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TOIMETAJA VEERG
Edu ja Tegu ettevõtlusõppe programmi esimene periood saab aasta lõpuga läbi. Haridusasutuste ja tööandjate koostöös on kolme aastaga ära tehtud palju, et ettevõtlusõppe rakendamist
üle Eesti kõigile koolidele lihtsamaks teha. Kõik valminud ettevõtlusõpet toetavad materjalid
on üleval ettevõtlusõppe programmi kodulehel ning aasta alguses on õpetajatel-õppejõududel-haridusjuhtidel hea võimalus võtta aega nendega tutvumiseks ning edasiste sihtide
seadmiseks. Lisaks on hea inspiratsiooniallikas teiste eeskuju ning seetõttu on Uudiskirjas
pikemalt juttu ka riigi parimatest ja hiljuti tunnustatud ettevõtlusõppe edendajatest. Finaalini
jõudis suur noorte ettevõtlikkuskonkurss ning tagasiside põhjal said noored ka seal teisi kuulates-vaadates uusi mõtteid. Programmis läbi viidud uuringu põhjal selgub, et ettevõtlikkuse
arendamise võti on järjepidevus ja süsteemsus, niisama ei juhtu midagi.
Edukaid tegusid uuel aastal!
LIINA PISSAREV
Uudiskirja toimetaja
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EDU JA TEGU ETTEVÕTLUSÕPPE
PROGRAMMI VAHEKOKKUVÕTE:
ÕPPIMISVÕIMALUSED,
MIDA ETTEVÕTLUSÕPE
HARIDUSSÜSTEEMILE PAKUB
MARGE TÄKS, Tartu Ülikool, Edu ja Tegu ettevõtlusõppe programmi sisujuht 2016-2018
Alustasime Edu ja Tegu ettevõtlusõppe programmi tegevuste elluviimist 2016.
aastast ja kolm programmi esimest aastat on kohe läbi saanud. On aeg teha
vahekokkuvõte, peegeldada tehtut ja koosõppimist, et jätkata kahel järgneval
aastal juba uute tegevuste ja eesmärkide saavutamisega.
Programmi ellu kutsumiseks allkirjastasid kaheksa kõrgkooli prorektorid koostöömemorandumi, kus kõrgkoolid lubasid, et üheskoos võetakse vastutus ettevõtlussuhete ja ettevõtlusõppe arendamise eest. Üheks paljudest selle kokkuleppe osaks sai ka ühine Edu ja Tegu
ettevõtlusõppe programmi elluviimine.
Nii asusimegi kahe juhtpartneri, Tartu Ülikooli ja SA-ga Innove partnerkõrgkoolide, st Tallinna
Ülikooli, TalTechi, Eesti Kunstiakadeemia, EEK Mainori, EBSi, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Maaülikooli, kutse- ja üldhariduskoolide spetsialistide, Junior Achievement Eesti
(JA) ja „Ettevõtliku Kooli“ võrgustiku ning tööandjate organisatsioonide (Teenusmajanduse
Koda, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tööandjate Keskliit) toetusel 2016. aasta jaanuaris
ühiselt kokkulepitud tegevusi ellu viima.
JA Eesti õpilasfirmade programm ja „Ettevõtliku kooli“ programm, kes hariduses juba kogenud
ettevõtlusõppe arendajad, alustasid muuhulgas arutelu, kuidas ühistegevusi ellu kutsuda.
Äriideede arendamise programmi Starter meeskond alustas kiirelt ettevalmistusi Starter
programmi lansseerimiseks. Alustati ka täienduskoolituste pakkumisega õppejõudude ja
õpetajate pädevuste arendamiseks. Teavitustegevuste elluviimiseks hakati kommunikatsiooniplaani kavandama. Ettevõtlusõppe metoodika arendamisega seonduvad meeskonnad
alustasid pikka ja väljakutsuvat arutelu vastamaks küsimustele: Mida tähendab ettevõtlusõppe süsteemne rakendamine? Millistes tegevustes ja kuidas see väljendub? Mida tähendab
rakendada ettevõtlusõpet kõikidel haridustasemetel ja liikides? Millised on ettevõtlusõppe
fookused lähtuvalt õppija arengutasemest? Mida tähendab pädevuste arendamine ja kuidas
seda rakendada süsteemselt? Kuidas ettevõtluspädevuse arengut mõõta? Kuidas teame,
mis toimib ja mis mitte?
Püstitatud küsimustele vastamine võttis aega kolm aastat ja selle tulemusena töötati välja
materjal “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine Eestis”, mis
toetub kaasaaegsele, tõenduspõhisele kirjandusele ja arvestab
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parimaid ettevõtlusõppe praktikaid. Samaaegselt ettevõtluspädevuse mudeli väljatöötamisega, mis on nimetatud dokumendi oluline osa, arendati välja enesehindamise mõõtevahend ning moodulid rakendamiseks erinevatel haridustasemetel ja -liikides. Perioodi kolme
aasta jooksul katsetati uusi mooduleid ning katseuuringute tulemusena tehti väljatöötatud
moodulitesse mitmeid edasiarendusi ning see töö peab jätkuma. 2018. aasta lõpu seisuga
on kõikidele kättesaadavad materjalid, mille abil saab alustada ettevõtlusõppe süsteemset
rakendamist Eesti haridussüsteemis. Täpsema ülevaate kolme aasta jooksul tehtust leiate
käesoleva kokkuvõte lõpus. Praegu aga soovin peegeldada nende pühendunud inimeste
panust, kes selles protsessis osalesid.
Suur osa meie programmis osalenud spetsialistidest osalesid programmi elluviimisel oma
põhitöökohustuste kõrvalt ja sooviga anda oma panus hariduse ja ettevõtlusõppe edendamisse. Need olid spetsialistid/eksperdid erinevatest valdkondadest, näiteks majandus,
haridus, psühholoogia, ettevõtlus jne. Taoline valdkondade ülesus lisas aruteludesse palju
uusi vaatenurki ja väljakutseid, kuid samal ajal see rikastas ning andis soovijatele võimaluse
kogemusi ja praktikaid jagades üksteiselt õppida. Loodan väga, et see arutelu ja koostöö
jätkub nii jätkuperioodi 2019-2020. aastal programmi tegevuste raames kui väljaspool programmi, haridusinstitutsioonide sees ja -üleselt. Samuti loodan, et ka haridusinstitutsioonide
sees, kus on harjumuspäraselt autonoomset tegutsetud, leitakse võimalusi ja ressurssi taolise valdkondade ülese koostöö elluviimiseks. Samuti on oluline koos mõelda ja tegutseda
selles suunas, et ellu kutsutud ettevõtlusõppe võrgustikku elus hoida ja tugevamaks muuta,
sest teadmiste ja kogemuste jagamine loob unikaalset väärtust liikmetele ja muudab meid
meie töös paremaks. Koos suudame rohkem ja tehtu kvaliteet on parem.
Omalt poolt tänan kõiki, kellega sellel põneval ettevõtlusõppe arendamise teekonnal teed
ristusid: iga minuti, tunni, päeva, nädala ... või aastate eest, mis te programmi tegevustesse
panustasite! Tänud meeskonnakaaslastele, töögrupi juhtidele ja -liikmetele, ettevõtjatele,
koostööpartneritele ja kõigile ettevõtlusõppe entusiastidele! Soovin teile ettevõtlikkust ja
vastupidavust uue, 2019-2020. aasta jätkuperioodi tegevuste elluviimisel!

2016.-2018. aastal Edu ja Tegu programmi raames välja
töötatud ettevõtlusõppega seonduvad materjalid ja
juhendid
Ettevõtlusõppe materjalid on abiks kõigile õpetajatele, õppejõududele ja haridusspetsialistidele, kes ettevõtlusõpet rakendavad või plaanivad seda teha. Siinkohal esitaks üleskutse ka
neile, kes otseselt ettevõtlusõppega ei tegele, kuid soovivad oma ainetes õppija ettevõtlikku
hoiakut kujundada. Materjalidest leiab mõtteid ja loodetavasti ka inspiratsiooni, kuidas seda
teha.
Haridusjuhid saavad oma haldusalas ettevõtluspädevuse arendamise ja ettevõtlusõppe
süsteemseks rakendamiseks palju ära teha ja nende panus õpetaja/õppejõu toetamiseks
on väärtuslik. Loodan, et ka haridusjuhid leiavad tee selle materjalini ning
leivad mooduseid, kuidas õpetajaid/õppejõude ettevõtliku õppija
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arendamisel toetada. Veelgi enam, kõikide hariduses tegutsevate spetsialistide panus on
pikas perspektiivis oluline meie riigi üldise heaolu, konkurentsivõime ja majandusliku kasvu
kindlustamisel. Seda väärtust aitab luua ettevõtluspädevuse süsteemne arendamine läbi
haridustasemete ja -liikide.
Ettevõtlusõppe moodulite rakendamisel ning ettevõtluspädevuse arendamisel on abiks erinevad Edu ja Tegu programmi täienduskoolitused, kuhu on oodatud kõik ettevõtlusõppes
osalevad või seda teha kavandavad spetsialistid.
► Ettevõtlusõppe alusdokument „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine Eestis!“ annab ülevaate ettevõtlusõppe suundadest, käsitustest, ettevõtluspädevuse mudelist ja sellega seonduvatest õpiväljunditest, ettevõtlusõppe moodulitest,
hindamisest jpm.
► Ettevõtluspädevuse mudel annab ülevaate kõikidest ettevõtluspädevuse alapädevustest.
► Õpiväljundid erinevatele haridustasemetele ja kutseharidusele selgitavad oodatavat
pädevuse taset, mis vastab haridustasemele ning aitavad mõista, kuidas lõimida
pädevusi ka erialaainetesse.
► Alusdokumendi ja pädevusmudeli juurde kuuluvad videomaterjalid, mille leiab nii
programmi kodulehelt kui Edu ja Tegu You Tube kanalist. Videod on tehtud iga pädevuse juurde ja mõeldud nii õpetajate kui õppijate inspireerimiseks. Videotel selgitavad
ettevõtjad ja eksperdid, miks on ettevõtluspädevuse ja selle erinevate alapädevuste
arendamine oluline, kuidas igaüks saab seda ise teha ning kuidas kõik ettevõtlustegevuses väljendub. Videod on mõeldud ühtlasi kasutamiseks väljatöötatud moodulite
rakendamisel.
► Ülevaate välja töötatud ettevõtlusõppe
moodulitest leiab kodulehelt, kuid oleme
lisaks moodulite ülevaatele ka loonud
kõikidele moodulite e-toe, millele
on kõikidel soovijatel ligipääs
HITSA MOODLEs. Juhendid
e-toe täpsema asukoha ja
paroolidega leiab programmi
kodulehelt
► Ettevõtlusõpet toetavad
täienduskoolitused
► Starter programm
► Läbiviidud uuringute raportid

4

Joonis: ettevõtlusõppe moodulite ülevaade

5

sisukord

AASTA PARIMAID
ETTEVÕTLUSÕPPE EDENDAJAID
ISELOOMUSTAB PIIRITU ENERGIA
JA PEALEHAKKAMINE
Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu tunnustuskonkursil 27. novembril kuulutati välja
aasta parimad ettevõtlusõppe edendajad. Edu ja Tegu aasta ettevõtlusõppe edendaja tiitli
pälvis Põlva Gümnaasium. Aasta ettevõtlikuks õpetajaks valiti kolmes koolis õpetav Elbe
Metsatalu, aasta õppuriks Tallinna 21. Kooli õpilane Merilin Priilinn-Türk ning ettevõtlusõppe mentoriks Ander Hindremäe. Ettevõtlusõppe programmi aasta tegija on Jane Mägi
Kuressaare Ametikoolist.
Minister Mailis Repsi sõnul on kõigi kandidaatide ettevõtlikkus ning tahe ja suutlikkus midagi
ära teha on imetlusväärne. “Need õpetajad, edendajad ja mentorid on näidanud väga head
eeskuju, kuidas saab muuta õppimise huvitavaks ja eluliseks. Tunnustuskonkursile esitatud õppurid on suurepäraseks näiteks, kuidas võtta õppetööst maksimum ning rakendada
omandatud teadmisi ja saadud kogemusi ka praktikas,” ütles Reps.
Silmapaistvate nominentidena said viiele eelpoolnimetatud parimale lisaks ettevõtlusõppe
edendamise eest tänukirja Maret Lepiksaar Keila linnavalitsusest ja Antsla Gümnaasium,
ettevõtlikud õpetajad Liivia Rebane Antsla Gümnaasiumist ja Birgit Peterson Pärnu Koidula
Gümnaasiumist, mentorid MTÜ Ettevõtluslaager eestvedaja Kalle Pilt, Vamp Digital juht
Kristjan Kolbre ja Greenstep Solutions OÜ juht Anu Ruul, Tartu Mart Reiniku Kooli õpilane
Anita Algus ning Edu ja Tegu programmi panustamise eest Tallinna Tehnikaülikooli professor
Urve Venesaar ning sama kooli programmijuht ja lektor Martin Toding.
Auhindadeks on ettevõtlikule õpetajale, ettevõtlusõppe mentorile ning Edu ja Tegu aasta
tegijale Pärnu Juhtimiskonverentsi piletid, õppurile pääse sTARTUp Day Ärifestivalile ning
edendajal on võimalus arendada kollektiivi meeskonnakoolitusel.

Põlva Gümnaasiumis on ettevõtlikkus koolipere ühine
eesmärk
Aasta ettevõtlusõppe edendaja tiitli pälvinud Põlva Gümnaasiumis usutakse, et igast ettevõtlikust inimesest ei pea saama ettevõtjat, aga iga ettevõtja peab olema ettevõtlik - ja ka
Põlva Gümnaasium ei karda ette võtta!
Koolis toetatakse ja julgustatakse igakülgselt õpilaste ettevõtlikkuse arendamist. Kahe
tegutsemisaasta jooksul on pakutud võimalust õppida majandus- ja ettevõtlusõpet ning turundust, tegutsenud on juba 27 õpilasfirmat, tänavu on lisandumas 13. Õpilasfirmad
on muuhulgas teinud koostööd Tartu Ülikooli keemialabori teadurite
ning Toidu- ja Veterinaarametiga.
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Põlva Gümnaasium oli
möödunud aastal TalTech Mektory ettevõtlusprogrammi Bright
Minds maakondlik
koordinaator. Programmis osales ligikaudu 50 Põlvamaa
noort, Põlva Gümnaasiumist jõudis finaalvõistlusele kolm tööd.
Lisaks tavapärasele formaalõppele koolis on töös
ettevõtlusalane e-Twinningu
ühisprojekt Austria ja Prantsusmaa koolidega ning ühine turunduAasta parimad Jane Mägi, Elbe
se projekt Läänemaa Gümnaasiumiga.
Metsatalu, Põlva Gümnaasiumi
direktor Alo Savi, Ander Hindremäe,
Kahe projektiga kaasatakse Põlva GümnaasiuMeilin Priilinn-Türk
mist 45 õpilast ehk umbes viiendik kogu õpilasperest!
Kool kaasab õpilaste ettevõtlusprogrammi nii õpetajaid kui ka lapsevanemaid. Iganädalaselt
pakutakse õpilastele (ja võimalusel ka kogukonnale) erinevaid külalistunde, sealhulgas
ettevõtlusega seotud teemadel ning rääkimas on käinud teiste seas Kaidi Ruusalepp, Liisi
Toom, Kuldar Leis, samuti on õpilased ettevõtluskursuse raames käinud külastamas erinevaid Põlvamaa ettevõtteid (Arcwood, Acino, Tere AS).
Ettevõtlusõppega ei puutu kokku ainult ettevõtlusõppe õpilased vaid ka õpilasesinduse liikmed, kes oma üritusi korraldades saavad kogemuse eelarve planeerimisel ja töös arvetega,
võttes ise hinnapakkumised, koostades eelarve kava ja jälgides selle täitmist. Mahukamatest üritustest võib välja tuua Kagu-Eesti riigigümnaasiumide EV 100 balli ja kogukonnale
avatud rahvusvahelise muusikapäeva korraldamise.
Möödunud sügisest kuulub Põlva Gümnaasium ka „Ettevõtliku kooli“ võrgustikku. Kahe
esimese tegutsemisaasta jooksul loodi üheskoos Võru ja Valga Gümnaasiumiga koostöövõrgustikku, mis kätkeb endas nii koolitöötajate kui õpilasesinduste vahelist koostööd,
mille tulemusena on kutsutud ellu kolme kooli kaasavad projektid. Kagu Lahing õpilastele,
olümpiaadilaager, riigigümnaasiumide ball, õpetajate töövarjupäevad on vaid mõned näited.
Sellest aastast on koostöövõrgustikuga liitunud Tartu Tamme Gümnaasium ja Jõgevamaa
Gümnaasium ning otsitakse juurde ka uusi koostöökohti.

Loe ka Põlva Gümnaasiumi direktori Alo Savi arvamuslugu
„Ettevõtlikkus on ettevõtmise asi“
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Ettevõtlikku õpetajat Elbe Metsatalu jagub erinevatesse
Eestimaa nurkadesse
Aasta ettevõtliku õpetaja tiitli pälvis Elbe Metsatalu, kes jõuab ettevõtlust õpetada suisa
kolmes koolis - Pärnu Ühisgümnaasiumis, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis ning
Tallinna 21. Koolis. Elbe Metsatalu on õpetajatöö kõrvalt veel mitmekülgsete õpimetoodikate
looja ning rakendaja, tunnustatud lektor täiendõppes ning teeb tihedat koostööd ettevõtete
ja ettevõtjatega.
Mini-minifirmade programmi väljatöötamises II kooliastme õpilaste ettevõtlikkuse ja finantskirjaoskuse arendamiseks ning majandus- ja ettevõtlusalaste teadmiste omandamiseks
tegevusõppe metoodika abil on suur roll just Elbel. Panustamise tulemusena kasutavad miniminifirmade programmi metoodikat juba kümned koolid üle Eesti. Õpilased otsivad äriideid,
arendavad loovust ja enda käelisi oskusi, lõimides kunsti ja käsitööd ideede arendamisel ja
teostamisel, samuti reklaami koostamisel. Nad kasutavad matemaatika teadmisi kulude ja
tulude arvestamisel, teevad meeskonnatööd ja saavad müügikogemuse erinevatelt laatadelt
ja muudelt üritustelt. Elbe annab neile palju vastutust, sest ise tegutsemisel omandavad
õpilased teadmisi ja oskusi märkamatult, koguvad suhtlemiskogemust ja vastutust meeskonnas. Samas õpitakse näiteks kasumit jagama mitte ainult omavahel, vaid ka annetama
heategevuseks. Ka lapsevanemad on märganud ja tunnustanud õpetaja Elbe tööd õppe
praktiliseks ja põnevaks tegemisel.
Kõige selle kõrvalt leiab Elbe aega ka ettevõtlusõppe projektide jaoks rahastuse taotlemiseks ning projektide elluviimiseks. Viimasel kahel aastal on ta Tallinna õpioskuste võistluse
rahatarkuse teema küsimuste üks autor ja läbiviija. Samuti jagub tal veel energiat tegutseda
kodulinnas – lisaks Pärnu Ühisgümnaasiumis majanduse ning Sütevaka Humanitaargümnaasiumis ettevõtluse õpetamisele juhendada sealseid õpilasfirmasid ning olla abiks Pärnu
õpilasfirmade laada korraldamisel.
Kuna ettevõtlusõpe on Elbe südameasi,
leiab ta alati aega teemat käsitleda aineühendustes, Arvamusfestivalil ja muudel üritustel
ning ajakirjanduses.

Ettevõtlikud õpetajad
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Ettevõtlusõppe mentor Ander Hindremäe on noorte
suur eeskuju
Aasta ettevõtlusõppe mentor, Tallinna Lennujaama infoteeninduse juht Ander Hindremäe
mõistab vajadust lähendada kooli ja ametialast tööd ning seetõttu ei pea paljuks juhendada,
nõustada, innustada ja jagada iganädalaselt oma oskusteavet noortele ettevõtlushuvilistele
õpilastele.
Ander ise tugeva ettevõtlusõppega kooli õpilasena sai peale gümnaasiumi lõppu JA Eesti
ettevõtlusmentori tunnistuse ning on juhendanud 36 õpilasfirmat. Teist aastat on ta Tallinna 21. Kooli ettevõtlusmentor õpilasfirmade programmis, juhendades Eesti ühte suurimat
ettevõtluskursust rohkem kui 60 õpilasega. Lisaks mentordab ja juhendab ka teiste koolide
õpilasfirmasid ning aitab Eesti esindajatel Euroopa õpilasfirmade võistluse jaoks valmistuda. Just Anderi eestvedamisel muutus JA Eesti võistlus „Eesti parim õpilasfirma“ vaiksest
konverentsiüritusest aasta üheks suurimaks ja silmapaistvamaks õpilasvõistluseks. Ander
on noorte jaoks suur eeskuju, keda austatakse ja hinnatakse kõrgelt ning õpilased iseloomustavad teda selliste märksõnadega: lõputu energia, suurepärased teadmised, kaasaegne
õppesüsteem, täpsus, kannatlikkus, positiivsus, särasilmsus.
Ander on esinenud ka ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse teemadel Tallinna koolijuhtidele ning
juhtinud kogemusseminari töötuba, kaasates ning innustades koolijuhte aktiivsemale ettevõtlusõppe-alasele koostööle ja edasiarendusele.

Merilin Priilinn-Türk – ettevõtliku noore musternäidis
Nutikas, julge, sõnakas, oma arvamust omav, sihikindel, eesmärgipärane – selliste positiivsete sõnadega saab iseloomustada aasta ettevõtlikku õppurit Merilin Priilinn-Türki, kes
on ettevõtlike noorte kasvulava, Tallinna 21. Kooli abiturient ning lõpumedali kandidaat.

Parimad mentorid
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Merilin peab õpilasfirma Best Ice tegevjuhi ametit ning on välja rääkinud partnerluslepingu
Kaleviga. Best Ice toodab nimelt mitut sorti Kalevi kommidega jäätist. Oma tegevusega on
Best Ice saavutanud Eesti õpilasfirmade võistlusel teise koha ja pälvinud üle 10 muu tiitli.
Eduloost hoolimata ei ole Merilin loorberitele puhkama jäänud, vaid toimetab järjekindlalt
edasi, osaledes erinevatel üritustel oma tootega või jagades oma kogemusi ning innustades teisi noori ettevõtlikkusele. Arvamusfestivalil Haridusala juures osteti jäätised nii kiiresti
ära, et viimasel arutelul osalejad jäid ilma, samuti oli tema arvamus väga hinnas haridusala
aruteludes kaasamõtlejate hulgas.
Merilini iseloomustatakse kui ettevõtlikkuse ja pealehakkamise musternäidet, kelle tegevus
on alati eesmärgistatud ja prioriteedid seatud. Ta on taotlenud rahastust projektidele „Tubli
meeskond - puhas keskkond“ I ja II, mis pälvis Spordi- ja Noorsooameti eripreemia „Suured teod“. Oma noorest east ja gümnaasiumi õpikoormuse kõrvalt on Merilin viinud ise läbi
koolitusi ja töötubasid, esinenud Harjumaa Töö- ja Karjäärimessil paneeldiskussioonis ning
kajastanud Best Ice tegevusi meedias. Merilin tegutseb sageli vabatahtlikuna suurürituse
korraldamisel nii koolis kui laiemalt, teeb koostööd Tallinna Noortevolikogu, NEA MTÜ ja
huvikooliga Optimum Semper. Merilin on rahvusvahelise õpilaskonverentsi Central Baltic
Enterprise without Bordes 2018 korraldustoimkonna liige ja töötoa juht.
Merilini entusiasm, töökus, õppimisvõime, ettevõtlikkus, katsetamisjulgus ja sõnaosavus ei
jää märkamata üheski tema tegevuses ning nende tegevuste pikka nimekirja lugedes tekib
vaid üks küsimus – kuidas ta kõike jõuab. Seda küsime temalt kindlasti järgmises kajastuses.

Jane Mägi mõjutab nii Saaremaa kui Eesti kutsekoolide
ettevõtlusõpet
Ettevõtlusõppe programmi aasta tegijaks valiti Kuressaare Ametikooli IT ja ettevõtluse
õppesuuna juhtõpetaja Jane Mägi, kes on võtnud oma südameasjaks ettevõtluse ja ettevõtlikkuse sidumise kutseharidusega nii oma koolis kui teistes Eesti kutsekoolides. Jane
juhtimisel on ettevõtlusõpe Kuressaare Ametikoolis oma tugeva koha leidnud ning ettevõtlusõppes osalevad erinevate erialade õpilased. Selleks on ta sidunud õppega õpilasfirmade
toimetamised ning kaasanud tegevustesse laia koostööpartnerite ringi alates ettevõtjatest
lõpetades koolidega teistest maakondadest.
Jane jagab meelsasti oma kogemusi teistele õpetajatele ja koolidele, koolitab õpetajaid ettevõtlusõppe programmi raames ning aitab teistes kutsekoolides ettevõtlusõpet rakendada
ja arendada. Jane on alati valmis katsetama uusi meetodeid ning õpivõimalusi.
Nagu ka teiste kandidaatidu puhul, iseloomustavad Janet samad märksõnad nagu suurepärased teadmised, laiad kogemused ja tohutu töövõime, mis teevad temast asendamatu
inimese nii Kuressaare ametikoolis kui kogu kutsehariduse süsteemis.
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ETTEVÕTLIKKUSKONKURSIL
JAGATI AUHINDU PARIMATELE
NOORTE TEGUDELE
27. novembril oli Kultuurikatel siginat ja saginat täis ning sadakond noort koos juhendajatega
olid valmis žürii ees oma tegu esitlema. 19 tegu jagunesid äri ja sotsiaalseteks tegudeks ning
kahe tunni jooksul said nii žürii kui publik ettekujutuse tegudest läbi prototüüpide, piltide,
videote, luule ja laval esinemiste. Sellel, kui auväärt žürii pingerida paika pani, said finalistid tutvuda Energia Avastuskeskusega ja nautida teadusteatrit. Tunnustamistseremoonial
jagas žürii auhindadele lisaks lahkelt ka igale teole tagasisidet ja soovitusi ning saali pani
rõkkama noortebänd Muster. Erilisi ovatsioone ja emotsioone kutsus esile peaauhinna,
Stigo elektrirolleri loosimine. Stigo rattaga hakkavad kooliõuel ringi vurama Rakvere Gümnaasiumi õpilased.
Lisaks esikolmikule tunnustati silmapaistvaid tegusid eriauhindadega. Auhinnad jagunesid
selliselt:
7-10-aastaste õpilaste sotsiaalse teo kategoorias:
► võitsid I koha Rakvere Gümnaasium 3.a ja 4.a klassi õpilased, kes kaunistasid oma koolimaja esise lilledega projekti „100 lille, 100 sõpra“ käigus;
► said II koha Tapa Gümnaasiumi 4.a klassi õpilased Naistevälja kivikalmete korrastamise eest, mida tehti Pärandivaderite projekti raames;
► sai III koha sai Jõhvi Vene Põhikooli 4.c klassi poiss Dmitri Šaronov,
kes meisterdas oma koduaeda ja ka naabritele linnupeletajad.
Äritegude kategoorias osutus nooremas vanusegrupis parimaks Jõhvi
Vene Põhikooli 4.c klassi õpilane Emili Matjušenko, kes valmistas plastikust
helkureid.
11-15-aastaste õpilaste sotsiaalse teo kategoorias:
► võitis I koha Võru Kreutzwaldi Kooli 7.b klass, kes koostab, harjutab ja
esitab luulekavasid;
► II kohale tuli Rakvere Gümnaasiumi 5. ja 2. klassi õpilaste ühiselt korraldatud loterii Rakvere Haigla lasteosakonna toetuseks;
► III koha said Pärnu Rääma Põhikooli õpilased Ketter Hiiemäe, Rihard
Järvesaar, Remo Raiesmaa, Joonas Leemet, Häli Palmiste ja Karl-Joosep
Raudkivi koguperemänguga „Ettevõtlikud nutimunad“.

Rakvere haiglale
kogutud raha
rõõmustas ka
heategijaid
endid
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Linnupeletaja
järele tekib
nõudlus suvel
Projekt
100lille,
100sõpra

Memo kell sobib
igale seinale
Paula pood pandi
püsti lava peale

Äritegude kategoorias pälvisid keskmises vanuserühmas:
► I koha Valga Põhikooli 9. klassi õpilased Morris Tann, Janely Rein ja
Rasmus Susi oma toodetud meevõidega;
► II koha A. Haava nim Pala Kooli õpilased Urmet Kaur, Rasmus Lille ja
Henri Põld kohalikust puidust valmistatud Memo kelladega;
► III koha TERA Peedu Kooli õpilane Pauliina Luure oma
Paula poega.
► Eriauhinna parima teenuse müügi eest sai Türi
Põhikooli õpilane Kirke Perillus, kes pakub mängujuhtimise teenust.

Meevõidega žürii
suud mesiseks

16-26-aastaste õppurite sotsiaalse teo kategoorias:
► võitis I koha viie gümnaasiumiõpilase – Katarina
Raud, Anastasia Beljajeva, Anna Aron, Silvaliis
Karu ja Greete Kõrvel – projekt vaimse tervise
probleemide teadvustamise teemal Ma ei ole
uhhuu;
► II koha sai Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilaste
Maria Palgi ja Rasmus Valdmani loodud kaardimäng Mälukas, mille teemaks on noortele uimastite
kahjulikkuse teadvustamine;
► III koha said Changemakers Academy ning Erkki Kuber,
Dan Tõnus, Samuel Vard ja Andrei Sadovoi, kes korraldavad
sotsiaalsetele ettevõtetele turundusideede loomise konkursse.
► Finanatsgeeniuse eriauhinna pälvis Kristiina Saaron Valga Gümnaasiumis UNESCO
koolide võrgustiku raames loodud kinoklassi Avasilm sisseseadmise eestvedamise
eest.
► Parima esitluse eriauhinna said Nõo Reaalgümnaasiumi õpilased Danvar Lendre ja
Mattias Laos liikumissarjade korraldamise eest.
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Äritegude kategoorias võitsid vanemas vanuserühmas:
► I koha Tallinna 21. Kooli õpilased Merilin Priilinn-Türk, Triin Mänd, Bert Palts ja Kristjan
Pekk, kes toodavad Best Ice Kalevi kommidega jäätist;
► II koha said Põlva Gümnaasiumi õpilased Hanna Maria Laane, Evar Valentin Pereseld
ja Katrin Piirimaa Meerikunno rabajärvest pärit rabavee toonikuga;
► III koha said internetikeskkonna „Eesti tooted maailma“ loonud Hugo Treffner Gymnasiumi õpilased Brandon Undrus, Siim Kokkota, Maru Arukask, Anette Gertrud Pello ja
Triinu Amboja.
Auhinnad olid hoogu andavad ja arendavad – TalTech Mektory poolt välja pandud ja spetsiaalselt võitjatele disainitud inspiratsoonipäev, ärifestivali sTARTUp Day pääsmed, Ettevõtlusküla koolitused ning noorte hulgas populaarsed tehnikavidinad. Peaauhinna Stigo
elektrirolleri loosis välja Stigo OÜ esindaja Ardo Reinsalu isiklikult.
Züriisse kuulusid Mektory turundus- ja kommunikatsioonijuht Katrin Vaga, Stigo OÜ esindaja Ardo Reinsalu, Eesti Noorsootöökeskuse peaspetsialist Liisi Noode, ERRi reporter Jüri
Muttika ning Edu ja Tegu programmi juht Kristi Ploom.
Üritus päädis loomulikult tordisöömisega ning suud magusad, suunduti õnnelikult koduteele.

Energia
avastuskeskuses

Stigo loosiõnn
naeratas
Rakvere
Gümnaasiumile
Žürii

Muusikat tegi
suurepärane
noortebänd
Muster

13

sisukord

ETTEVÕTLUSÕPPE- JA
ETTEVÕTLIKKUSPROGRAMMIDE
MÕJU-UURING:
ETTEVÕTLIKKUST TULEB
SÜSTEEMSEMALT ARENDADA
GRETE ARRO, ELINA MALLEUS, Tallinna Ülikool
Edu ja Tegu raames viidi läbi uuring selgitamaks ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkusprogrammide mõju ettevõtluspädevuse alapädevustele nagu sotsiaalsed
oskused, motivatsioon, enesejuhtimine. Leiti, et mõju jaoks olulised märksõnad
on süsteemsus ja järjepidevus.
Miks me selle uuringu tegime?
Edu ja Tegu programmi keskne küsimus on olnud, kuidas efektiivsemalt toetada ettevõtlikkust ja ettevõtluspädevust, seda juba üldhariduskoolist alustades. Kuigi üldhariduskoolides
rakendatakse mitmeid erinevaid ettevõtluse ja ettevõtlikkusega seotud programme, ei ole
võrdlevalt nende kasutegurit ettevõtlikkuse erinevate osaoskuste arendamisel uuritud. Üldiselt ei ole mõistlik arendada ja pakkuda välja uusi programme, teadmata, milline on juba
olemasolevate kasutegur ning mis võiks üldse pädevuse kui terviku arendamisel hetkel puudu
olla. Samaaegselt nende küsimuste üle arutlemisega toimus Edu ja Tegu programmi teistes
alategevustes ettevõtlikkuspädevuse/ettevõtluspädevuse mõtestamine selle osaoskuste või
komponentide kaupa. Kuna komplekssete üldpädevuste osaoskuste kaupa mõtestamine on
ilmselt kõige kohasem viis nende uurimiseks ja arendamise võimaluste leidmiseks, oli ka
antud uuringu keskne uurimisküsimus, kuivõrd ettevõtlikkuspädevuse komponendid - eelkõige kognitiivsete protsesside, motivatsiooni/enesejuhtimisega ning sotsiaalsete oskustega
seotud alaoskused - programmides osalevatel õpilastel veidi enam kui poole aasta jooksul
edenevad, võrreldes kontrollgrupi õpilastega, kes programmides ei osale.
Kuidas uurisime ja miks just sel viisil?
Kaasasime uuringusse pea kõik hetkel üldhariduskoolis ettevõtlikkust/ettevõtlusõpet toetavad meetodid või programmid, v.a üks, mis sisaldab väga lühiaegset sekkumist. Uuritavate vanuse piiras ära vajadus õpilasi programmide lõikes võrrelda - ainus vanus, milles
kõigis programmides osalevaid klasse esines, oli 8. klass. Et näha, kas muutus on seotud
programmidega, kaasasime uuritava grupiga võrreldava kontrollgrupi. Teguritest, mida
uurida, keskendusime ajapuuduse tõttu ettevõtluspädevuse mudeli kolmele sektorile ehk
enesejuhtimise, sotsiaalsete oskuste ja väärtusloome ning ettevõtliku tegutsemise alapädevustele, jättes välja ettevõtlusega seotud teadmiste poole, kuivõrd teadmistele
keskendutakse senistes programmidega seotud uuringutes üldi-
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selt rohkem kui pädevuse teistele aspektidele, mille hindamine ja arendamine on saanud
vähem tähelepanu (näiteks on olemas ICEE uuring JA Eesti programmi kontekstis). Uuringu
läbiviimiseks sõlmiti kokkulepped uuringust huvitatud koolidega ning küsiti lapsevanemate
luba ning laste nõusolekut uuringus osalemiseks. Uuritud tegureid (võimekususkumused,
loovusekohased uskumused, vältiv/pingutav käitumine, mõistete areng, probleemilahendus,
sotsiaalsed oskused, eetiline/jätkusuutlik käitumine, üldine vaimne võimekus jm) uuriti kahe
koolitunni jooksul nii enesehinnangulise skaalade, testide kui probleemülesannet sisaldava
testipaketi abil.
Mida leidsime?
Võrreldes erinevates programmides osalenud õpilaste gruppe ning
võrreldes neid ka kontrollgrupiga, ei
ilmnenud üheski uuritud muutujas
statistiliselt olulisi erinevusi enne ja
pärast programmide läbimist. Kuna
võiks oletada, et programmide mõju
ilmnemine võiks sõltuda õpilase
omadustest - näiteks võiks keerukamast ja väljakutsuvamast õpikeskkonnast võita teatud juhtudel kõrgema kognitiivse võimekusega õpilaste
grupp - kontrolliti ka seda hüpoteesi.
Ent statistiliselt olulisi erinevusi ei
ilmnenud ka osasid tegureid eri võimekusegruppide kaupa analüüsides
- seega ei saa antud tulemuste põhjal
väita, et nt võimekamad õpilased
võidavad ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse programmidest enam.

Joonisel: uuringu all
olnud alapädevused

Mida tulemustest järeldame?
Selles uuringus hinnatud muutujad on teadusuuringute põhjal olulised tegurid, mis toetavad
õpilastes enesearengule ja väljakutsete väärtustamisele suunatud õpihoiakut (nt võimekususkumused, vältiv/pingutav käitumine, loovusealane enesetõhusus), mõtlemis- ja sotsiaalseid
oskusi ning võiks oletada, et need koosmõjus moodustavad vundamendi hilisemaks paindlikuks ja jätkusuutlikuks ettevõtlikuks tegutsemiseks. Kuna hinnatud tegurid programmides
osalemise käigus uuritud ajaühiku jooksul ei muutunud (samas on varasematest uuringutest
teada, et nt võimekususkumusi võib mõjutada ka küllalt lühiajaliste sekkumistega), võib oletada, et nende tegurite teadlikku toetamist ei peeta veel programmides nii oluliseks või siis
ei ole nende osaoskuste teadlikku toetamist programmitegevuste sisuga veel siduda jõutud.
Samas viitab senine teaduslik teadmine, et need pädevuse komponendid või aspektid,
mida õpetav isik olulisena ei teadvusta ning mille toetamise viise ei tunne,
ei pruugi õpilastel iseenesest areneda.
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Millele saavad koolid ja haridusprogrammid tähelepanu pööratat?
Ettevõtlikkuse ja ettevõtluspädevuse arendamise kontekstis võiks olla järgmine samm selgemalt teadvustada, millest ikkagi ettevõtlikkuspädevus koosneb ja kuidas paremini märgata aspekte, mis konkreetses koolis kõige enam tuge vajavad. Ettevõtlikkuse toetamiseks
võiks iga asjast huvitatud programm või kool teha pikaajalise enesearenguplaani - näiteks
keskenduda igal aastal ühe olulise aspekti sügavale tundmaõppimisele. Variant on võtta
terve aasta vältel fookusesse üks potentsiaalselt oluline ettevõtlikkust toetav/pärssiv aspekt
– näiteks lugeda, uurida, arutada arenguuskumuste teooriat, selle aluseks olevaid empiirilisi
uurimusi, teooria rakendusi koolis ja ettevõtluses, analüüsida iseenda tegevusi uute teadmiste
valguses, eelkõige arutleda õpilastega sel teemal ning toetada teadmistepõhiselt õpilaste
arenguuskumusi. Järgemööda võiks keskenduda erinevatele pädevuse “ehituskividele”, nt
võtta fookusesse süva-arusaama tekitamise sellest, milline koolikeskkond ja milliselt kujundatud õpiülesanded toetavad keerukate ja halvasti defineeritud probleemide lahendamise
oskusi. Miks mitte võtta ettevõtlusõpet toetades uudishimuliku uuriva detektiivi rolli: kui
lapsed ei ole mõnes olukorras huvitatud, motiveeritud, algatusvõimelised või ei mõtle kohe
kastist välja, siis oleks põnevaim küsimus, “Ohhoo, miks see nii on? Kas ma saan paremini sellest nähtusest aru saada? Mida selle kohta teada on?” Oluline on teadvustada, et
üldpädevuste osaoskused - motivatsioonilised, kognitiivsed või sotsiaalsed - on keerulised
ja võib juhtuda, et nende pealiskaudne arendamine või pelgalt retooriline omaksvõtt võib
teha rohkem kahju kui kasu.
Kokkuvõttes: me oleme nii üldhariduses kui sellega paralleelselt toimivates programmides
kõik arenguprotsessis: esmalt mõistmaks, mis on ettevõtlikkuspädevuse olulisemad osaoskused-teadmised ning kuidas neid monitoorida ja arendada. Edu ja Tegu programm on
selleks pakkunud välja võimaliku mudeli, kuid see ei tähenda, et see on ainuke viis ettevõtluspädevust mõtestada. Toetudes teoreetilisele raamile saaks iga ettevõtlikkuse toetaja teha
enda mõtlemise ja teadmiste (mitte vaid väliste tegevuste ja vahendite) tasandil süva-auditi,
küsides endalt, milliseid motivatsiooni toetavaid või pärssivaid sõnumeid õppeprogramm
saadab, kuivõrd see toetab abstraktsemate nähtuste mõistmist ja keerukate probleemide
ning suhtlusolukordade paindlikku lahendamist ning eetilisi ja jätkusuutlikke otsuseid. Samuti on igal koolil võimalus mõelda selle üle, kuivõrd need teadmised, oskused ja hoiakud
on õpilastes toetatud viisil, mis võimaldab nende püsivaks muutumist ning ülekandumist
uudsetesse olukordadesse.

Tutvu uuringuga
ettevõtlusõppe programmi kodulehel
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KOOLI JA ETTEVÕTTE KOOSTÖÖST
SÜNNIVAD TULEVIKUTEGIJAD
LIISI HANSEN, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, LIINA PISSAREV, Edu ja Tegu
Novembris Pärnus toimunud seminaril kohtusid ettevõtete ja haridusasutuste
esindajad ning jagati kogemuslugusid, mida Eesti koolide ja ettevõtete koostöös
juba tehtud on. Kiirkohtingul ja praktilises töötoas arutasid osalejad koostöövõimaluste üle ja vahetasid kontakte edasiseks koostööks.
Tänases muutuva tööturu olukorras on vajalik, et igal noorel oleks juba varakult kokkupuude
töömaailmaga ja arusaam ettevõtlusest tuleb igas valdkonnas kasuks. Põhikooli lõpetades
võtavad noored vastu esimesi olulisi karjääriotsuseid ning seetõttu tuleks koolis tähelepanu pöörata erinevate ametite tutvustamisele ning õpetatavate ainete seosele päriseluga.
Praktiliste ja elulähedaste teadmiste ning oskuste omandamiseks on kõige parem õppida
neid praktikutelt ehk selleks tuleb koolil teha koostööd tööandjatega.
Koostööks on erinevad võimalused teemanädalast kuni ühise õppeaineni
Koostöövõrgustiku „Ettevõtlikkuse edendamiseks“ ja ettevõtlusõppe programmi „Edu ja Tegu“
kolmandal ettevõtete ja koolide koostööseminaril jagasid oma kogemusi mitmed Pärnumaa
ettevõtjad ning üldharidus- ja kutsekoolide esindajad.
Pärnus toimunud tehnoloogiapäevad olid heaks ja inspireerivaks näiteks tõestamaks, et
ühise eesmärgi nimel on erinevate osapoolte koostöö võimalik. Ürituse raames tutvustati
noortele erinevaid tehnoloogia erialasid läbi arvukate töötubade ja ettevõtete külastuste.
Selle läbiviimiseks olid omavahel jõud ühendanud kohalikud üldhariduskoolid, kutsekool,
ettevõtted, maakondlik arenduskeskus ja linnavalitsus. Osalus üle 280 üldhariduskooli õpilase poolt ületas ootusi. Pärnumaa ettevõtlusest said targemaks nii õpilased kui ka õpetajad.
Kokkuvõttes tõdesid esinejad, et õppimine ja praktika koos ettevõttes peavad olema lastele
piisavalt fun, et nad vaimustuksid, ning sellest lähtutakse ka järgmisi, veebruaris toimuvaid
tehnoloogiapäevi korraldades.
Indrek Alekõrs Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolist ja Matthias Eichhorst Mativesi OÜst tutvustasid edukat koostööd, läbi mille avati kutsekoolis poole aastaga uus automaatiku eriala.
Seda võib pidada edulooks, kus ettevõtjad pöörduvad spetsialistide puudumisel kooli poole
ning üheskoos leitakse sobivad lahendused, mis toovad kasu ka tööturule laiemalt. Koostöö
eeskujuks oli Saksa haridussüsteem, kus õpe ja praktika on väga seotud.
Daisi Lorents Pernova Hariduskeskusest, kohalikud ettevõtjad Tiiu Sommer Lindi Käsitööaidast ja Taivi Künnap Loomisrõõm OÜst jagasid üheskoos projektikogemust, kus
noortele tutvustati ettevõtliku tegutsemise ja ettevõtluse võimalusi läbi turismi ja käsitöö,
mis on Pärnumaa üks võtmetegevusala. Läbi viidud praktilised töötoad ja ülesanded
näitasid õpilastele, et turismivaldkond ja loomeettevõtlus võivad olla või-
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malused, läbi mille end tulevikus teostada ning kohaliku elu arendamisse panustada. Saadi
ettekujutus ettevõtlusest rohujuuretasandilt. Ettevõtjad ise tõdesid, et seisid projekti alguses
silmitsi hirmuga, et mida lastega teha, kuid lõpuks pöördus see hoopis sooviks sarnaseid
töötubasid korrata. Ka õpetajad jõudsid tegevusi kõrvalt vaadates järeldusele, et tavapärased
tegevused nagu näiteks marjadest moosiks saamise protsess ning moosi mahamüümine on
kergelt seostatav ainetundidega. Elulise õppega lihtsustame õpilaste valikuid elus, tõdesid
ettekande tegijad lõpetuseks.
Vändra Gümnaasiumis alustatakse ettevõtlikkuse- ja ettevõtlusõppega juba õige varakult –
1. klassist. Kuidas seda tehakse, rääkisid direktor Marget Privits ja õpetaja Silja Enok, kes
usuvad, et koolis antav hea haridus ning tihe koostöö kohalike ja kaugemate ettevõtjatega
on aidanud kaasa piirkonna tänasele ettevõtlikule vaimule. Vändras toimub õppetöö nii
tundides kui ka õppekäikudel, mille korraldamisse kaasatakse lapsevanemaid, vilistlasi ja
ettevõtjaid. Palju õpitakse läbi tegevuse ning õpilased saavad nii õpilasfirmat teha, laatadel
osaleda kui üritusi korraldada, sealhulgas külalisesinejaid ise valida, et esinejad oleks ikka
need, keda soovitakse ise kõige rohkem näha ja kuulda.
Võta laps tööle kaasa!
Üheks võimaluseks koolide ja ettevõtete koostööks on osalemine kaubanduskoja algatuses
„Tööle kaasa!“. Ettevõttepoolset kogemust oli jagama tulnud Dairi Õun Trimtex Baltic OÜst.
Ettevõttega käis tutvumas 31 töötajate last, kes osalesid ekskursioonil, neljas töötoas ja
vaatlesid vanemate tööd. Lapsed said kätt proovida kvaliteedikontrolli tegemises, toodangu
pakkimises, kangast helkurite meisterdamises ja disainimises. Reaalsuses käivad lapsed
alatasa vanematega tööl kaasas, aga on suur vahe, kas nad viibivad töö juures või tutvuvad
töö sisuga.
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Õpilastele tuleb karjäärivaliku lihtsustamiseks tutvustada asutusi ja erialasid
Seminari teises pooles toimus ettevõtete ja koolide kiirkohting ning sellele järgnes praktiline
töötuba. Ettevõtjad tõid töötoas välja, et suureks probleemiks on töötajate leidmine ning
noorte vähene huvi teatud erialade või valdkondade vastu. Väikese diskussiooni tulemusena
jõuti järeldusele, et kuigi ka kooliajal ei näita lapsed kõigi erialade ja tegevuste vastu huvi
üles, on siiski erinevate erialade tutvustamine võtmetähtsusega, et tulevikus osataks teha
õigemaid valikuid kogemuse põhjal. Seega on väljakutse leida erinevad koostöö meetodid,
arvestades nii kooli kui ettevõtte võimalusi.
Üheks kõige lihtsamaks variandiks peeti 45-minutilisi praktilisi töötubasid koolides, kus ettevõtted oma valdkonda õpilastele tutvustavad. Sellele võivad järgneda juba temaatilisemad,
eriala kui ettevõtluse erinevaid nüansse käsitlevad töötoad ka ettevõttes kohapeal. Kuna
väikeettevõtetel puuduvad tihti selle elluviimiseks vastavad ressursid, siis tasub mõelda
jõudude ühendamisele läbi erialaliitude. Väga oluliseks peeti töötoa või ettevõtte külastuse
ettevalmistust, sest ettevalmistamata ja liiga tõsine töötuba võib tekitada noortes soovitule
vastupidise efekti – seega tuleb lähtuda noorte huvist ning töötuba peab olema nii kasulik
kui veidi lõbusamas ja meeldejäävas võtmes.
Järgmine ettevõtete ja koolide koostööseminar leiab aset juba uuel aastal!
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KOOLITUSED
2019. aasta jaanuaris käivitub 6-kuuline ettevõtlusõppe koolitusprogramm baastasemel üldja kutsehariduse sh rakenduskõrghariduse õpetajatele, kes on valmis võtma majandus- ja
ettevõtlusõpetaja rolli ning looma süsteemse ettevõtlusõppe oma koolis. Programm koosneb
kuuest õppesessioonist, kokku 10 õppepäeva. Sessioonid toimuvad ettevõtluskeskkonnas
ja ettevõtetes ning on seotud huvitavate õppekäikudega. Koolitajateks on Eesti parimad
ettevõtlusõppe õppejõud ja õpetajad, eksperdid ja ettevõtjad. Vaata täpsemat infot siit.
Selle populaarse koolituse kohad täitusid kiiresti, kuid väljajäänutele lohutuseks saab öelda,
et tulevikus on plaanis koolitust korrata.
Juba ettevõtlusõpet läbi viivatele õpetajatele on samuti koostamisel sarnane, moodulitest
koosnev koolitusprogramm, et toetada ettevõtlusõppe süsteemsemat rakendamist koolis.
Lisaks on kavas ka õppijate pädevuste arendamist toetavad erinevad koolitused ning ettevõtete ja koolide koostööseminarid.

2019. aasta kevadsemestri koolituskalender avaldatakse Edu ja Tegu kodulehel
ning Facebooki kontol uue aasta alguses.
Püsige lainel!
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Lähemalt programmist:
ettevõtlusõpe.ee
hm.ee/ettevotlusope
facebook.com/ettevotlusope
YouTube
Ettevõtlusõppe materjalid
Ettevõtlusõppe uudiskirjad

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

Fotode autor: Kalev Lilleorg
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