
Lapsevanematel on suur roll oma lapse edukuses. 
Kõikidel lastel on erinevad anded, oskused ja hu-
vid.  Kui laps suhtub õppimisse positiivselt, siis 
on ta palju enesekindlam, uskudes rohkem oma 
võimetesse ja soovides olla veelgi edukam.

Lapsed õpivad uuel ja loomingulisel viisil, taju-
des ise oma andeid ja arendades oskusi, mida neil 
hiljem elus vaja läheb. Julgustades lapsi olema po-
sitiivse maalimavaatega ning ise vastutama oma 
õppimise eest, saate te aidata neil olla ettevõtlikud 
ning edukad.
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www.evkool.ee

Miks on see minu lapsele vajalik?
Lastel arenevad:

•	 enesekindlus ja enesehinnang
•	 positiivsed väärtused ja hoiakud
•	 oskus teha hästi tööd koos teistega
•	 iseseisvus ja vastutustunne
•	 enese ja teiste mõistmine
•	 loovad oskused
•	 suhtlusoskused
•	 uute väljakutsete leidmise ja saavutamise 

oskused
•	 oskus hinnata ja võtta mõistlikke riske
•	 paindlikkus ning oskus muutustega toime 

tulla
•	 arusaamine tööelust ja kogukonnast

Mida saan mina lapsevanemana 
teha, et minu laps oleks 
ettevõtlikum?
Mõned kõige mõjusamad viisid:

•	 Andke neile kodus ülesandeid ja kohustusi 
ning toetage neid selles tegevuses.

•	 Olge positiivne, pöörates ebaõnnestumised ja 
vead õppimiskogemusteks.

•	 Küsige nende arvamust ja kaasake neid  
otsuste tegemisse.

•	 Julgustage neid kogema uusi asju – see ei pea 
alati maksma raha.

•	 Aidake arendada  nende ideid, mis on seotud 
nende huvide, annete ja võimetega.

Programmiga liitumiseks võta 
ühendust oma maakondliku 
arenduskeskusega
Vaata lisainfot ja häid näiteid ettevõtlikust õppest 
„Ettevõtliku kooli“ programmi koduleheküljelt: 
www.evkool.ee

Ettevõtliku kooli programmi  
koordineerib:

Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA
Keskväljak 4
41531 Jõhvi
Tel: 339 5620
www.ivek.ee

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks



Häid näiteid, mida koolis tehakse
•	 Õpitakse inimestelt, kes meid aitavad,  

külastades nt tuletõrjujaid, politseid, arste jne.
•	 Vanemad ja vanavanemad tutvustavad oma 

elukutseid.
•	 Valmistatakse ja müüakse esemeid kooli fondi 

suurendamise või heategevuse  eesmärgil.
•	 Projektid, mis toovad kasu laiemale kogukon-

nale, nt jäätmete ümber töötlemine, keskkon-
nast hoolimine ja vabatahtlik töö.

•	 Kohaliku elu uurimised, nt liiklus, poed,  
ehitised, inimeste ametid jne.

•	 Töökogemuse saamine partnerite juures.
•	 Väljaspool kooli õppimise võimalused.

Kas sina, sinu tööandja või ettevõte saate 
kaasa lüüa mõnes ülalpool mainitud 
tegevuses?

Mis on “Ettevõtlik kool”?
„Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis on algu-
se saanud Ida-Virumaal ning suunatud ettevõtliku  
õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hari-
duse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Milleks õpetada koolis 
ettevõtlikkust?
Tänases maailmas muutuvad kiiresti nii tehnoloo-
giad, geopoliitiline situatsioon kui globaalne ma-
jandusruum tervikuna. Seetõttu peame suutma 
õppijaid ette valmistada töökohtadeks, mida veel ei 
eksisteeri, tehnoloogiate kasutamiseks, mida pole 
veel leiutatud, ning õpetama neid lahendama prob-
leeme, mida me ei oska täna veel ettegi kujutada.

Ettevõtlikku õpet rakendades suureneb õpimoti-
vatsioon, paraneb õpitulemus ja kujuneb ettevõtlik 
ehk

tahan - suudan - teen => eluhoiak

edu võti:

85% oskuseid ja hoiakuid
+15% teadmisi

Kuidas õpetatakse koolis 
ettevõtlikkust?
Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud 
ettevõtliku hoiaku kujundamine, kus õpetajad toe-
tavad ja julgustavad õpilast:
•	 olema julge algataja
•	 otsima uusi lahendusi
•	 olema kõrge motivatsiooniga
•	 tegutsema koos teistega
•	 püstitama eesmärke
•	 saavutama tulemusi
•	 olema vastutustundlik
•	 olema hooliv
•	 olema võimeline ise ennast analüüsima

Millised muutused on koolides 
juba toimumas?
•	 Ettevõtlikkuse arendamine seatakse õppetöö 

eesmärgiks. Tegevused planeeritakse nii, et 
õppijad teevad ise, juhivad ja võtavad  
vastutuse, õpetaja toetab ja suunab.

•	 Arusaamine, et kõige tähtsam on laps oma 
huvidega. Kool on lapsekeskne.

•	 Integreeritud tunnid erinevate ainete vahel.
•	 Kasutatakse rohkem aktiivõppemeetodeid.
•	 Oskus märgata õpilaste tugevaid külgi ja  

rakendada neid.
•	 Seoste loomine PÄRIS eluga.
•	 Hästitöötavad meeskonnad koolis.
•	 Partnerite kaasamine.
•	 Koostöö lapsevanematega.
•	 Õppeasutuste ettevõtlikkuse hindamine ja 

tunnustamine. Ettevõtliku õppe standardi 
kvaliteedimärgi väljastamine.


