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EESSÕNA
Kes meist ikka nii väga uskus, et oleme täna sellises reaalsuses, aga see tuli. Nii, nagu oleme
juba päris pikalt rääkinud noorte 21.sajandi pädevuste arendamisest, sest ühel hetkel on reaalsus kohal ja võidavad need, kes on juba algust teinud. Loomulikult on hetkel paremas seisus
lapsed, kes on õpetatud ujuma, vajadusel kasutama selleks abivahendeid kui väga pikalt veel ei
suuda. Lapsed, kelle arenguuskumusega on tegeletud, keda on õpetatud probleeme lahendama
ja kelle väärtus ja hoiak on ettevõtlikkus, saavad täna paremini hakkama.
Sa kaunikene, ennastjuhtiv võimestatud õppija ja õpetaja, Sinu eksam ja võimalus end proovile
panna on saabunud! Kogeda, mida tähendab tõeline autonoomne motivatsioon ja probleemõpe.
Enam pole tarvis ettekujutlust, kõik on ülimalt tõetruu ja praktiline. Nüüd katsutakse läbi meie
paljude arenguuskumused päriselt. Loen korduvaid vanemate murelikke postitusi oma lastest,
kes kohe kindlasti ei saa üksi õppimisega hakkama ja on vaja pidevat juhendamist ja kaasamist.
Nüüd on see koht, kus saab reaalselt selle teemaga tegelema hakata.
Kujunenud olukord annab uue mõõtme ja värskuse loovusele, probleemilahendusoskusele,
planeerimisoskusele, ettevõtlikkusele, koostööoskusele. Seda on eriti ilus näha, vaadates, kui
kiiresti levivad ja tekivad erinevad aine ja probleemipõhised Facebooki grupid ning kui asjalikku
infot seal vahetatakse ja jagatakse. Usun meie õpetajatesse ja õpilastesse ning sellesse, et see
kriis viib nii mõneski mõttes hariduse uuele tasemele ja loodan kogu südamest, et tekkinud
uued praktikad jäävadki kasutusse.
See on parim aeg mustrite murdmiseks! Need mustrid, mis hariduses on püsinud sajandeid ja
mis on takistanud meid uuele tasandile jõudmast. Mustrid, mis on murtud meie eest. Loodan
vaid, et kui me kõik kohtume taas klassiruumis, on meis piisavalt tarkust, et mitte jätkata kõige
„traditsioonilisega“ ja istuda taas kuklavaatega klassiruumis, lugeda õpikust tekste, vastata
teksti lõpus 5le küsimusele ja lahendada paar harjutust töövihikust. Kõigele on oma aeg ja koht
ja vajadus. Loodan vaid, et me jätkame senisest jõudsamalt, teadlikumalt ning tahtlikumalt pädevuste kujundamisega sh ettevõtluspädevusega, tegeleme selle ennastjuhtiva võimestatud
õppijaga, kes läheb iga järgmisesse „UUDE“ tugevamana ja teadlikumana kui enne.
Hariduses on praegune olukord tohutu tervenemine ja metsik edasiminek, mustrite lõhkumine ja
teadmistele täiesti uue vaatenurga andmine. Hariduses ei ole kriisi, vaid on tohutu potentsiaali
vallandumine. See, mis oli varjatud ja varuna olemasolev, on saanud võimaluse ja ideaalse
olukorra tõusta esile ja teha tohutu spurt!
Ka käesolevas Uudiskirjas on pädevustest rohkem juttu.

ERIKA VEIDE
Sihtasutus Innove/ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ettevõtlusõppe koordinaator
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SOOVITUSED ETTEVÕTLUSÕPPE
DISTANTSÕPPEKS
Seoses tekkinud olukorraga riigis pakume välja mõtted, mida teha e-õppel
olevate õpilastega ettevõtlusõppe raames.
1. HITSA moodles on nii põhikooli kui ka gümnaasiumi ettevõtlusõppe kursuste all erinevaid
töölehti ja materjale, kuid eelkõige võiksite alustada ettevõtjate videotest, mida on 20. Iga
videod vaadates saavad õpilased täita individuaalselt temaatiliste küsimustega töölehte,
sellega on 20 tundi sisustatud. Lingid videotele leiab Edu ja Tegu kodulehelt
2. Edu ja Tegu ettevõtluspädevuste mudelil on 14 alapädevust, õpilased võivad iga alapädevuse juurde kirjutada, kuidas just see pädevus aitab hakkama saada tekkinud situatsioonis. Läheneda võib lapsevanema, õpilase, riigijuhi, ärimehe, meditsiinitöötaja jne
vaatenurgast. Pädevus ja metoodika on leitavad Innove ning Edu ja Tegu kodulehtedel.
3. Kutsuge lapsi leidma lahendusi peale kriisi tekkivatele majandusküsimustele: ettevõtete
saamata jäänud tulu, tootmise seiskumine, palkade vähenemine ka pere eelarves jne.
4. Ettevõtlusõppe õpik kutsekoolidele on kättesaadav nii Opiq kui E-koolikoti keskkonnast.
See sobib hästi ka gümnaasiumiõpilastele ning hindamisülesandeid saavad kõik ise
kodus lahendada. Suurepärane võimalus on siduda õpiku ülesanded ka kriisiolukorraga.
Olge loovad ja tuleme sellest kriisist läbi tugevamana kui sinna minnes!

Liitu ettevõtlusõpetajate Facebooki grupiga!
Ühised mured ja rõõmud liidavad! Värskelt loodud Facebooki gruppi Ettevõtlusõpetajad on oodatud kõik ettevõtlus- ja karjääriõpetajad, kes soovivad jagada
oma väljakutseid ja rõõme ning aeg-ajalt saada ka teistelt ideid ja soovitusi.
Grupist maksimaalse kasu saamine eeldab aktiivset küsimist ja vastamist ning
oma murede ja parimate praktikate jagamist, millest kõik ühiselt õppida saame.
LIITU GRUPIGA SIIN

Muudame õppe eluliseks ning huvitavaks!
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ALUSTAVA ETTEVÕTLUSÕPETAJA BLOGI
TUULIKE MÖLDER, Osula põhikool
Eesti Vabariigi sünnipäeval on meie koolis tavaks saanud kutsuda „Tagasi
Kooli” huvitavaid inimesi, kes räägivad oma arenguteest või õpetavad
midagi uut ja teistsugust. Meie õpetajatega jagame omavahel kogemusi.
Mõtlesin minagi kolleegidega arutleda ettevõtluspädevuste teemal.
Erinevatel põhjustel jäi see ära, mis annab hea põhjuse arutada neid
teemasid siin ja praegu.
Mulle meeldib aeg-ajalt silmitseda ettevõtluspädevuste mudelit. Enamasti viib see mind mõttele, et kas on midagi uut siin päikese all. Võtsin
huvi pärast lahti põhikooli riikliku õppekava… noh, minu arust võiks seda
samamoodi nimetada tänapäeva kooli õpikäsitluse mudeliks.
Kool on ka ju väike ühiskonna mudel. Võib-olla ühe maakooli kontekstis paistab see paremini
silma. Või on mul õnn töötada ühes väga lahedas koolis? Kogukonnas? See on süsteem, kus
igaüks on tähtis, hoolitakse üksteisest ja toetatakse. Vabariigi sünnipäeva puhul toimus tore
salongipidu, mille korraldamisel lõid seljad kokku kool, kohalik külaselts, isetegevusringid,
kaitseliitlased, ettevõtjad… Rõõm oli tõdeda, et igale poole jagus minu toredaid kolleege, lastevanematest rääkimata.
Ettevõtlik tegutsemine väärtuste loomisel on meil tavaks. Küsite nüüd, et mis puutub see siin
ettevõtlusõppesse? Ikka eeskuju, infovahetus, suhtlemisoskused, ärivõimaluste avastamine,
loovuse arendamine…
Selsamal peoõhtul kukkus Euroopa statistikavõistluse II vooru töö esitamise tähtaeg. Vormistasime tööd niimoodi, et mina käisin aeg-ajalt arvutis uurimas, mida noored on kokku kirjutanud,
kommenteerisin ja parandasin, siis nabisin kinni ühe kolleegi, kelle sundisin tööd üle vaatama
ning tegime koos parandusi. Natukese aja pärast sai jälle matemaatikaõpetaja ette võetud…
Töö sai esitatud, pidu peetud. Sealjuures sõlmitud kokkulepped
ettevõtlusõppe tundidesse finantskirjaoskust õpetama tulemiseks endiselt valla raamatupidajalt ning tunnustatud
IT-spetsialistilt, avamaks noortele tagamaid, mis see
IT-alane töö üldse on.
Tagasi mudeli juurde. On päevi, kus ma mõtlen,
et klassikalist aineõpetamist enam koolis polegi. On jäänud vaid sotsiaalsete olukordade
lahendamine. Esimese klassi õpetajana
tuleb pidevalt lahendada konflikte, õpetada
emotsioonidega toime tulema (sh iseenda
omadega), väga palju julgustada-toetada.
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Kooliaasta algul pole õpimotivatsiooniga enamasti probleeme, kõik jääb justkui iseenesest
külge. Kuid samas peab saama aru, et koolis käimine on kohustus ning õppima, kuidas selles
uues keskkonnas edukalt toime tulla. See eeldab oma aja planeerimist, alustatu lõpule viimist.
Mäletan oma kooliajast, kui huvitavaid asju tegid vanemate klasside õpilased ning ootasin pikisilmi aega, kui meie ükskord kõigest sellest osa saame. Meie koolil on kombeks esmaspäevastel
ülekoolilistel kogunemistel tunnustada neid, kes millegagi on hästi toime tulnud. Rõõm on jagada
uusi õpilasalgatusi, mis üha suuremat populaarsust koguvad. Veebruaris eelnes sõbrapäevale
ülekooliline Playback Show, mida võis vaatama tulla ka väljastpoolt. Esimene klass sai publiku lemmikuks „Koristajatädi töölauluga”. Siinkohal ei saa muidu, kui kirjeldan selleni jõudmist.
Idee loo valikuks tuli sellest, et jõulupeo paiku sattus minu kätte mitu kotitäit vanu kostüüme,
kust leidsin viis toredat kirjut kitlit. Meil oli vaja neid 18, aga lahendus leidus sellelegi- poiste
tööõpetuse kitlid. Ämbrid lunisin kooli köögist, mis sellest, et plastmassist. Luuad aga tegime
päris ise. Pikapäevarühmas läksime õue kaseoksi korjama ning 18 luuakest sai valmis ühtki
senti kulutamata, varred samuti. Pange tähele - kevadpühadeks lähevad need luuad veel õide.
Proove saime teha samuti pikapäevarühmas, laulu harjutati muusikatunnis ning abi oli ka liikumisõpetaja teravast pilgust. Uhked ja abivalmis lapsevanemad veel pealekauba.
Playback Show õhtu kujunes nii meeleolukaks, et tundus, et koolidiskod võivad peagi tagasi tulla.
Peale koolivaheaega korraldas 6. klass asjade vahetuse nädala. Tuli tuua oma ülearune asi
kooli ning keegi võis siit leida midagi vajalikku endale. Tore algatus ning toimis küll!
Märtsi alguses jõudsid algklassid Ettevõtluskülla. Selle projekti läbiviimiseks pani õla alla Osula
külaselts LEADER-programmiga. Sügisel käisid seal vanemad klassid, nüüd väiksemad. Jälgisin suurte ja väikeste tegutsemise vahet, minu sümpaatia kaldus 1. klassi kasuks. Teemaks oli
pereettevõte. Väga huvitav oli jälgida arusaamise tekkimist sellest, et perefirma rahakott pole
päris sama, mis pere rahakott ja kuidas see raha sinna tekib.
1. klassiga püüame praegu aru saada ka tegelikust 1 euro
väärtusest. Reedeti külastame üheskoos kohalikku
kauplust. Oleme vanematega kokku leppinud, et
lapse taskuraha võiks olla umbes 1 euro ja ta
peab poes välja nuputama, mida selle eest
osta saab.
3.-4. klass külastas SPARK Markerlabi
ja sai osa toote valmistamise protsessist.
Kõik valmistasid endale katapuldi.
Väga tore ettevõtmine oli veel 8. klassi
õpilaste Kaili Terve ja Evelina Nagibina
loovtöö raames läbi viidud Nutiolümpia.
Töö eesmärgiks oli tuua õpilased koolipingist õue aktiivselt liikuma ning ühendada
nutiseadmed sportliku tegevusega. Meie
koolis üsna tavaline, et võistkonnad moodustatakse nii,
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et jaotatakse võrdselt eri klasside õpilased erinevatesse võistkondadesse. Nii on kooli kõigil
õpilastel võimalus tutvuda ning suurematel võtta vastutust nooremate eest. Alati on väga vahva
vaadata, kuidas selline meeskonnatöö toimib.
No ja nüüd on meil kõigil käsil uus ja põnev väljakutse - ülekooliline koduõpe!
Esimesed mõtted, mis ettevõtlus-koduõppega pähe lõid, olid, et nüüd on paras aeg tegeleda
pere eelarvega. Aga et sellel ajal väga igav ei hakkaks, siis on Tagasi Kooli pakkunud väga toredaid tunde nagu “Mis on palk?”, “Kuhu kulub riigi raha?” jm. Ja eriti põnev oleks mingisuguse
lauamängu väljamõtlemine...
Esimese klassiga on väga tore olnud. Terve esimese nädala õppisime vanematega koos ühisplatvorme kasutama. Vanemad ja lapsed on avanenud minu ees hoopis uutest tahkudest. Ilmselt
praeguses koduõppes ongi kõige raskem esimese klassi õpilaste vanematel.
Minu esimene proov õppevideot teha läks puhta luhta, aga nalja sai ka.
VAATA VIDEOT SIIN

ETTEVÕTLUSPÄDEVUSED –
VARJATUD, KUID OOTAVAD
AVALDUMIST
Seoses üleriigilise e-õppega avastavad nii mõnedki õpetajad ja lapsevanemad oma
lastes ja õpilastes varem varjatuks jäänud külgi – tavapärasest rohkem ilmnevad
uues olukorras ettevõtluspädevused nagu autonoomne motivatsioon, probleemilahendus- ja planeerimisoskus, arenguuskumus, enesejuhtimise võimekus.
Kriis näitab meile peeglit. Uurisime õpetajatelt, mis seis nende ettevõtluspädevustega õieti on – millised omadused on noortel rohkem arenenud, millega tuleb
tööd teha ning kuidas saab koolitundides pädevusi arendada. Oma kogemust
jagavad põhikooli ja täiskasvanute õpetajad. Vastustest on näha, et pädevuste
arendamisel on noore inimese kujunemisperioodi etappidel ülisuur mõju.

Erika Tafenau, Tallinna Rahumäe Põhikool
Olen koolis õpetaja olnud juba viis aastat ning iga päev näen, kui julged ja loovad
õpilased on. Pean oluliseks õpilaste valmisolekut õppida enda ja teiste vigadest.
Paljudes minu tundides töötavad õpilased rühmades, kus nad mõtlevad kaasa, kuulavad üksteist ja langetavad otsuseid
meeskonna siseselt.
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Oskus lahendada sotsiaalseid olukordi tugineb ettevõtluspädevuse mudeli järgi suhtlemis- ja
koostööoskustele ning algatusvõimele ja kaasamisoskustele, mis on minu arvates õpilastel väga
heal tasemel. Mõnikord on väga huvitav näha, kui pisikest õpetajapoolset suunamist on tarvis,
et õpilane saaks oma ideedele hoo sisse.
Praeguses olukorras, kus koolid on läinud üle e-õppele, on oluline arendada enesejuhtimisega
seotud pädevusi nagu näiteks enesearendamine ning emotsioonidega toimetulek. Usun, et
paljudele õpilastele on paras proovikivi leida endas motivatsioon iseenda arendamiseks distantsõppe ajal. Tõmmates paralleeli ettevõtluspädevuse mudeli
ja õpilaste vahel, siis olen märganud, et näiteks keskkonna teadPraeguses olukorras,
likkust kiputakse võtma justkui klassiruumi seinte vahele jäävat
kus koolid on läinud
teadmist, aga ei võeta seda oskust kaasa väljaspool kooli. Kuigi
üle e-õppele, on
keskkonnateadlikkus on tõusnud, siis kindlasti on selles valdkonoluline arendada
nas arenguruumi ka õpilaste seas. Näen, et see olukord paraneb
enesejuhtimisega
aasta-aastalt.
seotud pädevusi

nagu näiteks
Ettevõtlikkuse kujunemist toetavad igasugused kaasavad tegeenesearendamine
vused, näiteks rollimängud, rühmategevused, ajurünnakud ning
ning emotsioonidega
erinevate situatsioonide analüüsid. Nende tegevustega tuleks
toimetulek.
alustada juba algklassidest, näiteks mina osalen oma õpilastega
juba mitmendat aastat taimekasvatuse projektides, kus klassiruumis kasvatame seemnest köögivilju. Leian, et see on väga hea projekt, mis arendab õpilasi
mitmes erinevas suunas.

Selles õppeaastast on mul võimalik juhendada Tallinna Rahumäe Põhikooli ettevõtlusõppe huviringi. Tutvume ettevõtjatega ning käime ettevõtetel külas, osaleme töövarjupäeval töövarjudena
ning räägime ettevõtlusest ka teoreetilises vormis. Kõik rühmad, kes osalevad ettevõtlusõppe
huviringis, saavad proovida ise kätt ettevõtluses minifirma näol, sellega kaasneb ka suur vastutus ja kohusetunne. Tore on näha, et tänapäeva noored julgevad väljakutseid vastu võtta ning
oma vigadest õppida. Idee peab tulema õpilaselt, aga õpetaja ja lapsevanema roll on suunata
õpilast õigele teele. Kui seda toetust ei tule, siis usun, et motivatsioon ei püsi õpilasel kaua.

Kristi Luik, Rapla Täiskasvanute Gümnaasium
Meie gümnaasiumi õpilased on täna vanuses 16-52, seega äärmiselt huvitav ja
väljakutseid pakkuv seltskond oma erineva elukogemuse, väärtuste ja hoiakutega.
Meie eesmärk on kindlasti ettevõtlik tegutsemine ja selle arendamine läbi kõigi
õppeainete ning siis juba on igal inimesel valikuvõimalus, kas soovib ka ettevõtjaks
hakata. Ettevõtluspädevuste mudeli rakendamine on individuaalne, püüame igale
õppurile pakkuda tema õpiteed. Eelnev loeb meie koolis palju ja sealt tuleb kaasa ka
kõik toetamist vajav.
Palju on tegutsemist selles suunas, et õpilane julgeks üldse kastist välja mõelda ning ise midagi
algatada, sest pidevalt on ootus, et keegi teeb sinu eest asjad ära või annab valmismudelid.
Samuti on pidev kartus eksimise suhtes - ei väärtustata seda, et eksimine on loomulik
ja selle põhjal toimub ju õppimine. Rasked on ka koostöö ja suhtlemine,
sest meil on palju HEV tausta ja suhtlemisprobleemidega
õppijaid. Muidugi on suur töö motivatsiooniga -
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Palju on tegutsemist
selles suunas, et
õpilane julgeks üldse
kastist välja mõelda
ning ise midagi
algatada, sest pidevalt
on ootus, et keegi teeb
sinu eest asjad ära või
annab valmismudelid.

kust seda leida ja kuidas seda hoida ja nii kõigis õppeainetes.
Kindlasti on nõrk koht probleemilahendus, et oleks julgust ise
mõelda ja tegutseda, leida lahendusi, teha teadlikke valikuid ja
võtta siis ka vastutus. Kipub ikka nii olema, et sellest vastutusest
soovitakse hoiduda. Ka finantskirjaoskus vajab arendamist.

Mina olen meie koolis karjääriõpetusega tegelenud aastast 2011,
ettevõtlus- ja karjääriõpe ning nende pädevusmudelid on vägagi
omavahel põimunud ja aastast 2019 on mul kursus KAET, kus
on ühendatud ettevõtlus ja karjäär. Planeerin tegevusi konkreetsetest õppijatest ning nende vajadustest lähtuvalt. Pädevuste
arendamisel on oluline kooli juhtkonna suhtumine ja tugi, järjepidevus ja süsteemsus, võrgustik,
mida tuleb muidugi ise luua. Lõiming kõigi õppeainete puhul ja olenemata kooliastmest on äärmiselt tähtis, õpetajad peavad omavahel suhtlema ning tegema kokkuleppeid, sest tihti saab
ühe õppeaine kodutööga tehtud ka mõni teinegi kodutöö. Ettevõtlik tegutsemine on võimalik
absoluutselt igas õppeaines, isegi matemaatikas, kuid tihti lähevad just reaalainetes reaalsus
ja praktilisus kahjuks õpilastest mööda.
Kõiki pädevusi toetab reaalse elu toomine õppetöösse, seletused, miks ma midagi teen ja kus
seda vaja on ning eriti hea, kui iseenda või kaasõpilaste näidetega. Vahel soovitakse koos kaaslasega või suuremas grupis asju arutada. Õppekäigud on väga oodatud ning alati arvestan ka
õpilaste soovidega, kuhu ettevõttesse või asutusse soovitakse minna. Selleks on hea kaasata
võrgustiku inimesi ja kogukonda, vilistlasi ja ka praegu koolis õppivaid inimesi. Nende edulood
ja ka ebaõnnestumised on äärmiselt vajalikud ja motiveerivad, sest kõik inimesed kukuvad,
ei ole nii, et kõver ainult tõuseb. Kui nähakse, et teised on ka sellised nagu mina, vahel ei ole
motivatsiooni või ei tule kohe kõik välja, siis see seob inimesi ja põlvkondi. Ühe õppekäiguga
saab väga lihtsalt täita kõiki pädevusi ja õpilane saab punkti või hinde mitmes õppeaines.
Asukoht Raplas seab muidugi piire, aga selleks peab ka õpetaja mugavustsoonist välja tulema
ning olema loov ja ettevõtlik. Mul on aastatepikkune tihe koostöö ettevõtetega, kes pakuvad
õpilastele vabu töökohti, ka hooajaliselt. Ettevõtlust saab ja peabki siduma kõigi teiste valdkondadega. Töötoad, kas koolis kohapeal või väljaspool on väga harivad ja õpetlikud, samuti kõik
suhtlemis- ja situatsioonimängud. Mina kasutan väga palju töötukassa, maksuameti jt asutuste
pakutavaid võimalusi. E-koolitunnid on hea vaheldus ja võimalus ainetundidele.

Edu ja Tegu/ SA Innove üldhariduse ettevõtlusõppe koordinaator Erika Veide
Mis on siis hariduses kõige tähtsam? Kas selline asi on olemas?
Pakun välja matemaatika. Mõelda selliselt, et kõige keskmes on arvud ja numbrid,
alustuseks meie kromosoomide arv, ühendused neuronite vahel, söödud kalorite
hulk, manustatud ravimite või vitamiinide kogus, magatud tundide arv, südamelöögid
minutis, elatud aastate arv jne.
Või siis asetan kesksele kohale psühholoogia ja ütlen, et kogu alateadvus, aistingud, taju,
emotsioonid, kujunev minapilt ja kõik meie otsused ja soovid, tahtmised ja motivatsioon
on kõige keskmes ja kõik, mis me teeme, lähtub ja mõtestub vaid läbi
psühholoogia ning see peaks olema keskmes.
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Mina võiks ju tahta seada keskkohale ka ettevõtlusõppe ja ettevõtluspädevuse ning mõelda, et
kui mul on nii füüsilised kui ka vaimsed võimed ning eeldused olemas, kuid ümbritsev keskkond
ei ole aidanud mul kujundada pädevusi, mis võimaldaks mul olla ettevõtlik, siis mu elu kvaliteet
ei saa tulla kõigele vaatamata eriti kõrge.
Mõistame, et oleme komplekssed ja vajame mitmekülgset lähenemist ning haridust. Igale asjale
on oma aeg ja koht. Mind kõnetab aga hoopis mõtestatus. Me teeme õpetajatena palju asju,
räägime palju, õpetame palju, loeme palju, kirjutame palju ja vaatame veel rohkem ning kaasame
oma õpilasi ja suuname neid sellesse protsessi, aga miks?
Kas sa oled tutvunud ettevõtluspädevuse mudeliga? Mudel, mis koosneb 14st alapädevusest
ja mis on teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mille kaudu ühes inimlapses võiks areneda
ettevõtluspädevus. Jah, sõnu ettevõtlus ja ettevõtlikkus võime kuulda üha enam meie ümber,
kuuleme ja loeme arvamuslugusid ning vast isegi teame ja mõistame, et tegemist on ühe 21.sajandi võtmepädevusega ja ju ta meie tehnoloogiliselt tormilises muutuvas ja arenevas maailma
üks tähtis asi ole. Aga kumb siis, kas teadmised ja oskused ettevõtlusest või siis hoiak ja väärtus olla ettevõtlik? Ühe valdkonna
Aga just sellesse ma
pädevus ongi teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum. Ei piisa
ei usu, et hea pädevus,
vaid teadmistest ega oskustest ja ka mitte pelgast hoiakust ilma
mis iganes alal,
teadmiste ja oskusteta, pädevus on samuti kompleksne, ta on
sünniks juhuslikult ja
ka millegi kogum nagu meie, inimlapsed.
ilma teadliku ja tahtliku
ning süsteemse
Kuidas toimub koolides üldpädevuste arendamine, kuidas sina
arendamiseta.
seda teed? Kas keskendud ühel aastal ühele ja järgmisel aastal
teisele, või iga päev ja erinevates tundides toimub erinevate
pädevuste arendamine?
Kas oled püüdnud arendada ka ettevõtluspädevust oma ainetundides? Usun, et kui mitte teadlikult
ja tahtlikult, siis kogemata ikka oled. Aga just sellesse ma ei usu, et hea pädevus, mis iganes
alal, sünniks juhuslikult ja ilma teadliku ja tahtliku ning süsteemse arendamiseta. Ma loetlen siia
kõik ettevõtluspädevuse alapädevused: arenguuskumus, autonoomne motivatsioon, emotsioonidega toimetulek, metatunnetus, algatamine, suhtlemine, koostöö, eetilisus ja jätkusuutlikkus,
planeerimine, probleemilahendus, loovus, finantskirjaoskus, ärivõimaluste avastamine ning
keskkonna mõistmine. Nende alapädevuste teadliku, tahtliku ning mitmekülgse ja süsteemse
arendamise toel areneb õppijas ettevõtluspädevus. Kindlasti on paljud alapädevused lõimingus
ja lausa kattuvad teiste alade pädevustega ja nii see peabki olema. Kui sa nüüd neid lugesid, siis
kindlasti mõtlesid, et loomulikult ma olen arendanud lastes neid pädevusi oma tegevuste kaudu.
Mäletan oma kooliasjast ja jälgides nüüd juba oma lapsi, kui tähtis on pidev teadmine, miks
ma midagi teen ja õpin, ning kus ma seda kasutan ja milleks vajan. Mõtestatus on nii suur osa
autonoomsest motivatsioonist, sellel on tohutu jõud. Lisaks sellele, et me vajame infot ja mõtet
kõige suhtes, mida me õpime, annab see suurepärase võimaluse enda kohta rohkem teada
saada ja kujundada pilt endast.
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Grete Arro, Tallinna Ülikooli teadur, ettevõtluspädevusmudeli üks väljatöötaja:
Oli rõõm lugeda kahte erinevat õpetajapoolset peegeldust. Tahaks öelda, nagu teksti
alguseski, et õppija on oma keskkonna peegel. Ja sageli peegeldab ta varasemate
õpikeskkondade hädasid, seejuures pannes tänasele õpetajale üleelusuuruse koorma – jälgida veel eriti teraselt, kuidas toetada „õpijulguse defitsiidiga“ õpilasi. Kui
õppija väldib vigu ja vastutust, siis seepärast, et vanemad ja senised õpetajad ehk
pole aidanud tal vigu mõistlikult mõtestada (arengu põhimootor) ega pakkunud temast
endast lähtuvaid valikuid (ei saa ju vastutada ülesande eest, mille andis ja mille mõtet teab keegi
teine! See teine, kes ülesande välja mõtles, vastutagu. Ja nii ongi ju õige). Kui õppija ei oska
probleeme lahendada, siis ei ole ta saanud probleemilahendusoskuste alaetappe teadvustada,
meelde jätta, harjutada. Probleeme õpib lahendama probleeme
lahendades ja kõige odavam on teha seda õppimise ajal, mitte
Pädevused ei hakka
päris elus. Seda rida võiks jätkata, sest ettevõtluspädevuse alameile õhust külge
(nagu viirus) ega
pädevused on kõik keerukad psühholoogilised nähtused, mida
kasva ka sisse head
ei tasu enda jaoks lihtsaks ja omaenda teadmiste kujuliseks
eeskuju jälgides
mõtelda, vaid pigem ikka uurida, kuidas neid teadusuuringutes
(nt klaverimängu
mõtestatud ning mida nende kohta leitud on. Kõigi alapädevuste
kuulamine ei tee
kohta on aina enam ja enam sisukaid materjale, mis aitavad
heaks pianistiks), vaid
õpetajat mõista, et pädevused ei hakka meile õhust külge (nagu
arenevad juhul, kui
viirus) ega kasva ka sisse head eeskuju jälgides (nt klaverimängu
inimene ise korduvalt
kuulamine ei tee heaks pianistiks), vaid arenevad juhul, kui inija korduvalt lubab oma
mene ise korduvalt ja korduvalt lubab oma mõtlemisprotsessidel
mõtlemisprotsessidel
vastava oskuse mõttes aktiivsed olla ja ise sobivaid lahenduste
vastava oskuse mõttes
või teadmiste mustreid ehitada – ehk siis ise. Ehk siis arenegu
aktiivsed olla ja ise
ise? Ei, selleks et kõik need alaprotsessid saaksid areneda, on
sobivaid lahenduste
vaja õpetaja, toetavat, struktureerivat ja nendest alapädevustest
või teadmiste mustreid
teadlikku tuge. Justkui ilus jutt? Seda ka. Aga ometi tugineb
ehitada – ehk siis ise.
viidatud teaduslik teadmine just empiirilistel uuringutel, st päris
elus kinnitust leidnul.

Ettevõtlikkus kui kahe teraga mõõk
Kahtlemata on rõõm, et ettevõtluspädevuste mudel on leidnud sügavuti mõtestamist, kuid sel teel
ei olda veel kahtlemata kaugeltki finišis. Mis oleks järgmine, tulevikusamm? Ma arvan, et mõelda
nii, et algatusvõime ja ettevõtlikkuse kõrval on meil vaja arendada endas ka pidurdamisoskust.
Mitte keegi ei ostaks endale autot, millel on ainult gaasipedaal. Jätkusuutlikult ettevõtlik inimene
peaks mõtlema, kas igat algatust üldse on vaja võimestada, kas ettevõtlikkus on vahend või
eesmärk iseeneses? Võrdlusena – majanduskasv on muutunud juba ammu vahendist eesmärgiks ja keegi ei kergita sellise jaburuse peale kulmugi. Kui me räägime ettevõtlikkuspädevuse
nn kõrgematest mõtlemisoskustest: näiteks planeerimine ja probleemilahendus – siis nende
olemuslik komponent on „stop and think“ – tõuse metatasandile ja vaata suurt pilti, vaata, mis
punktis sa teekaardil oled või ajad hoopis iseenda saba taga, ning oma tegevuse ümbritsevas
kontekstis mõistmiseks on abi ka konteksti mõista aitavatest teadmistest.
Viisime Edu ja Tegu partnerite ettevõtlusõppe programmide võrdlusuuringu käigus
läbi lastele mahuka probleemilahendusülesande. Selle üks üllatavaid
järeldusi oli, et lapsed kukuvad vurinal lahendama
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probleeme, mida ei ole. Ehk siis probleemilahenduse esimene samm – probleemi määratlemine – oli kõige nõrgem samm (ja eks ta ole ka kõige raskem). See võiks panna meid mõtlema
– äkki me peaks mõtlemist ja tegutsema sööstmise pidurdamist väärtustama sama palju kui
tegutsemist ennast? Ettevõtlikkuse ja kasumisoovi toel oleme ju tänaseks jõudnud seisu, kus
inimliigile sobivad elamistingimused kaovad peagi ära – me oleme väärtustanud kasumit enam
kui kaastunnet, toimivaid kogukondi või maailma füüsilis-bioloogilis-geoloogilisest olemusest
arusaamist, seejuures on ettevõtlik tegutsemine ja kasumile orienteeritus olnud tähtsam loodusteadustest arusaamine, mis ütlevad, et samal viisil majandades sõidame põrguteed. Kasumisoov
on viinud planeedi mullastikukriisi, veesüsteemide kriisi, elurikkuse kriisi ja kliimakriisi, millest
peaaegu enam pääsu ei ole ja mille peatsete mõjude kõrval on koroonaviirus vaid koogitükk.
Võib-olla oleks eelneva kahesaja-kolmesaja aasta ettevõtjatel ja nende sõpradel olnud kasu
sellest, kui nad oleksid juurelnud, mis probleemi nad tegelikult lahendavad? Kui nad oleksid
lineaarse, „ressursist kasumiks“ mõtteviisi kõrval osanud maailma kompleksselt vaadelda? Ehk
siis ettevõtlikkus, mis ei väärtusta sügavaid teadmisi maailmast ja teistest olenditest ning ei võta
neid ettevõtlikkust arendades arvesse, on olnud varem, aga eriti täna, sügavalt ebaeetiline ning
endale jalga tulistav. Siit küsimus – kas me ainult võtame ette? Või ka tõmbame tagasi? Kas
ettevõtlikkus on asi iseeneses või muu maailma osa?
Tallinna Ülikooli teadurite soovitused pädevuste arendamiseks

KUTSEÕPPURID LIHVISID
ETTEVÕTLUSOSKUSEID
Eesti esimese kutseõppurite ettevõtlusoskuste võistluse esikolmiku edule aitasid
kindlasti kaasa julgus, valmisolek katsetada ja vahel pisut ka eksida ning lisaks
varasem kogemus praktilise ettevõtlusõppega. Ettevõtlikkuse pisiku levitamise
eest ollakse tänulikud ettevõtlusõpetajatele ja õpilasfirma juhendajatele.
Läbivateks 21. sajandi noorte probleemideks, millele viie kutsekooli 14 võistkonda veebruarikuu
alguses toimunud Edu ja Tegu/SA Innove korraldatud võistlustel lahendusi otsisid, kujunesid
nutisõltuvus, stress ja vaba aja veetmise viisid. Lahenduseks pakuti erinevaid rakendusi ja
üritusi. Nii osalejad, õpetajad kui žürii liikmed olid ühel meelel selles, et ettevõtlusteadmised on
sisuliselt nagu inimõigus – kõigile vajalik, ükskõik, kummal pool lauda töövestlusel istutakse.
Kolmanda koha omanikud Pärnu kutsehariduskeskusest, Maarja Tammann ja Kristiina Kingo
on tugevalt seda meelt, et ettevõtlusteadmised ei ole ainult ettevõtjatele ja iga hea töötaja peab
endale suurema süsteemi selgeks tegema. „Iga noor, kes otsib elus väljakutseid ja soovib edu
saavutada, peaks ennast harima just ettevõtluse teemal. Ei ole vahet, kummal pool lauda
noor soovib olla, kas tööandja või töötaja, kõik meeskonna liikmed peavad
aru saama, et iga nende liigutus mõjutab ettevõtte tervist.
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Arvatakse, et tulevikus ongi meil sirgjooneline meeskond, mitte nö astmeline – ehk kõik liikmed
on võrdsed ja panustavad võrdselt efektiivsuse nimel. Ettevõtluse õppimine selgitab mõlemale
osapoolele erinevaid aspekte, millega tuleb arvestada. Tihti jääb tööandja ja töötaja vahele
barjäär just seetõttu, et ei mõisteta üksteise töö sisu ja tekivad lahkarvamused. Kõik inimesed
polegi loodud juhiks ja naudivad, kui saavad olla täisväärtuslikud liikmed toimivas meeskonnas
ja ka seda õpetatakse ettevõtluses tegema,“ selgitab Kristiina. Lisaks toob ta välja ettevõtlusteadmiste olulisuse iga inimese igapäeva elu korraldamisel – oma majapidamise eelarve, aja,
mõne sündmuse planeerimisel. „Igaühel võiks olla see ülemuse “kukele saatmise raha” tagataskus. Või siis lihtsalt teha ise midagi või teenida kasvõi lisasissetulekut,“ jagab Kristiina veenvat
argumenti ettevõtlusteadmiste olulisusest.
Ka Maarja täiendab, et ettevõtlusteadmised peaksid kõnetama iga noort, kes tahab saavutada
tööturul rohkemat või soovib piiluda “tagatubadesse”. Praktika annab noorele hea võimaluse
panna ennast proovile ning seeläbi aru saada, mis talle meeldib ja mis mitte või leida uusi huvitavaid nüansse valdkonnas.
Ka võistluste žürii liige, ettevõtja Kari Maripuu nõustub noortega, et ettevõtlusõpe peab olema
baashariduse osa ja see ei puuduta juba ammu enam ainult tulevasi ettevõtjaid. „Tulevane töötaja
peab lisaks oma eriala meisterlikkusele mõistma, kuidas majandus töötab ja millisel viisil jõuab
palgaraha tema kontole. Oleme tööandjatena kokku puutunud äärmise naiivsusega rahalise
tarkuse vaatevinklist, mis muudab kohati keeruliseks motivatsioonisüsteemide väljatöötamise
ja efektiivsuse kasvatamise. Pottsepp ja lukksepp on reeglina ettevõtte mainekujundamise
eesliinil ja on äärmiselt vajalik, et spetsialistidel oleks baasarusaam, kuidas ettevõte, mis neile
palga maksab, selle raha välja teenib. Kui töötaja on läbinud ettevõtluse kursuse ja mõistab, et
palgarahaks üle kanduvale summale lisandub ettevõtjale vähemalt samas suurusjärgus maksukohustus ja et ettevõtja ei ole pelgalt „kupeldaja“, kes võtab „ausa töö pealt“ mitte midagi
tehes „rasvase kasumi“, siis paraneb töökliima ja koostöös on võimalik luua mõlemale poolele
kasulikku lisandväärtust,“ jagab Maripuu oma kogemusi töötajatega.

Leeki tuleb põletada
Esikoha omanik Frank Karro toimetab juba kooli kõrvalt ettevõtjana ning sama rada soovib
tulevikus astuda ka tema võistkonnakaaslane Sandra Sepp. Frank nendib konkreetselt, et kui
on tõeline soov mingisugust rada käia, siis leitakse ka võimalus, aga piisavalt peab tahtma. Edu
võtmeks on soov pidevalt areneda: „Sul peab sees põlema. Ja kui leeki on, tuleb seda põletada.
Motivatsioon saab tulla vaid sinu enda seest!“
Kõik esikolmiku noored julgustavad noori erinevatel võistlustel osalema ja ennast kogemuse
eesmärgil proovile panema ning õpetajaid omakorda õppijaid tagant utsitama.
Koos Robert Trummaliga 2. koha saavutanud Aire Pruus kutsub üles: „Õpetajad, julgustage
oma õpilasi erinevatel võistlustel ja üritustel osalema. Teadmised mööda külge maha ei jookse.
Ka halb kogemus võib olla väga õpetlik!“
Septembris ootab Franki ja Sandrat ees sõit Euroskillsi võistlustele, kus tuleb rinda pista teiste
riikide esindajatega. Tublidele noortele omaselt ootus on, kuid ärevust mitte ja mõlemad loodavad tulla tagasi heade tulemustega. Võimalus jalad Austrias maha panna on veel
lisaboonus. Hoiame pöialt, et reis toimub ja võistlused lähevad edukalt!
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Õpilaste ettepanek: rohkem ettevõtlusõppe tunde!
Luua metsanduskooli ettevõtluse ja turunduse õpetaja Kaja Sanderi sõnul oli võistlus uus ja
huvitav ning Luualt osalesid kolm võistkonda – metsuri ja maastikuehituse 1. ning 2. kursuse
õpilased. Ettevalmistused tehti individuaalselt, sest ei olnud võimalik kokku saada. „Andsin neile
lugeda ettevõtlusalaseid õpikuid, jagasin infot omahinna arvutamiseks ja eelarve koostamiseks.
Tundides olime läbi teinud erinevaid ärimudeleid. 1. kursuse õpilased said eelnevalt osaleda
Tartu Ettevõtlusküla Ärilahingus ning Jõgeva JAEK-i esindaja Marve Millend viis nendega läbi
ettevõtlusmängu, kus nad said genereerida äriideid ning leida lahendused äriideede teostamiseks.
Järgmise aasta võistluseks korraldame eelnevalt koolis õpilastele võistluse,“ räägib Kaja Sander.
Ettevõtluse aluste tunnid on ette nähtud esmakursuslastele ning teisel-kolmandal aastal turunduse, organisatsioonikäitumise ning ettevõtluse tunnid metsuri ja metsamasinaoperaatorite
kursustele. Ettevõtlustunnid on ette nähtud ka sessiooniõppe metsuritele, maastikuehitajatele,
maastikuhooldajatele ning matkajuhtidele. „Õpilased leidsid muljete vahetamise ajal, et ettevõtlustundide arvu tuleks suurendada ning need tunnid ei tohiks olla esimesel kursusel, sest siis
ei teata veel erialaselt mahtusid, hindu, tööde kirjeldusi,“ edastab Sander noorte ettepaneku
koolile. Ettevõtlusalased teadmised tulevad alati kasuks edaspidises elus – saadakse teada Eesti
maksusüsteemist, töötasu arvutamisest, ettevõtlusvormidest, äriplaani koostamisest. Aastastaastasse on Luua koolis suurenenud noortele väga huvipakkuv praktiline osa – õppekäigud
ettevõtetesse, 12-tunnised ettevõtluspäevad, Ettevõtlusküla ärimängud, välislektorid, Tagasi
Kooli lektorid, rühmatööd, arutelud tundides. Õppekäikudele minekule eelnevalt tutvutakse ettevõtete kodulehtedega, tööohutuseeskirjadega. Hiljem saavad õpilased oma arvamust avaldada
nähtu-kuuldu kohta, neil on võimalus küsimusi küsida, arvata, et miks toormaterjal sattus praakmaterjali hulka. Ettevõtlusalased tunnid lõimitakse erialaainetega. „Õpilased peavad kogema,
et teooriat saab rakendada praktikas. Nad tahavad ise otsustada, ise midagi välja mõelda ja ise
seda teoks teha. Neid peab suunama, aga ei tohi
nende mõtetele kohe “EI” öelda. Praegu
on meil töös ettevõtlusõppe arendamise projekt,“ tutvustab Kaja Sander
ettevõtlusõppe süsteemi Luual.
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ARE KOOLI ETTEVÕTLUSÕPET
VEAB ENERGIAST
PAKATAV TANDEM
Leelo Lusik ja Marju Sepp rühivad Are koolis ettevõtlusõppe vankri ees nagu
tugev paarisrakend. Pool aastat enne sügisest üleriigilist ettevõtlusnädalat on
neil juba paigas kooli majandusnädala tegevused, mille elluviimist ootab pikisilmi terve koolipere. Are laste saavutused tõestavad, et oluline ei ole mitte
ainult ettevõtlusõppe tundide arv, vaid efektiivsus ja huvitavus. Ja koostöö on
muidugi edu võti.

Mõni aasta tagasi, kui Marju ja Leelo õpetasid koolis kõike muud kui ettevõtlust (õpetavad
praegugi mitmeid aineid), saatis Viivika Vilja Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest koolile
küsimused ja ettepaneku osaleda ettevõtlusnädalal. Kuna ühiskonnaõpetuses on majanduse
teema sees, siis hakkas tegusatel õpetajatel kooruma idee teha midagi suuremat kogu kooliperele. „Otsisime võimalusi, keda külla kutsuda ja kellele külla minna. Edasi sattusime JA Eesti
ettevõtluskoolitusele, mille materjalid olid meie jaoks iga kord inspireerivad. Oleme ettevõtlusnädalat vedanud alates 2016. aastast. Aasta kauem oleme teinud ülekoolilist maailmanädalat,
mis hõlmab globaalseid ühiskonna ja keskkonna teemasid. Edaspidi panustame maailmanädala
jätkumisse,“ naudivad Leelo ja Marju oma ainete õpetamise kõrvalt ka projektide eestvedamist.
Ettevõtlusõpet ongi antud ettevõtlusnädala raames oktoobri alguses, kui toimuvad paaristunnid
alates algklassidest, kus on klassid paari või kolmekaupa koos olenevalt laste arvust. „Plaanid
oleme teinud juba pool aastat ette, sest teemad ei tohiks klassiti korduda ja enamasti küsitakse
juba aprillis maakonnast sügisesi plaane. Selleks hetkeks on meil välja mõeldud ja kokku lepitud uue majandusnädala teemad ning külalised ja ettevõtted, mida vaatama läheme. Tunde
oleme andnud kahekesi koos, täiendades teineteist. Nii on kergem teemat hallata ja gruppe
töös hoida,“ rõhutavad õpetajad koostöö ja planeerimise olulisust.
Väljasõit ettevõttesse troonib kindlalt majandusnädala traditsioonide nimekirjas. Viimastel aastatel on seda maakonnast toetatud. Meeldejäävamana toovad Leelo ja Marju välja kogu kooli
väljasõidu Tallinna erinevatesse ettevõtetesse. Selleks oli vaja täita tõelise logistikageeniuse
rolli – paika panna täpne logistika, mis buss kuna ja kus on, hallata ära erinevad külastusaegade
pikkused, mitu ettevõtet ja kaks bussi. Üritus läks korda ja kõik jäid rahule. Põnevana toovad
nad välja ka igasugused loomekonkursid, kus osaleb tavaliselt pea terve koolipere.

Ka õpetajaid võib tabada ahhaa-elamus
Õpetaja saab enda töö põnevaks teha eelkõige ise. Ettevõtlusõppe parima avastuse, ahhaaelamusena nimetavad Leelo ja Marju omavahelise koostöö edenemist. „Teame juba
teineteise tugevamaid külgi, suudame üksteist täiendada ja omavahel
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ülesandeid jagada. Jõudu andis juurde õpilaste positiivne
tagasiside läbitud teemade kohta. Huvitavad olid JA Eesti
koolitused, neist saime innustust nii kaua jätkata. Sellel
aastal karjäärikonverentsil osaledes saime aru, et oleme
siiani õiget asja teinud,“ säravad mõlemad rahulolust.
Ettevõtlusõppe oluliseks teguriks peavad Leelo ja Marju igasuguseid rahatarkusega seotud teemasid. Ja ettevõtlikkuse
arendamist, kuigi nad ise minifirmade loomiseni veel ei ole
jõudnud. Väga tähtis on erinevate ettevõtete külastamine,
et õpilased saaksid ettekujutusi erinevate ametite kohta.
Samuti oma tugevuste tunnetamine ja nendele (ka oma
hobidele) tuginedes oma tuleviku ülesehitamine.
Klient on kuningas ja seda püüavad õpetajad ka tundides
jälgida. Igasugused iseseisvad tööd sobivad enamikele
lastele hästi – osad tahavad ettevõtlust mängida, osad
väidelda, mõned lauamänge või simulatsioone mängida,
mõned lugusid kuulata. Tegelikult arendab ettevõtlusõpe
enamasti klassidevahelist meeskonnatööd, saadakse esinemiskogemust ja -julgust. „Majandusnädal on vaheldus
tavalisele tunniplaanile, kus mitmed klassid saavad koos
tegutseda ja lastelt on tulnud ettepanekuid, et ettevõtlusõppe tunde võiks rohkem olla. Tunnetatakse ilmselt enam
seost reaalse eluga,“ näevad nad tugevat linki elulise õppe
ja laste huvi vahel.
Efektiivselt omandatut tõendavad ka saavutused. 2009.
aastal pälviti Creatloni teine koht ja ettevõtlusmuinasjutu
eripreemia. Majandusviktoriinis on Are kooli õpilased olnud
mitmel aastal maakonnas parimate seas. Ideede konkursil
„Make it New“ saavutasid poisid tootedisaini eriauhinna.
Osaletud on nii Edu ja Tegu konkurssidel kui Ettevõtliku
Kooli edulugude võistlusel.

Leelo Lusik ja
Marju Sepp

Viivika Vilja,
SA Pärnumaa Arenduskeskus:
Leelo ja Marjuga olen Pärnumaa
ettevõtlusnädala sündmuste
koordineerimisel ja korraldamisel
kokku puutunud mitmeid aastaid.
Traditsioonide kohaselt toimub
ettevõtlusnädal iga aasta oktoobris, eesmärgiks suurendada
ettevõtlusteadlikkust ja arendada
inimestes ettevõtlikku eluhoiakut.
Pärnumaal on ettevõtlusnädala
sündmuste korraldamisse kaasatud mitmeid koole ning Are Kool
on üks aktiivsemaid.
Leelo ja Marju paistavad silma
aktiivse ja sihikindla tegutsemisega. Nende eestvedamisel toimuvad terve nädala jooksul kogu
koolipere hõlmavad ettevõtlusteemalised töötoad, simulatsioonimängud, rühmatööd viktoriinid
ja õppekäigud ettevõtetesse.
Õpilased ja õpetajad kohtuvad
ettevõtjatega ning tutvuvad erinevate erialadega.
Kõrvaltvaatajana on näha Leelo
ja Marju head omavahelist koostööd, nädala ettevalmistamine
algab juba kevadel, kõik tegevused on põhjalikult ja detailselt
läbi mõeldud. Vaatamata esilekerkivatele raskustele suudavad
nad säilitada rahulikku meelt ja
positiivsust ning leida lahendusi
teele sattunud takistustele.
Usun, et nende edu aluseks on
ühine koostegutsemine, kus genereeritakse uusi mõtteid ja ideid
ning rasketel hetkedel ollakse
üksteisele toeks.
Suur rõõm on nendega koostööd
teha!
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Koostöö sünergia supernäide
Ettevõtlusõpetajatel soovitavad Leelo ja Marju mõelda läbi oma kolleegid ja kaasata hingesugulasi, sest mitu pead on ikka mitu pead. Tuleb leida ettevõtjaid, kes tahaksid ennast tutvustada
ja võimalusi näidata lastele töökohtadel erinevaid elukutseid.
Kogukonnaga läbipõimunud praktilist ettevõtlusõpet on Are koolis vaja, et aidata lastel teha elutee
valikuid peale põhikooli lõpetamist. Sageli valitakse gümnaasium, et lapsepõlve pikendada. „Kui
on ettekujutus erinevatest ametitest, siis osatakse ehk paremaid valikuid teha. Ei tasu oodata,
et keegi Sulle lusikaga putru pakub, initsiatiiv tuleb noorel ikka endal haarata. Ehk on Are Kooli
lastel julgus esimene samm ise astuda,“ loodavad Leelo ja Marju.

NOORTE ARENGU NÄGEMINE
HOIAB MENTOREID
MAGNETINA TÖÖS
Mis tõmbab magnetina edukaid ettevõtjaid ja juhte mentorina toimetama, kui
enda saavutatud karjääriredeli positsioon tõendab, et ega igapäevaselt tööd ja
vastutust just üleliia vähe ei ole? Kaks staažikat vabatahtlikku noorte mentorit
teavad vastust. Hendrik Hindov on mentordanud Eesti õpilasfirmasid 17 aastat,
Vaido Mikheim STARTERi tiime ja teisi alustavaid idufirmasid viis aastat.

Mida noored ideed arendades õpivad ja millist abi mentorilt vajavad?
Hendrik Hindov: Näen, kuidas peale õpilasfirma läbimist hakkab enamik õpilasi
taipama oma tegevuse või tegevusetuse tagajärgi tulemusele. Ainult teooria
õppimisega ei teki praktilist arusaamist põhjuslikust seosest nii selgelt,
kui ise praktikas proovides. Reaalne maailm on oluliselt keerulisem kui
mustvalgel kirjapandu, kus pahatihti inimlik element on alahinnatud.
Tekib praktiline kogemus inimestega suhtlemisel ja seega on eluks
ettevalmistus parem.
Noored vajavad eriti suure pildi nägemist, koolipingist tõustes on see
nende jaoks uus maailm ning ilma eelneva kogemuseta on väga raske
hoomata kogupilti. Seal saabki mentor appi tulla ja aidata tegevusi lahti
mõtestada ning näha tegevuste võimalikke tagajärgi. Ideede kvaliteet
Hendrik
on aastate ja persoonide lõikes väga erinev, kuid see ei omagi
Hindov
suurt tähtsust. Ei ole mõistlik eeldada suuri maailmamuutvaid ideid keskkooliõpilastelt, kuid aegajalt
tuleb päris nutikaid ja värskeid lahendusi.
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Leitakse üles seni täitmata nišše, vaadatakse üle
mõned senised lahendused värske ja rikkumata
pilguga ja seatakse kahtluse alla traditsioonilised
lahendused.
Vaido Mikheim: Vajaduste kaardistamiseks tegime 2019. aastal kuues riigis mentorite ja mentiide
seas uuringu ja küsisime, mis on nende jaoks oluline. Ilmnesid suured käärid tiimide oluliste omaduste
vahel – kui mentordatavad pidasid oluliseks tehnilisi
oskusi nagu juriidika, finantsid ja tootearendus, siis
mentorite jaoks olid olulised pehmed oskused – täpsus,
kokkulepetest kinnipidamine, suhete loomine ja hoidmine.
Need, kes on elus kuhugi jõudnud, neil on teine nägemus äri
Vaido
arendamisest ja tiimi ehitamisest kui noortel endil ning see on koht,
Mikheim
kus mentordamise kasu peitub – tähelepanu suunatakse asjadele, mida
ise ei märka või millele ei oska tähelepanu pöörata. Kas kuulda võtad, see on omaette küsimus.
Ettevõtlusaktiivsust mõjutab ilmselt ka see, et akadeemilises hariduses keskendutakse ettevõtlusteemade käsitlemisel rohkem tehnilistele detailidele ja formaalsele struktuurile (aktiva, passiva,
canvas jms), madalama tähelepanu saab mõju ja põhjuse pool, miks sellega üldse tegeleme.
Seda miks-küsimust ei üritata lahti murda, kuid seni, kuni puudub omaniku- ja vastutustunne,
puudub ka ettevõtluse loomusest arusaamine.
Harva, kui ma mentorina saan “Miks te seda teete?” küsimusele konkreetse ja usutava vastuse.
Noored kipuvad sageli lahendama kas liiga suurt või siis mitut ülesannet-probleemi üheaegselt. Kui siia lisada eestlaslik täiusliku toote-teenuse arendamise ihalus, siis kiiresti jõutakse
ebarealistlike plaanideni ajalises või rahalises (või mõlemas) mõttes. Ärilises plaanis üldjuhul
pole mõeldud, kes konkreetselt on klient/kliendid. Äriideede arendajate puhul on veel suhete
hoidmine ja omavahelised kokkulepped alatihti läbimõtlemata valdkond.
Olen aastate jooksul mentorina näinud, et tiim on edu võti, kui tiim jääb tugevalt paika, siis katsetavad ning lõpuks jõuavad oma sobiva idee ja ärimudelini.

Miks on vaja praktilist ettevõtlusõpet nagu õpilasfirma ja STARTER?
Vaido Mikheim: Erinevate maailmade kokkupuudetes hakkavad juhtuma põnevad sündmused,
tehnoloogia ja kunst (disain) on täna lahutamatud kaaslased, sünteetiline bioloogia ja vertikaalne
põllumajandus ei ole vastanduvad sõnapaarid. Ettevõtlus on teatud mõttes elukestva õppetöö
üks vorme. Veidi kurb oleks, kui me Eesti põhjamaiselt head haridust ei suudaks peale koolipingist lahkumist rakendada. Koolid ja ülikoolid peaksid andma noortele kaasa mitmekülgse
ning avatud maailmavaate ja mõned elulised oskused. Keegi ei oota, et sealt tekib kohe palju
uusi iduettevõtteid, kuid kui sellel kasvulaval sihikindlalt harida ettevõtlikult mõtlevaid noori, kes
järjepidevalt teevad ettevõtluskatsetusi, siis ükskord nad õnnestuvad.
STARTER on üks väheseid väljapaistvaid initsiatiive üldises akadeemilises õhkkonnas, kus antakse noortele elulist teadmist ja kogemust juurde – see on kvaliteetvõimalus sotsiaalse
kapitali loomiseks, iseenda väärtuse tõstmiseks.
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Programmi suur väärtus on tudengite otsene kokkupuude tippettevõtjate ja teistes elusfäärides
tegutsejatega. Lisaks on infost üleküllastunud maailmas oluline, et suudad end, oma mõtteid ja
ideid seletada lihtsalt ja arusaadavalt (nö. liftikõne/elevator pitch-i kontseptsioon). Seda oskust
lihvib äriidee arendamise programmi läbimine ja laiemalt kokkupuude iduettevõtlusmaailmaga
tublisti.
Hendrik Hindov: Ma ei ole oma elu jooksul veel kohanud paremat viisi hüvede ja kaupade
vahetamiseks kui raha. Õpilasfirma programmi raames tekib õpilastel teoreetiline ja praktiline
arusaam, kuidas luuakse väärtust, mille põhjal tekib raha. Seega, ükskõik mida hiljem oma
elus teha ja milline karjäär valida, on sellest suurema pildi mõistmisel kasu, raha ei tule seina
seest, ega anonüümselt maksumaksjalt, vaid seda loovad reaalsed inimesed, kes igapäevaselt
panustavad. Samuti on noortel vaja julgust tulevikus iseseisvalt alustada oma praktilistele kogemustele tuginedes, sest isiklikult läbielatu on suurema väärtusega kui raamatust loetu. Firma
tegemine puudutab osalejat väga sügavalt, mida analüüsides ja järeldusi tehes võidakse jõuda
enda jaoks oluliste avastusteni, kas ettevõtlus mulle sobib, sobib teatud tingimustel või hetkel
või on lähitulevikus kindlasti välistatud.

Õnneks jõudis
õpilasfirmade
kõigi aegade
suurim laat enne
kriisi ära toimuda.

STARTERi
kevadprogramm
alustas suure
hooga ja jätkab
veebipõhiselt.
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KOKKUPUUDE TÖÖMAAILMAGA
ANNAB LASTELE AIMU,
MILLEKS MIDAGI ÕPPIDA
LIISI HAAS, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ettevõtlikkuse valdkonna projektijuht
Sel aastal juba kolmandat korda toimus 17.-21. veebruaril üle-eestiliselt algatus
„Tööle kaasa!”. Tuhanded lapsed ja noored üle Eesti said käia tutvumas enda
vanemate töö ja töökeskkonnaga ning mõtestada seeläbi ka enda õpingute vajalikkust või tulevasi karjäärivalikuid.

Noored vajavad karjäärivalikute tegemisel varakult arusaama, mida tähendab töötamine ja millised on erinevaid ametikohad. Noorte teadlikkuse tõstmiseks kutsuti ellu algatus „Tööle kaasa!”,
mis on suunatud peamiselt 1.-9. klasside õpilastele. Algatuse raames avasid Eesti ettevõtted
vähemalt üheks päevaks uksed oma töötajate lastele loomaks neile koostöös koolide ja lapsevanematega paremaid ja mitmekülgsemaid võimalusi tööeluga tutvumiseks. Kokku osales
seekordses aktsioonis ligi 1000 tööandjat, 250 kooli ja 4000 õpilast.
„Tööle kaasa!” päev ei tähenda lihtsalt koolist vaba lõbusat päeva vanema töö juures. Selle
eesmärgiks oli noorele töö ja töökeskkonna tutvustamine ning võimalusel ka erinevate tööülesannete täitmine. Õpilastele olid õpikogemuse paremaks mõtestamiseks ette valmistatud
valik erinevaid töölehti. Seejuures jagasid paljude koolide õpilased peale õppepäeva toimumist
saadud kogemust ka klassikaaslastega.

Positiivne tagasiside nii koolidelt kui tööandjatelt
Tagasiside kõigilt osapooltelt oli väga positiivne ning nähti selget vajadust algatusega jätkamiseks järgmistel aastatel. Toome välja vaid mõned näited osalenute kogemusest ja tagasisidest.

Koolidelt
Tallinna Arte Gümnaasium: „Väga vahva ettevõtmine, mis toetab ainekava.”
Sinimäe Põhikool: „Väga tore projekt, kus õpilased saavad näha oma vanemate töökohti kui
ka oma sõprade vanemate töökohti. Näevad pärismaailmas toimuvat ja see annab suurema
motivatsiooni ka koolis õppida. Meeldis, et selles projektis oli vähe paberimajandust ja töölehed,
mida õpilastele kaasa anda olid juba olemas ning neid oli mitmeid erinevaid.”
Mooste Mõisakool: „Osaleme kooliga teist aastat ja algatus meeldib nii õpilastele kui vanematele. Kuulume Ettevõtlike Koolide võrgustikku ja see toetab ka meie ettevõtlik olemist. Õpilased
jagavad tööl kaasas oldud päeval kogetud ka koolitundides (ettevõtlustunnis, majandusõppes
või mujal).”
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Tartu Tamme Kool: „Väga vahva algatus ja tore on see, et initsiatiivi näitavad üles lapsevanemad koostöös oma tööandjaga, et lapsi külla kutsuda ning nende silmaringi läbi selle avardada.”

Tööandjatelt
Akzo Nobel Baltics AS: „See on väga tore ja peresõbralik algatus. Lastel tekib arusaam mõistest,
kuhu lapsevanem läheb. Ta ei saa aru, mis tähendab “tööle”. Lisaks on põnev sattuda tehnilisse
maailma. Toetame algatust ja areneme ettevõtte siseselt uute mõtete osas koos teie üritusega.”
Anna Kauplus OÜ: „Noortel oli huvitav ja teadmisterohke, aga kindlasti oli tore ka vanematel,
kes said oma teadmisi lastele jagada. Iga päeva elus ei tule välja matemaatika, keelte ja korraliku
käekirja vajadus. Aga tööl oli vaja kirjutada silte, välja jagada kilo hinnad, kauplust külastasid
muukeelsed kiliendid, ka nendest pidi aru saama, kui mitte keeleliselt siis leidlikusega.”
Kaubamaja AS: „Tööle kaasa!” päev on Kaubamajas alati väga oodatud. Lapsed saavad võimaluse tutvuda erinevate valdkondadega ja saada osa oma vanema tööpäevast. Samuti on igal
aastal lastele ettevalmistatud ka sisukas programm, mis sellel korral kandis teemat „Keskkond
ja jätkusuutlik areng.”
Balti Spoon OÜ: „Väga tore üritus. Lastel oli põnev ja samuti vanematel. Teadmine vanema
tööst on lastel siiski väga tagasihoidlik, kohapeal sai asi palju selgemaks.”

Tartu Tamme Kooli, Kesklinna
Kooli ja Raatuse Kooli lapsed
külastasid Edu ja Tegu
eestvedamisel Tartu Ülikooli
Delta maja. Tutvuti ülikooli kui
tööandjaga, neuroturunduse
valdkonnaga ning genereeriti
lahendusi probleemidele
ettevõtja igapäevast.
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ÜRITUSTE KALENDER
Koolitused
Ettevõtlusõppe kevadised koolitused ja seminarid on edasi lükatud kuni tavaolukorra taastumiseni või toimuvad veebi teel, millest antakse osalejatele otse teada. Infot koolituste kohta vaata
kodulehelt www.ettevõtlusõpe.ee/koolitused

Üritused
PANE KALENDRISSE!
4.-5. november - ettevõtliku, ettevõtlus- ja karjääriõppe konverents. Asukoht: Tartu, ERM.
Kaks päeva täis inspireerivaid esinejaid, põnevaid praktikaid ja õpetlikke töötubasid. Lisaks
parimate tunnustamine ja haridusfestival ning edulugude konkurss.
29. aprill – võistlus „Eesti parim õpilasfirma 2020”
Võistlus toimub veebipõhiselt. Stendivoor jääb ära, vestlus žüriiga ja oma toote/teenuse tutvustamine toimub interneti vahendusel. Võistlust korraldab Junior Achievement Eesti.
Lisainfo POF.JA.EE
15. mai - võistlus “Eesti parim minifirma 2020”
Viiruse leviku tõttu toimub võistlus kontaktivabalt. Lisainfo www.ja.ee

PEATSELT TULEMAS!
Ettevõtliku Kooli edulugude konkurss „Õpimine on põnev! 2020“.
Konkursi info leiab siit
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LOE VARASEMAID UUDISKIRJU
JA LIITU UUDISKIRJA LISTIGA SIIN

Lähemalt programmist:
ettevõtlusõpe.ee

YouTube

hm.ee/ettevotlusope

Ettevõtlusõppe materjalid

facebook.com/ettevotlusope

Ettevõtlusõppe uudiskirjad

Kontaktid:
KRISTI PLOOM - Haridus- ja Teadusministeerium, programmijuht
Kristi.Ploom@hm.ee
LILIAN ARIVA - Tartu Ülikool, programmi üldkoordinaator
lilian.ariva@ut.ee
PIRET ARUSAAR - Tartu Ülikool, eelinkubatsiooni tegevussuuna juht (STARTER)
Piret.Arusaar@ut.ee
ÜLLE KESLI - Tartu Ülikool, täienduskoolituse tegevussuuna juht
ulle.kesli@ut.ee@ut.ee
KATRIN KIVISILD - SA Innove, ettevõtliku kooli ja praktilise ettevõtlusõppe tegevussuuna juht
Katrin.Kivisild@innove.ee
LIINA PISSAREV - Tartu Ülikool, teavituse ja tunnustuse tegevussuuna juht
Liina.Pissarev@ut.ee
MARGIT PARTEI - Tartu Ülikool, programmi seire
margit.partei@ut.ee
ÜLDKONTAKT
info@ettevõtlusõpe.ee

Fotod: Tuulike Mölder, Erika Veide, Tallinna Ülikool, Junior Achievement Eesti,
Margit Partei, Tartu Ülikool, Are Kool
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