• Usud endasse ja julged alati esitada oma ideid
ja seisukohti
• Näitad üles initsiatiivi ja võtad midagi vedada
• Suhtud kohusetundlikult endale võetud
ülesannetesse nii õppetunnis kui ka
tunniväliselt
• Julged riskida, teha valikuid ja eksida (eelneb
põhjalik ettevalmistus ning ratsionaalne
analüüs)
• Osaled vabatahtlikuna kooli ürituste
korraldamises / noorte algatuses / mõnes
organisatsioonis
• Tunned huvi kogukonnas toimuva vastu

Mida saad ettevõtliku noorena teha?
Kutsu sõbrad kampa ja tehke koos midagi päriselt ära – olles teistele eeskujuks, viige ellu üks tore
noorte algatus!
•
•
•
•
•
•

Valige välja idee ja seadke eesmärk
Koostage tegevuskava ja eelarve
Kaardistage üksteise tugevused
Jagage omavahel rollid
Leidke koostööpartnerid
Mõelge välja, millist kasu saate pakkuda
partnerile (nt uusi ja leidlikke ideid, korraldades
kampaania jne)
• Pöördumine partneri poole olgu igati korrektne
ja viisakas (juhendid leiad meie kodulehelt
www.evkool.ee)
• Jäädvustage oma tegevuse etapid (foto, video)
• Tutvustage oma tegevust kogukonnale
(kaasõpilastele, sõpradele, õpetajatele,
lapsevanematele jne)

• Püüdke leida võimalusi, kuidas tekitada
meediakajastusi ja kuidas reklaamida oma
tegemisi avalikult (Facebook, kooli koduleht
jne)
• Andke partnerile tagasisidet, kuidas koostöö
teid aitas ja mis selle tulemusena muutus
• Ära unusta, et viisakas on partnereid ja toetajaid
ka tänada

NOORELE

Oled ettevõtlik noor, kui

Soovitus:
kui vajad abi, siis pöördu oma koolis ettevõtliku
õppe koordinaatori poole. Julget pealehakkamist!
Vaata rohkem infot 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

Tänapäeva ühiskonnas on kõrges hinnas just
ettevõtlikud inimesed, kes on õige hoiaku ja ellusuhtumisega.
Ettevõtlikuks inimeseks kujuneda saab igaüks
ise, tuleb olla positiivse maailmavaatega, märgata
ümberitsevat, haarata võimalustest ning vastutada ise oma õppimise eest.
Ainult ettevõtlikud inimesed on edukad, saavad hakkama nii iseenda kui ka kogukonna elu
korraldamisega.

TAHAN - SUUDAN - TEEN

ee
www.evkool.

Mis on “Ettevõtlik kool”?
„Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis on
alguse saanud Ida-Virumaal ning mille algatajaks,
eestvedajaks ja koordinaatoriks on Ida-Viru Ettevõtluskeskus. Programm on suunatud ettevõtliku
õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja selle abil noorte edukust elus.

Milleks õpetada koolis
ettevõtlikkust?
Tänases maailmas muutuvad kiiresti nii tehnoloogiad, geopoliitiline situatsioon kui ka globaalne majandusruum tervikuna. Seetõttu peame
suutma õppijaid ette valmistada töökohtadeks,
mida veel ei eksisteeri, kasutama tehnoloogiaid,
mida pole veel leiutatud, ning lahendama probleeme, mida me ei oska täna veel ettegi kujutada.
Ettevõtlikku õpet rakendades suureneb õpimotivatsioon, paraneb õpitulemus ja kujuneb ettevõtlik ehk

Kuidas õpetatakse koolis
ettevõtlikkust?
Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud
ettevõtliku hoiaku kujundamine, kus õpetajad toetavad ja julgustavad õpilast:
•
•
•
•

olema julge algataja
mõtlema loovalt
tegutsema arukalt
vastutama ja hoolima

Millised muutused on koolides
juba toimumas?
• Ettevõtlikkuse arendamine seatakse õppetöös
põhieesmärgiks. Tegevused planeeritakse nii, et
õppijad teevad ise, juhivad ja võtavad vastutuse,
õpetaja toetab ja suunab.
• Arusaam, et kõige tähtsam on õpilane oma
huvidega, õpilasekeskne kool.
• Erinevaid õppeaineid lõimivad ainetunnid
• Kasutatakse rohkem aktiivõppemeetodeid

tahan - suudan - teen => eluhoiak

• Oskus märgata õpilaste tugevaid külgi ja
rakendada neid.
• Seoste loomine PÄRIS eluga.

edu võti:

85% oskuseid ja hoiakuid
+15% teadmisi

• Koolis hästitöötavad meeskonnad.
• Partnerite kaasamine.
• Koostöö lapsevanematega.
• Õppeasutuste ettevõtlikkuse hindamine ja
tunnustamine. Ettevõtliku õppe standardi
kvaliteedimärgi väljastamine.

Häid näiteid, mida koolis tehakse
• Õppimisvõimalused väljaspool kooli ja
töökogemuse saamine partnerite juures
(nt külastades ettevõtteid ja organisatsioone)
• Partner-eksperdid tulevad kooli oma
kogemustest ja oskustest rääkima
• Kohalikud uurimused partnerite kohta
(nt ettevõtetest, inimeste tööst jne)
• Õpitakse „inimestelt, kes meid aitavad”,
külastades kohalikke inimesi nagu tuletõrjuja,
politseinik, arst jne
• Valmistatakse ja müüakse esemeid kooli fondi
või heategevuse eesmärgil
• Projektid panustamaks laiema kogukonna
nimel, nagu näiteks ümber töötlemine,
keskkonnast hoolimine ja vabatahtlik töö

