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Ettevõtlusõppe Mõttekoja osaliste tegevused 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 ja 2013/2014 õppeaastal

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

Õppeaasta

Tegevuse sisu

Haridustase
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
kooliaste või gümn,
kutseõpe)

Staatus
(kestab või
lõpetatud)

Tulemus

1) Kava "Olen ettevõtlik!" teavitustöö – ligi 700 õpetajat, haridusametnikku, koolijuhti

Kõik tasemed

Lõpetatud

Teadlikkuse kasv

2) Ettevõtete koostöövõrgustiku “Unistused ellu!” ettevalmistamine

Kõik tasemed

Lõpetatud

www.unistusedellu.ee

3) Veebikeskkonna loomiseks lahenduste leidmine

Kõik tasemed

Lõpetatud

www.ettevotlusope.ee

1) Kava "Olen ettevõtlik!" teavitustöö – ligi 800 õpetajat, haridusametnikku, koolijuhti

Kõik tasemed

Lõpetatud

Teadlikkuse kasv

2) Ettevõtete koostöövõrgustiku “Unistused ellu!” käivitamine ja koordineerimine, liikmeid perioodi lõpuks
~50

Kõik tasemed

Lõpetatud

www.unistusedellu.ee

3) Ettevõtlusõppe kogukonna loomine www.ettevotlusope.ee ja toimetamine, www.koolielu.ee keskkonnas
majandus- ja ettevõtlusõpetuse õppematerjale perioodi lõpuks kokku 214

Kõik tasemed

Lõpetatud

www.ettevotlusope.ee

1) Kava "Olen ettevõtlik!" teavitustöö – ligi 300 õpetajat, haridusametnikku, koolijuhti, KOV-esindajat

Kõik tasemed

Kestab

Teadlikkuse kasv

2) Ettevõtete koostöövõrgustiku “Unistused ellu!” koordineerimine, liikmeid perioodi lõpuks ~100

Kõik tasemed

Kestab

www.unistusedellu.ee

3) Ettevõtlusõppe kogukonna www.ettevotlusope.ee toimetamine, www.koolielu.ee keskkonnas majandus- ja
Kõik tasemed
ettevõtlusõpetuse õppematerjale perioodi lõpuks kokku 226

Kestab

www.ettevotlusope.ee

1) Kava "Olen ettevõtlik!" teavitustöö – ligi 300 õpetajat, haridusametnikku, koolijuhti, KOV-esindajat

Kõik tasemed

Kestab

Teadlikkuse kasv

2) Ettevõtete koostöövõrgustiku “Unistused ellu!” koordineerimine, liikmeid perioodi lõpuks ~120. Ettevõtete
ja koolide koostöö edendamine

Kõik tasemed

Kestab

www.unistusedellu.ee

3) Ettevõtlusõppe kogukonna www.ettevotlusope.ee koordineerimine ja teavitustöö majandus- ja
ettevõtlusõppe õpetajatele

Kõik tasemed

Kestab

www.ettevotlusope.ee
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Haridus- ja Teadusministeerium

2010/11

Õppeaasta

Tegevuse sisu

Staatus
(kestab või
lõpetatud)

Tulemus

Uued teemad:
1) Rahandusministeerium on algatanud finantskirjaoskuse strateegia väljatöötamise
2) Euroopa Komisjoni algatused: kodanikuaktiivsus ja meediakirjaoskus

Kõik tasemed
Kõik tasemed

Kestab
Kestab

Strateegia koostamine
Pädevuste kujundamine

Jätkuvad teemad:
1) Valdkonnaraamatute koostamine gümnaasiumile

Gümnaasium

Lõpetatud

Kõik tasemed
1.-3. kooliaste
Kõik tasemed

Kestab
Kestab
Lõpetatud

Valminud valdkonnaraamatud
www.oppekava.ee
mõõdikute koostamine

Kõik tasemed

Kestab

Õppematerjalide koostamine ja
valmimine

Jätkuvad teemad:
1) Rahandusministeerium on algatanud finantskirjaoskuse strateegia väljatöötamise
2) Euroopa Komisjoni algatused: kodanikuaktiivsus ja meediakirjaoskus

Kõik tasemed
Kõik tasemed

Kestab
Kestab

Stateegia valmimine
Pädevuste kujundamine

3) Tallinna Ülikoolist on tellitud üldpädevuste mõõdikud (4-aastane projekt)

Kõik tasemed

Kestab

Mõõdikute koostamine

4) Tartu Ülikoolist on tellitud läbivate teemade mõõtevahendid (3-aastane projekt)

1.-3. kooliaste

Kestab

Mõõtevahendite katsetamine koolides

Tegevus
jätkub kuni
2014 incl

Uuendatud kutsehariduse RÕK-id

2) Tallinna Ülikoolist on tellitud üldpädevuste mõõdikud (4-aastane projekt)
3) Tartu Ülikoolist on tellitud läbivate teemade mõõtvahendid (3-aastane projekt)
4) ESF avatud taotlusvoor, mille raames rahastatakse projekte, mis toetavad RÕK-i rakendamist kahes
pedagoogide täienduskoolituse valdkonnas
a) ainealane täiendkoolitus (näiteks ettevõtlus- ja majandusõppe õpetajate täienduskoolitus); taotlejateks
võivad olla: õpetajate ühendused ja aineliidud, mis on registreeritud juriidilise isikuna; kõrgkoolid, mis
pakuvad õpetajate täienduskoolitust
b) temaatiline täiendkoolitus (läbivate teemade käsitlemine õppeaines, näiteks ettevõtlikkuspädevus);
taotlejaks võivad olla: MTÜ-d; kõrgkoolid, mis pakuvad õpetajate täiendkoolitust, SA-d, äriühingud
Uued teemad:
1) Finantskirjaoskuse alase õppematerjali väljatöötamine HTM-i, Tallinna Börsi, Pankade liidu ja
Finantsinspektsiooni koostöös

2011/12

Haridustase
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
kooliaste või gümn,
kutseõpe)

Rahastati Viljandimaa OVL-u projekti:
Viljandi ja Pärnumaa õpetajate
ettevõtlus- ja majandusõppe
täiendkoolitus

5) PISA 2012 testi finantskirjaoskuse moodulis osalemine, tulemuste analüüs. PISA 2015-s
finantskirjaoskuse moodulis osalemise arutelud
6) Erinevate õpilaste ja õpetajate ürituste toetamine
Kutseharidus:
1) Koostatud on üldoskuste moodul, mis läheb kõikidesse kutsehariduse riiklikesse õppekavadesse. Moodul
sisaldab teemat majandus ja ettevõtlus
2) Üldoskuste moodul on sõnastatud kvalifikatsiooniraamistiku 2, 3, 4 ja 5 tasemele
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Õppeaasta

Tegevuse sisu

Haridustase
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
kooliaste või gümn,
kutseõpe)

Staatus
(kestab või
lõpetatud)

Tulemus

Uued teemad:
1) Põhikooli riiklikule õppekavale ettevõtlusõppe valikaine ainekava lahtikirjutamine (vastavalt VV
tegevuskava 2011-2015 2013.)

3. kooliaste

Kestab

Valikkursusekoostamine ja valmimine

2) Rahandusministeeriumi algatatud finantskirjaoskuse strateegia ellurakendamine

Kõik tasemed

Kestab

Stateegia ellurakendamine

Jätkuvad teemad:
1) Euroopa Komisjoni algatused: kodanikuaktiivsus ja meediakirjaoskus

Kõik tasemed

Kestab

Pädevuste kujundamine

2) Tallinna Ülikoolist on tellitud üldpädevuste mõõdikud (4-aastane projekt)

Kõik tasemed

Kestab

Mõõdikute koostamine

3) Tartu Ülikoolist on tellitud läbivate teemade mõõtvahendid (3-aastane projekt)

1.-3. kooliaste

Kestab

Mõõtevahendite katsetamine koolides

4) PISA 2012 testi finantskirjaoskuse moodulis osalemine, tulemuste analüüs

3. kooliaste

Kestab

Tulemuste avalikustamine detsembris
2013

6) Finantskirjaoskuse alase õppematerjali väljatöötamine HTM, Tallinna Börsi, Pankade lIidu ja
Finantsinspektsiooni koostöös
7) Kõrgkoolideõppejõudude (3 õppejõudu) osalemine Horvaatias suveülikoolis (Summer Academy is part of
European Entrepreneurship Educators Programme (3EP))

Kõik tasemed

Kestab

Bakalaureuse ja
magistriõppe tase

Lõpetatud

Õppematerjalide koostamine ja
valmimine
Kõrgkoolides ettevõtluse õpetamise
kvaliteedi paranemine

8) Üliõpilate (30) osalemine 27.-28.11.2012 innovatsioonilaagris Soome Sport Innocamp-s, et anda
ettevõtetele võimalus arendada uuenduslikke tooteid ja teenuseid koos erinevate õppealade tudengitega
ning tudengitele võimalust projektitöö vormis luua kontakte ettevõtetega ning saada teadmisi ettevõtete
toimimise põhimõtetest

Bakalaureuse ja
magistriõppe tase

Lõpetatud

Ettevõtetele tootearendusvõimalused.
Tudengitele kontakte ettevõtetega
ning teadmisi ettevõtete toimimise
põhimõtetest

9) Majandus - ja ettevõtlusõppe õpetajaid ettevalmistavintensiivkursus, korraldaja TÜ majandusteaduskond
ja täienduskoolituskeskus

2.-3. kooliaste

22.08.201222.03.2013

Metoodilised õpimapid "Õpetajalt
õpetajale"

10) Tartu Ülikooli ettevõtluse ja teadmussiirde kompetentsikeskuse käivitamist. Kompetentsikeskuse üheks
osaks on ettevõtlusõppe arendamine, kaasates partnereid teistest Eesti kõrgkoolidest.

Kõik tasemed

01.12.2012 –
31.05.2013

11) Trükis Ettevõtlusõpe kõrgkoolis (sisu: teoreetilisem ülevaade ettevõtlusest ja ettevõtlusõppest,
ettevõtluspedagoogikast, õppejõust ja õppijast ettevõtlusõppes; erinevate praktikate kirjeldused nende
rakendajate poolt koos kommentaaride ja hinnangutega; ettevõtlusmängude rakendamise kogemused
erinevates Eesti kõrgkoolides; ülevaade praktikate korraldamisest ettevõtlusõppes ning ettevõtlusõppega
seotud koostöövõrgustikest). Koostaja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor koostöös teiste kõrgkoolidega

Kõik tasemed

01.08.201201.05.2013

Ettevõtlusõppe ainete raamistik,
ainete struktuur ja sisu arvestades
õppetasemete eripära.
Trükis Ettevõtlusõpe kõrgkoolis

2012/13

5) Erinevate õpilaste ja õpetajate ürituste toetamine

12) Kõrgharidusreform. Kõrgkoolidega sõlmitud halduslepingud sisaldavad punkti: tagab kõikidele
kõrgharidusõppe esimese ja teise astme üliõpilastele ligipääsu ettevõtlusõppe ainetele või moodulitele
kõikides ülikooli õppekavades
13) Toetaiti ettevõtlusõppejõudude osalemist Horvaatias suveülikoolis
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Õppeaasta

Tegevuse sisu

Haridustase
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
kooliaste või gümn,
kutseõpe)

Staatus
(kestab või
lõpetatud)

Tulemus

2012/13

14) Toetati üliõpilaste osalemist Soomes toimunud Sport Innocamp-s
15) Noortemalevate programm. Õpilasmalevate tegevuse toetamiseks sõlmiti 2012.a lepingud 48
malevakorraldajaga. Malevategevus sisaldab lisaks tööle ka erinevaid koolitusi ettevõtlikkusest,
omaalgatusest, tööõigusest tööturust jms ning ühiseid vabaajategevusi
16) 29. novembril kuni 01. detsembril toimus noorte infomess Teeviit 2012, mille raames viidi läbi mh ka
Ettevõtluskonkursi Ajujahi päev
Kutseharidus: Kõikidesse kutseõppe riiklike õppekavade põhiõpingute moodulitesse lõimitakse
võtmepädevus nimetusega algatusvõime ja ettevõtlikus. Igale riiklikule õppekavale koostakse ka
rakendumist toetav materjal, mis sisaldab mh ka võtmepädevuste lõimimist.

Tegevus
jätkub kuni
2014 incl

Uuendatud kutsehariduse RÕK-id

Uued teemad:

2013/14

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamise kontseptsiooni ja programmi väljatöötamine, osapoolte
kaasamine, EL 2014 toetava meetme ettevalmistamine
Jätkuvad teemad:
1) Põhikooli riiklikule õppekavale ettevõtlusõppe valikaine ainekava lahtikirjutamine (vastavalt VV
tegevuskava 2011-2015 2013.)

3. kooliaste

Kestab

Valikkursusekoostamine ja valmimine

2) Rahandusministeeriumi algatatud finantskirjaoskuse strateegia ellurakendamine

Kõik tasemed

Kestab

Stateegia ellurakendamine

3) Tallinna Ülikoolist on tellitud üldpädevuste mõõdikud (4-aastane projekt)

Kõik tasemed

Kestab

Mõõdikute koostamine

4) Tartu Ülikoolist on tellitud läbivate teemade mõõtvahendid (3-aastane projekt)

1.-3. kooliaste

Kestab

Mõõtevahendite katsetamine koolides

5) PISA 2012 testi finantskirjaoskuse tulemuste analüüs 2014

3. kooliaste

Kestab

Tulemuste avalikustamine juuni 2014

6) Erinevate õpilaste ja õpetajate ürituste toetamine
7) Õpetajakoolituste toetamine
8) Õppematerjalide koostamise toetamine
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SA Innove

Õppeaasta

Tegevuse sisu

Haridustase
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
kooliaste või gümn,
kutseõpe)

Staatus
(kestab või
lõpetatud)

Tulemus

Uued teemad REKK-il:
1) Eesti valis PISA 2012 testis osaelmisel ka finantskirjaoskuse moodulis osalemise

1.-3. kooliaste

Kestab

2) „Eestimaa õpib ja tänab“ (www.eestimaaopib.ee) tunnustussüsteem üldharidusele on seni rahastatud ESF- Kõik tasemed
ist. Edasiseks otsitakse nn. statuudikandjaid, kes aitaksid tunnustussüsteemi rahaliselt toetada.

Kestab

2011/12

2010/11

Jätkuvad tegevused REKK-il:
1) www.oppekava.ee kõik uue RÕK-i rakendumist toetavad juhend- ja metoodilised materjalid

Lõpetatud

2) 2010.a valmisid valdkonnaraamatud põhikooli osale

1., 2., 3. kooliaste,
gümn
1., 2., 3. kooliaste

3) 2011.a jooksul valmivad aineraamatud gümnaasiumi osale (k.a. valikained)

Gümnaasium

Lõpetatud

4) Juhendmaterjal üldpädevuste (sh ettevõtlikkus) arendamisest gümnaasiumiastmes valmib veebruar 2012 Gümnaasium

Lõpetatud

5) Käimas on ettevalmistus loovtöö juhendmterjali koostamiseks

Kõik astmed

Kestab

6) Õpetajavõrgustike toetamine

Kõik astmed

Kestab

Üldharidus:
1) INNOVE ESF Õpetajaprogrammi tegevuste raames ürituste toetamine

Kõik astmed

Tegevus
jätkub
Tegevus
jätkub

2) INNOVE ESF-i programm „Õppe kvaliteedi parendamine õppeasutuste sise- ja õpitulemuste
välishindamissüsteemi ning seadusloome arendamise kaudu” (ÕKVA)

Kõik astmed

3) Sisehindamist toetavate veebipõhiste rahuloluküsimustike arendamine

Kõik astmed

Lõpetatud

Tegevus
jätkub

Küsimustikud sisaldavad
ettevõtlikkuse ideoloogiaga kooskõlas
olevaid küsimusi (näit. "Meie kooli
juhtkond suhtleb aktiivselt
võtmepartnerite ja kohaliku
kogukonnaga"); küsimustike abil
hinnatakse erinevate huvipoolte,
näiteks koostööpartnerite rahulolu
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Õppeaasta

Tegevuse sisu

2011/12

4) Õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimise ja hindamise käsiraamat üldharidusvaldkonna pedagoogidele
(sh juhtidele)

Haridustase
Staatus
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
(kestab või
kooliaste või gümn,
lõpetatud)
kutseõpe)
Kõik astmed
Tegevus
jätkub

Kutseharidus:
1) Koostatud on üldoskuste moodul, mis läheb kõikidesse kutsehariduse riiklikesse õppekavadesse. Moodul
sisaldab teemat majandus ja ettevõtlus
2) Üldoskuste moodul on sõnastatud kvalifikatsiooniraamistiku 2, 3, 4 ja 5 tasemele

2012/13

Üldharidus:
Valminud on põhikooli õpetajatele töökavade näidised (126 näidistöökava, kokku 2000 lk)

2013/14

2) Õpetajatel paluti anda tagasisidet ettevõttlikkuse teema kajastamise kohta põhikooli õpetajate töökavade
näidistes
3) Õppekava portaalis põhikooli ja gümnaasiumi juhendmaterjalides ettevõtlusteemade täiendamine
4) Koolides küsitluse läbiviimine, mille eesmärgiks on ülevaate saatmine kooli õppekava rakendumisest sh
ettevõtlikkuspädevuse kujunemisest

Kutseharidus
1) Kõikidesse kutseõppe riiklike õppekavade põhiõpingute moodulitesse lõimitakse võtmepädevus
nimetusega algatusvõime ja ettevõtlikus. Igale riiklikule õppekavale koostakse ka rakendumist toetav
materjal, mis sisaldab mh ka võtmepädevuste lõimimist
2) Valminud on kutsekoolide õppekavade koostamise ja arendamise käsiraamat

Käsiraamat lähtub õppe- ja
kasvatustegevuse kavandamisel ja
analüüsimisel õppija üldpädevuste
kujunemisest õppeprotsessis; kirjeldab
muuhulgas ettevõtlikkuspädevuse
kavandamist matemaatika õpetamisel;
käsiraamat sisaldab Luunja Keskkooli
praktilist näidet õpilaste
ettevõtlikkuspädevuse kujunemisest

Tegevus kuni Uuendatud kutsehariduse RÕK-id
2014 incl

1., 2., 3. kooliaste

Kutseharidus:
Kõikidesse kutseõppe riiklike õppekavade põhiõpingute moodulitesse lõimitakse võtmepädevus nimetusega
algatusvõime ja ettevõtlikus. Igale riiklikule õppekavale koostakse ka rakendumist toetav materjal, mis
sisaldab mh ka võtmepädevuste lõimimist
Üldharidus:
1) Valminud on põhikooli õpetajatele vene keele ja kirjanduse töökavade näidised (kokku 2000 lk)

Tulemus

Avalik 2013.a Töökavades on toodud näited
mai lõpuks
ettevõtlikkuspädevuse kujundamise
toetamiseks www.oppekava.ee
Tegevus
jätkub kuni
2014 incl

1., 2., 3., kooliaste
1., 2., 3., kooliaste

Uuendatud kutsehariduse RÕK-id

Avalik 2013.a Töökavad õppekava portaalis
september
www.oppekava.ee
Ettepanekud SA Innovele on esitatud
www.oppekava.ee
Küsitlus on läbiviidud. Teave
kooliõppekava rakendumise kohta (sh
ettevõtlikuspädevuse kujundamise
osas) on olemas

http://innove.ee/et/kutseharidus/kutseh
ariduse-rok/rok-arendus
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Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

1) Ettevõtlusõppe videoloengud gümnaasiumile

Haridustase
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
kooliaste või gümn,
kutseõpe)
Gümnaasium

2) Ettevõtlusõppe edendamise kava „Olen ettevõtlik!“ elluviimise tegevuskulude toetamine 2011. aastal

Kõik tasemed

3) Majandusõpiku koostamise toetamine

Gümnaasium

1) Ettevõtlusõppe edendamise kava „Olen ettevõtlik!“ elluviimise tegevuskulude toetamine 2012. aastal

Kõik tasemed

2011/12

2010/11

Õppeaasta

Tegevuse sisu

Staatus
(kestab või
lõpetatud)

http://www.mkm.ee/ettevotlusoppevideoloengud-gumnaasiumile/

Lõpetatud

2) Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 eelnõu väljatöötamise kavatsusse ettevõtlusõppe sisse toomine Põhikooli 2. 3. aste
3) EAS-i ettevõtlikkusprojektide konkurss (Sihtrgrupid: potentsiaalsed alustavad kõrge kasvupotentsiaaliga
ettevõtjad ja noored + õpilased)
Kõik tasemed
4) Uuenenud Ajujahi kontseptsioon algusega sügis 2012
Gümnaasium

Lõpetatud

5) Uue ettevõtlusõpiku koostamise toetamine
6) EAS-i iga-aastane ettevõtlusnädal oktoobris

Gümnaasium
Gümnaasium

Lõpetatud
Lõpetatud

• EKTK ettevõtlikkusele edendamisele suunatud tegevuste elluviimise toetamine („Olen ettevõtlik!“,
"Unistused ellu!", Ettevõtlusõppe Mõttekoda)

Kõik tasemed

Kestab

• JAA Eesti tegevuste rahaline toetamine

Kõik tasemed

Kestab

• Ettevõtlikkusprojektide konkuss intensiivsusega 2 korda aastas

Kõik tasemed

Kestab

• StartSmart jätkub vähemalt 2013.a lõpuni

Gümnaasium

Lõpetatud

• Ettevõtlusnädal

Kõik tasemed

Kestab

• Ajujahi konkurss

Kõik tasemed

Kestab

Lõpetatud
Lõpetatud

Olulised trendid:
• Ajujahi ja MAK-ide koostöö
• MAK proaktiivsed tegevused on nüüd rohkem suunatud ka noortele inimestele
• EAS-i koostöö ANK-idega
• Koostööprojekt StartSmart!, mille raames tuuakse teistest riikidest inspireerivaid esinejaid Eestisse
• Sisuline koostöö programmiga ENTRUM

2012/13

Jätkuvad senised tegevused:

Tulemas:
• "Ettevõtlik Eesti" kasvuprogramm Arengufondi läbiviimisel

Tulemus
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2013/14

Õppeaasta

Haridustase
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
kooliaste või gümn,
kutseõpe)

Tegevuse sisu

Jätkuvad senised tegevused:
• EKTK ettevõtlikkuse edendamisele suunatud tegevuste elluviimise toetamine („Olen ettevõtlik!“, "Unistused
ellu!", Ettevõtlusõppe Mõttekoda)
Kõik tasemed
• JAA Eesti tegevuste rahaline toetamine
Kõik tasemed
• Ettevõtlikkusprojektide konkuss intensiivsusega 2 korda aastas
Kõik tasemed
• Piirkondlikud ettevõtluspäevad maakondades
• Ettevõtlusnädal
• Ajujahi konkurss
Algab:
• "Ettevõtlik Eesti" kasvuprogramm Arengufondi läbiviimisel

Gümnaasium
Gümnaasium
Gümnaasium

Staatus
(kestab või
lõpetatud)

Tulemus

Kestab
Kestab
Kestab
Kestab
Kestab
Kestab

Junior Achievement Eesti
Õppeaasta

Tegevuse sisu

Haridustase
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
kooliaste või gümn,
kutseõpe)

Staatus
(kestab või
lõpetatud)

Tulemus

2010/11

JAA jätkab oma traditsioonilisi tegevusi:
1) Materjalide uuendamine
Kõik tasemed
2) Kutsekoolidesse huviringina õpilasfima programmi kohandamine ja levitamine
Kutseõpe
3) Teeme mitmeid asju koostöös SENT-iga, näiteks 12-h programm kutseõppeasutustes ja TTÜ-ga, näiteks Kõik tasemed
üliõpilasfirmad

Lõpetatud
Lõpetatud
Lõpetatud

2011/12

JAA jätkab oma traditsioonilisi tegevusi:
1) Materjalide uuendamine, näiteks Majandusõpik Gümnaariumile valmis detsember 2011
Gümnaasium
2) Kutsekoolidesse huviringina õpilasfima programmi kohandamine ja levitamine. 2011. aastal on kaasatud Kutseõpe
8 kutseõppeasutust
3) Teeme mitmeid asju koostöös SENT-iga, näiteks 12-h programm kutseõppeasutustes ja TTÜ-ga, näiteks Kõik tasemed
üliõpilasfirmad

2012/13

JA Eesti jätkab oma traditsioonilisi tegevusi:
1) Uuendame mitmeid materjale. Prioriteet on põhikooli õppematerjal, mille peame saama valmis kevadeks. Kõik tasemed
(kasutajaid ca 2000)
2) Majandus- ja ettevõtlusõpetajate koolitused kõikides kooliastmetes töötavatele õpetajatele. Aastas
koolitame ca 100 õpetajat

Kõik tasemed

3) Kutseõppeasutustes õpilasfima programmi laiendamine 8-lt 15-ni

Kutseõpe

4) Teeme mitmeid asju koostöös SENT-iga, näiteks 12-h programm kutseõppeasutustes (5 laagrit, 200
osalejat)

Gümnaasium ja
kutseõpe

Lõpetatud
Lõpetatud
Lõpetatud

Kestab

Kaasaegsed õppematerjalid koolides,
mis vastavad õppekavale

Kestab

Ettevõtlikumad noored, teadmiste
paranemine majandusest ja
ettevõtlusest
Ettevõtlikumad ja oskustega noored

Kestab

Huvi ja oskuste tõus ettevõtlusõppe
vastu

9

5) Koostöö arendamine ettevõtetega ettevõttekülastuste programmi TakeTech raames, 4 ettevõtet

Haridustase
Staatus
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
(kestab või
kooliaste või gümn,
lõpetatud)
kutseõpe)
Kõik tasemed
Kestab

6) Õpilasfirmade laadad: piirkondlikud kohalike kanda, Eesti õpilasfirmade laat veebruaris vähemalt 100
õpilasfirmale väliskülalistega (ca 400 noort)

Põhikooli III, gümn.,
Kutseõp.

Kestab

7) Õpilaste temaatilised koolitused ettevõtlusõppe programmi "Õpilasfirma" kvaliteedi ühtlustamiseks, ca 200 Põhikooli III, gümn.,
noort
Kutseõp.

Kestab

8) Õpilasfirmade võistlus, 130 osalejat

Gümnaasium ja
kutseõpe
Gümnaasium

Kestab

Põhikooli III, gümn.,
Kutseõp.
Kõik tasemed

Kestab

12) Õpetajatele väliskoolitusvõimaluste leidmine, ca 10 õpetajat

Kõik tasemed

Kestab

13) Õpilastele välisüritustel osalemise võimaluste leidmine, ca 50 õpilast

Gümnaasium ja
kutseõpe

Kestab

14) Jm igapäevane majandus- ja ettevõtlusõppealane tegevus

Kõik tasemed

Kestab

Uued tegevused:
1. JA-YE Europe õpilasfirmade võistlus Tallinnas 22.-25.07.2014, osalevad ca 40 Euroopa riigi parimad
õpilasfirmad, ca 250 õpilast, 100 õpetajat, ettevõtjad, külalised, kokku ca 500 inimest

Gümnaasium

2. Õppematerjalide uuendamine

Kõik tasemed

Kestab

3. Õpilasfirma programmi propageerimine kutseõppeasutuses

Kutseõpe

Kestab

4. Koostöö SENT-iga ettevõtlusõppe propageerimise, JA-YE Europe õpilasfirmade võistluse, õpilaste
koolituse ja ürituste osas

Põhikooli 2. ja 3. aste, Kestab
gmnaasium,
kutseõpe

Huvi ja oskuste tõus ettevõtlusõppe
vastu

5. Ettevõtlusnädala üritused

Kõik tasemed

Ettevõtlusõppe propageerimine

Õppeaasta

Tegevuse sisu

9) Töövarjupäev ca 3500 varju ja vastuvõtjat
10) Koos SENT-ga Võta Ise Ette (Change your Life) 30 kooli, 1000 õpilast

2012/13

11) Majandusolümpiaad; Creatlon, uurimistööde võistlus, reklaamivõistlus, TITAN internetis, kokku 1000
õpilast

Kestab

Kestab

Kestab

Tulemus
Vastastikune kasu tulevase tööjõu
näol
Ettevõtlikumad noored, teadmiste
paranemine majandusest ja
ettevõtlusest.

Vastastikune kasu tulevase tööjõu
näol
Huvi tõus ettevõtlusõppe vastu
Ettevõtlikumad noored, teadmiste
paranemine majandusest ja
ettevõtlusest.

Ettevõtlusõppe propageerimine Eestis
ja teistes Euroopa riikides, selguvad
selle õppeaasta parimad Esuroopa
õpilasfirmad
Kaasaegsed RÕK-ike vastavad
õppematerjalid koolides
Ettevõtlikumad noored, teadmiste
paranemine majandusest ja
ettevõtlusest
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Õppeaasta

Tegevuse sisu
1. JA-YE Europe õpilasfirmade võistlus Tallinnas 22.-25.07.2014, osalevad ca 40 Euroopa riigi parimad
õpilasfirmad, ca 250 õpilast, 100 õpetajat, ettevõtjad, külalised, kokku ca 500 inimest

Jätkuvad traditsiooniised tegevused:
2. Õppematerjalide uuendamine. Eriline tähelepanu põhikooli majandus- ja ettevõtlusõppe materjalidele

3. Majandus- ja ettevõtlusõpetajate koolitused kõikides kooliastmetes töötavatele õpetajatele, ca 100
õpetajat aastas
4. Õpilasfirma programmi propageerimine koolides

2013/14

5. Koostöö SENT-iga ettevõtlusõppe propageerimise, JA-YE Europe õpilasfirmade võistluse, õpilaste
koolituse ja ürituste osas
6. Koostöö arendamine ettevõtetega ettevõttekülastuste programmi TakeTech raames, vähemalt 10
ettevõtet, 20 ettevõttekülastust.
7. Õpilasfirmade laadad: piirkondlikud kohalike kanda, Eesti õpilasfirmade laat veebruaris 2014 umbes 160
õpilasfirmale väliskülalistega.(ca 600 noort), Euroopa Laat koos Euroopa Nõukoguga (50 noort)

Haridustase
Staatus
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
(kestab või
kooliaste või gümn,
lõpetatud)
kutseõpe)
Gümnaasium
Kestab

Kõik tasemed

Kestab

Kõikide tasemete
Kestab
õpetajad
Kutseõpe,
Kestab
gümnaasium,
põhikool
Põhikooli 2. ja 3. aste, Kestab
gümn, kutseõpe
Kõik tasemed

Kestab

Põhikooli 3. aste,
gümn, kutseõpe

Kestab

8. Õpilaste temaatilised koolitused ettevõtlusõppe programmi "Õpilasfirma" kvaliteedi ühtlustamiseks, ca 200 Põhikooli 3. aste,
noort
gümn, kutseõpe

Kestab

9. Võistlus "Eesti parim õpilasfirma", 130 osalejat

Gümnaasium ja
kutseõpe
Gümnaasium

Kestab

Kõik tasemed
Põhikooli 3. aste,
gümnaa-sium,
kutseõpe
Kõik tasemed

Kestab
Kestab

Kõik tasemed
Gümnaasium ja
kutseõpe
Kõik tasemed

Kestab
Kestab

10. Töövarjupäev ca 3500 varju ja vastuvõtjat
11. Ettevõtlusnädala üritused
12. Koos SENT-iga Võta ise ette! 30 kooli, 1000 õpilast

13. Majandusolümpiaad gümnasistidele, Creatlon põhikoolile, uurimistööde võistlus gümnasistidele, kokku
1000 õpilast
14. Õpetajatele väliskoolitusvõimaluste leidmine, ca 10 õpetajat
15. Õpilastele välisüritustel osalemise võimaluste leidmine, ca 50 õpilast
16. Jm igapäevane majandus- ja ettevõtlusõppealane tegevus

Kestab

Kestab

Kestab

Tulemus
Ettevõtlusõppe propageerimine Eestis
ja teistes Euroopa riikides, selguvad
selle õppeaasta parimad Esuroopa
õpilasfirmad . Eesti maine kõrgel
tasemel hoidmine ja isegi
parandamine
kaasaegsed RÕK-ike vastavad
õppematerjalid koolides. Põhikooli
ettevõtlusõppe varustamine
materjalidega
Ettevõtlikumad noored, teadmiste
paranemine majandusest ja
ettevõtlusest

Huvi ja oskuste tõus ettevõtlusõppe
vastu
Vastastikune kasu tulevase tööjõu
näol

Ettevõtlikumad noored, teadmiste
paranemine majandusest ja
ettevõtlusest

Vastastikune kasu tulevase tööjõu
näol
Ettevõtlusõppe propageerimine
Huvi tõus ettevõtlusõppe vastu
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Majandusõpetajate Selts

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

Õppeaasta

Tegevuse sisu

Haridustase
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
kooliaste või gümn,
kutseõpe)

1) Tavapärane õpetajate täiendkoolitus

Staatus
(kestab või
lõpetatud)
Kestab

Tulemus

Õpetajad teadlikumad

2) Lisaks kavas algklassiõpetajatele koolitus ettevõtlikkuse paremaks toetamiseks

Põhik I, II aste

Edasi lükatud

3) Koostöö finantsinspektsiooniga finantskirjasoskuse jm teemadel

Kõik tasemed

Kestab

Minu raha päevad maakondades

1) Majandus- ja ettevõtlusõppe aineraamatu koostamine

Gümn

Valmis

2) Majandusõpetajate talvekool globaliseerumisest, EL majandusest, õpetajate praktilistest ettevõtlusõppe
kogemustest

Gümn

Lõpetatud

Avaldatud
www.oppekava.ee
Õpetajad teadlikumad

3) Suvekool teemal „Ettevõtlikkuspädevuse arendamise võimalused põhikooli erinevates õppeainetes“

Põhik ja gümn

Lõpetatud

Kaasatud erinevate ainete õpetajad

4) Finantskirjaoskust arendavate töölehtede koostamine

Põhikool

Kogukond Koolielus

5) Seminari ettekanne ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe lõimimisest põhikoolis aineliitude koostööpäeval

Põhikool

Kestab kuni
2013
Lõpetatud

1) SA Teadlik valik koostatud ettevõtlusõpiku "Ettevõtlikkusest ettevõtluseni" katsetamine ja retsenseerimine Gümn

Lõpetatud
2012

Õpik arvestab tegevõpetajate
soovitustega

2) Finantskirjaoskust arendavate töölehtede koostamine

Lõpetatud
2013 sügis

Materjalid avaldatud Koolielu
õppevaras

3) Majandusõpetajate talvekool- finantskirjaoskust arendavate töölehtede tutvustamise majandusõpetajatele Põhikool, gümn
ja teiste ainete õpetajatele

Lõpetatud
dets 2012

Kaasatud erinevate ainete õpetajad

4) Ettevõtlusõppe valikainekava ja õppeprotsessikirjelduse koostamine HTM tellimusel

Põhikool

Kestab

Ainekava saab kasutada põhikoolis
valikaine õpetamisel

Ettevõtlusõppe valikainekava ja õppeprotsessikirjelduse koostamine HTM tellimusel

Põhikool

Kestab nov
2013

Majanduõpetajate täiendkoolitus ettevõtlus- ja majandusõppe õppekava ja uued materjalid

Kõik tasemed

2014

Põhikool, gümn

Aineliitude kaasatus teema
arendamiseks koolides

Ainekavad on rakendunud
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MTÜ Eesti Ühiskonnaõpetajate Selts

2012/13

2011/12

2010/11

Õppeaasta

Tegevuse sisu

1) Õpetajatele täindava lisamaterjali pakkumine ja kogemuste vahetamise õhtupoolik majandusteemade
käsitlemisel õppekava tulemuslikumaks täitmiseks

Põhikoolile ja
gümnaasiumile

2) Õpetajatele koolitus

Staatus
(kestab või
lõpetatud)

Tulemus

Kestab

Õpetajad teadlikumad

Põhikoolile ja
gümnaasiumile

Kestab

Uued teadmised

1) Tulevikutegijate ideekonkurss igal aastal erinev teema, koostöös TÜ Pärnu Kolledžiga

Kõik tasemed

Kestab

Õpilasete ettevõtlikkuse kasv

2) "Pärnumaa jõulud" Pärnu maakonna õpilastele ning vaba osalus üle riigi, koostöö JA Eestiga, TÜ Pärnu
Kolledžiga

Põhikoolile ja
gümnaasiumile

Kestab

Praktilised ettevõtluse kogemused.
Õpilaste, õpetajate teadlikkuse kasv

3) Tavapärane õpetaja koolitus, teemad: rahandus, ettevõtluskeskkond. Koostööpartnerid Eesti Pank,
Välisministeerium

Põhikoolile ja
gümnaasiumile

Kestab

Õpetajate valdkonnateadmiste kasv,
suhtlusvõrgustiku paranemine

4) Ühiskonnaõpetajatele õppekäik Brüsselisse - vastuvõtja Tunne Kelam

Gümnaasium

Lõpetatud

5) Põhikoolile projekt "Naabriga koos". Koostöö ja ettevõtlikuse arendamise eesmärgil

Põhikoolile

Kestab

Pärnumaakonna põhikooli õpetajatele
ja õpilastele huvitav kooliväline
ettevõtmine

1) Õpilasfirmade laat "Pärnumaa Jõulud" detsembri esimesel nädalavahetusel

Põhikool,
gümnaasium

2012 ja 2013
detsember

Ettevõtluse praktiline kogemus,
kodaniku aktiivsuse kasv

2) "TULEVIKU TEGIJATE" idee konkurss

Kõik tasemed

Kestab

Ettevõtlikkuse edendamine

3) Priiuse põlistamise päeva tähistamiseks essee konkurs "Eesti 10 aastapärast"

Põhikool,
gümnaasium

Kestab

4) KOV valimiste eel erakondade esindajatele debatt oktoobris - noorte aktiivsuse kasvatamiseks

Gümnaasium

Toimub
sügisel
Kestab

5) Õpetaja koolitus kaks korda aastas
2013/14

Haridustase
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
kooliaste või gümn,
kutseõpe)

Pärnu ettevõtlusnädalal tulevikutegijate idee konkurss "Kodukoht tuntuks". Parimate tööd vaatamiseks Pärnu
linnarahvale SWEDBANK teenindussaalis

Toimunud
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Tallinna Tehnikaülikool

2010/11

Õppeaasta

Tegevuse sisu

TTÜ-s on ettevõtlusmoodul kohustuslik insenerierialadel. Oleme ettevõtlusmooduli kättesaadavust
laiendamas (IT Kolledzh). Üliõpilasfirma programmi arendus jätkub koostöös SENT-i ja JA Eestiga. Sel
aastal osaleb sadakond tudengit. Lisaks koostöö Start-Up ja Garage 48 tiimiga.
1) Ettevõtlusõpe on kättesaadav kõigis insenerierialade magistriprogrammides ja mitmes
bakalaureuseprogrammis

Haridustase
Staatus
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
(kestab või
kooliaste või gümn,
lõpetatud)
kutseõpe)
Bakalaureuse ja
Lõpetatud
magistriõppe tase

Bakalaureuse ja
magistriõppe tase

Lõpetatud

Üliõpilaste ettevõtlusteadlikkuse kasv,
tööalase konkurentsivõime kasv,
ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste
kasv, üliõpilaste poolt uute ettevõtete
asutamise kasv

Bakalaueuse,
magistri ja
doktoriõppe tase

Kestab

Üliõpilaste ettevõtlusteadlikkuse kasv,
tööalase konkurentsivõime kasv,
ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste
kasv, üliõpilaste poolt uute ettevõtete
asutamise kasv

Bakalaureuse- ja
magistriõppe tase

Kestab

Üliõpilaste ettevõtlusteadlikkuse kasv,
tööalase konkurentsivõime kasv,
ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste
kasv, üliõpilaste poolt uute ettevõtete
asutamise kasv

2)Ettevõtlusõpe on mitmes teaduskonnas täienenud uute ainetega

2011/12

3) Oleme laiendamas ettevõtlusõppe kättesaadavust bakalaureuseõppes

2012/13

Tulemus

4) Lisaks pakume üleülikoolilisi ja ülikoolidevahelisi ettevõtlusteadlikkust ja ettevõtlikkust arendavaid
tegevusi nii integreerituna kohustuslikesse ja valikainetesse kui ka õppekavavälise tegevusena (nt
üliõpilasfirma praktikum, ärimudelite konkurss, jt)
5) Üliõpilasfirma praktikum toetab aineprogramme praktiliste ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste
omandamisel (nt kohtumised ettevõtjate ja mentoritega)
6) Mitmed üritused on avatud ka mitmete teiste Tallinna kõrgkoolide üliõpilastele
7) TTÜ on initsiaatoriks ülikoolidevahelise ärimudelite konkursi läbiviimisel
8) Laiendame loovust ja majanduslikku mõtlemist arendavate õppevahendite ja -mängude kasutamist
9) Tegeleme ettevõtlusaineid õpetavate õppejõudude täiendkoolitusega
1) Ettevõtlusõpe on kättesaadav insenerierialade magistriprogrammides, laieneb
bakalureuseõppekavadesse
2) Üliõpilasfirma paraktikum vaba või valikainena
3) Äriideede konkursid ja koostöö ettevõtetega
4) Uute õppemeetodite arendamine ettevõtlusõppes ja õppejõudude koolitus

2013/14

5) Teadusuuringute läbiviimine ettevõtlusõppes
1) Ettevõtlusõpe on kättesaadav kõigi mittemajanduserialade magistriõppekavades, selle aktiivne
laiendamine bakalaureuseõppe õppekavadesse
2) Ettevõtlusõppe kontseptsiooni defineerimine ja tutvustamine mittemajanduserialade teaduskondadele ja
ainekavade täustamine
3) Pakume üleülikoolilisi ja ülikoolidevahelisi ettevõtlusteadlikkust ja ettevõtlikkust arendavaid tegevusi nii
integreerituna kohustuslikesse ja valikainetesse kui ka õppekavavälise tegevusena (nt üliõpilasfirma
praktikum, ärimudelite konkurss, jt)
4) Ettevõtlusõppejõudude koolitus EL projekti raames (ENTREINT)
5) Bakalaureusetaseme ettevõtlusõppe metoodika väljatöötamine, videoloengute tegemine ja õppejõudude
koolitus Primus projekti raames koostöös TLÜ ja TÜ kolleegidega.
6) Teadusuuringute läbiviimine ettevõtlusõppes
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Tallinna Ülikool

2010/11

Õppeaasta

Tegevuse sisu

Haridustase
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
kooliaste või gümn,
kutseõpe)

Staatus
(kestab või
lõpetatud)

Tulemus

Ettevaõtlusalused - valikkursus kõigile üliõpilastele. Osalevad erinevate erialade üliõpilased

2011/12

1) Ettevõtlusalused - valikkursus kõigile üliõpilastele, osalevad erinevate erialade üliõpilased
2) Osalemine Ajujahi programmis
3) Õpetajate (täiend)koolitused
4) HTM-i tellitud üldpädevuste mõõdikute koostamise teostamine

2013/14

2012/13

1) Ettevõtluse mooduli loomine- kõikide ettevõtlust käsitlevate õppeainete käsitlemine ühtses süsteemis

Võimaldab tudengil koheselt
planeerida ettevõtlusega seotud
ainete omandamist

Kestab

2) Ettevõtlikkuse edendamine- ettevõtlikku hoiakut kujundava õppeaine loomine

Bakalaureuse ja
magistri ja
doktoriõppe tase
Bakalaureuse õpe

3) Laiendatud praktikasüsteemi loomine. Praktiliste ülesannete lahendamine interdistsiplinaarsetes
töörühmades, tihedamad kontaktid ettevõtjatega

Bakalaureuse ja
magistriõppe tase

Kestab

4) Ühtse ettevõtluse õppebaasi loomine koostöös teiste ülikoolidega (videod, parimad praktikad, töölehed,
intervjuud ettevõtjatega etc)

Bakalaureuse õpe

Kestab

Ettevõtlusega seotud ainete
omandamine paraneb

1) Ettevõtlust edendavate sündmuste käivitamine: 19.09 Inspiratsioonipäev- fookuses sotsiaalne
innovatsioon ja ettevõtlus

Kõik tasemed

Lõpetatud

Lõputööde, praktika ja
ettevõtluseideede kogumine

2) Karjääripäev- kevadsemestrisse planeeritud sündmus tudengite ja ettevõtete kontaktide edendamiseks

Bakalaureuse õpe

Toimub 2014

Ettevõtete ja tudengite kontaktide
(praktika, töökohad) edendamine

Kestab
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Tartu Ülikool

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

Õppeaasta

Tegevuse sisu

Haridustase
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
kooliaste või gümn,
kutseõpe)

Staatus
(kestab või
lõpetatud)

Tulemus

TÜ mittemajandus-erialade tudengitel on alates käesolevast õppeaastast võimalus võtta ettevõtlusmoodulit. Bakalaureuse ja
Huvi on suur.
magistriõppe tase
1) TÜ mittemajandus-erialade tudengitel on alates käesolevast õppeaastast võimalus võtta
ettevõtlusmoodulit. Osavõtjaid minu ettevõtluse aluste kursustelt sügis- ja kevadsessioonidelt 2011-2012,
kolm kursust: 98 üliõpilast (Made Torokoff-Engelbrecht)
2) Eduko projekti raames valmis majandus-ja ettevõtlusõpetajate baaskursuse programm 24 EAP, mis
annab võimaluse õpetada ja juhendada majanduse ja ettevõtluse valikkursust gümnaasimis (projekti
meeskond: prof Raul Eamets, dots Eve Parts, dots Made Torokoff-Engelbrecht); jaanuar - juuni 2012
1) Ettevõtluse mooduli loomine- kõikide ettevõtlust käsitlevate õppeainete käsitlemine ühtses süsteemis

Bakalaureuse ja
magistriõppe tase

Kestab

2) Ettevõtlikkuse edendamine- ettevõtlikku hoiakut kujundava õppeaine loomine

Bakalaureuse õpe

Kestab

3) Laiendatud praktikasüsteemi loomine. Praktiliste ülesannete lahendamine interdistsiplinaarsetes
töörühmades, tihedamad kontaktid ettevõtjatega.

Bakalaureuse ja
magistriõppe tase

Kestab

4) Ühtse ettevõtluse õppebaasi loomine koostöös teiste ülikoolidega (videod, parimad praktikad, töölehed,
intervjuud ettevõtjatega etc)

Bakalaureuse õpe

Kestab

Ettevõtlusega seotud ainete
omandamine paraneb

1) Koostöös TTÜ ja TLÜ-ga on loodud videoloengud, millega sel sügisel alustati õppetööd "Ettevõtluse
alused aines", mis suunatud mittemajanduse erialatudengitele.

Bakalaureuseõpe

Lõpetatud

Ca 100 tudengit on hetkel kursust
läbimas

2) Teeme loodud videoloengud ja õppematerjalid aasta lõpuks ka teistele (kõrg)koolidele kättesaadavaks

Bakalaureuseõpe

Kestab

3) TÜ-s on käivitunud täie hooga Ideelabor, kus tudengid rühmadena saavad alustada etevõtlusega või leida Kõik õppetasemed
lahendusi erinevatele ettevõtete või teaduslikele probleemidele

Kestab

4) Alustame mentorvõrgustiku loomist ülikoolide jaoks, et mentoreid oleks võimalik kaasata ka õppetöö
käigus või eelinkubatsiooni või võitluste käigus loodud tudengigruppidele

Kõik õppetasemed

Kestab

5) Valmistame ette ülikoolidevahelise kompetentsikeskuse loomist, mis hakkaks koordineerima
ettevõtlusõppe metoodika ja õpivara välja töötamist ja arendamist kõigil õppetasemetel

Kõik õppetasemed

Kestab

Võimaldab tudengil koheselt
planeerida ettevõtlusega seotud
ainete omandamist

Kasvab tudengite ettevõtlikkus

16

Estonian Business School

2010/11

Õppeaasta

Tegevuse sisu
1. Jätkus ettevõtluse spetsialiseerumise rakendamine MBA kaugõppe vormis
2. Ettevõtluse ja ärijuhtimise eriala vastu bakalaureuseõppes on jätkuvalt suur huvi

2011/12

1. Ettevõtluse spetsialiseerumise esimesed lõpetajad MBA kaugõppe vormis

Haridustase
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
kooliaste või gümn,
kutseõpe)
Bakalaureuse ja
magistriõppe tase
Bakalaureuse tase

Staatus
(kestab või
lõpetatud)

Tulemus

Bakalaureuse ja
magistriõppe tase

2. Koostamisel on Intopia ettevõtlus-ja turndusmängu uus versioon
3. Koostöö arendamine Ajujahi korraldajatega
4. Koostöö Junior Achievement Eestiga
5. EBS Juhtimiskoolituse Keskus osaleb Eesti kõrgkoolide mittemajanduserialade õppejõudude
ettevõtlusalase koolitusprogrammi läbiviimises
1. Ettevõtluse spetsialiseerumine MBA-s välja arendatud Ettevõtluse MBA õppekavaks

Bakalaureuse ja
magistriõppe tase

2012/13

2. Dynama juhtimis- ja ettevõtlusmängu edasiarendamine

Terviklik ettevõtlusõpe magistritasandil

3. Rahvusvahelist ettevõtlust toetavad ained Ekspordijuhtimise moodulis

Bakalaureuse tase

4. Valikmoodul Ettevõtlus loomemajanduses ettevõtluse ja ärijuhtimise erialal bakalaureuseõppes

Bakalaureuse tase

Mängu laiemad rakendused
ettevõtlusõppes
Väikeettevõtted saavad ekspordi
arendamiseks tuge rahvusvahelistelt
tudengtiimidelt
EBS ettevõtluseõppe üliõpilased
mõistavad koostöövõimalusi EMTA ja
EKA üliõpilastega ettevõtluse
valdkonnas
Täiendav võimalus enda
ettevõtlusvõimekuse proovilepanekuks

Bakalaureuse ja
magistriõppe tase

Täiendav stardiraha parimale
tudengiettevõtte projektile

5. Osalemine Ajujahi programmis

6. EBS vilistlasfondi kaasamine EBS parimate tudengiettevõtete tunnustamiseks
7. Osalemine kõrgkoolide mittemajanduserialade ettevõtlusõppejõudude koolitusprogrammis

Ettevõtluseõppe alase teabe jagamine

8. Osalemine Global Entrepreneursip Monitor (GEM) esimeses Eestit hõlmavas uuringus

Õppetööks vajalik teave varase faasi
ettevõtluse olukorra kohta Eestis

9. Kaastöö ariklite kogumikku "Ettevõtlusõpe kõrgkoolis"

Selgitab EBS kogemusi ja edasisi
suundi ettevõtlusõppe metoodikate
täiustamisel

17

Õppeaasta

Haridustase
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
kooliaste või gümn,
kutseõpe)

Tegevuse sisu

Staatus
(kestab või
lõpetatud)

1. Ettevõtluse MBA rakendamine iseseisva õppekavana

Ettevõtluseõppe terviklikkuse
suurenemine
Võimalus oma oskusi võistluses
proovile panna

2013/14

2. Ajujahi programmis osalemise arvestamine ettevõtlusainete õppesoorituste hindamisele
3. Global Entrepreneurship Monitor tulemuste rakendamine õppesisu arendamisel
4. 2012/2013 tegevuste jätkamine: koostöö Vilistlasfondiga parimate tudengiettevõtete tunnustamisel

Tulemus

Õppesisu uuringupõhisuse
tugevdamine
Täiendav stardiraha parimale
tudengiettevõtte projektile

Bakalaureuse ja
magistriõppe tase

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

Õppeaasta

Tegevuse sisu
Mainori koostöö TÜ ja TTÜ-ga uue gümnaasiumi astme ettevõtlusõpiku koostamisel. Kavas on valminud
peatükid sügishooajal testida koolides ning 2012 I pooles testi tulemuste põhjal korrigeeritud materjalist õpik
trükkida. Õpik tugineb RÕK-i ettevõtlus- ja majandusõppe valikaine õpisisude ja õpitulemuste kirjeldustele ja
toetab valikaine õpetamist. Rõhuasetus on ettevõtlusõppe kursusel
Valmis uus gümnaasiumi valikaine õpik "Ettevõtlikkusest ettevõtluseni"

Haridustase
Staatus
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
(kestab või
kooliaste või gümn,
lõpetatud)
kutseõpe)
Gümnaasium
Lõpetatud

Gümnaasium

J.Kiili "Ettevõtlusõpe kõrgkoolis" aprill 2013, artiklite kogumik tööks õpetajale/õppejõule, autoriteks Eesti ja
Soome kõrgkoolide õppejõud

Ettevõtlusõpikule “Ettevõtlikkusest ettevõtluseni” (2012) juurde eesti- ja venekeelse elektroonilise töövihiku
koostamine koostöös aineõpetajate ja Majandusõpetajate Seltsiga. Saab olema internetis kõigile
kättesaadav

Lõpetatud

Lõpetatud

Gümnaasium

Kestab

Tulemus
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Arengufond

2012/13

2011/12

Õppeaasta

Tegevuse sisu

Haridustase
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
kooliaste või gümn,
kutseõpe)

Staatus
(kestab või
lõpetatud)

Ettevõtluse edendamise meetmete kaardistus (poliitikad, tegevused, erasektori algatused, organisatsioonid,
rakendatud meetmed, raportid, uuringud)

Kestab

Pilootprojekt "Ettevõtlik Eesti": 1) motivatsioonipäevade korraldamine, 2) äritreenerite rakendamise süsteem

Käivitub 2013
sügis (20132020)

Tulemus

MTÜ SENT (Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku)

Õppeaasta

Tegevuse sisu

2010/11

Traditsioonilised tegevused:
1) 24h ettevõte
2) 12h ettevõte koostöös JA Eestiga
3) Turuplats
4) Töövarjupäeva Kroon 2011
Traditsioonilised tegevused:
1) 24h ettevõte
2011/12

2) 12h ettevõte
3) Turuplats
4) Töövarjupäeva Kroon 2012
Uued tegevused tulemas:
1) Koostöös JA Eestiga JA-YE Europe kampaania "Changing Lives" raames õpilasfirmade programmi
tutvustamine Eesti koolides

Haridustase
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
kooliaste või gümn,
kutseõpe)

Staatus
(kestab või
lõpetatud)

Tulemus
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Õppeaasta

Tegevuse sisu
Traditsioonilised tegevused:
1) 24h laager
2) 12h laager

2012/13

3) Turuplats
4) Töövarjupäeva Kroon 2013
Uued tegevused sel aastal:
1) Koostöös JA Eestiga JA-YE Europe'i kampaania "Changing Lives" raames õpilasfirmade programmi
tutvustamine Eesti koolides
2) Sari MTÜ SENT cafe
3) 6h ettevõtluskoolitus "Miks Ma Mida Teen 2013?"
4) Ettevõtluslaagrid Kaagvere ja Ahtme erikoolidele
Traditsioonilised tegevused:
1) 24h laager

2013/14

2) 12h laager
3) Turuplats
4) Töövarjupäeva Kroon 2014
Uued tegevused sel aastal:
1) Euroopa õpilasfirmade lõppvõistlus 2014 koostöös JA Eestiga
2) SENTi ettevõtluse suvekool

Haridustase
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
kooliaste või gümn,
kutseõpe)

Staatus
(kestab või
lõpetatud)

Tulemus
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Archimedes, Eduko

Õppeaasta

Tegevuse sisu

Haridustase
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
kooliaste või gümn,
kutseõpe)

Staatus
(kestab või
lõpetatud)

Tulemus

1) Innovaatiliste ideede konkursi ettevõtlikkusõppe projektid
a. Ettevõtlikkuse edendamine koolieelses lasteasutuses ning põhikooli I ja II astmes

1. ja 2. kooliaste

Lõpetatud

b. Ettevõtlikkuse arendamine loodusainete ainevaldkonnas põhikooli II ja III kooliastmes

2. ja 3. kooliaste

Lõpetatud

http://eduko.archimedes.ee/uudised/et
tevotlikkus
http://eduko.archimedes.ee/uudised/k
aks-innovatiivset-projekti

2) Konkurss õppekavadele RÕK valikainete õpetajate koolitamiseks

2010/11

Majandus- ja ettevõtlusõpetus

3) RÕK valikainete õpetajakoolituse kaardistus + analüüs + lahendused

Valikainete õpetajaid
ettevalmistav
Lõpetatud
baaskursus

Lõpetatud

http://eduko.archimedes.ee/files/Eduk
o_aruanne_Eamets_Parts_Torokoff_1
5_06_2012.pdf
Ettevõtlusõpetus ja majandusõpetus
valikkursuste õpetajate
koolitusvõimalused kaardistatud, vt
eraldi faili
Kõrgkoolide ettepanekud on esitatud
HTMi:
http://eduko.archimedes.ee/files/%C3
%95K%20raamn%C3%B5uete%20ett
epanekud%20loplik%20030212.pdf

2011/12

Uusi ettevõtlikkuse edendamisega seotud projekte Eduko programm 2012. aastal ei toeta

2012/13

4) Õpetajakoolituse raamnõuete uuendamine - hetkel töös ja avalikustatakse oktoober 2011

Tegevused puuduvad

Lõpetatud
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Ida-Viru Ettevõtluskeskuse programm

2011/12

2010/11

Õppeaasta

Tegevuse sisu

1. Ettevõtliku õppe õpetaja juhendmaterjal valmis

Haridustase
Staatus
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
(kestab või
kooliaste või gümn,
lõpetatud)
kutseõpe)
Lasteaed kuni
Lõpetatud
gümnaaiusm

2. Ettevõtliku õppe kvaliteeditunnuste ehk standardi loomine

Lõpetatud

3. Koolitused ettevõtliku õppe rakendamisest võrgustikule ja uutele

Lõpetatud

1. Haridusfestival 2012

Lasteaed kuni
gümnaaiusm

2. Ettevõtlik kool võrgustiku õppeasutuste hindamine ja tunnustamine standardi alusel
3. Koolitused ettevõtliku õppe rakendamisest võrgustikule ja uutele

2012/13

1. Mentorprogrammi käivitamine ja mentorite võrgustiku loomine

http://enterprisingself.com/viru/ettevotli
ku-oppe-juhendmaterjal
http://enterprisingself.com/viru/ettevotli
ku-hariduse-standard

Lõpetatud

www.haridusfestival.ee

Lõpetatud

http://enterprisingself.com/viru/ettevotli
ku-hariduse-standard

Lõpetatud
Lasteaed kuni
gümnaasium

2. Teistes maakondades Ettevõtliku kooli programmi katsetamine 9 maakonnas (Harjumaa, Lääne-Virumaa,
Läänemaa, Raplamaa, Järvamaa, Pärnumaa, Viljandimaa, Jõgevamaa, Võrumaa)
3. Haridusfestival 2013

Lõpetatud
Kestab
Kestab

www.evkool.ee
9 maakonnas on loodud Ettevõtliku
kooli võrgustikud
www.haridusfestival.ee
http://enterprisingself.com/viru/ettevotli
ku-hariduse-standard

4. Õppeasutuste hindamine ja tunnustamine standardi alusel

Kestab

5. Koolitused ettevõtliku õppe rakendamisest võrgustikule ja uutele

Kestab

www.evkool.ee

Kestab

www.evkool.ee

1. "Ettevõtliku kooli" standardi täiendamine

2013/14

Tulemus

Lasteaed kuni
gümnaaiusm

2. Õppeasutuste hindamine ja tunnustamine standardi alusel

Kestab

3. Koolitused õpetajatele

Kestab

4. "Ettevõtliku kooli" MUDELi rakendamine ja võrgustiku laienemine üle Eesti

Kestab

5. Ida-Virumaa võrgustiku arendamine

Kestab

6. Õppevisiitide korraldamine võrgustiku õppeasutustesse

Kestab

7. Uue mentorprogrammi käivitamine

Kestab
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SA Eesti Teadusagentuur

Õppeaasta

Tegevuse sisu
1. Õpilasleiutajate riiklik konkurss

2011/12

2010/11

2. Õpilasleiutajate laager. Osalejad saavad ülevaate leiutamise kõigist etappidest alates ideede
genereerimisest kuni valmistoote turundamisieni

Haridustase
Staatus
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
(kestab või
kooliaste või gümn,
lõpetatud)
kutseõpe)
Kõik õpilased 1.-12. Kestab.Tähtklassini
aeg igal a.-l
oktoobris
Õpialsleiutajate
Kestab
konkursil edukalt
osalenud 4.-9. klassi
õpilased

Tulemus
Osalejaid 600-800

Osalejad on läbinud kogu leiutamise
kooli programmi ja on teadlikumad
kogu leiutamise protsessist ja
meeskonnatöö olulisusest

3. Leiutamise juhendamise teemaline koolitus õpetajatele

Põhikooli- ja
gümnaasiumiõpetajad

Kestab.
Teadlikkuse kasv leiutamisest kui
Toimumisajad protsessist ja meeskonnatööst
selguvad kuu
aega enne
koolitust

1. Õpilasleiutajate riiklik konkurss

Kõik õpilased 1.-12.
klassini

Kestab.Tähtae Osalejaid 600-800
g igal aastal
oktoobris

2. Õpilsleiutajate laager. Osalejad saavad ülevaate leiutamsie kõigist etappidest alates ideede
genereerimisest kuni valmistoote turundamsieni.

Õpialsleiutajate
konkursil edukalt
osalenud 4.-9. klassi
õpilased

Kestab

Osalejad on läbinud kogu leiutamise
kooli programmi ja on teadlikumad
kogu leiutamise protsessist ja
meeskonnatöö olulisusest

3. Leiutamise juhendamise teemaline koolitus õpetajatele

Põhikooli- ja
gümnaasiumiõpetajad

Teadlikkuse kasv leiutamisest kui
protsessist etappide kaupa

4. TeaMe programmist on tellitud valikkursuse "Majandusmatemaatika elemendid" jaoks õppekomplekt

Gümnaasiumi
õpilased

Kestab.
Toimumisajad selguvad
kuu aega
enne koolitust
Kestab kuni
mai 2013

Õppekomplektis on õpik,
õpetajaraamat, testid, esitlused,
kontrolltöö näidised
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Õppeaasta

Tegevuse sisu

2013/14

2012/13

1. TeaMe programmi meediakanalite tegevuste toetamine

Haridustase
Staatus
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
(kestab või
kooliaste või gümn,
lõpetatud)
kutseõpe)
Põhikooli- ja
Kestab
gümnaasiumiõpilased

2. Õpilasleiutajate riiklik konkurss

Kõik õpilased 1.-12.
klassini

3. Õpilsleiutajate laager. Osalejad saavad ülevaate leiutamsie kõigist etappidest alates ideede
genereerimisest kuni valmistoote turundamsieni

Õpialsleiutajate
konkursil edukalt
osalenud 4.-9. klassi
õpilased
Põhi-, gümn- ning
Kestab kuni
kutsekoolide õpetajad 1.09.2013

4. Leiutamise juhendamise teemaline koolitus õpetajatele

Kestab.
Tähtaeg 15.
oktoobril
Kestab

5. TeaMe programmist on tellitud valikkursuse "Majandusmatemaatika elemendid" jaoks õppekomplekt

Gümnaasiumi
õpilased

Kestab kuni
mai 2013

6. Saatesarja Rakett69 III hooaeg, 16 osa telesaadet. Eetris jaanuar kuni aprill. 16 x 3 veebiepisoodi
ülesannete selgitustega, 16 raadioklippi, Koduleht ja Facebooki leht

Noored vanuses 1426

Kestab

1. TeaMe programmi meediakanalite tegevuste toetamine

Põhikooli- ja
gümnaasiumiõpilased

Kestab

Tulemus
Teadlikkuse kasv teadlase- ja
insenerikarjäärist akadeemilises ja
erasektoris
Teadust populariseerivate ürituste info
levitamine
Osalejaid 600-800

Osalejad on läbinud kogu leiutamise
kooli programmi ja on teadlikumad
kogu leiutamise protsessist ja
meeskonnatöö olulisusest
Teadlikkuse kasv leiutamisest kui
protsessist etappide kaupa. Juhised
leiutamise kui loovtöö juhendamiseks
www.etag.ee/teadpop
Õppekomplektis on õpik,
õpetajaraamat, testid, esitlused,
kontrolltöö näidised
Oodatav noorte motivatsiooni ja huvi
tõus LTT ainete õppimise vastu
Teadlikkuse kasv teadlase- ja
insenerikarjäärist akadeemilises ja
erasektoris.
Teadust populariseerivate ürituste info
levitamine ning persoonilood
teadlastest ja inseneridest
www.miks.ee
www.facebook.com/tahan.teada.miks

2. Õpilasleiutajate riiklik konkurss
3. Õpilsleiutajate laager. Osalejad saavad ülevaate leiutamsie kõigist etappidest alates ideede
genereerimisest kuni valmistoote turundamsieni

Kõik õpilased 1.-12.
klassini
Õpialsleiutajate
konkursil edukalt
osalenud 4.-9. klassi
õpilased

Kestab kuni
15. okt
Kestab.
Toimub 2.-4.
jaanuar 2014

Osalejaid 600-800
Osalejad on läbinud kogu leiutamise
kooli programmi ja on teadlikumad
kogu leiutamise protsessist ja
meeskonnatöö olulisusest
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Õppeaasta

Tegevuse sisu

2013/14

4. Leiutamise kui loovtöö juhendamise koolitus õpetajatele

Haridustase
Staatus
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
(kestab või
kooliaste või gümn,
lõpetatud)
kutseõpe)
Põhikooli-,
Kestab kuni
gümnaasiumi- ning
1.09.2014
kutsekoolide õpetajad

5. TeaMe programmist on tellitud valikkursuse "Majandusmatemaatika elemendid" jaoks õppekomplekt

Gümnaasiumi
õpilased

Lõpetatud

6. Saatesarja Rakett69 IV hooaeg, 16 osa telesaadet. Eetris jaanuar kuni aprill. 16 x 3 veebiepisoodi
ülesannete selgitustega, sotsiaalmeedia tegevused ja saate promo

Noored vanuses 1426

Lõpetatud

7. Huvihariduse ja -tegevuse konverents "Anname teadushuvile võimaluse"

Õpetajad, koolijuhid, Kestab kuni
huvikoolid, KOV
15.11.2013
esindajad, teaduse
populariseerijad, kes
teevad projekte ja
üritusi

Tulemus
Teadlikkuse kasv leiutamisest kui
loovtööst ja selle protsessist etappide
kaupa. Jälgige kodulehte
www.etag.ee/teadpop
Õppekomplektis on õpik,
õpetajaraamat, testid, esitlused,
kontrolltöö näidised
Oodatav noorte motivatsiooni ja huvi
tõus LTT ainete õppimise vastu

HITSA Innovatsioonikeskus inGenious programm

2013/14

2012/13

Õppeaasta

Tegevuse sisu
1. Koolide ja ettevõtete koostöö edendamine matemaatika, tehnoloogiaõpetuse ja loodusteaduste
õpetamisel. Euroopa kogemuste tutvustamine ja inGeniouse projekti ideede rakendamise toetamine
2. 10 pilootkooli õpetajat Eestis tesitvad inGenious portaali praktikaid

Haridustase
Staatus
(Põhikooli 1., 2. ja 3.
(kestab või
kooliaste või gümn,
lõpetatud)
kutseõpe)
Kogu üldharidustase Kestab kuni
jaanuar 2014
Põhikool,
Kestab kuni
gümnaasium,
jaanuar 2014
kutsehariduse,
üldhariduse osa

1. InGenious projekti 3. pilootaastal tegevused jätkuvad. Koolide ja ettevõtete koostöö edendamine LTT
ainete õpetamisel koolides. Euroopa teiste riikide kogemuste tutvustamine ja projekti ideede levitamine

Kogu üldharidustase

2. Pilootkoolide õpetajad testivad InGeniouse portaali praktikaid

Üldhariduse kõik
tasemed

Tulemus

Kirjeldatakse, millised on koolide ja
ettevõtete edukad koostööskeemid
InGeniouse praktikad on üle Euroopa
kättesaadavad, olemas soovitused
ning metoodika praktikate
rakendamiseks portaalis
http://www.ingeniousscience.eu/web/guest/home
Kestab kuni
Kirjeldatakse, millised on koolide ja
oktoober 2014 ettevõtete edukad koostööskeemid
Kestab kuni
InGeniouse praktikad on üle Euroopa
oktoober 2014 kättesaadavad, olemas soovitused
ning metoodika praktikate
rakendamiseks portaalis
http://www.ingeniousscience.eu/web/guest/home

