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Õpilasi motiveerib rohkem õpe,
mis keskendub nende endi

VAATENURGALE

Selleks, et hoida maailma elamiskõlblikuna, oleks noortel vaja oskust paindlikult
mõelda, mõista eri vaatenurki ning lahendada halvasti defineeritud ja keerulisi
probleeme, leiab Tallinna Ülikooli hariduspsühholoog Grete Arro. Noorte
õpimotivatsiooni sütitamiseks võiks alustada nende kuulamisest, et mõista, kuidas
nemad tänast maailma näevad ning kas tulevikumaailmas jäävad nende meelest
senised seaduspärad üldse muutumatult kehtima.

Maailm ettevõtluse ümber on kiiresti
muutunud. Kui noored näevad maailma
ilustamata kujul ja võtavad arvesse seda, mida neile õpetatakse, siis jõuavad
nad tõdemuseni, et praegune majandus
ei sobitu enam meie ökosüsteemidega

ega laiemalt planeedi bioloogiliste,
geoloogiliste ja füüsikaliste tingimustega. Ka koolide ettevõtlusõpe võiks
muutustega sama jalga käia. Vaadates
ettevõtlusõpet tulevikuväljavaadete
kontekstis, ei leia me enam abi poekottide õmblemisest, ringmajandusest ega
keskkonnasõbralikest toodetest – viimaseid pole asjatundjate sõnul teatavasti üldse olemas.
Milliseid kompetentse siis muutuv
tulevik vajab? Eelkõige paindlikku
mõtlemist, oskust tegeleda sama küsimusega eri vaatenurkadest – hõlmates
nii eri inimeste kui ka mitte-inimestest
sõprade vaatenurka kogu ökosüsteemis.
Oskust enda tegutsemist, koostöösuhteid ja emotsioone juhtida, analüüsida
enda strateegiaid ning kannatlikult lahendada teadmistemahukaid probleeme. Kui ettevõtlik õpe tegeleb selliste
üldpädevustega, on see õpilastele igas
mõttes kasulik. Need oskused jõuavad
õpilaseni aga alles siis, kui ta tahab üldse õppeprotsessiga pihta hakata.
Pihtahakkamine pole aga naljaasi.
Motivatsioonipsühholoogias on tões-

tatud, et tõhusaim püsimotivatsioonihoidja on tegevuste mõtestamine. Põhjenduste ja väärtuste väljamõtlemine ja
-ütlemine ei tohiks seejuures käia ülejala, vaid peaks olema kogu õppeprotsessi kõige olulisem osa. Veelgi enam,
kui õpilased on kaasatud probleemide
mõtestamise protsessi, asuvad nad palju
tõenäolisemalt tegutsema täie süvenemise ja püsivusega. Õppija peab teadma,
kuidas õpitav tema eluga seondub. Noored tahavad, et nende tegevus lähtuks
nendest endist – väärtustest, identiteedist, huvidest ja tulevikuväljavaadetest,
et tehtav oleks natukenegi nende teema.
See isiklik teema või äng on seda sisukam, mida laiemad on noorte teadmised ettevõtlusväliste valdkondade kohta
ning mida enam leiab õpetaja aega, et
arutleda enne ettevõtluse õpetamist hoopis noori puudutavate teemade üle ning
mõista nende vaatenurka.
Mõnel juhul kaob motivatsioon ka
mitte liiga suure, vaid liiga väikese eesmärgi tõttu – sellise, mis on õppija jaoks
triviaalne ega aktiveeri teda. Kui eeldada noortelt igaks juhuks võimalikult

vähe, siis võib see mõjuda hoopis motivatsioonitapjana. Tänane ettevõtlusõpe
võiks pigem ajada asja keerulisemaks ja
suunata järjekindlalt noori kasutama aina kiiremini arenevaid ja kättesaadavaid
teadmisi teistest õppeainetest. Näiteks
võiks nad teha midagi elurikkuse hoidmiseks (või taastamiseks, kui täiskasvanud on juba asjad nässu keeranud),
ebavõrdsuse vähendamiseks nende
inimrühmade suhtes, kes saavad täna
heaoluriikide tekitatud kliimalitriga esimese lõuahaagi, või mõelda lahendusi,
mis tagajärgede (nagu prügi) leevendamise asemel piiravad nende põhjuseid
(nagu tarbimine).
Vaadates ettevõtlusõpet meie muude
teadmiste kontekstis, võiks see aidata
ehitada majandussüsteemi sisse pidurit,
mis võtaks ignoreerimise asemel arvesse tervikut, mille sisse majandus peab
mahtuma. Samuti saaks ettevõtlusõppe kaudu õpetada noori vahet tegema
piisava ja priiskava ressursipööritamise
vahel. Ehk muutuks õpe siis suuremale
hulgale noortele mõtestatumaks ning
tulevikuväljavaateid laiendavamaks?

Väheste ressurssidega
ettevõtlikkuse
arendamisse panustades
lk 3

Kuidas kiiresti muutuvas
ja ebakindlas maailmas
karjääri planeerida?
lk 4–5

Noorte arendamisele
kaasa aidates
lk 6

Millest sõltub tänase
õppuri tulevikukarjäär?
lk 7
Ettevõtliku õpetaja ja
noore KALENDER 2021
lk 8
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Milliseid noori tulevikus vajame? Kes ja kuidas peaks tänaseid noori suunama ja õpetama, et nad
ka tulevikus edukad oleksid? Oma mõtteid jagavad ettevõtja, juhtide koolitaja ja Rocca Al Mare kooli
ettevõtlusõpetaja Signe Ventsel, Ettevõtliku Kooli arendusjuht Heidi Uustalu ning Kuressaare
Ametikooli IT ja ettevõtluse õppesuuna juhtõpetaja Jane Mägi.

Milline on see ennast juhtiv ja
väärtuseid loov noor, keda tulevikus
vajame?

õppida vaid praktika käigus. Meie põhifookus koolis peaks olema inimese
kasvatamisel, mitte teemade läbimisel.

te koormus niigi suur, ka neil on raske
uuendustega kaasa minna.

Heidi: Minu jaoks on ennast juhtiv ini-

Jane: Ideaalis võiksime muidugi alusta-

õpetajatele uudne ja nad näevad seda kui
kohustust, saamata alati aru, miks seda
vaja on. Koolis oleks väga vaja rohkem
meeskonnatööd. Tegelikult mängib inimese hariduses üks õpetaja suhteliselt
väikest rolli. Kui igaüks ajab oma rida,
siis õpilase vaatepunktist ongi seda puslet keeruline kokku panna.

mene selline, kes saab iseseisvalt hakkama, ei vaja pidevat eestvedamist ja
järeltõukamist, vaid suudab ise plaane
teha ja neil silma peal hoida. Inimene,
kes suudab ebaõnnestumistega toime
tulla, oma vigadest õppida ja neid kogemusi kaasa võttes eluga edasi liikuda.
Jane: Minu meelest peaks üha enam

rõhku panema justnimelt väärtusloomele. Seni keskenduti rohkem sellele,
et inimene peab end tundma õppima,
leidma oma tugevad küljed ning tegema nende järgi karjäärivaliku. Nüüd on
rõhk pigem tegevuste mõtestamisel –
ootame, et noored ei teeks ainult endale
meelepäraseid asju, vaid et nad panustaks ka ühiskonda ja nende tegevusel
oleks mingi suurem mõte.

da lasteaiast, aga kui seda tehtud ei ole,
siis ei tohiks kedagi maha kanda, ka täiskasvanud saavad samm-sammult õppida vastutuse võtmist. Tähtis on vigadest
õppida ja julgus eksida. Tublid lapsed
tahavad saada viisi ega julge katsetada,
sest nii võib vigu teha. Nii kujunevadki
käsutäitjad – lapsed, kes räägivad vaid
siis, kui küsitakse, ja tegutsevad vaid
siis, kui palutakse. Koolis saab luua
õpikeskkonna, mis võimaldab õpilastel
rohkem ise teha ja ise vastutada.
Heidi: Alustada tuleks sellest, et sõ-

kust olla eestvedaja rollis. Ühiskonnas
on palju tublisid käsutäitjaid, aga vaja
on inimesi, kes võtavad vastutuse. Kes
ei kurda ajapuudust ega leiuta vabandusi, miks mitte teha, vaid mõtlevad,
kuidas saaksid nemad oma tegevusega elukeskkonda mõjutada. Inimene
ei peaks kiruma poliitikuid, ülemust,
meest, vaid mõtlema, kuidas ise oma
elu parandada.

nastame ühiselt, milliste oskuste ja
omadustega inimesi me vajame. Kooli
tulemuslikkust tuleks mõõta selle järgi, kuidas õpilased hakkama saavad ja
mis neist elus edasi saab, mitte eksami
punktide järgi. Õpilastele tuleks anda
pikaajalisi koostööprojekte, kus nad saavad ise protsessi juhtida ja valida, kuidas
ja mida nad teevad. Õpetaja roll oleks
siinjuures hoida protsessil silma peal ja
vajadusel suunata. Siin tuleb tegelikult
kasuks, kui õpetaja on ise natuke laisk.
Liiga tubli õpetaja kipub ise asjad laste
eest ära tegema – nagu paljud emad-isad
kodudeski. Paraku on õppimine aeglane
protsess ning tuleb kannatlik olla kui
laps vigu teeb.

Kuidas selliseid noori arendada?

Signe: Oluline on anda noorele vali-

Signe: Mina näen, et vajaka jääb os-

Heidi: Lapsed peavad saama kodus, las-

teaias ja koolis ise otsuseid teha – vastutust ei saa õppida nii, et annad lapsele
ülesandeks selle kohta leheküljelt 6-7
lugeda ja siis on tal asi selge. Seda saab

kuvõimalusi, et ta saaks ise otsustada,
kuidas ja mida ta teeb. Et tal oleks võimalus panna oma huvialadest pusle kokku. Tänased õppekavad ei mahuta seda
ja ilmselt ei ole ka kõik õpetajad valmis
selliseks muutuseks. Täna on õpetaja-

Jane: Ettevõtlusõpe ongi enamikele

nis ära, kuidas firmat luua või äriplaani
kirjutada, ja kogu lugu. Tänaseks oleme
jõudnud sellesse etappi, kus tahaksime
rohkem ka refleksiooni sisse tuua. Noor
ei oska iseseisvalt veel oma kogemust
analüüsida, siin ta vajabki õpetaja abi.
Signe: See analüüsimise ja peegelda-

sügisel paika selle suure pildi, et milline aineõpetaja tegeleb millise ennast
juhtiva inimese pädevusega, siis õpilane saaks need oskused kätte. Õpetajate
koostöö ja teadlikkus on siin oluline.

mise oskus on äärmiselt oluline. Näen,
et ka paljud täiskasvanud käivad koolituselt koolitusele, loevad hunnikutes
raamatuid ja kuulavad podcaste, aga
vinduvad ikka oma palgatööl, millega
nad rahul ei ole - nii muutust ei sünni. Me ei oska ka täiskasvanutena uut
teadmist enda ellu integreerida. Koolis
võiks rohkem olla sünteesi reaalse eluga ja võimalusi uusi teadmisi praktikas
katsetada.

Heidi: Nooremad õpetajad ongi üha

Heidi: Töötavaid mudeleid, mida koolis

Milliseid häid näiteid saate oma
kogemusest tuua, mis on aidanud
õpetada noortele vastutuse võtmist
ja enese juhtimist?

Jane: Just, tegelikult ei pea midagi uut

Signe: Kui õpetajad paneks kõik juba

teadlikumad, aga Eesti keskmine õpetaja on klassiruumis olnud juba paarkümmend aastat ja teda on õpetatud üksi
vastutama selle eest, mis klassis toimub.
Mina olin 30 aastat koolisüsteemis ja
täna, kui olen sellest juba välja astunud,
näen ma, et tegelikult saan üksi teha väga vähe. Ükskõik, mida teha on vaja, ma
kaasan ka meeskonna.

Jane: Meie oma koolis võimaldame te-

gutseda ja õppida õpilasfirmade kaudu.
Õpilasfirmas võtab igaüks omale rolli,
mis võimaldab tegeleda just selle töölõiguga, mis ennast enim huvitab, ja
selle eest ka vastutus võtta. Meie jaoks
oli see suur samm edasi, kuna varem
õpitigi ettevõtlust nii, et rääkisime tun-

kasutada saaks, on tegelikult üksjagu.
Näiteks haridusprogrammil Ettevõtlik
Kool on olemas selline tore õpetajate
tööriist nagu TULEM. Kasutades seda
lihtsat tööriista ehitab õpetaja oma tunnid üles nii, et üheskoos lepitakse kokku
osalejate rollid ja vastutus ning õppeprotsessi jooksul toimub pidev analüüs
ja tagasisidestamine.
leiutama. Näiteks haridusvaldkonnas
pole veel eriti levinud disainmõtlemise metoodika kasutamine, mis mujal
valdkondades on osutunud väga efektiivseks. Ka IT-valdkonnas on palju tööriistu, mida saaks kasutada. Minu selle
nädala ahhaa-moment oli siis, kui koolis
käis üks tarkvaraettevõtja, kes muuhulgas küsis, kas me koolis ka stand-up
koosolekuid teeme, nagu on tarkvareettevõtetes tavaks. Temaga rääkides sain
aru, et võiksime tegelikult ka koolis teha

iganädalasi välkkoosolekuid, et peegeldada eelmisel nädalal õpitut ja panna
paika uue nädala eesmärgid.
Signe: Rocca al Mare koolis ettevõtlus-

õpet andes tulid õpilased tundi, ja kui
midagi oli tegemata, siis küsisin alati
õpilastelt, mida nad saaks järgmine kord
teistmoodi teha, et tulemuseni jõuda.
Lähenesin coach’iva põhimõttega: karistamise asemel kutsusin neid analüüsima. Muidu teevad lapsed koolis asju,
saamata aru, miks. Rohkem on vaja reflekteerimist ja peegeldamist.
Heidi: Ka õpetaja roll tuleks ümber

mõtestada - õpetaja ei peaks saama palka selle järgi, mitu tundi ta klassi ees
seisnud on. Kui me tahame, et õpetaja
kasvataks ennast juhtivaid ja väärtust
loovaid noori, siis see analüüsi osa peab
kuuluma ka tema tööaja sisse, mitte tulema öötundide arvelt. Oluliselt peab
vähenema see aeg, mis õpetaja seisab
loengut pidades klassi ees, ning pikenema aeg, mil õpetajad saavad üheskoos
õpilaste arenguvajadusi analüüsida ja
plaane teha. Kui õpetajatele seda võimaldataks, siis õpilased saaksid ise samal ajal iseseisva töö oskusi arendada.
Ka eeskujud on olulised – mida rohkem
lapsed näevad inimesi, kes on kohanemisvõimelised, ennast juhtivad ja kellel
on missioon, seda rohkem oskavad nad
ka ise sinna pürgida.
Signe: Mina ütlen ka alati enda koo-

lituse lõpus, et ole ise inspiratsiooniks
– näita, kuidas olla selline inimene,
kellest teised saavad eeskuju võtta. Ära
otsi vabandusi, miks midagi mitte teha,
vaid võimalusi, kuidas teha. Meil on
vaja kirglikke inimesi, kes tahavad ja
oskavad muutust luua.
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Ettevõtlusõpe ei mahu õppekavasse?
Õpilased on passiivsed ega huvitu ettevõtlusest? Pole õpetajat, kes ettevõtlusõpet annaks?
Kui on tahe, leitakse ka võimalus! Kuidas väheste ressurssidega väikeses koolis loovalt lähenedes
ettevõtlikkuse arendamisse panustada, räägivad Risti, Konguta ja Luua Metsanduskooli juhid.
Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu:

Ettevõtlikkuse arendamine noortes
nõuab loovust, usaldust ja kokkulepet
ühise eesmärgi nimel pingutada
Lõviosa Luua Metsanduskooli lõpetajatest asub tööle metsandussektorisse,
kus paljud tegutsevad ettevõtjatena. Lisaks eriala omandamisele vajab kooli
lõpetaja seega ka ettevõtlusoskuseid.
Oluline ei ole, et kõik õpilased ettevõtjateks hakkaksid, vaid et nad julgeksid
oma arvamust avaldada ja vastutaksid
oma otsuste eest ning et neil jätkuks
loovust ja entusiasmi midagi teha ja
muuta.
Majandusainete õpetamine lülitati
Luua Metsanduskooli õppekavadesse
juba ligi 20 aastat tagasi ning nelja aastat eest hakkasime arendama ettevõtlusõpet strateegilisemalt. Alustasime
õpilastele töömaailma tutvustamist
töövarjudeks saatmisega, millest kasvasid välja ka hilisemad praktikakohad, lisaks õpilasfirmade programmiga
ning ettevõtluslaagrite ja inspiratsioonipäevade korraldamisega.
Ettevõtlusõppe alustamisel oli mitmeid kõhklusi: kas õpilased tulevad
kaasa, kas leiame huvilisi õpilasfirma
asutamiseks ja väljaspool koolitunde
tegutsemiseks? Nüüdseks on õpilastel
ka eelmistest koolidest ettevõtlusõppe
kogemus ning nende motivatsioon ettevõtlusõppes osaleda on kasvanud. Meil
on välja kujunenud võrgustik inimestest, kes käivad ettevõtlustundides külalislektoriks või kutsuvad õpilasi oma
ettevõtetega tutvuma – enamik neist
on Luua Metsanduskooli vilistlased
ning nende edulood annavad noortele
eeskuju.

Kutsehariduse eeliseks on, et noortel tekib praktikate käigus juba varakult
vajadus reaalses ettevõtluskeskkonnas
tegutseda ning nad saavad seega ettevõtlustundidest omandatud teadmisi kinnistada. Kuna iga õpilane osaleb praktika
käigus kohe ettevõtte tegemistes, siis on
ka praktikaettevõtted tänulikud, et noor
mõistab tervikpilti eriala ja majanduskeskkonna seostest. Selle saavutamine
nõuab aga koolilt pidevalt läbimõeldud
õppetöö korraldamist, et tekitada erinevatest õppeainetest üks tervik.
Usun, et ettevõtlikkuse arendamine
noortes ei nõua erilisi ressursse, vaid

pigem loovust, usaldust ja kokkulepet
ühise eesmärgi nimel pingutada. Näiteks
võib õppetöö käigus anda õpilastele ülesandeks mõne toote või teenuse väljamõtlemise ning juhendada neid planeerima
selle turule toomiseks vajalikke etappe
ja vahendeid. Eelarvet saab kujundada
matemaatikatunnis, teenuse kirjeldusi ja
müügitekste koostada emakeele tunnis,
toote omadusi kirjeldada füüsikas. Kui
kõik õpetajad näitavad üles soovi aidata
kaasa õpilaste ettevõtlusoskuste kujundamisele ja toetavad ettevõtlikku meelt,
saavutame pisikeste osade tulemusena ja
väheste vahenditega suure teo!

Konguta kooli direktor Liina Tamm:

Tulevikus vajalikele oskustele
tuleb alus panna juba täna

Me elame muutusterikkal ajal. Kooli
ülesanne on kasvatada õpilasi edukateks kodanikeks. Samas ei tea keegi
päris täpselt, millises tulevikumaailmas
hakkavad meie lapsed elama – missuguseid oskusi ja teadmisi nad vajavad,
et edukad olla?
Meie koolis on oma haridusfilosoofia, mis sätestab, et kõigele, mida toimetulev kodanik tulevikus vajab, tuleb täna
koostöös perekonna ja kogukonnaga alus
panna. Nii on ka Elva valla arengukavas
ette nähtud ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine koolides.

Leiame, et koolides tuleb arendada
õpilaste üldpädevusi, õpetada lastele
oma tegevuse eesmärgistamist, oskust
probleeme märgata, põhjus-tagajärg
seoste mõistmist, erinevate olukordade loovat lahendamist, aga ka oma tegutsemisele tähenduse andmist. Meie
nimetame oma koolis seda kõike tähekombinatsiooniga MMM ehk siis
„Märka, Mõjuta ja Muuda!“ ning see
MMM on orgaaniliselt lõimitud kõikidesse meie õppeainetesse ja kooli
tegevustesse.
Ettevõtlusele oleme suunanud oma

lapsi aastaid. Alustasime jõulu- ja kevadlaatadel müügitegevusega ning tänaseks oleme jõudnud heategevusürituste
ja kampaaniate kaudu isegi sotsiaalse
ettevõtluseni. Teadlik teekond meie
kooli ettevõtlikumaks muutmisel on
kulgenud Junior Avchievementi koolituste ja materjalide abil. Võime kinnitada, et kui koolis jääb teadmistest või
asjatundlikest inimestest vajaka, siis
sellest programmist saab kindlasti abi.
Meie üks esimesi samme oligi õpetajate
koolitus ja litsentseeritud õpimaterjalide
kasutamine – see kogemus võimaldas
alustada ettevõtlusõppega nii lasteaias
kui ka koolis.
Kõikidele koolidele julgeme anda
kolm soovitust:
•
ettevõtlusõpe peaks olema
integreeritud kõikide koolide õppekavasse, sest see on tulevikku suunatud
võimalus ettevõtlike ja elus hästi toimetulevate inimeste kasvatamiseks;
•
õppige üksteise kogemustest!
Koolide edulood on head ja väärtuslikud, kuid õppida on ehk enim ebaõnnestumistest – seepärast ei maksa karta
jagada ka vigu ja eksimusi;
•
kaasake lapsevanemaid ja kogukonda! Ehkki raha on samuti oluline,
on ideed ja mõtted veelgi väärtuslikumad! Kogukonna sünergia aitab ja iga
õnnestunud ettevõtmine innustab!

Risti Kooli direktor Kristo Matson:

Ettevõtlikkuse arendamine
on õppe loomulik osa
Peame Risti Koolis oluliseks, et õpilased saaksid erinevaid võimalusi
ümbritseva maailma ja elukorralduse
mõistmiseks. Ettevõtlikkus kui tahe
ise maailmas midagi paremaks muuta
või mõnele probleemile lahendus leida
on tavapärane osa kooli tegevuskavast.
Nii on juba 2009. aastast järjepidevalt
toimunud jõululaat, algselt koostöös
Harju-Risti külaseltsiga, hiljem juba
ülekoolilise ettevõtluspäevana. Jõululaada ettevalmistus, planeerimine ja läbiviimine on õppetegevuse lahutamatu
osa, millesse panustavad nii õpilased,
õpetajad kui ka lapsevanemad. Samuti
avatakse paar korda õppeaasta jooksul
ühe klassi õpilaskohvik, millest teenitud tulu investeeritakse klassi ühistegevusse, näiteks õppekäigu, külastuse
või matka korraldamisse.
Õppekavas kuulub ettevõtlusõpe
karjääriõpetuse tunni juurde. 7. klassi
õpilased loovad õppetöö raames „firma“, mõtlevad välja toote ja selle reklaami. 8.–9. klassi õpilased kohtuvad

erinevate elualade esindajatega, kes on
alustanud ise ettevõtlusega. Nii saavad
õpilased vahetul teada, mida tähendab
päriselus ettevõtjaks hakkamine ja mida on selleks vaja teha. Igal õppeaastal
kohtuvad 8.–9. klassi õpilased Eesti
Töötukassa karjäärinõustajatega, kus
käsitletakse muuhulgas ka ettevõtlikkust.
2020. aasta kevadel osalesid Risti
Kooli 9. klassi õpilased Paldiski Gümnaasiumi ja Lääne-Harju Vallavalitsuse
koostöös toimunud ideekonkursil, kus
tuli välja mõelda kingitus esimesse
klassi astujatele. Õpilased pakkusid
välja viis omanäolist ideed: trikotaažist
müts, valla kaardiga pusle, arvutimäng,
tahvel ning matemaatika kett. Õpilased
tegelesid „toodetega“ innukalt, arendasid neid ning olid konkursil edukad.
Leiame, et ettevõtlikkus ja selle
arendamine peavad olema kooli ja õppetöö loomulik osa, mis aitab õpilastel
juba varakult mõista, kui põnev on leida ise uusi lahendusi!
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Kuidas kiiresti muutuvas ja ebakindlas maailmas

KARJÄÄRI PLANEERIDA?
Tänapäeval ei ole enam nii, et inimene valib endale ühe eriala ja jääb selle juurde elu lõpuni.
Inimestel on elu jooksul mitu erinevat karjääri erinevatel elualadel. Milliseid oskuseid peaks
sellisel juhul arendama, et saada kasu igal erialal? Kuidas valida, mida pärast kooli edasi teha?
Õpilasfirma EHA eestvedajad uurivad ekspertidelt järele.
Vastab Tartu Ülikooli majandusteaduskonna
külalisprofessor, ettevõtja ja ühiskondlike
algatuste eestvedaja Ott Pärna.
Millised on hea töötaja
isikuomadused? Mida tööandjad
minult kui tulevaselt noorelt
töötajalt ootavad?

Hea töötaja on pühendunud ja peab antud lubadusi. Seni, kuni sa pole midagi
lubanud, ei pea sa ka midagi tegema.
Kui aga oled lubanud tööle tulla ja teatud asjad ära teha, kuid lubadust ei täida, siis on sinu usaldusväärsus kadunud.
Kui sa ei taha töötada viis päeva nädalas
ja kaheksa tundi päevas – pole hullu,
tööta siis näiteks poole kohaga, aga tee
oma asja hästi.
Tööandjad ootavad, et noored hooliksid sellest, mida teevad, ja oleks võimelised oma rolliga kohanema – seega
mõtle, kuidas võtta igast töökogemusest
maksimum. Näiteks kui töötad ajutiselt
poes või kohvikus teenindajana, ei pea
sa tahtma selles valdkonnas karjääri teha, kuid saad siiski töö käigus õppida
suhtlemist, müügitööd ja probleemide
lahendamist. Leia üles need õpikohad,
mis sind motiveerivad, ja näita tööandjale, et oled õpihimuline, edasipürgiv ja
ennastjuhtiv – sellised töötajad on alati
hinnas.
Millised on olulisemad oskused
tulevikus edu saavutamiseks?

Tänases maailmas on igaühel hulganisti eri rolle ja ameteid ning elu jooksul
jõuab karjääri teha mitmes eri valdkon-

alaoskustele ka eelmainitud üldpädevusi.
Kuidas olla valmis ootamatusteks,
näiteks kui ma kohe pärast kooli
lõppu tööd ei leia või hiljem mingil
põhjusel töö katan? Mis aitaks mul
sellistes oludes kohaneda?

Tänases maailmas
on igaühel hulganisti
eri rolle ja ameteid.
nas. Kõik need rollid vajavad mitmesuguseid üldpädevusi. Näiteks oskus oma
tegevust mõtestada ja näha põhjus-tagajärg seoseid. Kui varem võis ehk mõelda, et patsiga poiss, kes kirjutab hästi
koodi, ei peagi oskama suhelda, siis
juba täna on sotsiaalne intelligentsus ja
koostööoskus igal elualal hädavajalik.
Kasuks tuleb loov mõtlemine ja
kohanemisoskus uute situatsioonidega.
Hinnas on ka erinevate keelte ja kultuuride tundmine ning avar maailmapilt.
Meie elu käib täna erinevates meediumites, mille tundmiseta ei saa tulevikus
kuidagi hakkama, seega vaja läheb ka
uue meedia kirjaoskust.
Oskus siduda eri valdkondi ja näha seoseid ka näiteks teadussuundade
üleselt. Meil ei ole enam universaalseid
probleeme, millele oleks üks kindel lahendus. Nüüd peame oskama visiooni
luua ja oma ideid visualiseerida, uudseid
lahendusi välja mõelda ja neid ka maha
müüa.
Kasuks tuleb ka enesejuhtimise võimekuse teadlik arendamine – edukad on
need, kes ei vaja pidevat juhendamist ja
abistamist, vaid võtavad oma edu eest
vastutuse. Need oskused kuluvad marjaks ära igal elualal.

Mille järgi valida täna oma
karjääritee, mis ka tulevikus leiva
lauale tooks?

Kui teid huvitab mõni valdkond, siis
püüdke saada selles heaks spetsialis-

tiks. Hiljem saate alati laiemaid ja üldisemaid asju otsa õppida.
Ärijuhist kirurgiks ei õpi, küll aga
võib kirurgist saada hea juht või isegi
minister. Igal juhul on tuleviku mõttes
äärmiselt oluline arendada lisaks eri-

Esiteks, tee kõik endast olenev, et suurendada oma võimalusi tööd leida. Hakka juba koolipingis kogemusi omandama, et oma CV-d täiendada – näiteks tee
vabatahtlikku tööd. Nii arendad tulevikuks vajalikku töö- ja suhtlemisoskust
ning suurendad oma tutvusringkonda
kasulikke kontaktidega. Vabatahtliku
töö kogemus CV-s kinnitab tööandjale,
et oled ettevõtlik ja usaldusväärne inimene, kel on huvi maailma ja iseseisva
tegutsemise vastu.
Teiseks, mõtle läbi, millist tööd sa
teha tahaksid. Kui tööpakkumine on juba kuskil portaalis üleval, oled hiljaks
jäänud. Mõtle läbi, millises valdkonnas
sa töötada soovid, kaardista sealsed
tööandjad ja nende väljakutsed. Seejärel mõtle, mida saaksid neile omalt poolt
pakkuda ja võta ettevõttega ühendust –
tööandjad hindavad initsiatiivi näitamist
kõrgelt. Huvipakkuvas ettevõttes saaksid alustada näiteks praktikandina ja
seekaudu ettevõtet ja selle tööprotsesse
tundma õppida.
Kolmandaks, tee oma hobist töö! On
ju üsna mage pühendada suur osa oma
ärkvelolekuajast ja elust millelegi, mida
sa ei naudi. Mõtle, millega sulle nagunii
igapäevaselt tegeleda meeldib ja kuidas
neid oskusi tööturul ära kasutada. Suur
osa inimesi ongi tulevikus vabakutselised, nii et miks mitte hakata juba täna
oma hobiga raha teenima!

Vastab Viljandi Kutseõppekeskuse arendusjuht Karmen Selter.
Miks eelistada kutseõpet? Millistele
noortele see kõige paremini sobib?
Millistele ei sobi?

Kutseõpet tasub eelistada mitmel põhjusel: esiteks juhul, kui õpilase õppetulemused ei ole akadeemilise hariduse
omandamiseks piisavad või puudub
huvi minna pärast gümnaasiumit ülikooli edasi õppima. Pärast põhikooli on
kutseõppes võimalik omandada kolme
aasta jooksul nii eriala kui ka keskharidus ning soovi korral sooritada
riigieksamid, seega ei pea haridustee
pärast kutsekooli lõpetamist tingimata
otsa saama. Kutseõppe lõpetanutele on
mitmes kõrgkoolis ka spetsiaalsed õppekavad, mis arvestavad juba omandatud
erialaseid teadmisi.
Teiseks on kutsekooli lõpetajatel
oma eakaaslaste ees tööturul eelised,
sest nad on omandanud elukutse ja
praktikate läbimisest ka töökogemuse.
Kutseõpe sobib oma olemuselt kõigile,
sest lõpuks jõuab iga inimene tööturule. Eristada tuleks pigem oma valikuid
valdkonna- ja erialapõhiselt. Õnneks on
Eesti haridussüsteem paindlik ja erinevate haridusliikide vahel saab igal ajal
liikuda. Erialase arengu mõttes on loogiline alustada kutseõppest ja seejärel
omandada kõrgharidus – erialased teadmised loovad ka kõrghariduse omandamise ajal teadliku fooni ja õppija oskab
juba esitada õigeid erialaseid küsimusi.
Kuidas oma õpingutest võimalikult

palju praktilist kasu saada ja need
erialase tööga siduda? Kas peaks
õpingute kõrvalt kohe ka tööle
minema?

Kutseõppes on suur rõhk praktikal ja
praktilistel töödel, mis moodustavad
kogu õppeajast lausa poole. Selleks, et
oma eriala võimalikult hästi omandada, tuleks valida praktikaettevõte sama
hoolikalt kui kool. Praktikast on kõige
rohkem kasu siis, kui ettevõttes on võimalik läbida kogu ette antud programm.
Koolid suhtlevad ettevõtetega väga tihedalt ja parimaid ettevõtteid ka tunnustatakse vastava tiitliga. Kooli kõrvalt
tööl käimisse tuleks siiski suhtuda ettevaatusega, sest sel viisil kipub õppetöö
kannatama.
Kutseõppes on väga konkreetsed
erialad, aga kui minu eriala muutub
või kaob, mis minust siis saab?
Kuidas minu tänane haridus mind
muutustes aitab?

Tänapäeva muutuvas maailmas on
muutustega kohanemine kõige tähtsam
oskus. Ka kutsekoolide õppekavad on
pidevas muutumises ja arenevad kooskõlas tööturu muutustega. Näiteks inimest, kes toitu valmistab, kutsutakse
kokaks, aga retseptid ja toiduvalmistamise meetodid muutuvad pidevalt. Juba
toorained on täna hoopis teised kui 10
aastat tagasi.
Lisaks eriala õppekavale õpitakse

kutsekoolis mitmeid aineid, mis arendavad näiteks meeskonnatöö- või probleemide lahendamise oskust, samuti ettevõtlikkust ja majanduslikku mõtlemist.
Nii pannakse alus laialdastele teadmistele, mis aitavad tulevikus kujundada
personaalset professionaalsust. Näiteks
sportlikust noorest, kes on kutsekoolis
õppinud kokaks ja läinud edasi õppima
füsioloogiat või kehakultuuri, võib saada hoopis eratreener-toitumisnõustaja.
Tulevikuerialad kujunevadki oskusest
kombineerida konkreetsed erialad kaasaegses võtmes.
Selleks, et hoida ennast oma õpitud
valdkonnas toimuvate muutustega kursis, tuleb osaleda erinevatel koolitustel
ja täienduskursustel, mida samuti enamik kutsekoole võimaldavad. Täiskasvanutele suunatud koolitused on erineva
sisu ja pikkusega, nii saab igaüks valida
endale sobiva. Kui juhtub, et mõni amet
jääb nii vanaks, et tänapäeva maailma
enam ei mahu, siis on abi ümberõppest. Kutseõppesse on oodatud igas eas
inimesed. Täiskasvanutele pakutakse
peamiselt sessioonõpet, mis tähendab,
et koolis saab käia ka töö ja muude tegemiste kõrvalt.

Tänapäeva muutuvas
maailmas on
muutustega
kohanemine kõige
tähtsam oskus.
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Vastab ettevõtja
Martin Villig.
Kui vajalik on ettevõtja jaoks
kõrgharidus enda valdkonnas?

Kõrgharidus annab inimesele laiapõhjalise teadmistepagasi, mis aitab paremini
mõista maailma ja erinevaid ärisektoreid. Mina olen õppinud rahvusvahelist
ärijuhtimist – see andis mulle teadmised
majanduse toimimisest, finantsidest ja
inimeste juhtimisest ning ka hulga ägedaid kontakte. Samas on palju näiteid
edukatest ettevõtjatest, kes on küll ülikoolist välja langenud, kuid suutnud ise
õppida ning ettevõtteid arendada.
Nüüdisajal vajaminevaid teadmisi
on võimalik õppida ka interneti kaudu
(nii-öelda on-demand haridus). Kursusi
on igal teemal, alates töötajate palkamisest ja investoritelt raha küsimisest
kuni tootejuhtimise põhimõtete ning
ettevõtte kultuuri arendamiseni. Maailma parimate ettevõtjate kogemustest
leiab nii artikleid, videoloengud kui ka
e-kursusi – tuleb vaid endale sobivad
üles leida.
Kas ettevõtjaks võib saada igaüks?
Kas tänapäeval on ettevõtjaks
võimalik saada ka ainult
gümnaasiumiharidusega?

Minu arvates on kõige olulisem inimese
enda tahe ettevõtjana läbi lüüa ja pidev
arenemisvõime. Kui soovid läbi lüüa
spetsiifilises tehnoloogilises valdkonnas nagu inseneriteadused, biotehnoloogia või meditsiin, siis tulevad erialased
teadmised kasuks.
Tooksin kaks näidet:
• Markus Villig asutas Bolti, kui oli
vaid 19-aastane abiturient. Ettevõte
tegutseb 35 riigis Euroopas ja Aafrikas ning on tänaseks ajakirja „Financial Times“ andmetel oma kiire
kasvuga Euroopas kolmandal kohal.
Bolti klientide arv ületab 40 miljonit
ning ettevõte on investoritelt saanud
kasvamiseks üle 300 miljoni euro.
• Boyan Slat asutas 2013. aastal organisatsiooni Ocean Cleanup, mille
eesmärk on puhastada maailma ookeanid plastikureostusest. Tänaseks
töötab organisatsioonis üle 400 inimese ning ta on kaasanud miljoneid
eurosid kapitali, et oma ettevõtmist
arendada ja rakendada.
Sellised näited võiksid tõestada igale
noorele inimesele, et julge pealehakkamisega on võimalik läbi lüüa nii ettevõtluses kui ka heategevuslikus valdkonnas.
Kui sul noorena kohe head äriideed
ei ole, siis on võimalus töötada mõnes
suuremas ettevõttes või ärivaldkonnas,
õppida tundma valdkonna probleeme
ning luua nende põhjal oma ettevõte,
kus asju paremini lahendada.

ÕPILASFIRMA EHA
Kaisa Kumpas, Lotta-Lorette
Kalmaru, Lisett Sigur, Oliver
Sild ja Karl-Juhan Kangur –
on Eesti parim õpilasfirma
2020, kes toodavad puidust
juhtmevabasid disainlampe.
Ühe õppeaasta jooksul on
noored jõudnud palju –
töötanud välja ja oma kätega
valmistanud disaintoote,
müünud enam kui 80 lampi
otse ja online, loonud päris
ettevõtte Eestis ja USA-s,
õppinud kõike ettevõtte
käigushoidmise kohta, tööjaotusest turunduse ja raamatupidamiseni, ning arendanud
tulevikuks olulisi oskusi.

www.ehalamp.ee

Millised on ühe hea ettevõtja
isikuomadused?

Ettevõtte loomine ja arendamine ei ole
sprint, vaid maraton. Sellest lähtuvalt on
minu arvates oluline visioon, loogiline
mõtlemine, järjekindlus, töökus, pidev
õppimine ja kohanemisvõime ning lõpuks enesekindlus ja psühholoogiline
vastupidavus.
Mida teha juba gümnaasiumis, et
aidata kindlustada tulevikku

ettevõtlusmaastikul? Millised
sammud ja etapid tuleb kindlasti
läbida, kui on soov saada
ettevõtjaks?

Minu arvates saab ettevõtlikku mõttelaadi arendada juba algklassidest, näiteks USA-s osalevad lapsed Limonaadipäeva-tüüpi programmis, mis selgitab
limonaadi koduse tootmise ja müümise
põhimõtteid ning eelarvestamise ja turundamise aluseid. 10–12aastaselt saaks
esimese taskuraha teenimiseks pakkuda

oma kodu ümbruses koertega jalutamise
või muru niitmise teenust. Põhikoolis
saaks osaleda mini-firmade programmis ja katsetada ise erinevaid äriideid,
näiteks graafilise disaini, fotograafia või
mobiilimängude arenduse vallas.
Minu üleskutse on siduda koolitöö
võimalikult varakult päris maailmaga,
näiteks külastada klassiga erinevaid
organisatsioone, alates haiglast ja supermarketist kuni tehnoloogiafirmade
ja tootmisettevõteteni. Tähtis on rääkida
noortele lahti iga organisatsiooni tegut-

Ettevõtte loomine ja
arendamine ei ole
sprint, vaid maraton.
semise „ärimudel“, olulised ametikohad
ning viimaks valdkonna probleemid ja
väljakutsed. See annab laiapõhjalise
arusaamise erinevate sektorite toimimisest ja võimalustest, kust leida huvitavaid probleeme, mida noored ettevõtjad
võiksid hakata lahendama.
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Õpilaste ettevõtlikuks kasvatamine ei peaks olema ainuüksi kooli ülesanne – oma roll on ka teistel
kogukonnaliikmetel, kes saavad eri moel noorte arendamisele kaasa aidata. Kuidas ja miks panustada,
räägivad ettevõtja Hendrik Hindov ning ettevõtete Nordkalk ja Enics Eesti esindajad.

AnsonBaer Nordicu partner Hendrik Hindov:

Mentorina saan aidata
noortel suurt pilti näha
Olen õpilasfirmade mentor olnud juba ligi 20 aastat. Selle aja jooksul on
noorte saavutushimu suurenenud, kuid
lisandunud on ka palju pealiskaudsust
ja silmakirjalikkust. Ideede kvaliteet
on aastate ja persoonide lõikes väga erinev, kuid see ei omagi suurt tähtsust –
ei ole mõistlik eeldada suuri maailmamuutvaid ideid keskkooliõpilastelt,
kui tegelik eesmärk on protsessi kaudu
õppida. Aeg-ajalt, kui noored leiavad
seni täitmata nišše ja seavad kahtluse
alla traditsioonilised lahendused, tuleb
neilt siiski ka päris nutikaid ja värskeid
ideid.
Peamiselt vajavad õpilased mentorilt
abi suure pildi nägemisel – koolipingist
tõusnuna on ettevõtlus nende jaoks uus
maailm ning ilma eelneva kogemuseta
on väga raske kogupilti hoomata. Seal
saabki mentor appi tulla: aidata tegevusi
mõtestada ning näha nende võimalikke tagajärgi. Suurim väärtus juhendaja
tööst tuleb ühistest aruteludest, planeerimisest ja analüüsimisest, kui mentor
peegeldab noorte ideid ja aitab neil
seekaudu ise oma plaanide kitsaskohti
näha. Kogemustega inimene saab juhendada, kuidas langetada keerukate
probleemidega silmitsi seistes kaalutletud otsuseid.
Ettevõtete külastused ja ettevõtjatega kohtumised laiendavad silmaringi,
kuid kindlasti ei anna need noortele
piisavalt head ülevaadet ettevõtlusest
laiemalt, sest informatsiooni tuleb analüüsida ainult praeguses ajas ja ruumis.
Õpilasfirma tegemine seevastu puudutab osalejat väga sügavalt ja on vahetu
kogemus, mida analüüsides ja järeldusi
tehes võidakse jõuda enda jaoks oluliste
avastusteni, näiteks kas ettevõtlus sobib

mulle, sobib hoopis kindlatel tingimustel või on lähitulevikus täiesti

välistatud. Ma usun, et tähtis on ettevõtlust mitte fetišeerida – see on

ainult üks võimalus elus –, aga seda
võimalust tuleb kahtlemata uurida.

Enics Eesti personalijuht
Eveli Punnison:

Suurettevõttena
tahame
ühiskonnale
tagasi anda
Tööstuselektroonikatootja Enics Eesti AS on
Lõuna-Eesti suurim tööandja, kelle palgal on
ligi 750 inimest. Rahvusvahelisse tööstuselektroonika kontserni kuuluv Enics Eesti toodab aastas üle 1700 erineva tooteartikli kogu
maailma suurettevõtetele.
Enicsit iseloomustab väga tihe koostöö haridusasutustega. Meie kui suurettevõtte üks
põhimõtteid on anda ühiskonnale tagasi ja seda oleme otsustanud teha just noortele keskendudes, sest nemad on ühiskonna edasiviiv
jõud.
Meie ettevõte teeb koostööd kolme kooliga.
Eesti Lennuakadeemiaga alustasime koostööd
juba kaheksa aastat tagasi, kui koolitasime
nende esimese ja neljanda kursuse tudengeid.
Lisaks oleme aidanud koostada Tartu Kutsehariduskeskuse elektroonikaseadmete õppekava. Elva Gümnaasiumiga algas koostöö
sellest, et kool tegi ettepaneku valikaine loomiseks ning meie võtsime selle rõõmuga vastu.
Koostöö koolidega sai alguse soovist tõsta
noorte huvi tehniliste erialade vastu, tutvustada tänapäevast tööstuselektroonika tootmist
ning näidata, et ka tehnilise eriala lõpetanud
noorel on tegelikult palju erinevaid töövõimalusi. Meie hinnangul on noorte puhul kõige
olulisem õpihimu ja huvi valdkonna vastu,
kõik muu on õpitav.
Enicsil on ka suur praktikabaas, kus noored saavad reaalset töökogemust. Meil on vajalik tehnika ja vahendid praktilise töö tegemiseks ning aitame meelsasti Eesti noortel
õppida tulevikualasid.
Vastu oleme saanud juba kaheksa suurepärast inseneri!

Nordkalk Korporatsiooni personalidirektor Svetlana Moks:

Koostöö koolidega võimaldab meil tulevasi
töötajaid tundma õppida
Nordkalk on juba pikalt teinud erinevate
õppeasutustega koostööd. Oleme alati
avatud ülikoolide, kutseõppeasutuste,
gümnaasiumide ja põhikoolide, isegi
lasteaedade õpetajatele ja õpilastele.
Koostöövormid, -eesmärgid ja väljundid on mitmekesised. Kirjeldan siinkohal meie projekti või pigem pikaajalist
sõprussuhet Rakke kooliga.
Meie koostöö algas rohkem kui 10
aastat tagasi, kuid esialgu piirdus see
ettevõtte külastamisega ilma kindla
programmita. Näitasime õpilastele tehast, kus nende lähedased tööd teevad,
ja tutvustasime põgusalt tootmisprotsessi. Tunnetasime, et sellised külaskäigud ei anna noortele palju, kuna neil ei
teki seoseid koolis õpitu või tulevikuplaanidega.
Leidsime, et saaksime noortele pakkuda rohkem. Meie ettevõttes töötavad
kirglikud oma ala asjatundjad, kellel on
lastega jagada palju kogemusi, lisaks
on meil erinevates Eestimaa paikades
üksused, mida tutvustada saame. Sellele mõeldes otsustasime 2013. aastal
muuta juhuslikud külastused eesmärgipäraseks projektiks. Koostöös Rakke
kooliga panime paika õppeaasta tundi-

de plaani viiendast kaheteistkümnenda
klassini. Tunde andsid Nordkalki juhid
ja spetsialistid meie kontoris, tehases,
laboris, karjäärides ning mõned ka
koolis. Sellises vormis koostöö on püsinud juba seitse aastat ning Nordkalki
töötajad annavad igal aastal mõne geograafia, karjääriõppe, keskkonnakaitse,
ajaloo, tööõpetuse, keemia või loodusõpetuse tunni.
Projekti käivitamine ettevõttes ei
olnud väga lihtne – tundideks valmistumine ja nende läbiviimine vajab üsna
suurt ajalist ressurssi, kuid tulemused
on kindlasti seda panust väärt. Noortel
tekivad seosed õpitu ja reaalse elu vahel, nad saavad ettevõtjaga otse suhelda
ja näha, mida ootavad tööandjad uutelt
tööturule sisenejatelt, samuti infot tulevikuvajaduste kohta.
Ka meil on sellest koostööst palju
kasu – saame õppida tundma tänapäeva noori, meie tulevasi töötajaid. Saame
teada, mis on nende eesmärgid ja unistused, mis neile korda läheb ning millises ettevõttes nad soovivad töötada.
Kahjuks jäi koostöö sel aastal koroonaviiruse tõttu pausile, kuid lähitulevikus
otsime võimalusi projekti jätkamiseks.
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Tartu Ülikooli STARTEReesti programmijuht Piret Arusaar:

Millest sõltub tänase õppuri tulevikukarjäär?
Ühiskonnas toimuvate suurte muutuste
paratamatu kaasosa on olemasolevate
oskuste kiire vananemine ja vajadus
arendada uusi oskusi, et saavutada karjääriredelil edu. Kuigi harjumuspärasest
on mugav hoida kinni, pole see mingil
hetkel lihtsalt enam võimalik. OECD
tööhõive ülevaate „The Future of Work“
kohaselt on tulevikus 14% töökohtadest
automatiseeritud ja 32% töökohtade sisu
võrreldes tänasega oluliselt muutunud.
Näiteks robotpostiljonid ja -tellerid või
prügiinsener, kes loob prügist uusi keskkonnasõbralikke tooteid, on suure tõenäosusega tulevikureaalsus.
Kuidas siis valmistuda täna, et olla
10 aasta pärast tööturul konkurentsivõimeline? OSKA 2020 raport „Eesti tööturg täna ja homme 2019–2027“ toob
tulevikuoskustena välja sotsiaalsed ja
juhtimisoskused, loovuse, infotöötlusja meeskonnatööoskuse, kriitilise mõtlemise võime, probleemide lahendamise
oskuse ja ettevõtlikkuse. Mööda ei pääse digipädevusest, sest see on iga ameti

Kas teadsid, et ...?

ABC ja loomulik osa. Tööjõu globaalne
liikumine ning ettevõtluse rahvusvahelistumine tähendab suuremat kokkupuudet eri kultuuridest ja rahvusest inimestega. See tekitab vajaduse kultuuridevahelise kompetentsi olemasolu järele.
Enamike prognooside kohaselt kaovad
ära peamiselt rutiinsemaid ja lihtsamaid
töövõtteid nõudvad töökohad. Samas
suureneb nõudlus spetsialistide järele,
kelle töö eeldab kõrget empaatiavõimet,
meeskonnatöö oskust või erialadeülest
kvalifikatsiooni, erinevate valdkondlike
oskuste ja teadmiste sünergiat. Ettevõtlusõppel on selles arenguahelas oluline
roll.
Ettevõtlikkuse arendamiseks ning
sotsiaalsete, juhtimis- ja ettevõtlusalaste kogemuste saamiseks pakub igapäevaelu ja kool tohutult võimalusi – alates
kogukondlikus tegevuses osalemisest
kuni äriideede programmi STARTER
toel idufirmade loomiseni. Ettevõtlusõppe erinevate formaatide kaudu saab
tänane õppur panna proovile nii oma

Neli suurima õpilasfirmade arvuga
kooli viimase nelja aasta jooksul

2020. aastal

• Tallinna 21. Kool – 84

• loodi Eestis 450 õpilasfirmat

• Viljandi Kutseõppekeskus – 69

• kasutab 310 haridusasutust õppes Edu ja Tegu,

• Võru Gümnaasium – 56

Junior Achievement Eesti või Ettevõtliku kooli
metoodikat

meeskonnatöö- kui juhtimisoskused
ning tekitada vahetu kontakt ettevõtlusmaailmaga. Lisaks pakub uute aktiivõppe meetodite kasutuselevõtt ja valikainete mitmekesisus võimalust kombineerida erinevaid tegevusi ja distsipliine.
Kõik see ainult toetab häid karjäärivõimalusi tulevikus. Et noorel oleks võimalik koolist saada parim, selles
mängib võtmerolli õpetaja. Õpetaja
pädevustest ja tööst sõltub suurel määral
hariduse kvaliteet ja koos sellega ka õppija heaolu ning edasine elukäik.
2020. aasta kevadel autori läbiviidud
lühiuurimus ettevõtlusõpetajate ettevõtluspädevuse kaardistamisest tõi välja
mitu kitsaskohta, mis vajavad lähiaastatel tähelepanu. Kuigi haridusstrateegiat iseloomustab muutunud õpikäsitus,
ei rakendata seda veel kõikides koolides
ning sageli kohtame siiani ainekeskset
õpetamist. Hoiakud on visad muutuma,
ka ettevõtlusõpetajate ettevõtluskompetents on pigem tagasihoidlik. Positiivse
poole pealt võib aga välja tuua laiema

• Vanalinna Hariduskolleegium – 54

• lõpetas STARTER-i äriideede arendamise
programmi 2122. õppur ja 587. meeskond.

Kolm suurima minifirmade arvuga
kooli
• Tallinna 21. kool – 14

„

mõtteviisi muutuse – on tekkinud arusaam, et ettevõtlik saab olla igal alal.
Kasvanud on nii indiviidi kui ka klasside üldine ettevõtlikkus. Rohkem on
avatust ja initsiatiivikust, näiteks noored
on praegu seotud oma kogukonnaga rohkem, kui viis aastat tagasi. Mõtteviisi
muutust toetab õpetajate värbamise mitmekesisus (nt erinevad programmid
nagu Noored Kooli), mille kaudu on
koolidesse jõudnud erineva tausta ja kogemusega inimesi. Ka ettevõtlusõpetajatele suunatud täiendkoolitused, praktikavõimalused ja rahvusvahelise kogemuse kättesaadavus mõjutab nii hoiakute kui ka ettevõtluspädevuse kasvu positiivses suunas.
Seega lisaks interdistsiplinaarsete
teadmiste ja oskuste õpetamisele peame rohkem väärtustama õpetaja tööd
ning toetama tema pädevuspagasi
kasvu. Perspektiivi olemasolu tagab nii
õpilasele kui ka õpetajale tugeva motivatsiooni, millega on võimalik vallutada
ka ületamatud mäed.

Pärnumaal on noorte ettevõtlikkuse ja
ettevõtlusõppe arendamine olulisel kohal.
Ettevõtlusõpe annab hea võimaluse enda
ettevõtlikkust arendada, sest noored asetavad
end praktiliste tegevuste kaudu erinevatesse
rollidesse ning omandavad uusi teadmisi ja
kogemusi. Suurbritannias läbi viidud uuringu
järgi on õpilasfirmade programmi läbinud
noored elus edukamad – loovad oma ettevõtte
või töötavad juhtivatel kohtadel, teenivad
suuremat sissetulekut, saavad oma tööst
rohkem rahuldust või on selles leidnud lausa
oma elu eesmärgi ja kire. Eestis on
ettevõtlusõppe ja õpilasfirmade programmi
ajalugu lühem, kuid õpilased on ise öelnud, et
see aitas edaspidises elus teha paremaid
karjäärivalikud.
Viivika Vilja

„

Pärnumaa Arenduskeskuse noorte
ettevõtlikkuse ja tööhõive projektijuht

ja Põlvamaal (67% koolidest) ning Võrumaal

• Viljandi Kutseõppekeskus – 23

Meie jaoks on ettevõtlikkuse arendamisel
oluline süsteemsus. Näeme, et viimase
viie aasta jooksul, mil maakonnas on
rakendatud Ettevõtliku Kooli metoodikat, on õpe
muutunud eesmärgipärasemaks. Koolid
kaasavad õppetegevusse julgemalt kooliväliseid
partnereid ja panustatakse kogukonna heaks.
Ettevõtlikud koolid on väga aktiivsed, paistavad
silma innovaatiliste ideedega, osalevad
erinevatel koolitustel ja teevad omavahel
koostööd – kõike ikka selleks, et muuta õpe
lastele põnevaks ja kasulikuks. Iga kooli
peamine eesmärk on, et sealt väljuvad noored
julgeksid unistada, suudaksid oma tegevust
eesmärgistada ja oskaksid planeeritut ellu viia.

(65%)

• Kuressaare Ametikool – 11

Reelika Lepik

Aastatel 2016-2020 oli kõige rohkem...
• Ettevõtliku Kooli võrgustiku koole Järvamaal (54%
koolidest) ja Hiiumaal (50%)

• Pärnu Ülejõe Põhikool – 8
• Suure-Jaani kool – 8

• ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet rakendavaid koole
Läänemaal (76% koolidest), Järva- ja
Jõgevamaal (71%), Pärnu linnas (67%) ja
Võrumaal (65%)
• Junior Achievement Eestiga liitunud koole Järva-

Kolm suurima õpilasfirmade arvuga
kooli 2019/2020
• Tallinna 21. kool – 28

Järvamaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse
koordinaator

Haridus- ja Noorteameti üldhariduse ettevõtlusõppe eestvedaja Erika Veide:

Viiuldajaks saab vaid viiulit harjutades
Me ei sünni emadeks ega isadeks, vaid
oma vanemate lasteks, ja kasvame nende väärtuste, tõekspidamiste ja mustrite
vaimus. Me ei läbi üldjuhul emadeks
ega isadeks saamise koolitusi ja ka koolis seda meile eraldi ei õpetata. Heaks
lapsevanemaks olemine, kasvamine,
saamine on üks tõeline kunst. Kui laps
sünnib, siis on tunne, et aega on küll,
kuniks äkki on juba hilja. Arengupsühholoogia tähtsaima seaduse kohaselt ei
saa lapse läbielatut tühistada ega olematuks muuta. Arenemisprotsessid ei ole

pööratavad. Mida noorem laps, seda
õrnem ja tundlikum ta on ning seda
enam vajab ta tarka ja armastavat inimest enda eest hoolitsema. Lasteaeda
jõuab laps siis, kui kodus on pool vundamenti juba valmis, ning kooliminekuks on kogu vundament laotud. Kuidas
vanemana siis oma last ennast juhtivaks
ja väärtust loovaks inimeseks arendada?
Viiulit mängima saab õppida vaid
viiulit harjutades. Kui sulle meeldivad
lahked inimesed ja soovid olla üks neist,
siis pead teadma, et keegi ei sünni lah-

kena. Väikeseid lapsi jälgides on rohkem kui selge, et seda tuleb õppida,
õpetada ja praktiseerida. Lahkeks saab
vaid andmist praktiseerides. Laps õpib
otsustama ja enda tegevuste tagajärgi
analüüsima, kui tal on võimalus päriselt
ise valikuid teha. Kindlasti võimaldavad
paljud valikud vigadest õppida. Vanemana peaksin aitama mõtestada ja väärtustada vigu, mis viivad järgmine kord
parema tulemuseni. Teame, et kõikideks
vigadeks ei ole alati parim aeg ja koht,
aga kui seda kohta ja aega ei tulegi, siis

ei tule ka võimalust oma oskusi arendada.
Väärtust loovaks saab saada vaid
väärtusi luues. Väärtus on suur sõna,
kuid tihti väga väikestes asjades. Väärtuse sünonüüm ei ole vaid globaalse innovatsiooni loomine. Nõustun siinkohal
ema Teresaga: me ei pea tegema suuri
asju, vaid väikesi, kuid suure armastusega. Selliste väikesena tunduvate väärtuste mõtlemist ja loomist peame ka igapäevaelus julgustama –suured ideed ja väärtused meie kõigi heaks muidu ei sünni.
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VEEBRUAR

Äriideede arendamise programmi
STARTER üleriigiline finaal sTARTUp
Day raames

MÄRTS

Üleriigiline õpilasfirmade laat Tallinnas

Põhikooli ettevõtlusmuinasjuttude
võistluse tähtaeg

Äriideede arendamise programmi
STARTER kevadsemestri avahäkatonid
Algatus „Tööle kaasa“
Ettevõtlusoskuste võistlus kutsekoolidele

APRILL

MAI

Võistluse „Eesti parim õpilasfirma“ finaal

JUUNI

Konkurss „Eesti parim minifirma“

„Ettevõtliku kooli” edulugude konkursi
tähtaeg

Äriideede arendamise programmi
STARTER finaalid

JUULI

SEPTEMBER

AUGUST

Eesti parim õpilasfirma osaleb
Euroopa parimate õpilasfirmade
võistlusel

Algavad koolitused ja koolitusprogrammid

Äriideede arendamise programmi
STARTER sügissemestri avaüritused

Lisainfo:
www.ettevõtlusõpe.ee
www.evkool.ee
www.ja.ee

OKTOOBER

NOVEMBER

www.harno.ee

Aasta parimate ettevõtlusõppe edendajate
kandidaatide esitamine tunnustamiseks

www.starteridea.ee

„Ettevõtliku kooli“ edulugude konkursi
finaal

EDU & TEGU BINGO

BINGO!

Kui ettevõtlik on teie kool? Võta appi Edu ja
Tegu programmi bingo ning saa teada, kas
teie koolil õnnestub võita nurkademäng,
diagonaalimäng või lausa täismäng!

Ettevõtlusõppe programmi
Edu ja Tegu partnerid:

Ettevõtete ja koolide koostööseminar
Töövarjupäev

DETSEMBER
STARTER-programmi sügissemestri
finaalid

Meie kool on liitunud
Ettevõtliku kooli
programmiga

Meie õpetajad on
läbinud ettevõtlusõppe
koolitusprogrammi

Meie koolis
rakendatakse ettevõtlikkuse arendamise
metoodikat

Meie õpetajad on
osalenud koolide ja
ettevõtete koostööseminaridel

Piirkonna ettevõtjad
annavad meie
õpilastele loenguid

Meie õpilased
külastavad kohalikke
ettevõtteid

Meie õpilased viivad
läbi ettevõtlusprojekte

Meie õpilased
käivad ettevõtetes
töövarjupäevadel

Meie koolis on töötaja,
kes nõustab õpilasi
ettevõtlus-projektides

Meie õpilastel on
võimalus kaasata
ettevõtlusmentoreid

Meie kool teeb ettevõtlusõppe hoogustamiseks koostööd
kohaliku omavalitsusega

Meie kooliõpilased
loovad õpilasfirmasid
ja minifirmasid

Meie kool jälgib
õppetöös ettevõtlusõppe
metoodilisi juhendeid

Meie kool jagab
oma kogemusi
teiste koolidega

Meie õpetajad kuuluvad
ettevõtlusõpetajate
Facebooki gruppi

Meie kool võtab osa
Junior Achievement
programmidest

Meie õpetajad käivad
sageli ettevõtlusõppe
seminaridel ja koolitustel

Meie kool teeb
ettevõtlusõppe
raames koostööd ka
lapsevanematega

Meie kool lõimib
ettevõtlusõppesse
temaatilisi huvialaringe

Meie koolis on
karjääriõpe

Meie kool korraldab
ettevõtlusvaimu
hoogustamiseks
inspiratsioonipäevi

Meie õpilased võtavad
osa ettevõtlust arendavatest võistlustest

Meie kool osaleb
oma projektidega
„Ettevõtliku kooli“
edulugude konkursil

Külastame „Tööle
kaasa“ algatuse
raames õpilaste
vanemate töökohti

Meie kool esitab
kandidaate aasta
parimate ettevõtliku
ja ettevõtlusõppe
arendajate tunnustus
konkursile

Toetab Euroopa
Sotsiaalfond

Partnerid on:

