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EESSÕNA

Suvi hakkab läbi saama. Puhkuste vahepeal ammutasid suvekoolides teadmisi õpetajad, 
õpilased, mentorid ja ettevõtlusõppe programmi liikmed. Nii majandus- ja ettevõtlusõpetajate 
suvekooli kui ka käesoleva Uudiskirja üks teema on Z-generatsioon. Meedias on juba juttu 
olnud, kuidas edumeelsemad tööandjad astuvad ise samme selleks, et olla Z-generatsiooni 
jaoks ahvatlev tööandja. Sellele mõeldes on mõistetavad õpetajate ees seisvad väljakutsed 
ja kahetised tunded. Kust läheb tasakaal ja piir erinevate generatsioonide soovide ja nen-
dega arvestamise vahel? Nii kooliruumis kui ka asutustes on koos mitu põlvkonda. Kuidas 
arendada parimal moel erinevate generatsioonide omadusi, mis vajavad võib-olla senisest 
erinevat lähenemist?  Lisaks põnevale Z-põlvkonna teemale saab käesolevast lehest lugeda 
ettevõtlike noorte STARTERi ja õpilasfirmade programmi kogemustest ning ettevõtlusõppe 
programmi koolitustel osalejate muljetest, võrdleme Hollandi ja Eesti ettevõtlusõppe süsteemi 
ning uurime, mis ajendab kutsekoole sügisest alates ettevõtlusõppe moodulit piloteerima. 
Alustame aga sellest, et 19 kooli said avatud taotlusvooru raames toetust, et viia koostöös 
ettevõtjate ja teiste kohaliku tasandi asutustega ellu ühiseid projekte ja tegevusi õpilastele  
ettevõtluskogemuste ja teadmiste andmiseks. Eesti areneb tasapisi ettevõtlikumaks. 

Head lugemist ja ilusat suve jätku!  
LIINA PISSAREV

Uudiskirja toimetaja 
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17 KOOLI HAKKAVAD ETTEVÕTLUS-
ÕPET PRAKTILISEMAKS JA 
MITMEKÜLGSEMAKS MUUTMA 

Kevadel kuulutas Innove koostöös ettevõtlusõppe programmiga Edu ja Tegu välja 
avatud taotlusvooru, kust koolid said koos partneritega taotleda toetust projektide 
jaoks, mis toetavad kooli ettevõtlusõpet ehk aitavad seda muuta praktilisemaks ja 
huvitavamaks. Kokku saavad Innovest avatud taotlusvoorust „Koolide, kogukonna 
ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” üle 
150 000 euro toetust 17 projekti üle Eesti.   

Projektide raames plaanitakse uuel õppeaastal kutsuda kooli ettevõtjaid noorte juhendajatena, 
viia läbi praktilisi õpitubasid, ettevõtlusõppe huviringe ja laagreid ning korraldada uudseid 
ettevõtlikkusega seotud kooliväliseid tegevusi. 16 projekti kavandab tegevusi kohalikul tasandil, 
üks oma regioonis ning kahe projekti tegevused on üle-eestilised. 

Ettevõtlusõppe programmijuhi Kristi Ploomi sõnul toetavad sellised projektid ettevõtliku 
õppe juurutamist ning suurendavad õppurite ettevõtlusteadlikkust. „Kooliväliste partnerite 
kaasamine võimaldab muuta ettevõtlusõpet koolis oluliselt elulisemaks,“ tõdeb Ploom ja 
usub, et toetust saavad projektid aitavad kaasa ettevõtlusõppe tõusmisele uuele tasemele – 
kaasatakse kooliväliseid partnereid, seostatakse õpet enam igapäevaelu probleemidega ning 
võetakse kasutusele Edu ja Tegu programmis väljatöötatav ettevõtlusõppe moodul. Viimane 
on eeltingimus toetuse saamiseks. Projektide hindamiskomisjonile oli positiivne üllatus, 
et taotlejaid oli palju ning taotluste kogusumma ületas planeeritud eelarve mitmekordselt. 
Kõrgemalt hindas komisjon taotlusi, milles olid põhjalikult läbi mõeldud ja selgelt kirjeldatud 
jätkutegevused ning näha plaanitava pikaajaline mõju. 

„Hea meel on näha, et paljud ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused soovivad koolidega 
koostööd teha. Neid ei motiveeri mitte tasu, vaid soov ja võimalus panustada Eesti elu 
jätkusuutlikkusse, tulevastesse töötajatesse ja ettevõtjatesse. Koole motiveerib sarnaste 
projektide elluviimisel teadmine, et noored on ettevõtlikud ja agarad ning tahavad maailma 
paremaks muuta. Neile on oluline mõista, milleks miski vajalik on, siis löövad nad hea meelega 
kaasa. Selline lähenemine aitab paremini õpetada kõiki õppeaineid, mitte ainult ettevõtlust. 
Ettevõtlusõpe on noorte seas üha populaarsem – näiteks näitavad PISA testi tulemused, et 
15-aastased eesti noored näevad end tulevikus kõige sagedamini just ettevõtte juhi rollis,“ 
nendib Ploom. 

Ettevõtlikkuse taotlusvoorus jagatakse projektide vahel kokku üle 150 000 euro, millest 
Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 85 protsenti ja riiklik kaasfinantseering 15 protsenti. Ühele 
projektile antakse toetust 1000 kuni 25 000 eurot. Panustada tuleb ka 10 protsenti 
omaosalust. 
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Z-GENERATSIOON PUREB 
PARAJAID PÄHKLEID MEELELDI NII 
KOOLIS KUI KA TÖÖL 

KRISTI GOLDBERG, „Ettevõtliku kooli“ koolitusjuht, Toila Gümnaasiumi õpetaja 

18. mail hõiskasin läbi oma sotsiaalmeedia konto, et olen valmis saanud oma 
lõputöö, mille põhifookuses on Z-põlvkond ning tööandjate valmisolek uue põlv-
konna värbamiseks. Ootamatu reaktsioonina hakkas minu postkasti potsatama 
erinevate inimeste soove lõputööd tervikuna lugeda. Tundus, et olin valinud 
teema, mis ka teisi puudutab – mis saab olla veel parem, kui kirjutada lõputöö, 
mis ka tegelikkuses kasutust leiab. 

Z-põlvkonna teema jõudis minuni igapäevase töö kaudu haridusprogrammis „Ettevõtlik kool“. 
Meie programmi üks tõukejõudusid 2006. aastal oli tööandjate mure, et noored koolilõpetajad 
ei vasta tööandja ootustele. Täna on aasta 2017 ja mure on sama. See pani mind mõtlema, 
et ehk on asjad hoopis vastupidi – äkki hoopis tööandjad ei vasta noorte ootustele. Mis oleks, 
kui vaataks lähemalt, mida ja miks need noored ootavad ja püüaks poolele teele vastu tulla? 

Kasutasin oma töös teoreetilise alusena ameeriklaste William Straussi ja Neil Howe´i poolt 
loodud põlvkondade teooriat, mis oma on olemuselt kohortlähenemine, mis arvestab välis-
keskkonna mõju põlvkonna kujunemisele. Põlvkondadel selle teooria kontekstis ei ole mingit 
seost genealoogilise põlvnemisega, vaid põlvkond on defineeritud kui kõik, kes on sündinud 
samal ajaloolisel hetkel. Ennetamaks küsimust, et kas see ameerika värk eestlaste peal ka 
töötab, võtsin kõrvale 2016. aastal Instar EBC OÜ poolt läbi viidud tööandja maine uuringu, 
mis viidi läbi just meie Z-põlvkonna seas. 

Z TAHAB MUUTA MAAILMA PAREMAKS, TÖÖANDJA SAAB 
ÕPPIDA SELLEST VÕITMA 

Kes on Z-põlvkond? Vastusevariante on erinevaid ja kitsalt sünniaastatega piiritlemine on 
keeruline, kuid oma töös olen jäänud määratluse juurde, et Z-ide esindajad on sündinud 
vahemikus 1990–2000–2010. Enne Z-e on Y-id (1978–1989), X-id (1961–1977), 
beebibuumerid (1943–1965) ja vaikne generatsioon (1925–1942). 

Taotlusvooru korraldas SA Innove elukestva õppe keskus koostöös Har i -
dus- ja Teadusministeeriumiga. Sama määruse alusel on planeeritud taotlus-
voor läbi viia ka käesoleva aasta lõpus. Toetuse saajate nimekiri on leitav Innove 
kodulehelt. 

http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/ettevotlus
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Igaks juhuks olgu mainitud, et puhtaid eksemplare on siiski väga vähe. Põnev on see, et 
kõik oleme praegu koos tööturul, isegi veel vaikse generatsiooni esindajad. Oleks pisut liiga 
üldistav arvata, et meil kõigil on sarnased ootused tööandjatele. Erinevate rakendusuuringute 
tulemused ütlevad, et Z-id on ettevõtliku meelelaadiga, neid kannustab soov muuta maailma, 
nad ootavad ausat ja võrdset kohtlemist. Vaatamata oma noorusele tahavad nad olla võrd-
väärsed partnerid, kelle arvamust küsitakse ning hinnatakse. Üllatuslikult eelistavad nad näost-
näkku suhtlemist ning tahavad saada kiiret tagasisidet oma tööle. Nad armastavad töötada 
meeskonnas, valdavad kaasaegseid tehnoloogiaid, tahavad töötada juba õpingute ajal või 
projektipõhiselt. Karjäär ei ole nende jaoks horisontaalne, vaid hoopis vertikaalne. Neil tuleb 
lasta kogu aeg õppida ja areneda. Jah, nad on püsimatud ja neil on keskendumisraskused, 
kuid seda teades saame me ka vastavalt reageerida. Ootamatult võivad nad töövestlusel 
küsida maksimaalselt kaheaastast töölepingut, mis võib panna tööandja nina krimpsutama, 
kuid see ei tähenda, et nad kauemaks ei jää. Andke neile uus pähkel pureda, tehke nende 
töö oluliseks terve ettevõtte perspektiivis, teadke oma missiooni ja visiooni, sest Z-e huvitab 
päriselt ka, et kõik, mida nad teevad, oleks põhjendatud ja mõtestatud. 

Oma lõputöös seadsin fookusgruppidele erinevaid ülesandeid, mille käigus püüdsin selgitada 
nende valmisolekut Z-ide osas. Lühidalt – indiviidi tasandil on Z-id oodatud ja kolleegidena 
neid soovitakse oma meeskonda, kuid organisatsioon ei pruugi alati toetada sellist ettevõtlikku, 
loomingulist, uusi väljakutseid hindavat, parendusettepanekuid tegevat, optimistlikku, kolleege 
kaasavat meeskonnamängijat.  Kui ettepanekud on oodatud vaid formaalselt, organisatsioon 
ei ole piisavalt läbipaistev ja avatud, tööülesanded mõtestatud ja tagasisidet tööle ei anta, siis 
Z-põlvkonna esindaja leiab omale parema koha. Uued põlvkonnad esitavad väljakutseid nii 
organisatsiooni struktuurile kui ka juhtimisstiilile, rääkimata värbamis- ja motivatsiooniprog-
rammidest. Jah, Z-id tahavad saada väärilist töötasu, kuid kes meist ei tahaks. Z-id teavad, 
kui oluline on stabiilne sissetulek, sest nad on näinud oma vanemaid majandusraskustes, 
kuid raha ei ole nende peamine motivaator. 

Lõputöö eelkaitsmisel küsiti minu käest, miks 
peaks tööandja ennast üldse muutma ja 
vaeva nägema, kui nende Z-idega 
nii palju probleeme on, võtame 
siis kellegi teise. Üldiselt on 
vastus väga lihtne, tänases 
demograafilises olukor-
ras meil lihtsalt ei ole 
enam töökäsi, kelle 
hulgast valida. 

Kuressaare ametikooli 
õpetajad ei karda ise uusi 

asju proovida ega neid 
õppurite peal katsetada. 

Kas meis kõigis ei ole 
peidus väike Z.
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Eesti tööealisest elanikkonnast moodustavad Z-id hetkel juba ligikaudu 17 protsenti ning 
uued ja veel tundmatumad põlvkonnad tulevad peale. Fookusgrupid küsisid ka, miks peak-
sime tegema nii nagu Z-id soovivad, kui meil on samal ajal veel vähemalt kolm põlvkonda 
ettevõttes. Sellele küsimusele võib vastata mitmeti, kuid suures osas saab nentida, et Z-e 
silmas pidades tehtud muutused on kasuks ka teistele põlvkondadele. Nad tegelikult tahavad 
sarnaseid asju, kuid ei julge neid küsida.

Z KOOLIPINGIS TAHAB LUUA, KOGEDA, KATSETADA, 
VASTUTADA JA ELLU VIIA 

Põlvkondade teooria on põnev ja paigutud suurepäraselt ka koolide konteksti – meil on 
klassiruumis ja auditooriumis teistmoodi õppijad ning õpetajate toas teistsugused kolleegid. 
Need uued õppijad tahavad õppida kogemusest, saada enda arenguks tagasisidet, õppida 
meeskonnas, teha ülesandeid, mille eesmärgist nad aru saavad. Õpetajana võtan ma oma 
klassiruumi kaasa järgmised teadmised Z-ide kohta: digimaailm on minu sõber; õpetaja on 
juhendaja ja õppeprotsessi suunaja; Z-id tahavad tunda, kogeda, katsuda, maitsta ja päriselt 
asju eluga seostad; faktid on neile kergesti kättesaadavad, minu roll on kriitilise mõtlemise 
arendamine, diskussiooni tekitamine; õpilane on õppeprotsessis minu võrdne partner, õppimine 
on vastastikune; avatus, ausus, õiglane kohtlemine ning tagasiside on tähtsad. Ja muidugi 
ettevõtlikkus ning loovus – ma pean õppijaid usaldama, lubama neil vastutada, kaasama 
partnereid ja tegema päris asju.

On vist asjatu loota, et asjad muutuvad selliseks nagu nad olid 30 aastat tagasi. Ehk on meil 
aeg üksteisele poolele teele vastu tulla?  Põlvkondade teooria ei paku lõplikke lahendusi, kuid 
on tarvilik lisatööriist meie tööriistakastis. Sellest on õppida nii organisatsiooni juhi, õpetaja, 
kolleegi kui ka lapsevanemana. 

HOLLANDI ETTEVÕTLUSÕPPE 
PIIRIKS ON VAID TAEVAS

Hollandis on ettevõtlusõpe lõimitud õppeprotsessi ja on selle loomulik osa. 
Õpetajad lasevad lastel endil vastutada, katsetada ja eksida. Selline lähenemine 
annab noortele koolilõpetajatele juba kooliuksest väljudes teatava kogemuste-
pagasi, mis omandatud teooriale toeks.  

Maikuus viis sihtasutus Innove programmi Edu ja Tegu raames kümme ettevõtlusõppe aren-
damisest huvitatud õpetajat ja spetsialisti õppereisile Hollandisse. Eesti-suuruses väikeriigis 
on juba aastaid pühendatud tähelepanu õpilaste ettevõtliku hoiaku arendamisele. Huvitavaks 
leiuks oli Tartu suurune linn Emmen, kus kohalik Rob Slagter on kaasanud kogukonna sel-
listesse projektidesse, mis on seotud ettevõtliku hoiaku arendamisega. 
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Rob Slagteri eestvõttel on rajatud alternatiivkool Learning Paradise, mille õppekorraldus erineb 
totaalselt tavapärasest. Nimelt on õpilastel tavalisi koolipäevi teoreetiliste ainete läbimiseks 
vaid mõned, ülejäänud päevadel on projektõpe. 

„Õpilased loovad endale õppekava, seavad ise eesmärke ja lahendavad ülesandeid enda 
tempos, seega vastutus on suurel määral enda käes,“ kirjeldab Edu ja Tegu ettevõtliku koo-
li tegevussuuna juht Katrin Kivisild. „See nõuab loomingulisust, ettevõtlikku meelelaadi, julgust 
unistada, müüte murda. Nad ise ütlevadki: piiriks on taevas. Lapsi julgustatakse erinevate 
sõnumitega.“

Emmenis asub ka elukestvale õppele pühendunud asutus Code Gorillas, kus Rob Slagter 
tegutseb mentori ja juhendajana ümberõppesse tulnuile, kellele pakutakse IT aktiivõpet. 
Tegu on eksperimentaalse projektiga, programm vältab 3+3 kuud, sinna pääsemiseks tuleb 
läbida sobivustest. Õppijad jagatakse paaridesse ja neil peab lõpptulemusena valmima IT 
lahendus, veebitoode. 

„Iga meeskond seab eesmärgid ja annab oma panuse. Inimesed saavad juurde enesekind-
lust, praktilisi oskusi oma ettevõtte loomiseks,“ selgitab Kivisild.

Nii Learning Paradise kui ka Code Gorillas kasutavad erinevaid agiilseid metoodikaid, see 
tähendab paindlikku projektijuhtimist, mis põhineb projekti jagamisel lühikesteks tsükliteks. 
Seega iga õppija võtab väiksemad eesmärgid. Tehakse analüüs, arendus, testimine, veapa-
randus ja dokumenteerimine.

LAPSED SAAVAD ISE LUUA, ARENDADA, VASTUTADA JA 
TULEMUST NAUTIDA.

Alternatiivsetele võimalustele lisaks tutvusid eestlased ka täiesti tavalise Emmeni algkooliga, 
kus ettevõtlikkust toetatakse esimesest klassist alates, kujundades järk-järgult vastutust oma 
õppetöö eest. Näiteks loodi kooli juurde peenramaa ja lapsed valisid, mida maha panna, 
kuidas hoolitseda taimede eest, mida saagiga teha ja otsustasid, kas saab seda müüa. 

„Kooli direktor ütles meile, et ta ise ka ei tea, millega projekt lõpeb, aga vaatame, mida lap-
sed teevad,“ muigas Kivisild. „Õpetajad usaldavad ja annavad lastele täieliku vastutuse. Kui 
lahedaid ideid on lastel, kui õnnelikud ja rõõmsad nad on! Lastel lubatakse olla hästi loomin-
gulised ja katsetada, eksida, eksimustest õppida. Et saada erinevaid kogemusi – eduelamust 
ja ka läbikukkumist. Ettevõtliku hoiaku kujundamisel läheb seda kõike vaja.“

Amsterdamis tutvuti Nova College´iga, kaasaegse kutseõppeasutusega, mis on sarnane 
Eesti kutsekoolile. Hollandi haridussüsteemis teeb õpilane juba 12aastasena karjäärivaliku 
akadeemilise hariduse (ülikool) või praktilisema suuna (kutsekool) kasuks ja hakkab liikuma 
oma rada. Nova College´is on aktiivselt tegutsevad õpilasfirmad. Kool maksab ise iga re-
gistreeritud firma eest. 

„Sealgi hakkas silma, et neil lastakse unistada, mõelda raamidest välja, proovida. Murekohad 
olid siiski samad, mis meilgi: kuidas hoida motivatsiooni kogu õppeprotsessi jooksul,“ lau-
sus Kivisild. „Õpetaja on nõustajana kõrval, õpilased ise juhivad projekte, 
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osalevad aktiivselt protsessis. Ettevõtlusõpe on Hollandis hästi integreeritud õppeprotsessi 
ja loomulik osa haridussüsteemist. Meil kipub olema eraldi tükk, aga võiks olla lõimunud 
ainetesse.“

MIDA SAAKS EESTI HOLLANDLASTELT ÜLE VÕTTA?

„Hollandis saavutatakse erinevaid õpitulemusi hoopis teiste meetoditega,“ võrdleb Kivisild 
kahte süsteemi. „Meie õpetajad kipuvad olema liiga jäigalt õpitulemustes ja õppekavades 
kinni. Ka meil tasuks juba algkoolis pöörata tähelepanu rohkem kogemusõppele, et lapsel 
tekiks seosed. Õpetaja vajab juba ülikoolist kaasa erinevaid tööriistu, mida vajadusel kasu-
tada. Kui kruvikeerajat pole, on ikka väga raske kruve keerata.“ Seega peaksid õpetajate 
õpetajad suutma anda uutele kooli minejatele hästi palju erinevaid meetodeid – et õpetajal 
oleks klassis eri teemasid õpetades, mille vahel valida.

Peaksime andma igale lapsele isikliku eesmärgi. „Hollandis kogemusi 
ammutanud õpetajad kohandavad loodetavasti ideid 

ka oma igapäevases töös, aga kasutavad uusi 
teadmisi ära ka ettevõtlusõppe programmi 

moodulites. Näiteks saab lisada sinna 
harjutusülesannete näidiseid, mis on 

õpetajale abiks,“ on Kivisild saadud 
kogemusega vägagi rahul. 
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13 KUTSEKOOLI SOOVIVAD 
MUUTUDA ETTEVÕTLIKUMAKS 

Mis ühendab pagarit, tervishoiutöötajat, iluteenindajat? Nad kõik omandavad 
erialased oskused kutsekoolis, kuid kellena ja kus tulevikus tööle asuvad, sõltub 
paljuski neist endist. Kooli lõppedes vaagitakse võimalusi, kust leida sobiv töö-
koht või kas olla hoopis iseendale tööandjaks. Selleks, et kutseeriala lõpetanutel 
oleks karjäärivalikuid lihtsam teha, alustavad 13 kutsekooli kutseõppeasutustele 
mõeldud ettevõtlusõppe valikõpingute moodulite piloteerimist. Uurisime, mis 
motiveerib neid koole senisest rohkem ettevõtlusõppele tähelepanu pöörama. 

ETTEVÕTLIKUD TEGEVUSED NII ÜKSINDA KUI KA  
MEESKONNAS TÕSTAVAD ÕPILASTE ENESEKINDLUST 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe osakonna juhataja Piret Tamme sõnul on koolis 
seni toimunud ettevõtlusalaste teadmiste andmine õppuritele nii teoorias kui ka praktikas. 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on kohustuslik moodul „Karjääri planeerimine ja ettevõtluse 
alused”. Selle mooduli raames koostavad õpilased projekti, millest ka umbes viiendik viiakse 
ellu. „Lisaks tavalisele koolitööle julgustame õpilasi osalema erinevatel üritustel ettevõtliku 
hoiaku kujundamise eesmärgil,“ selgitab Piret Tamme. „Korraldame igal aastal konverentse, 
milles osalevad moderaatorite, esinejatena ja teistes rollides üha enam õpilased.“ 

„Põhjus, miks valisime pilootkooli rolli, on selles, et meie õpilaste enesehinnang (kutsest läh-
tuvalt) ei ole kõrge ning erisuguste tegevustega soovime tõsta õpilaste enesehinnangut ning 
suurendada nende ettevõtlikkust. Samuti plaanime eri õppekavade õpilased valikmoodulis 
kokku viia ning anda võimaluse n-ö võrgustiku tekkeks.“

ETTEVÕTLIKUMAD LOOVAD KAASÕPILASTEGA ÜHISE FIRMA 
JUBA KOOLIAJAL 

Tartu Kutsehariduskeskuse tugiainete ainesektsiooni juht Kaire Välb selgitab, et Tartu Kut-
sehariduskeskuses toimub ettevõtlusalaste teadmiste andmine juba praegu nii teoorias kui 
praktikas. „Väga tõhusad on olnud väikeettevõtluse ja äriplaani kursused, mille raames valmib 
võimalikult realistlik äriplaan. Ettevõtlusõppes toodavad näited ja küsimused on võimalikult 
erialalähedased ja elulised,“ selgitab Välb. Ettevõtlusõppe arendamise eesmärgil on koolis 
rakendust leidnud mitme õpetatava eriala raames „Väikeettevõtluse moodul“ valikmoodulina 
3 EKAP ulatuses. Väikeettevõtja valikmooduli valisid sellel õppeaastal näiteks pagarid, pa-
gar-kondiitrid, iluteenindajad ja teisedki. Väikeettevõtluse mooduli lõpetanu on valmis olema 
ettevõtlik töötaja ja looma iseendale töökoha, samuti suudab mooduli lõpetanu luua ja juhtida 
ettevõtet õpitavas valdkonnas.
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Sellel õppeaastal läbisid kooli ettevõtlusvaldkonna õpetajad ja mitme eriala kutseõpetajad 
Junior Achievement Eesti õpilasfirmade juhendamise koolituse, et õpilasfirmade juhendajate 
osakaalu koolis suurendada. Õpilasfirmade programm on samuti aktiivõppe meetod ning 
efektiivne ettevõtluskogemuse andja, kuna õpilased tunnevad end edaspidi oma ettevõtte 
loomisel kindlamalt ja saavad oma ideid teostada toetavas õppekeskkonnas.

Ettevõtlustundide raames on toimunud õppekäigud ettevõtetesse ja püstitatud on huvitavaid 
ärimudeleid, mille baasil on huvilistel võimalik luua edaspidi ettevõtteid. Näiteks logistika eriala 
osakoormusega õpilased lõid selle õppeaasta sügisel oma erialase osaühingu kullerteenuse 
osutamiseks. Ettevõte tegutseb ja on jätkusuutlik. 

KUTSEKOOLIS SAAVAD KOKKU MITMESUGUSTE ÄRI 
RAJAMISEKS VAJALIKE TEADMISTEGA KOOSTÖÖPARTNERID 

„Kuna Tartu Kutsehariduskeskuses õpetatakse mitmeid erialasid, mis võimaldavad omandatud 
teadmiste ja oskuste baasil rajada iseseisvalt tegutsevaid ettevõtteid ja seeläbi luua endale 
töökoht, siis on baasmooduli õpetamine igati vajalik ja tänuväärne, näiteks sellistel erialadel 
nagu iluteenused, pagar, kondiiter, elektrik, autoremont ja teised,“ räägib Välb. Senisest enam 
on aga tema sõnul soov pakkuda orienteerumist ettevõtluse finantsilises pooles ja selles, kui-
das ja miks konkreetseid otsuseid ettevõtetes tehakse (laiem, riigi majandust toetav aspekt).

Tartu Kutsehariduskeskuse õpilastel on olnud kokkupuude nii õpilasfirmades tegutsemise kui 
ka iseseisva ettevõtte loomisega Äriregistris. Õpilasfirmasid on loonud näiteks kondiitrieriala 
õpilased ja on asutatud õpilasfirmad IT valdkonnas. Väga edukad on olnud õpilasfirmad Clotz 
ja Spaatlitäis Kreemi. Sel õppeaastal alustas IKT osakonnas neli õpilasfirmat: Wooki, FotoSec, 
Holdy ja Labit. Õpilasfirma Wooki arendab välja puidust arvutiklaviatuure ning Holdy tooteks 
on laual paiknevad kõrvaklappide hoidjad. FotoSec soovib pakkuda fotografeerimise teenust 
ning ka Labiti tegevusalaks on teenused – soovijatele tehakse arvutihooldust.

Kaire Välb toob veel välja, et ettevõtlusõppe programm toetab igati ja jätkusuutlikult õpilastes 
ettevõtlikkust ja ettevõtluse arengut tervikuna. Praktika seostamiseks teooriaga on ettevõt-
lusõppes peamised kaks võimalust – ettevõtete külastused ja ettevõtjate kutsumine kooli. 
Praktilise poole pealt on koostööd tehtud Tartu Ärinõuandlaga 
(õpilaste koostatud äriplaanide nõustamine), Tartu 
Ülikooli Ideelaboriga (äriideede genereerimine ja 
ärimudelite koostamine), Eesti Majandusõpe-
tajate Seltsiga (uued õppematerjalid), ette-
võtetega (õppekäigud mitmesugustesse 
ettevõtetesse, sh Võhma Küünlatehas, 
Kõlleste Kommivabrik, Nopri Talu jt), 
Eesti Maksu- ja Tolliameti ning Fi-
nantsinspektsiooniga (koolitused).

Tartu kutsehariduskeskuse 
õpilasfirma Clotz lipsu kannavad 

Yorki hertsog prints Andrew ja Briti 
suursaadik Chris Holtby
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ÕPILASED VAJAVAD AINA ROHKEM PRAKTILISI KOGEMUSI 

Ka Tallinna Ehituskoolis on õppedirektori Lya Männiste sõnul ettevõtlusalaseid teadmisi 
antud peamiselt mooduli „Karjääri ja ettevõtluse alused“ kaudu. Lisaks saavad õpilased 
teadmisi jooksva õppetöö käigus kutseõpetajatelt ning omandavad mõningase kogemuse 
praktikaettevõtetest. Õpilaste seas on ka neid, kes õpingutest vabal ajal töötavad.

„Põhjus, miks alustame ettevõtlusõppe baasmooduli piloteerimist, on selles, et oleme huvi-
tatud alustama millegi täiesti uuega meie koolis“, selgitab Männiste. „Teooriaõpet on olnud, 
kuid paraku on näha, et õpilased vajaksid senisest enam ka praktilisi kogemusi. Ettevõtlus-
õppe valikmooduli kaudu on võimalik muuta majandusalane õppetöö võimalikult praktiliseks 
ja õpilasest lähtuvaks. Õpilane peab saama praktiliste näidete toel läbi katsetada äris ette 
tulevaid situatsioone ja hiljem saab neid juba praktiseerida juhendaja abiga õpilasfirmas,“ 
loetleb Männiste ettevõtlusõppe eeliseid. 

Ettevõtjate kui kooliväliste partneritega toimub ehituskoolil koostöö igal õppesuunal. Nt elekt-
rikute õppesuunal on suureks abiks ja toeks Schneider Electric, AS Draka Keila Cables, Obo 
Bettermann Baltic OÜ, Sungate Group OÜ, DEVI, Tallinna Linnavalitsus. Puitmaterjalide 
töötlemise õppesuunal on tehtud koostööd TV3-ga sealse stuudiokujunduse valmimisel, BDP 
Eesti OÜ-le on valmistatud toole, COOP-ile koosolekuhaamrid, ettevõtetele mitmesuguseid 
tootenäidiseid, ehitusrestauraatorid on restaureerinud aknad Anija ja Raikküla mõisatele. 
Mitmel erialal on valminud koostöiseid videoklippe Delfile. Samuti käivad kõikide õppesuun-
dade kaupa ettevõtjad koolis loenguid pidamas, materjale tutvustamas ja kogemusi jagamas. 
Õpilased käivad ettevõtetes õppekäikudel. 

Heameel on tõdeda, et ka kutsekoolid näevad ettevõtlikkuse kujundamises ühte võtmetege-
vust, et kindlustada oma lõpetajate hea hakkamasaamine tulevikus. 

PREMEERITI PARIMAID ÕPILAS-
FIRMASID, ETTEVÕTLUSÕPETAJAT 
JA MENTORIT 
Maikuus valis Junior Achievement Eesti traditsiooniliselt ka Eesti parim õpilasfirma, kelleks 
seekord sai Festera koosseisus Kevin Reisenbuk, Joonatan Oras, Sandra Võsaste ja Kris-
Robin Sirge. Hugo Treffneri Gümnaasiumi noored toodavad prügikaste, mis lagundavad 
mikroobide, küttekeha ja ventilatsiooni abil biojäätmeid. Protsess on kümme korda kiirem kui 
tavalisel komposteerimisel, lisaks tekib väärtuslik kompost. Festera jätkab oma tähelendu ja 
võitis juulikuus ka Euroopa parima õpilasfirma tiitli.

Teise koha pälvis Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilasfirma Leivapoisid. Leivapoisid toodavad 
vanaemade retsepti järgi leivasuppi, millest on sündinud hästi disainitud ja pakenda-
tud toode, mis on jõudnud juba ka poelettidele. Kolmanda koha võitis 
kunstnike töid vahendava veebikeskkonna loonud ÕF 
Crufty Tallinna Reaalkoolist. 
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EDU JA TEGU ERIPREEMIA PÄLVINUD 
ASUTAVAD OMA STUUDIO 

Jagati ka mitmeid eripreemiaid. Ettevõtlusõppe programm 
Edu ja Tegu andis välja oma eripreemia õpilasfirmale, 
kes nutikat probleemilahendust pakkudes tõmbab 
Eesti liikuma. Selle preemia pälvis õpilasfirma Music 
to Your Life Tallinna Linnamäe Vene Lütseumist. Vla-
dimir Pavlovi ja Adelaida Dubsi idee seisnes muusika 
ja pillimängu õpetamises. 

Idee sai õpilasfirma tegevjuhi Vladimir Pavlovi sõnul 
alguse sellest, et tema on ise professionaalne muusik 
ning soovis ka oma edasise tegevuse sellega siduda, et 
arendada oma oskusi ja anda oma teadmisi edasi ka teis-
tele. Noored ei jää loorberitele puhkama, vaid rühivad jõudsalt 
edasi – juba sügisel kavatsevad nad avada oma helistuudio, kus 
hakkavad pakkuma erinevaid muusikaga seotud teenuseid video- ja 
helisalvestusteni välja. Ambitsioon asutada oma stuudio tekkis justnimelt 
õpilasfirmat tehes. Saadud kogemust hindavad noored väga väärtuslikuks. 

„Kõige suurem õpilasfirmast saadud kogemus on iseseisev töö. Saime aru, et kõik on või-
malik, kuid selleks tuleb tegutseda,“ muljetas Vladimir. „Meil oli küll mentor, kuid tahtsime 
olla võimalikult iseseisvad. Kõige rohkem köitiski firma tegemise juures iseseisvuse tunne ja 
rahakäive. Kõige raskem oli aga väikeste lastega töötamine.“

Traditsiooniliselt valis JA Eesti ka aasta ettevõtlusõpetaja, kelleks nimetati Põlva Gümnaa-
siumi ja Põlva Kooli ettevõtlusõpetaja Kaia Tamm, kes on sealses kogukonnas väga aktiivne 
ja tubli ettevõtlusõppe eestvedaja. JA Eesti aasta mentor 2017 on Hargla Kooli minifirma Le 
Wood mentor Rasmus Onkel.

Parimaid õpilasfirmasid võõrustas  
peaminister Jüri Ratas

Edu ja Tegu eripreemia 
laureaat Music To Your Life
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Parim õpilasfirma Festera 
lõikab lahti võidutorti

EUROOPA ETTEVÕTLUSÕPPE TIPPKOHTUMINE 
LÕPPES EESTI ÕPILASFIRMA VÕIDUGA

Eesti parim õpilasfirma 2017 Festera võitis juulikuus Euroopa parima õpilasfirma tiitli.

Brüsselis õpilasfirmade võistlusega tipnenud Euroopa Ettevõtlusõppe tippkohtumisel osalenud 
Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmetsa sõnul on Eesti üks väheseid 
Euroopa riike, kus ettevõtlusõppe arendamisega riiklikul tasemel tegeletakse. „Igapäevases 
koolitöös annab see noortele oskuse teha koostööd, viia teadmisi praktikasse ning pakub 
kõvasti enesekindlust. Meie noored suudavad tulla välja väga originaalsete ideedega ning neid 
ka edukalt turundada, mida tõestab ka edu Euroopa aasta õpilasfirmade valimisel – oleme 
seitsmel korral olnud esikolmikus. Seekord tuli 36 riigi tihedas konkurentsis kindel võit Hugo 
Treffneri Gümnaasiumi ettevõttele Festera.“

Ettevõtlusõpe, mis annab võimaluse koolis omandatud teadmised ja oskused ellu rakendada, 
omandab Euroopas järjest suuremat tähtsust. Brüsselis toimunud Euroopa Ettevõtlusõppe 
üritusel osalesid Belgia kuningas Philippe ning Euroopa Komisjoni volinikud Tibor Navracsis 
ning Marianne Thyssen. Eesti seisukohti tutvustas tippkohtumise avamisel Haridus- ja Tea-
dusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets. Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea 
Varrak tunnustas Festera noori ka vastuvõtul ministeeriumis 16. augustil.

JA Eesti 25. sünnipäeva galal kuulutati 
esmakordselt välja JA vägev vilistla-
ne. Vägevaks vilistlaseks 2017 sai 
värskelt PwC Legal Ida- ja Kesk-
Euroopa juhiks nimetatud Karl 
Juhan Paadam. Karl on Eesti 
PwC õigusosakonna nullist üles 
ehitanud, kasvatanud selle viie 
aasta jooksul üheks Eesti suu-
remate hulka kuuluvaks advo-
kaadibürooks ning nüüd asub 
juhtima Ida- ja Kesk-Euroopa 
osakonda, kus talle allub 300 
advokaati. 

Elutööpreemia – JA aastate õpeta-
ja tiitli– pälvis Helena Kudre Värska 
Gümnaasiumist, kes on Setumaa 
ettevõtlusõppe mõistus, hing ja süda. 

JA Eesti 25. tegevusaastal tegutseb ligi 
100 gümnaasiumis, kutse- ja põhikoolis 324 
õpilasfirmat.
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STARTERI KEVADSEMESTER 
LENNUTAS ETTEVÕTLUSTAEVA 
SUUNAS MITU SÄRAVAT TÄHTE 

Kevadsemestril tuli äriideede arendusprogrammi STARTER korraldajatel tõdeda, 
et ülikooli noorteüritusteks mõeldud ruumid võiksid siiski olla innovaatiliselt 
venivast materjalist. Huvilisi oli nii palju, et nii TTÜ kui TÜ avaüritustel muudeti 
ametlikumad ruumid parema mahutavuse ja loomingulisema keskkonna eesmärgil 
mugavateks vaipkatte ja lebotoolidega lesilateks, kus noored ideedegeneraato-
rid eesootavaks semestriks innustust ja inspiratsiooni ammutasid. Programmi 
lõppedes on ettevõtlustaevasse lendamas mitu uut säravat tähte. 

Kokku lõpetas kevadsemestri 54 meeskonda ehk 203 õppurit. Positiivne on sel semestril 
koolidevaheliste meeskondade suur arv – 28 meeskonda moodustus erinevate koolide õp-
puritest. Keerulisem, kuid siiski saavutatud haridustasemete vaheline lõiming sai teoks 12 
meeskonnas. Erineva haridustaseme, oskuste ja teadmistega inimeste koostöö toetamine 
on programmis kindlasti üks keerulisemaid väljakutseid, samas annab see kogemus väga 
tugeva aluse ettevõtte juhtimiseks tulevikus, kus samuti töötavad koos erisuguste teadmistega 
ja taustaga inimesed. Idee ega meeskonna puudumine ei olnud takistuseks, sest just nende 
leidmiseks olidki mõeldud  programmi avaüritused. 

ÕPPE SIDUMINE PRAKTIKAGA KINNISTAB TEADMISED JA 
VÕIB ANDA SUUNA TULEVIKUKS  

STARTERi programmijuhi Piret Arusaare sõnul oli kevadsemester mitmes mõttes murranguline 
periood STARTERi arengus – piloteeriti edasijõudnute programmi TTÜ eestvedamisel ning 
uusi arendusi ka põhiprogrammis. Olulisemateks muudatusteks põhiprogrammis olid indivi-
duaalsem lähenemine tiimidele, mentorvõrgustiku laiendamine ning juhendamissessioonide 
muutmine programmi osaks. Väga positiivseks võib pidada õppejõudude järjest suuremat 
valmisolekut pakkuda oma aine üliõpilastele alternatiivina võimalust läbida aine raames 
planeeritud praktikumid või iseseisev töö STARTERi programmis osalemise kaudu. See 
võimaldab järjest enam siduda eelinkubatsiooni ja õppetööd ning pakkuda nii üliõpilastele kui 
ka kutsehariduse õppuritele võimalust osaleda interdistsiplinaarses aktiivõppe programmis.

Edasijõudnute ehk advanced programmi eesmärgiks on pakkuda juba esialgselt läbitöötatud 
ideega tudengitiimidele võimalust oma ärimudeli edasiarenduseks kuni toote/teenuse turul 
testimiseni koos individuaalse mentorlusega. Selles etapis pakub STARTERi programm 
täiendust ja väljundit nii STARTERi põhiprogrammile kui ka ettevõtlusõppele, võimaldades 
meeskondadel ärimudelit edasi arendada. Piloodi olulisim õppetund oli teadmine, et osalejal 
peab olema reaalne ettevõtlushuvi ning valmisolek tiimitööks. Selleks on pla-
neeritud edaspidi korraldada konkurss edasijõudnute program-
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mis osalemiseks ehk siis huviline tiim peab tõestama oma motivatsiooni liftikõne ehk pitch’i  
vormis programmi algul.

STARTER LISAS OSALEJATELE KUHJAGA KONTAKTE NING 
KOGEMUSI JA KUMMUTAS MITMEID EELARVAMUSI 

Esimese STARTERtechi edasijõudnute programmi võitis Ethico Foods, kes toodab veganite 
toitu. Ethico Foods registreeris programmi jooksul oma firma ka Äriregistris. Ethico Foodsi 
eestvedajad Anu Menon ja Roma Beria toovad oma suurimate õppetundidena välja algaja 
ettevõtja libeda tee ehk entusiastliku äri alustaja omaduse teha kõike kohe, ise ja korraga. 
„Ma sain aru, et vajan nii oma tiimi kui ka teiste nõustajate abi ning toetust – nende tagasiside 
oli väga tähtis. Veetsin palju aega kogenud nõustajatega konsulteerides ning küsides nende 
arvamust selle kohta, kuidas oma äri kujundada,“ räägib Anu Menon. Anu nendib, et kui va-
rem otsustas ta rohkem enda arvamusele tuginedes, siis nüüd kogemuste võrra rikkamana 
küsib enne otsustamist ka teiste arvamusi. 

Roma Beria toetab Anu arvamust, lisades, et tema õppis tegevusi ritta seadma selle asemel, 
et kohe kiiresti kõike korraga ette võtta ja siis ummikusse joosta: „Varem üritasin kõike teha 
samaaegselt. Nüüd aga jõudsin järeldusele, et õige viis on teha asju samm-sammult.“

Mõlemad hindavad väga kõrgelt kõiki eksperte, mentoreid, inspireerivaid edukaid ettevõtjaid 
ja investoreid, kes programmi vältel nii nõu kui jõuga aitasid. 

Anule ja Romale sekundeerib ka loomeerialade programmi STARTERcreative võitjatiim, 
kangast juhtmeid tootev FabWire koosseisus Liisbet Linntamm, Üllar Kalmus ja Hanna Põl-
daru, kes kiidavad samuti võimalust suhelda mentorite ja oma ala ekspertidega, kelle poole 
muidu ei oskaks pöördudagi. Ja olgem ausad, raske on leida mentorit, kes võõrale tasuta 
nõu annab. STARTER programmi mentorite üritus oli aga FabWire tiimile just see koht, kus 

saadi mentoritelt rohkem tagasisidet ja soovitusi kui loota julgeti. „Suhtle 
aktiivselt ja ole energiline,“ selline on FabWire ühe eestvedaja 

Liisbeti edu retsept. 

STARTER ON SÜGISEL AVATUD 
KA PÄRNU JA IDA-VIRUMAA 
IDEEDE GENERAATORITELE 

Kevadsemestri programmides osalejad jäid 
STARTERiga väga rahule. Seda väidet kinnitab 
osalejate kõrge, üle 93protsendiline rahulolu 
määr, nii palju oli neid, kes olid valmis STAR-
TERis osalemist soovitama ka oma sõbrale. 
„Kuigi pakume praegu mitteformaalset õppe-
vormi, oleme muutumas järjest enam ettevõt-

lusõppe loomulikuks osaks. Noorte jaoks ei olegi 
siin tegelikult vahet. Ja kui programmi 

lõppedes  peaaegu kõik 

STARTERcreative võitja FabWire
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osalenud soovitaks programmi oma sõbrale ja arvavad, et programm aitas nende äriideed 
hästi edasi arendada, parandas nende meeskonnatöö oskusi ja muutis neid ettevõtlikumaks, 
siis on see hea ja toimiv platvorm tuleviku tegijate kasvulavana Eesti ettevõtlustaevas,” võttis 
STARTERi programmijuht Piret Arusaar STARTERi kevadsemestri kokku.

Sügisel on plaanis lisaks STARTERi põhi- ja edasijõudnute programmile käivitada regio-
naalsed programmid Pärnus ja Ida-Virumaal. Lisaks näeme suurepärast potentsiaali just eri 
haridustasemete sidumiseks STARTERi programmis. Siit ka kutse kõikidele üldharidus- ja 
kutsekoolidele – osalemise huvi korral võtke julgelt ühendust STARTERi programmijuhtidega. 
Täpsem info on leitav: www.starteridea.ee

Loe pikemaid intervjuusid STARTER programmi finalistidega ja tutvu põnevate ideedega 
STARTERi blogis ja ettevõtlusõppe programmi kodulehel:  
www.starteridea.ee/blogi  ja www.ettevõtlusõpe.ee 

STARTERcreative võitja 
FabWire

STARTERtechi võitja 
Ethico Foods

http://www.starteridea.ee
http://www.starteridea.ee/blogi
http://www.ettevõtlusõpe.ee
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ÕPETAJAD JÄETI SUVEKOOLI 

KERSTI LOOR, JA Eesti partnersuhete juht 
LIINA PISSAREV, Edu ja Tegu kommunikatsioonijuht

15.-17. juunil kogunesid majandus- ja ettevõtlusõpetajad Toosikannule, et ammutada teadmisi 
mõnusas keskkonnas ja muidugi üksteisega tuttavaks saada. Ettevõtlus- ja majandusõpetajate 
suvekool on JA Eesti traditsiooniline üritus, mis sel korral haaras kaasa laiemat seltskonda 
ja mitmeid värskeid ettevõtlusõpetajaid. Kuigi samal ajal ilmutas ennast haruldaselt soe 
suveilm, ei olnud selle nautimiseks ja niisama peesitamiseks mahti, sest kolm päeva olid 
täis töörühmade tööd, loenguid ja praktilisi harjutusi. Suvekooli põhiteemadeks olid seekord 
läbirääkimised ja õppemängude loomine, mis on kasulik teadmine igale ettevõtlikule õpeta-
jatele, sõltumata tema erialast ja õpetatavast ainest. 

Läbirääkimiste koolitaja Georg Merilo ei andnud pikalt aega mugavustsoonis viibimiseks ja 
teooria kuulamiseks, peale tutvustavat esitlust pidid kõik koolitusel osalejad meeskonnana 
läbirääkimiste laua taga ka n-ö käe valgeks saama. Kuigi esialgu tundus ülesanne Vene rii-
giduuma esindaja või ühe Balti riigi eestkõnelejana laua taga istuda kosmoseteadusena, said 
kõik sellega kenasti hakkama ja kui poleks olnud tähelepanekuid, kuidas seisukohti paremini 
formuleerida, ennast selgemalt väljendada, teise poole strateegiat ära arvata ja vastukäike 
planeerida, ei oleks tegemist olnud õige koolitusega. Lõunasöögilauas olid õpetajad saadud 
kogemusega väga rahul ja nentisid justkui ühest suust, et see oskus on igapäevaelus ülimalt 
vajalik hoolimata ametikohast. 

Õppemängude loomise töötuba juhendas Aleksei Razin, mänguarhitekt ja Game Clubi nime-
lise ettevõtte asutaja. Koos oma meeskonnaga on Aleksei loonud palju mänge – anna aga 
teema ja sihtgrupp ning paari päeva pärast on mäng valmis. Mänge on eriilmelisi – mõnes 
on tähtsam liikumine, mõnes ajude ragistamine, peamine, et igasse õppemängu on peidetud 
uued teadmised ja õppemoment ning teisalt on igas õiges mängus peidus väike vimka ja 

emotsioon, mis tõmbab kaasa ja aitab mängu pikitud teadmistel 
kinnistuda. 

Aleksei juhtimisel asusid õpetajad looma oma mängu. 
Esmalt valiti teema ja sihtgrupp, kellele mängu tehakse. 

Hea mäng algab emotsionaalse sissejuhatusega, mis 
häälestab mänguks. Võõrale seltskonnale on seejärel 
hea teha paar tutvumistegevust, mis võivad olla nii 
loovad, füüsilised kui ka verbaalsed. Põhimängu ehk 
elumänguni, mis on asja sisu, jõutakse alles pärast 
ettevalmistavaid tegevusi, kui inimesed tunnevad 
end juba seltskonnas mugavalt ning on valmis olema 

vabad ja loovad. 

Aleksei Razin jagab 
mängude loomise 
koolitusel soovitusi
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Õpetajad lõid mänge kahes rühmas. Üks õpetajate rühm tegi valmis investeerimismängu 
gümnaasiumiastmele. Mängus otsustasid kodumajapidamised, millistesse varadesse või 
ettevõtetesse oma säästud paigutada ning vastavalt majandustingimuste muutumisele said 
nende otsused premeeritud või tuli vastu võtta kaotus. Mängu oli seotud mitu erinevat te-
gevust – mängu alguses said osalejad loosiga oma kodumajapidamise, tegevuste käigus, 
näiteks teiste abistamisel, oli võimalik teenida suuremat algkapitali. Ka õnn mängis oma rolli 
nagu mängus ikka ja õppemoment oli täiesti olemas. Erinevalt elust ei viinud valed otsused 
tegelike kaotusteni. 

Teine õpetajate rühm lõi karjäärimängu põhikoolilõpetajatele. Tegemist on vabas õhus toimuva 
füüsilise mänguga. Esmalt on osalejate ülesanne luua endale eluplaan – millise kooli nad 
valivad, kas lähevad ülikooli või maailma avastama, millal minnakse tööle ja millal luuakse 
pere ning tulevad lapsed. Seejärel hakkavad noored oma teed tegelikult läbima, liikudes ühe 
sihtkoha (kool, ülikool, töö jne) juurest teiseni. Kergesti võib ilmneda, et oma plaanides tuleb 
teha korrektiive, sest ei jätku teenitud samme, et kohe soovitud sihini jõuda. Hiljem saab grupis 
arutada, milline oli plaan ja milline tegelikkus ning kuidas oma mängu- eluteega rahul ollakse. 
Mäng aitab noorel näha enda ees seisvaid valikuid ja planeerida oma haridus- ning elusihte. 

Suvekoolis oli ka teisi teemasid ja külalisi. Noorte ettevõtjate entusiasmist pulbitsesid ning oma 
õnnestumistest ja väljakutsetest rääkisid noored ettevõtjad Merle Leemet ja Indrek Põldvee. 
Oma rahulikku ja mõtestatud elukäsitlust jagas auväärne buda munk Ṭhitañāṇo Bhikkhu. Z-
generatsiooni vaateid tööle ja elule tutvustasid Ene Kohtla ja Evelin Bachmann Manpowerist. 

Õpetajate suvekooli oluline väärtus oli muidugi õpetajate seltskond ise – suurepärane või-
malus vahetada mõtteid ja saada nõuandeid. Suvekoolis olid ka välisõpetajad Belgiast ning 
Leedust, kes jagasid oma õppemänge ja tutvustasid ettevõtlusõppe ülesehitust oma koolides. 

Suvekool toimus koostöös Innovega ning programmi Edu ja Tegu rahastusel. 

Valmistumine 
läbirääkimisteks

Balti riikide läbirääkimised 
lõppesid kokkuleppega

Mängu 
tutvustamine-
läbimängimine 
on täies hoos

Georg Merilol leidus 
kõigile läbirääkijatele 
häid näpunäiteid
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EDU JA TEGU SUVESEMINAR OLI 
SISUTIHE 

28.-29. juunil kogunesid imekaunisse Trofee jahimajja kõik ettevõtlusõppe programmi Edu 
ja Tegu partnerid, koostööpartnerid ja teised asjaosalised. Päevakava oli tihedalt täis pikitud 
infot, andmaks parimat ülevaadet programmi tegevustest. Tutvustati erinevate läbiviidud 
uuringute tulemusi: kõrgkoolide vilistlaste ettevõtlikkust, ettevõtjate ja investorite koostööd 
takistavaid tegureid,  ettevõtlikkuse osa enesehindamise mudelis ja kutsestandardite raken-
datust rakenduskõrghariduse õppekavades. Hollandis ja Šotimaal lähetuses käinud rääkisid, 
kuidas sealsetes riikides ettevõtlusõpe toimib ning millisel moel on sotsiaalne ettevõtlus suu-
repäraselt seotud igapäevateenuste pakkumisega. Haridus- ja Teadusministeeriumi  esindaja 
andis ülevaate teistest sarnastest käimasolevatest haridusprogrammidest ning vaadati läbi 
ka Edu ja Tegu tegevuskava ning järgmise aasta plaanid.  Teisel päeval said osalejad osa 
väga vajalikust ettevõtluspädevuste arendamise koolitusest. 

Värske õhk ja looduskesksus 
soodustasid grupitööde tegemist

Koolituse oluline osa oli 
lisaks mõttetegevusele 

ka käeline tegevus

Külliki Tafel-Viia 
tutvustab investorite 

ootusi ettevõtjatele

Tubli auditoorium 
hindas kahel päeval 
saadud teadmisi 
väga kõrgelt

Programmijuht Kristi Ploom 
annab ülevaadet tegevuste 
tulemulikkusest

Rahastaja logo peab olema nähtaval, 
seetõttu ei puudunud see ka tordilt
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ETTEVÕTLUSTEADMISI VAJATAKSE VÄGA ERINEVATEL 
ELUALADEL 

Ettevõtlusõppe programm pakub ettevõtluse õpetajatele, õppejõududele ning mentoritele 
võimalust osaleda tasuta programmi täiendkoolitustel. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ning Tartu 
Kutsehariduskeskuses ettevõtlusaineid õpetav ELE HANSEN oli lahkelt nõus jagama oma 
väisatud koolitustel omandatud kogemusi ning edasisi plaane koolitustel saadud teadmiste 
rakendamiseks. 

► Millistel programmi koolitustel olete ise ja kolleegide meeskonnas osalenud?

Olen osalenud programmi koolitusel – intellektuaalomand kui õigused loometegevuse tule-
musele, rollimängul põhinev ettevõtlusmäng ja sotsiaalne ettevõtlus.  Kuna mulle endale väga 
meeldis ettevõtlusmängu koolitus, siis olen niipalju kui võimalik õpilasi viinud Ettevõtluskülla 
mängima, kuid kogu maja ise erinevate töötubade ja huvitavate toodetega on väga inspireeriv 
ning õpilased on alati väga rahul olnud. Õpetajate meeskonnana ei ole me koolitusel osale-
nud, kuid olen saadud uut infot oma meeskonnas jaganud ja plaanime seda kindlasti teha, 
kuna ühine koolitus annaks meile võimaluse õppida üksteise kogemustest, aidata üksteisel 
eesmärke ja tegevuskavasid seada ning tagasisidestada üksteise arenguprotsessi. 

► Kuidas rakendate saadud teadmisi oma töös?

Kindlasti räägin alati sotsiaalsest ettevõtlusest. Sotsiaalne ettevõttevõtja tahab lahendada 
mõnda ühiskonna kitsaskohta ehk siis – sotsiaalne ettevõte tegutseb mingi konkreetse 
ühiskondliku eesmärgi saavutamise nimel, kasutades selleks ettevõtlusega teenitud tulu. 
Kutseõppe õpilastega oleme käinud Ettevõtluskülas. Lapsehoidjad õppisid, kuidas rakendada 
ettevõtlusmänge lasteaialastele. Tegevusjuhendajad ja hooldustöötajad külastasid eesmär-
giga, et kuidas hooldekodus läbi mängu arendada vaimupuudega klientide rahatarkust ning 
oskust iseseisvamalt hakkama saada.

Tartu Kutsehariduskeskuse turismijuhtidega käisime turimistalus õppimas, kuidas nad val-
mistavad ette meeskonnatöö mängu ning mängisime ka ise ühe mängu läbi. Hiljem tegime 
mängule edasiarenduse ja ettepanekud selle muutmiseks. Sama turismitalu peremees rääkis  
meile seminaril, kuidas nad oma tegevust alustasid, kuidas toimub teenuste arendusprotsess 
ning kuidas lihtsate vahenditega alustada. 

► Kuidas ettevõtlusteadmised ja ettevõtlikkus tervishoius ning sellega seonduvatel 
erialadel kasuks tulevad?

Ka tervishoiukõrgkooli mitmed lõpetajad tegutsevad edukalt eraettevõtluses. Tegutsetakse 
nii hooldusteenuse pakkumise kui ka treeneri või massöörina. Tööle saamise võimalused 
on kõrgkooli lõpetajatel head, kuid sama palju võimalusi on tegutsemiseks erasektoris, kui 
aga inimene ise on aktiivne.

KOOLITUSED 
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► Kuidas tervishoiu kõrgkoolis ettevõtlusõpet või ettevõtlikkust õppetöös rakenda-
takse?

Meie üliõpilaste jaoks on aktiivsus ja ettevõtlikkus olulise tähtsusega ning õppeainesse on 
integreeritud erinevad tervisekäitumise projektid, mille raames õppurid saavad kogemuse 
kogukonna tervisekäitumise edendamise vallas. Näiteks käivad tudengid erinevates lasteae-
dades, koolides või kogukonnapäevadel tervisekäitumisalaseid teadmisi jagamas.

Järgmisest õppeaastast plaanime kutsuda õppetöö raames 
tervishoiuvaldkonnas tegutsevaid ettevõtjaid üliõpilastele 
oma lugu rääkima. Kui mõni lugeja tunneb, et tema 
tahab tulla seminarile kogemusi jagama, siis palun 
kirjuta elehansen@nooruse.ee ja oled väga oodatud.

Tartu Kutsehariduskeskuse 
turismijuhi eriala õpilased 
ettevõtja juhendatud  
meeskonnakoolitusel

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurid 
ettevõtlusteadmisi saamas

JÄRGMISED KOOLITUSED 

AUGUST
23.08. ja 29.08.2017 
 Õppijate meeskondi toetavate ju-

hendajate koolitus – kuidas tule-
muslikult suunata ja motiveerida? 
A.Lauteri 3, Tallinn  
(Estonian Business School)

OKTOOBER
30.10.2017 
 Mentorluse meistriklass kogemustega 

ärimentoritele.  
A.Lauteri 3, Tallinn  
(Estonian Business School)

NOVEMBER 
3.11.2017, 17.11.2017 
 Õpilase ettevõtlikkus- ja ettevõtlus-

pädevuse kujundamine üldharidus-
kooli majandus- ja ettevõtlusõppes.  
Narva mnt 25, Tallinn  
(Tallinna Ülikool)

10.11.2017, 24.11.2017 
 Õpilase ettevõtlikkus- ja ettevõtluspä-

devuse kujundamine üldhariduskooli 
majandus- ja ettevõtlusõppes.  
Narva mnt 25, Tallinn 
(Tallinna Ülikool)

mailto:elehansen%40nooruse.ee?subject=
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HUVITAVAT 
ETTEVÕTLUSÕPPE PROGRAMMI KAJASTUSED  

► Ettevõtlusõppe programmist, STARTERist ja meie tegemistest on olnud juttu ka nii 
meedias kui blogides. Huvitava Kooli blogist saab lugeda ettevõtlikest koolidest ja nende 
praktikatest õppurite ettevõtlikkuse arendamisel. Muuhulgas on avaldatud lugu sellest, kuidas 
Kiviõli I Keskkoolis ettevõtlikke noori kasvatatakse ja Konguta kooli õpetaja Pille Granovski 
räägib oma praktikast tundide ja päriselu sidumisel ning laste ideede arvessevõtmisest tun-
dide põnevaks muutmisel. 

Täpsemalt tasub kajastusi vaadata ettevõtlusõppe programmi kodulehelt 

STARTERi osalejate kogemusi vahendab blogi www.starteridea.ee/blogi 

► Oodatakse kaastöid Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse „Ettevõtlikkuse 
ja ettevõtlusõppe arendamine”

2018. aasta 1. novembril ilmub Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumber „Ettevõtlikkuse ja 
ettevõtlusõppe arendamine” (kd 6, nr 2), mille kaastöid oodatakse sügiseni. 

Täpsemad teemad ja tingimused on väljas kodulehel ja EHA kodulehel www.eha.ut.ee

Ettevõtlusõppe programmi koolitustes on suvel paus, uued koolitused ilmuvad ettevõtlus-
õppe programmi koolituste rubriiki sügisel, seega tasub sealsel koolituskaval kindlasti silm 
peal hoida. Erilist rõhku pannakse järgmistes koolitustes ettevõtluspädevuste arendamisele. 
Koolitused toimuvad nii Tallinnas, Tartus kui ka teistes Eesti piirkondades. Jälgi koolituste 
rubriiki www.ettevõtlusõpe.ee/koolitused

► LISAINFO koolituste kohta: Ülle Kesli, ulle.kesli@ut.ee 

► ETTEVÕTLIKU KOOLI koolitustega saab tutvuda veebilehel  
http://evkool.ee/koolitused, täpsem info ja registreerumine: Kristi Krilovs,  
kristi.krilovs@ivek.ee

► JUNIOR ACHIEVEMENT EESTI ettevõtlusprogrammide metoodiliste 
koolitustega saab tutvuda veebilehel http://ja.ee/koolitus, täpsem info ja 
registreerimine: Merike Elmik, junior@ja.ee, tel 621 0998.

http://ettevotlusope.edu.ee/uudised/kajastused/
http://www.starteridea.ee/blogi
http://ettevotlusope.edu.ee/syndmus/oodatakse-kaastoid-eha-erinumbrisse-ettevotlikkuse-ja-ettevotlusoppe-arendamine/
http://www.eha.ut.ee
http://www.ettevõtlusõpe.ee/koolitused
mailto:ulle.kesli@ut.ee
http://evkool.ee/koolitused
mailto:kristi.krilovs@ivek.ee
http://ja.ee/koolitus
mailto:junior@ja.ee
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LÄHEMALT PROGRAMMIST:
ettevõtlusõpe.ee

hm.ee/ettevotlusope
 facebook.com/ettevotlusope

KONTAKTID:

KRISTI PLOOM - Haridus- ja Teadusministeerium, programmijuht 
Kristi.Ploom@hm.ee

MARGE TÄKS - Tartu Ülikool, programmi sisujuht, metoodika 
ja õppevara tegevussuuna juht 

Marge.Taks@ut.ee

ÜLLE KESLI - Tartu Ülikool, täienduskoolituse tegevussuuna juht 
ulle.kesli@ut.ee@ut.ee

KATRIN KIVISILD - SA Innove, ettevõtliku kooli tegevussuuna juht 
Katrin.Kivisild@innove.ee

PIRET ARUSAAR - Tartu Ülikool, eelinkubatsiooni tegevussuuna juht 
Piret.Arusaar@ut.ee

LIINA PISSAREV - Tartu Ülikool, teavituse ja tunnustuse tegevussuuna juht 
Liina.Pissarev@ut.ee

INES KERIKMÄE - Tartu Ülikool, programmi finantsjuht 
Ines.Kerikmae@ut.ee

Uudiskirjas kasutatud fotod: 
Tartu Kutsehariduskeskus, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Katrin Kivisild, Junior Achievement Eesti, Tallinna Ülikool, 

Tartu Ülikooli Ideelabor, Tallinna Tehnikaülikool, IVEK, Elina Malleus 

http://www.ettevõtlusõpe.ee
http://hm.ee/ettevotlusope
http://www.facebook.com/ettevotlusope
mailto:Kristi.Ploom%40hm.ee?subject=
mailto:Marge.Taks%40ut.ee?subject=
mailto:ulle.kesli@ut.ee
ut.ee
mailto:Katrin.Kivisild%40innove.ee?subject=
mailto:Piret.Arusaar%40ut.ee?subject=
mailto:Liina.Pissarev@ut.ee
mailto:Ines.Kerikmae%40ut.ee?subject=
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