
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.

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 

Mida saad sina ettevõtjana 
teha?

 » Liitu ettevõtete koostöövõrgustikuga 
www.unistusedellu.ee

 » Määra oma ettevõttest kontaktisik 
õppeasutustega suhtlemiseks

 » Teavita ettevõtte töötajaid sellest, et nad leiaksid 
aega suhtlemiseks noortega, oleksid positiivse 
suhtumisega ning valmis õpilasi suunama ja 
julgustama 

 » Aita noortel kogeda töömaailma, võimaldades neil 
tulla oma ettevõttesse oma ideed ellu viima

 » Vaata üle ettevõtte tegevused ja leia sobiv 
koostöökoht – selleks ei pea alati raha kulutama

 » Koostööpartneriks olles saad ise panustada 
sellesse, et Eestis oleks rohkem ettevõtlikke 
inimesi.

Tosin põhjust koostööks
 » Ettevõtte imago parandamine ja reklaamimine 

kohalikus kogukonnas
 » Ettevõtte tulevikuarengute tutvustamine 

õpilastele, selgitades neile ettevõtte ootusi 
vajalikele oskustele ja teadmistele 

 » Panus kogukonna sotsiaalsesse kohustusse
 » Eeskuju loomine
 » Piirkonna vajadustele vastutulemine
 » Järeltulevate põlvkondade mõjutamine
 » Ärisektori probleemidest teada saamine
 » Esitlemisoskuste kasutamine
 » Õppekava mõistmise suurenemine
 » Panustamine karjääri arengusse
 » Isiklik ja töötajate enesearendamine
 » Uute ja leidlike ideede saamine noortelt 

edu võti:
85% oskuseid ja hoiakuid 

+
15% teadmisi

Ettevõtlikku õpet rakendades suureneb 
õpimotivatsioon, paraneb õpitulemus ja 
kujuneb ettevõtlik ehk 
tahan - suudan - teen => eluhoiak



Et tevõtlik kool
Kõik ettevõtlikud koolid ja lasteaiad vajavad 
PARTNEREID. Koostöö partnerite ja õppeasutuste 
vahel on vajalik just seetõttu, et ainult üheskoos 
suudetakse juurde tekitada ettevõtlikke inimesi. 
Partnerite panus aitab õppeasutusi muuta 
päriselus toetavamaks, kui noortele antakse 
võimalus olla kursis ja eakohasel tasemel tutvuda 
piirkonna ettevõtluse, meditsiini, kubanduse, 
sotsiaalhoolekande ning erinevate MTÜdega.
Sellises koostöös tekib õpilasel seos 
koolis õpitu ning reaalse elu ja 
koduümbruse vahel. Lisaks saavad 
noored lähemalt tutvuda 
tööeluks vajalike 
teadmiste ja oskustega 
ning neil tekib parem 
arusaam 
tööelust 
ja kogu-
konnast. 

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 laps oma huvidega, 
lapsekeskne kool

 » Erinevaid õppeaineid lõimivad ainetunnid
 » Kasutatakse rohkem aktiivõppemeetodeid
 » Noored näitavad tahet ja võimet midagi algatada 

ja ellu viia nii kooli kui ka kogukonna heaks
 » Oskus märgata õpilaste tugevaid külgi ja 

rakendada neid
 » Seoste loomine PÄRIS eluga. Teooria kõrval on 

olulisel kohal praktika ja elulisus – iga teema 
juures saab esitada küsimuse: kuidas mul seda 
igapäevaelus või tulevases töös võib vaja minna

 » Koolis hästitöötavad meeskonnad
 » Partnerite kaasamine 
 » Koostöö lapsevanematega
 » Õppeasutuste ettevõtlikkuse hindamine ja 

tunnustamine. Ettevõtliku õppe standardi 
kvaliteedimärgi väljastamine

Programmis osalevad koolid 
ja lasteaiad Ida-Virumaal:
Aseri Keskkool, Avinurme Gümnaasium, Avinurme 
lasteaed Naerulind, Illuka Kool, Illuka Kool-lasteaed, Jõhvi 
Gümnaasium, Jõhvi Lasteaiad, Jõhvi Vene Gümnaasium, 
Kiviõli 1.Keskkool, Kiviõli lasteaed Kannike, Maidla Kool, 
Mäetaguse Põhikool, Narva-Jõesuu Keskkool, Kohtla-Järve 
Ahtme Gümnaasium, Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium, 
Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju, Sillamäe Vanalinna kool, 
Sillamäe Lasteaed Päikseke, Toila Gümnaasium, Voka 
lasteaed Naksitrallid
Programmis osalevad maakonnad: 
Ida-Virumaa, Harjumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Läänemaa, 
Lääne-Virumaa, Pärnumaa, Raplamaa, Viljandimaa, Võrumaa

Häid näiteid, mida koolis/
lasteaias tehakse:

 » Partner-eksperdid tulevad õppeasutusse oma 
kogemustest ja oskustest rääkima

 » Kohalikud uurimised partnerite kohta 
(nt ettevõtetest, inimeste tööst jne)

 » Õppimisvõimalused väljaspool kooli ja 
töökogemuse saamine partnerite juures 
(nt külastades ettevõtteid ja organisatsioone)

 » 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 ümbertöötlemine, keskkonnast 
hoolimine ja vabatahtlik töö

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

Vaata rohkem infot ja häid näiteid ettevõtlikust 
õppest „Ettevõtliku kooli“ programmi 
koduleheküljelt: www.evkool.ee
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Ettevõtliku kooli programmi 
koordineerib
Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA
Pargi 27, Jõhvi 41537
www.ivek.ee 
Tel: 339 5620

www.evkool.ee


