. Nõustuti, noortele antavad teadmised on Eestis väga head, kuid puudu jääb motivatsioonist, väärtushinnangutest ja julgusest
teadmisi rakendada. Nii ettevõtjad kui ka noored tõid välja, et eriala spetsialistidel jääb kooli
lõpetades puudu igapäevaoskustest erinevates olukordades hakkama saamiseks. Näiteks
meeskonnatöö, IT-oskused, enesejuhtimine ja ka oskus ebaedust (feilimisest) õppida, on
väga olulised, kuid tõdeti ka seda, et selliste oskuste ja motivatsiooni arendamisega koolis
piisavalt ei tegeleta. Samuti on läbikukkumise hirm tegutsemist pidurdav asjaolu.
Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Joosep Kään tõi näite, et enamik noori ei ole
enne 18-aastaseks saamist andnud digiallkirja. Ta viskas õhku küsimuse, et kui räägime
Eestist kui digiriigist, kas õpetame sellega seonduvaid oskusi ka koolipingis?
Ettevõtja Ants Sild sõnas: „Väärikas ja edukas hakkamasaamine on see, mida haridus peab
andma. Meil on selleks vaja teadmisi, oskusi, väärtusi ja hoiakuid, et neid ellu viia. Hetkel
on meie koolinoored teadmiste poolest maailma
tipus. Nüüd oleks vaja õppida neid teadmisi
ka rakendama!“
Koolijuhid olid ühisel meelel, et õppekava vajab muutust: aine- ja
teadmiste kesksuselt tuleks
üle minna inimesekesksele
lähenemisele.
Ettevõtlusõppe arutelu
ajal jäi telk publikule
kitsaks, kuid vabas õhus
oli ruumi küll.
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Tegelikult on juba praegu koolidel võimalik valida oma tee
ja metoodikad õppekava realiseerimiseks. Fookus ei peaks
enam olema küsimusel „mida õpetada?“ vaid „kuidas õpetada?“. Samuti toodi välja, et noortes tuleb arendada kriitilise
mõtlemise oskust. Inglise kolledži direktor Toomas Kruusimägi
nõustus ettevõtjatega, et õppekava tuleks uuesti lahti võtta ning
süsteemi muuta.
Riigikogu kultuurikomisjoni liikme Yoko Alenderi arvates takistab õpetajate
koormus uusi meetodeid kasutusele võtmast.

Kuidas liikuda teadmiste keskselt inimeste kesksele ja
ettevõtlikkust arendavale haridusele?
Arutelus jõuti seisukohale, et haridussüsteemis on juba praegu olemas meetodid, mida kasutada selleks, et kasvatada hästi hakkama saavat inimest ja pakkuda elulähedast haridust,
Kool saab palju ära teha – selleks tuleb üle vaadata, kuidas, milliste meetodite abil sisu ja
teadmisi edasi antakse ning kuidas seda saaks veelgi elulisemalt teha.
Üheskoos nõustuti, et noored vajavad rohkem aktiivset ning praktilist tegevust (learning by
doing), mis aitab kaasa oskuste arendamisele, ettevõtlikkusele ja paremale kohanemisvõimele tuleviku tööturul hakkama saamiseks. Efektiivseks õppimisvõimaluseks on eduelamuse
pakkumine, kuid käsitleda tuleb ka seda, et ebaõnnestumine on elu loomulik osa ja arenguks
vajalik.
Õpilasfirmast välja kasvanud OÜ Kolm Põrsakest üks loojatest, praegune tudeng Aksel Part
selgitas, et ettevõtlikkuse üks oluline osa on hoolivus. „Ettevõtlikkus on vajalik mitte ainult
start-upides ja ettevõtluses, vaid ka ühiskondlike protsesside mõjutamiseks. Noor peab
suutma näha kohti, kus on arenguruumi ja võimalust midagi teha, aga lisaks peab ta ka piisavalt hoolima, et need võimalused ära kasutada ja ideed ellu viia. See on üks komponent
ettevõtlikkusest.“
OÜ Kolm Põrsakest kaasasutaja Taavet Kutsar lisas, et oma koolile tagasi mõeldes süsteemis edukas olla ei olnud keeruline, sest koolis öeldi enamasti ette, mida kontrolltööks õppida
ja milliselt leheküljelt vastava informatsiooni leiab. „Päriselus nii ei ole. On tähtis, et õpilased
varakult erinevaid õppeaineid õpiksid, et oleks oskus nende vahel hiljem valida, aga oluline
on ka see, et õpetajad annaksid neid aineid viisil, mis kasvataksid lastes varakult
väärtushinnanguid, mille abil nad oma otsuseid hiljem teha oskaksid,“
rääkis Kutsar. „Tuleb vaadata otsa pedagoogilistele meetoditele,
kuidas õpetatakse“.
Programmi Ettevõtlik Kool esindaja Kristi Goldberg selgitas
omalt poolt ettevõtlikkuse arendamise võimalusi tunnis:
„Kool keskendub sageli faktiteadmistele ja arvatakse,
et ettevõtlikkus ei saa sellega koos tunnis eksisteerida
– saab küll! Õpetajal on vabadus teha võib-olla palju
rohkemat, aga kas ta on sellest teadlik, kas organisatsioon julgustab ettevõtlikult mõtlema?“
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Ta lisas, et feilimist ennetavad oskused, hoiakud ja väärtused tekivad harjutamisega olukordades – neid ei saa õpetada. Õpetajale tähendab see, et tuleb lapsed sellisesse olukorda
panna, pakkuda palju elulisi ja praktilisi väljakutseid ning ülesandeid.
Eesti Lapsevanemate Liidu liige Hillar Lõhmussaar tõi välja, et väline motivatsioon ei
kasvata sisemist. Teda toetas ettevõtlusõppe õpetaja Elbe Metsatalu, selgitades, et oluline
on sisemise motivatsiooni õpetamine, mitte selle ära võtmine. „Noori tuleb ette valmistada
ka ebaõnnestumisega toimetulekuks ning edu nimel pingutamiseks. Läbi eluliste tegevuste
ja pingutuste on kõige parem teadmisi, oskusi omandada. Õpilasfirmas tegutsedes õpitakse
ettevõtlust ja arendatakse ettevõtlikkust, oskusi elus toimetulekuks. Riiklik õppekava annab
võimalusi, iseasi, kas kool ja õpetajad tahavad ja julgevad senist õpetamist muuta.“
Võru Gümnaasiumi direktor Karmo Kurvits rõhutas, et ettevõtlikkus on hoiak, mida saab
arendada läbi õpetaja ja lapsevanema eeskuju. „Ettevõtmatu inimene ei saa kujundada ettevõtlikku hoiakut,“ selgitas Kurvits. Ta soovitas anda koolis lastele rohkem vastutust, mida
ainekava juba täna võimaldab.
Ants Sild tegi arutelu lõpus ettepaneku: „Peame saama tööandjad ja koolid teineteisele
lähemale. Igal koolil võiks olla paar ettevõtet, kellega tehakse regulaarselt koostööd, et noored
saaksid rohkem praktiseerida, harjutada, tutvuda. Loomulikult on see ettevõtjale lisakoormus,
kuid ka võimalus järelkasvu arendamiseks.“
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski tõdes samuti, et inimesi,
kes oleksid valmis tulema oma kogemust jagama, on palju. Selline tegevus võiks muutuda
süsteemsemaks ja olla üks osa õppe praktilisemaks muutmiseks.
5 mõtet, kuidas erinevad osapooled saavad panustada ettevõtlike noorte kujundamisse:
► Koolijuhi ülesanne on tagada õpetajate enesearendamise võimalused uuenduslike
metoodikate omandamiseks ning julgustada ja toetada nende kasutamist.
► Õpetaja võimuses on teha tunnid eluliseks ja huvitavaks, selleks vajalikke metoodikaid
omandades ja võimalusi otsides, vajadusel kooliväliseid partnereid kaasates. Õppimise
märksõnaks on learning by doing ehk tegevuspõhine praktiline õpe.
► Ettevõtjad, kes on valmis oma teadmisi ja kogemusi jagama, tuleb koolidesse kutsuda.
Ettevõtete ja koolide koostöö võiks muutuda süsteemsemaks.
► Noored tunnevad puudust elulisi oskusi pakkuvast haridusest ning on valmis uuenenud
õpikäsitluseks.
► Lapsevanemad saavad alati olla koolidele koostööpartneriteks - tutvustada enda töövaldkonda/ettevõtet noortele ning aidata sellega muuta õpet praktilisemaks. Lapsevanem peab toetama noorte sisemist motivatsiooni ja ettevõtlikkust.
Arutelu korraldasid: Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu, Huvitav Kool, Võrgustik Maakondlikud Arenduskeskused, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Vaata Arvamusfestivali arutelu videot
Edu ja Tegu You Tube kanalist
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ETTEVÕTLIKE KOOLIDE PARIMAD
EDULOOD ON SELGUNUD
„Ettevõtliku kooli“ võrgustiku korraldatud Haridusfestivalil 2018 tunnustati koolide
parimaid ettevõtlikkust arendavaid õppeprojekte ning tervitati 28 uut õppeasutust, kes on oma süsteemse tööga pälvinud kvaliteedimärgi „Ettevõtlik kool“.
Ida-Viru Ettevõtluskeskuse juhatuse liige Pille Söödi sõnul on tulevikuhariduse võtmeküsimuseks see, kuidas tuua rohkem põnevamat ja kaasavamat õppimise metoodikat koolidesse ja
lasteaedadesse. “Oluline on, et õpetajad keskenduksid tunnis lisaks enda ainele ka õpilastes
teiste oluliste pädevuste arendamisele. Enam ei saa õpetada vanaviisi ning tuleb leida uusi
mooduseid, et arendada noortes just neid oskuseid, mida nad tulevikuks vajavad,” selgitas
Sööt. Selliseid häid eeskujusid läbi edulugude konkursi tunnustataksegi. Süsteemset lähenemist ettevõtlikkusele koolis pakub võrgustik läbi koolituste.
Edulugude konkursile esitasid õppeprojekte koolid üle Eesti, finalistid valis üle-eestiline žürii
ning parimad selgusid Haridusfestivalil žürii ja publiku häälte põhjal.
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PARIMATEST PARIMAD EDULOOD:
Parim heategu kogukonnale
1. Kiviõli 1. Keskkool „Loomefest“
2. Uuemõisa kool „ULAkad märkavad ja jagavad“
3. Jõõpre kool „Ronimisrada“
Parim noorte algatus
1. Paide Gümnaasium etendus „Päris tõde“
2. Vaimastvere Kool „Keeltekohvik“
3. Türi Põhikool „Õiepäev“
Parim koostöö partneriga
1. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium „Teatrikonverents“
2. Saverna Põhikool „Kiiged Kooli“
3. Kadrioru Saksa Gümnaasium „Saksa keelega ettevõtlikuks“
Põnevaim tund
1. Väätsa Kool „Kosmoseprogramm“
2. Tartu Rahvusvaheline Kool aineülene õpimoodul „Järele proovitud ajalugu:
ajalooliste leiutiste mudelite valmistamine“
3. Võru Kreutswaldi Kool „Goldberg´i masinast Koeningseggi superautodeni“

Loe asjalikest projektidest lähemalt
ja ammuta ideid Ettevõtliku kooli veebilehelt
www.evkool.ee

„Ettevõtliku kooli“ võrgustik on laienenud
hoogsalt üle Eesti, võrgustikku kuuluvad:
Saaremaal 7 kooli, Pärnumaal 12, Läänemaal
4, Raplamaal 4, Võrumaal 7, Põlvamaal 6,
Tartumaal 3, Järvamaal 11, Viljandimaal 5,
Jõgevamaal, Lääne-Virumaal 12 kooli ja 3
lasteaeda, Valgamaal 5 kooli ja 1 lasteaed,
Ida-Virumaal 14 kooli ja 4 lasteaeda. Kokku
kuulub võrgustikku 102 kooli ja 8 lasteaeda
ning uusi huvilisi lisandub pidevalt juurde.
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MARJE VAAN: „HEA ON
TEGUTSEDA, KUI TEISED
ÕPETAJAD TULEVAD KAASA“
SIRJE PÄRISMAA, Õpetajate Leht
Kiikame Pärnu Vanalinna kooli ja uurime eelmisel aastal parimaks ettevõtlusõpetajaks valitud huvijuhilt Marje Vaanilt, kuidas toimub ettevõtlusõppe süsteemne
andmine sealses koolis.
► Milline näeb välja ettevõtlusõppe süsteem teie koolis ja eri kooliastmetes?
Ettevõtlusõppe ülesehitus on samm-sammult kujunenud, järk-järgult kooli tulnud. Kõik algas
sellest, et tosin aastat tagasi hakkasime majandusõpet andma, ringitunnina, kuid see on
tunniplaanis. Terve klass osaleb, oleme vanematega kokku leppinud, et õpetame seda 1. ja
4. klassis. Need on esimesed sammud ettevõtlikkuse arendamiseks – tunnid on regulaarselt
igal nädalal.
Majandusõpetus käib Junior Achievementi programmi järgi. Selles tunnis teeme ka pankadega
koostööd, lapsed õpivad rahaasju. Samamoodi on tunniplaanis
karjääriõpetuse tunnid 6. ja 7. klassile, need toimuvad igal
nädalal. Tundides käivad rääkimas eri ametite-asutuste
esindajad, teeme „Tagasi kooli“ raames koostööd
ka ettevõtjatega, käime ka ise ettevõtetes. Meie
koolis tegutsevad õpilasfirmad, õpilaste endi
initsiatiiv on suur.
8. ja 9. klassi nõustatakse individuaalselt,
tihe koostöö on karjäärispetsialistidega,
et pärast põhikooli oleks igaühel selge,
millised uksed talle avatud on. See on
süsteemne töö, karjääriõpetus algab meil
juba esimesest klassist.
► Teie roll on koordineerida ettevõtlusõppe lõimimist ainetundidesse. See
on ju suur mõjutustöö.
Õpetajad suhtuvad ettevõtlikkuse arendamisse
hästi. Ei ole neid, kes ütleks, et tema tund on
tähtsam. Kui läheme ettevõttesse, siis püüan
aineõpetajatele alati enne välja tuua, mida õpilane
sellest käigust õpib ja mida kohapeal näeb. Mõned
aineõpetajad käivad ettevõtetes kaasas.
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Marje Vaan

Aineõpetaja valmistab enne töölehed ette, et laps teaks, mida ta peaks eriti jälgima. Enamasti
oskavad ka vastuvõtjad lastele rääkida, milliste ainete teadmisi nende valdkonnas töötades
vaja on. Aineõpetaja käsitleb pärast seda teemat ka oma aines. Hea on tegutseda, sest
õpetajad tulevad kaasa. Muidu ei saakski midagi teha.
► Räägime ikka koolirõõmu vähesusest Eesti koolis. Kuidas on lood teie koolis, kas
lastel silmad säravad? Mis sära suurendab või vastupidi, selle kustutab?
Kui kuulata lapsed ja nende plaanid ära ja neid pisut utsitada, siis nad tahavad tegutseda.
Lapsed on ettevõtlikud. Neile meeldib, et viime neid koolis päriseluga kokku ja kasutame palju
õuesõpet eri ainete puhul. Õpetaja pole oma tunnis enam vaid klassiruumis. See laiendab
maailmapilti ja tõstab õpimotivatsiooni ning suurendab arusaamist elust. See panebki silmad
särama. Huvijuhina näen küll ainult neid särasilmi.
Just lõppes ettevõtlusnädal. Iga õpilane käis mõnes asutuses. Oli suur töö sõlmida kokkulepped vastuvõtjatega, olen alati andnud neile ka juhiseid, millele tasub lastega kohtudes
tähelepanu pöörata.
Ei-ütlejaid pole olnud, Pärnu kogemus on hästi meeldiv. Ettevõtluspäeval saavad igal aastal
õpilased uue kogemuse uuest ettevõttest. Tahaks, et lastel kujuneks lai pilt kodukoha ettevõtlusest. Paikkonna ettevõtete-asutuste üks eesmärke peabki olema teha kõik selle nimel,
et noored panustaksid kord samasse piirkonda.
Õppeaasta jooksul käime kodukohast kaugemal ka. Teeme tihedat koostööd Pärnumaa arenduskeskusega, mis jagab oma andmebaase koolidega, aitab vajadusel ettevõtete leidmisel
ning on toetanud meie tegevust ka rahaga.

Pikemat intervjuud Marje Vaaniga loe Õpetajate Lehest
Autor: Sirje Pärismaa

2018. aasta parimate ettevõtlusõppe
edendajate tunnustamiseks
esitati 35 kandidaati üle Eesti.
Parima ettevõtliku õpetaja, õppuri,
ettevõtlusõppe mentori, edendaja
ning Edu ja Tegu aasta tegija
kuulutame välja 27. novembril.
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ÕMBLUSTETA HARIDUS
Eelinkubatsiooni ja õppetöö lõiming
pakub tulevikku juba täna!
PIRET ARUSAAR, Edu ja Tegu STARTER programmi juht, Tartu Ülikool
Kolmeaastase perioodi jooksul on üle-eestilise äriideede arenguprogrammina alustanud
STARTER kujunenud järjest enam ettevõtluse tasemeõpet täiendavaks ja rikastavaks programmiks nii kõrg- kui kutsekoolide õppetöös. STARTER on suunatud kõigile haridustasemete
õppuritele ja toimib praegu mitteformaalõppe programmina. Eelinkubatsiooni ja tasemeõppe
lõimimise eesmärgiks on kujundada eelinkubatsioonist õppetöö loomulik osa ja jätk, et pakkuda ettevõtlikele tudengitele ja tudengitiimidele võimalust arendada oma äri- või sotsiaalse
suunitlusega ideed tulevikus nii kogemuse saamise ja võistlemise kui ka oma ettevõtte asutamise eesmärgil.
Lisaks kõrgkoolidele on fookuses ka kutse- ja rakenduskõrgkoolid, kellega tehakse tihedat
koostööd eelinkubatsiooniprogrammide paremaks integreerimiseks formaalõppega. Hea
näitena võib siinkohal välja tuua Tartu Kutsehariduskeskuse, kus eelmisel aastal piloteeriti
ühe ettevõtlusaine raames iseseisva töö osa läbimist STARTER programmi raames. Eelinkubatsiooniprogrammi rakendamine soodustab nii haridustaseme vahelist kui ülest koostööd,
sh nii õppejõudude võrgustumist kui õppeainete sidustamist, mis kokkuvõttes tõstab pakutava õppe kvaliteeti ja pakub õppurile mitmekesisemat õpikogemust ning valikuvõimalusi ma
erialal tulevikus.
Senine praktika on näidanud, et ettevõtlusõpe ja eelinkubatsioon saavad protsessilises vaates
toimida nii paralleelsete, teineteisega lõimituna või jätkutegevustena. Eelinkubatsiooniprogramm on olemuselt piisavalt paindlik, mis tähendab, et sobiva seostamise viisi saab iga kool
valida lähtuvalt oma vajadustest ja pakutava õppe iseloomust. Kui ka kool eelinkubatsiooniprogrammiga seotud ei ole, jääb õppuril alati võimalus liituda STARTER programmiga
vabatahtlikult ja iseseisvalt.
Tulevikuvaates kujunevad piirid formaal- ja mitteformaalhariduse vahel kindlasti veelgi paindlikumaks, valdkondade ja haridustasemete ülene koostöö tiheneb ja haridusruum muutub
oluliselt mitmekesisemaks.
Siinkohal on heameel jagada erinevaid võimalusi ja konkreetseid näiteid STARTERi ning
tasemeõppe koostööst. Lõimimise tulemusel võidab ennekõike tudeng, kellel avaneb mitmekesisem võimalus oma ettevõtlusalaste teadmiste ja kogemuse omandamiseks ja sidumisel
erialaste oskustega.
► STARTERi töötubade teemade valikul on arvestatud ettevõtlusprotsessi loogikat vastavalt selle etappidele ning programm tervikuna on välja töötatud kaheksa kõrgkooli
ja startup võrgustiku koostöös. Tasemeõppe praktilise või iseseisva
töö osa on kokkuleppel õpetaja/õppejõuga võimalik läbida
STARTER programmi raames;
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► Eelinkubatsioon toetab projektipõhisema ja interdistsiplinaarsema õppe rakendamist
kutse- ja kõrgkoolides;
► Eelinkubatsiooni mentorvõrgustiku mentoreid on võimalik kaasata ettevõtlusõppes (nt
külalislektoritena);
► Tasemeõppe õppuritel Tallinnas ja Tartus on võimalik osaleda STARTER programmi
inspiratsiooni- ja motivatsiooniüritustel, mille tulemusel on nad teadlikumad, motiveeritumad ja kõrgema valmisolekuga, et siseneda ettevõtlusõppesse; STARTER programmis osalevatel tasemeõppe tiimidel on võimalus osa saada erinevate koolide ja haridustasemete õppurite ideedest, leida uusi ideid ning liikmeid oma meeskonda, arvestades kogemust ja kompetentse (sageli on toimivasse tiimi vaja just erinevaid kompetentse), saada osa programmi valdkondlike ekspertide töötubadest, professionaalsest
mentornõustamisest ning startup ökosüsteemi võrgustiku tegevusest;
► Eelinkubatsiooni programm on juhtpartnerite – Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli – õppeinfosüsteemis registreeritud täienduskoolitusena ning selle
läbimisel väljastatakse osalejale täienduskoolitustunnistus.

STARTERis osalemine kursuse raames motiveerib
õppureid ja täiendab õpet
Tartu Ülikooli Ideelabori projektijuhi Maret Ahoneni sõnul on headeks näideteks aine ja STARTERi sidustamisel Tartu Ülikoolis majandusteaduskonna, molekulaar- ja rakubioloogiainstituudi
ja arvutiteaduste instituudi poolt viimase kolme aasta jooksul ellu viidavad kursused. Kõige
rohkem on praktikasse rakendatud variant, kus ainekursuse avatund, temaatilised seminarid, mentortagasiside töötuba ja lõppvõistluse eelvoor on osaliselt või täielikult ühendatud
STARTER programmi üritustega. Nii toimib süsteem nt bioettevõtluse ja ettevõtluse aluste
kursustel. Juhtimise ja meeskonnatöö aluste kursuse õppurid, kes osaleva ka STARTERis,
on vabastatud aine lõpueksamist ning ainekursusel osalejad teevad grupitööna kodutöö
intervjueerides STARTER programmi meeskondi eesmärgiga selgitada välja varase faasi
meeskonnatöö mustrid. Innovatsiooni- ja tehnoloogiajuhtimise ja ettevõtlus ja tehnoloogiajuhtimise õppekava üliõpilastel on võimalus sooritada praktika osaledes STARTER programmis
tiimi liikmena või mentorina, juhendajana, töötoa läbiviijana.
Tallinna Ülikoolis on samuti STARTERi programmi ja õppetöö sidumisel rakendatud erinevaid
praktikaid. Tallinna Ülikooli Avatud akadeemia arendusprojektide juhi Külliki Tafel-Viia sõnul
on mitu aastat kasutusel praktika, kus STARTER’is osalemine asendab loengukursusel nõutud
praktilist tööd. Sellisel juhul on STARTERis osalemine tudengile alternatiivseks võimaluseks
ainekursuse läbimisel. Sellisel viisil on STARTERit seostatud nii loomemajanduse kui ka
ettevõtluse erinevate ainekursustega.
Teise kasutusel olev praktika puhul on STARTERi programm integreeritud õppesse selliselt, et STARTERi programmi 3 EAP on osa ainekursuse EAPde mahust. Sellisel juhul on
STARTERi programmis osalemine ainekursusel osalevatele tudengitele kohustuslik ning on
tunniplaani osa. Seda varianti rakendatakse nt 2018. a sügissemestril magistriõppekava
loengukursuse „Social entrepreneurship concept and practice“ raames.
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TABADES AJAVAIMU
Tallinna Ülikooli sotsiaalse ettevõtluse
aine sidumisest STARTERiga
KATRI-LIIS REIMANN, Tallinna Ülikooli juhtimise dotsent
Ettevõtlusega tegeledes ja maailmas ringi vaadates ei saa märkamata jääda
sotsiaalse ettevõtluse suurt potentsiaali ühiskondade probleemidele lahenduste
leidmisel. Sotsiaalse ettevõttena käsitan siin eelkõige ettevõtteid, mis panustavad
inimeste heaolusse keskkonda kahjustamata.
Uurides riikide kogemusi, võib tõdeda, et esiteks on sotsiaalsetel ettevõtetel positiivne mõju
riikide SKT-sse. Teiseks, on poliitikud, ettevõtjad ja uurijad jõudnud järeldusteni, et ärioskustest, investeeringutest ühiskonda ning missioonist koosneval kombinatsioonil võiks olla suur
positiivne ühiskondlik mõju ja võimalus lahendada keerulisi väljakutseid innovaatilisel viisil.
Edukamad on riigid, mis on arendanud välja ja ka kasutavad ühiskondliku mõju mõõtmist
ettevõtluse puhul. Euroopas on Suurbritannias arendatud mõju hindamissüsteeme viimase
paarikümne aasta jooksul; Holland ja Skandinaaviamaad on teinud seda viimase kümne
aasta jooksul. Meil on põhjust vaadata nende nii häid kui halbu näiteid ning rakendada oma
versioon.
Sotsiaalsed ettevõtted ei saa tegutseda aga vaakumis ilma laiema ökosüsteemita, mis nende
tõhususele kaasa aitaks. Ökosüsteemi osaks on seadusandlus ja poliitikad, tugivõrgustikud,
ettevõtlusmentorid, märgiste süsteem, mõjude hindamine, rahastusvõimalustele ligipääs – nii
laenudele, tagastamatutele garantiidele kui investeeringutele. Ökosüsteem ei teki aga iseenesest, ilma poliitikakujunduseta, mis innustaks ettevõtteid oma tegevust igas etapis läbi
mõtlema ja kaaluma, millist mõju see omab. Sellise ökosüsteemi teadliku kujundamisega
Tallinna Ülikoolis tegutseme.
Sellest sügisest käivitus Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudis ingliskeelne sotsiaalse
ettevõtluse magistriprogramm. Oleme seda õppekava arendades püüdnud sidustada seda
täna Eestis juba olemasolevate ökosüsteemi osadega. Üheks neist on STARTERCreative
programm, mis toetab tudengite äriideede arendust lisaks ülikooli õppejõududele ka kogemusrikaste mentorite abil. Õppekava oleme
kokku pannud nii, et esmalt saaksid tudengid aimu sotsiaalse
ettevõtluse akadeemilisest kontekstist, kontseptsioonidest, sotsiaalse innovatsiooni, kapitali ja mõju
olemusest ning avatud innovatsioonist. Lisaks uurimistööde tegemisele pakume
kohaseid metodoloogia kursusi.
Nende teadmiste omandamiseks teevad tudengid
oma praktilisi projekte.
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Sellist projektipõhist lähenemist toetab STARTERCreative lisamentorlus, mis võimaldab
oma mõne projektiidee kujundada ka ettevõtlusideeks, mis ka peale magistriprogrammi
lõppu turul tegutsema hakkab. Tudengi Yi-Wen Lin sõnul on programm olnud suurepärane
kogemus õppida äriteooriad ning kuulda elulisi lugusid mentoritelt. „Teoreetiliste teadmiste
omandamine ning praktiliste näidete tundmaõppimine on hea algus oma ideede arendamisele,” rääkis tudeng.

MENTORLUSE KULTUUR ARENEB
HOOGSALT KA ÜLIKOOLIDES
Oktoobris toimusid Tallinnas ja Tartus kaks suurt Edu ja Tegu STARTER programmi mentorüritust, kus osales kokku üle 300 alustava ettevõtja ja mentori. Aina
rohkem ettevõtjaid panustab mentorina ülikoolides uute edulugude ja järeltuleva
ettevõtjate põlvkonna tekkesse.
Mentorüritustel Startup Speed Dating Night ja Mentorite Tagasiside Karussell said ülikoolide
ühisest STARTER äriideede arendamise programmist alguse saanud startup-meeskonnad
kriitilist tagasisidet, soovitusi oma idee jätkuvaks arendamiseks ja võimaluse küsida küsimusi
erinevate ärivaldkondade esindajatelt. Mentorid nõustasid õppuritest meeskondi ärimudelite,
intellektuaalomandi, programmeerimise, müügi ja turunduse, tootearenduse, teenusedisaini
ning mitmete teiste teemade osas, sh sotsiaalne ettevõtlus.
Kõik osalenud mentorid, keda oli kokku ligi 70, panustasid oma aega tasuta, et aidata kaasa
täiendavate Eesti edulugude tekkele ja ettevõtjate kogukonna arendamisele. Civitta Eesti AS-i
Ajujahi tiimijuhi Harri Tallinna sõnul on mentorüritusest kujunenud oluline startup ettevõtjate
kokkusaamise ja võrgustumise koht.
sTARTUp Day programmijuht Sven Illing rääkis, et kuulis mõistet “pay
it forward” esimest kordi Silicon Valleys käie. Sellele põhimõttele on
ehitatud Silicon Valley edu idufirmade keskkonnana.

Mentorite Tagasiside
Karussell Tartus
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„See tähendab, et kogenumad tegijad aitavad
noori asutajaid sageli midagi vastu soovimata,
sest kui nemad olid noored ja rohelised, siis
anti neile nõu. Nüüd on neil võimalus kord
saadud mentorluse eest tasuda, toetades ise
järgnevat põlvkonda,“ selgitas Illing. „Hea meel
on näha, et mentorluse kultuur on arenemas ka
Eestis”.
STARTER programmis osalejad on läbi aastate
hinnanud mentoritelt saadud tagasisidet ja soovitusi
väga kõrgelt ning see on aidanud nii mõnegi tiimi
motivatsiooni alustava ettevõtja rasketel hetkedel
taastada.
STARTER programmis Tartus, Tallinnas, Ida-Virumaal, Läänemaal ja Pärnumaal on ligi kolme
aasta jooksul oma äriideid arendanud üle 1100
õppuri 39 Eesti koolist.

Startup Speed
Dating Night
Tallinnas

STARTERI TIIM LAAVA TECH
VÕITIS ÜLIKOOLIDE IDUFIRMADE
MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED
8.–12. oktoobril Kopenhaagenis toimunud võistlustel University Start-up World Cup võistlesid 65 ülikoolide idufirmat rohkem kui 40 riigist üle kogu maailma 25 000 eurose peapreemia
nimel. Meeskonnad jagunesid tegevusala põhjal kuude kategooriasse ning Laava Tech oli
lisaks peapreemia võitmisele ka oma kategooria („Product & Design“) parim.
Võitjameeskond Laava Tech arendab LED-põhiseid valgustussüsteeme, et aidata tööstuslikes kasvuhoonetes optimeerida
taimekvaliteeti ja suurendada saagikust. Nende tarkvara
juhib LED-tulesid vastavalt iga taime valguse tüübi
ja koguse vajadusele. See hoiab kokku energiat,
vähendab valgusreostust ning suurendab saaki.
Laava Techi asutaja ja Kopenhagenis tiimi
esindanud Tatsiana Zaretskaya käes on
ka selle aasta veebruaris Soomes Oulus
äriidee esitlemise võistluse Polar Bear
Pitching Competition võit.
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AASTA NOOR ETTEVÕTJA
ROBIN SALUOKS ALUSTAS JUBA
KOOLIS EDUKA FIRMAGA
4. oktoobril tunnustati pidulikul auhinnagalal Eesti parimaid ettevõtteid. Noore
ettevõtja preemia 5000 eurot ja aasta noore ettevõtja tiitli pälvis Robin Saluoks,
kes on ettevõtte eAgronom asutaja ja tegevjuht.
Robin Saluoks on 23-aastane ettevõtja, kelle idee digitaliseerida põllumajandus on saavutanud suure edu. Robini soov ettevõtlusega tegeleda paistis välja juba keskkoolis, kus koos
kolme sõbraga asutati ettevõte Kolm Põrsakest, mis pakub teadusetendusi lastele.
eAgronom sai alguse Exceli tabelist, mida Robin haldas põllumehest isa ettevõtte jaoks. Sealt
edasi kirjutas Robin juba programmi ning praeguseks on eAgronomist saanud toode, mis
lihtsustab põllumehe elu: peab põlluraamatut, haldab ladu, korraldab logistikat, teeb keerulisi
arvutusi ning järgib isegi PRIA toetuste reegleid. Kõigest esimese kuue kuuga kattis eAgronom oma tootega 60% Eesti teraviljatootjatest ning vaid kaks aastat tagasi loodud ettevõte
on tänaseks laienenud juba üle 700 000 hektarile, enam kui viies Euroopa Liidu riigis. Robini
saavutus on sedavõrd tähelepanuväärsem, et suurele osale põllumeestest on eAgronom
esimene asi, mida arvutis kasutatakse, ning vihikust digitaalsesse maailma liikumine vajab
rohkem kui lihtsalt head toodet.

Robin Saluoks
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VALMIS JUNIOR ACHIEVEMENT
EESTI UUS MAJANDUSÕPIK
GÜMNAASIUMILE
Septembrist alates on koolidel võimalik kasutada JA Eesti eestvõttel valminud
uut majandusõpikut gümnaasiumile.
Junior Achievement Eesti direktor Kersti Loori sõnul oli eelmine õpik pärit aastast 2011 ning
kuna äri- ja majandusmaailm muutub kiiresti, siis oli uue õpiku järgi ka vajadus suur. „Majandusõpetus pole Eesti koolides kohustuslik, aga tublide koolijuhtide ja õpetajate eestvõttel
võtab majandusõpet valikainena aastas üle 5000 õpilase gümnaasiumiastmes,“ selgitas
Loor. „Uus õpik on tänapäevane, asjalik, lihtsas keeles sisu ning paljude eluliste näidetega.
Lisaks on seal näiteks palju QR-koodidena linke lisamaterjalidele ning õpikust on olemas ka
mahukam digiversioon.“
Õppevahend seletab lihtsas keeles lahti majanduse põhitõed nõudlusest-pakkumisest kuni
rahvusvahelise majanduseni. Käsitlemist leiavad tarbimise ja säästmise teemad, ettevõtlus,
ettevõtte rahastamine, tootmine ja teenused, turundus, tööjõud, konkurents. Loomulikult ei
saa majandusõpikus ilma riigieelarve, eelarve- ja rahapoliitika, finantssüsteemi, maksude ja
majandusmõõdikuteta.
Telli ka endale uus majandusõpik gümnaasiumile SIIT
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KOOLITUSED
November
21.11.2018 Nipid õppejõududele ja õpetajatele, kuidas õpetada üliõpilasi ja õpilasi
paremini Instagrami kasutama. Tallinn,
EEK Mainor.
Koolituse läbinu õpib tundma ja arendama
ühte digipädevuse tööriista Instagrami, oskab
õpetada Instagrami kasutamist, tunneb ja
teab põhimõtteid ja nippe, mida kasutada
äriidee turundamisel, omandab teadmisi ja
oskusi, kuidas kasvatada Instgarmi konto
jälgijaskonda, sh omandab konto jälgijaskonna kasvatamise põhimõtteid.
21.11.2018 seminar “Kool ja ettevõte –
koostööst sünnivad tulevikutegijad“.
Pärnu, Estonia Resort Hotel and Spa konverentsiruum (A. H. Tammsaare pst 4a/6)
Seminari eesmärk on soodustada koolide
koostööd ettevõtetega – osalevad nii koolide
kui ettevõtete esindajad. Seminaril kuuleme
inspireerivaid kogemuslugusid koostöövormidest, mida Eesti koolides ja ettevõtetes tehtud
on. Päeva teises pooles toimuvas praktilises
töötoas luuakse ise uusi projekti ideid. Seminarile on oodatud ettevõtete ja hariduse
valdkonna esindajad, et loodavate kontaktidega
kohe koostööd realiseerima hakata!
22.11.2018 Ettevõtlusõppe hindamine 4.
ja 5. taseme kutseõppe õppekavades.
Tallinn, Tallinna Ülikool.
Koolitusel osalenu mõistab ettevõtlusõppe
moodulite pedagoogilisi lähtekohti ja rakendamise põhimõtteid, kasutab ettevõtlusõppes õppija ettevõtlikkust toetavaid õppe- ja
hindamismeetodeid lähtuvalt ettevõtlusõppe
moodulite eesmärkidest ja õpiväljunditest.
27.11.2018 Kuidas arendada ettevõtlikkusja ettevõtluspädevuse kujundamiseks
vajalikke äriideede elluviimise ja väärtuse
loomise oskusi majandus- ja ettevõtlusõppes? Tallinn, Tallinna Ülikool.
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Koolitusel osalenu mõistab mõtlemisoskuseid (kognitiivseid protsesse) ja äriideede
elluviimise valdkonda ettevõtluspädevuse
osana ning omab praktiliste nippide kogumit
ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevusega seotud väärtust loova mõtlemise ja äriideede
elluviimise valdkonna arengu toetamiseks
enda klassiruumis.
28.-29.11.2018 Ettevõtlusõppejõu meistriklass. I moodul: Ettevõtlusprotsess ja
meeskonnatöö. Tallinn, EEK Mainor.
Ettevõtlusõppejõu meistriklassi kahe mooduli
läbinu mõistab ettevõtluspädevuse keerukat
struktuuri ja sisu; väärtustab ettevõtlikku
eluhoiakut; rakendab ettevõtluspädevuse
arendamiseks sobivat õppemetoodikat;
omandab oskuse läbivate õppemeetodite
(meeskonnatöö, PBL jne) süsteemseks kasutamiseks õppeprotsessis; kavandab ja viib
läbi ettevõtlusõpet lähtuvalt ettevõtluse- ja
ettevõtluspedagoogika põhimõtetest.

Detsember
11.-12.12.2018 Ettevõtlusõppejõu meistriklass. II moodul: Ettevõtlusõppe planeerimine ja loovus. Tallinn, EEK Mainor.
Ettevõtlusõppejõu meistriklassi kahe mooduli
läbinu mõistab ettevõtluspädevuse keerukat
struktuuri ja sisu; väärtustab ettevõtlikku
eluhoiakut; rakendab ettevõtluspädevuse
arendamiseks sobivat õppemetoodikat;
omandab oskuse läbivate õppemeetodite
(meeskonnatöö, PBL jne) süsteemseks kasutamiseks õppeprotsessis; kavandab ja viib
läbi ettevõtlusõpet lähtuvalt ettevõtluse- ja
ettevõtluspedagoogika põhimõtetest.
17.12.2018 Videote kasutamine ettevõtlusõppes. Tallinn, Tallinna Ülikool.
Koolituse eesmärk on tutvustada erinevaid
võimalusi video salvestamiseks, töötlemiseks
ja videot sisaldavate õpiobjektide loomiseks
ning nende rakendamiseks õppeprotsessis
(metoodilised lahendused).

KOOLITUSTE LISAINFO JA REGISTREERUMINE

www.ettevotlusope.ee/koolitused
► Koolituskava täieneb pidevalt! Tulevaste koolituste kohta saab lisaks kodulehele
operatiivselt infot jälgides ettevõtlusõppe programmi Facebooki kontot
► Ettevõtliku Kooli koolitustega saab tutvuda nende veebilehel www.evkool.ee
► Junior Achievement Eesti ettevõtlusprogrammide metoodiliste koolitustega saab
tutvuda nende veebilehel www.ja.ee

HUVITAVAT
Ilmus EHA ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe erinumber
Värske Eesti Haridusteaduste Ajakirja (EHA) erinumber annab ülevaate ettevõtlikkusest ja
ettevõtlusõppest eri haridustasemetel. Artiklitest leiab näiteid, kuidas saavad õpetajad oma
töös toetada ja arendada õppurite ettevõtlikku hoiakut, samuti kirjeldatakse uuringute põhjal
vajadust ettevõtlusõpet arendada ja paremini Eesti haridussüsteemi lõimida.
Erinumbri esimeses artiklis antakse ülevaade ettevõtlusõppest ja selle sihtrühmadest. Autor
keskendub ettevõtlusõppe eesmärgile kõrghariduses ja selle eesmärgi saavutamise viisidele,
arvestades sihtrühmade kogemust ja erisuguseid ootusi.
Erinumbri võib tinglikult jagada kaheks. Esimeses osas käsitletakse ettevõtlikkuse arendamist
üldhariduskoolides ning teises osas ettevõtlusõpet kutse- ja kõrghariduse vallas. Rääkides
ettevõtlikkuse arendamise toetamisest üldhariduskoolides, on autorite tähelepanu keskmes
vähe uuritud temaatika: ettevõtlusprogrammide mõju õppijatele ja õpilasfirmade mõju õppuritele. Erinumbris tutvustavad Soome kolleegid oma pika traditsiooniga ettevõtlusõppe
tavasid. Fookuses on koolijuhtide roll ettevõtlusõppe toetamisel ja artiklis pakutakse uudset
teavet kooliväliste huvirühmade kaasamise kohta ettevõtlusõppe toetusvõrgustiku loomisel.
Lisaks käsitletakse ettevõtluspädevuse mudelit, mis on ettevõtlusõppe arendamise alus.
Viimases artiklis tutvustatakse Viljandi kultuuriakadeemia kogemust kohustusliku ettevõtlusõppe rakendamisel ning näidatakse sealsete õppekava õpiväljundite seost ettevõtluseks
vajaliku pädevusega.
EHA ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe erinumbri väljaandmist rahastas Euroopa Sotsiaalfond
läbi Edu ja Tegu programmi.
Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ilmuv avatud juurdepääsuga ajakiri EHA on ainus
eestikeelne haridusvaldkonna teadusajakiri. Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe erinumbri toimetajad on Eve Eisenschmidt Tallinna Ülikoolist, Mervi Raudsaar ja Krista Uibu Tartu
Ülikoolist ning Urve Venesaar Tallinna Tehnikaülikoolist.
Loe EHA erinumbrit

21

sisukord

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:
Katri-Liis Reiman, Kaur Vali, Erlend Štaub, Harry Tiits Photograpgy, Hans-Kristen Sapas
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