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• Kaubanduskoja missioon - Eesti ettevõtluse edendamine
– ettevõtjasõbraliku keskkonna arendamine 
– praktilised teenused ettevõtjale

• asutatud 1925, taasasutatud 1989
• vabatahtlikke liikmes-ettevõtteid 3200
• töötajaid 35
• esindused Tallinnas, Pärnus, Tartus,
                   Jõhvis, Kuressaares

–Kaubanduskoda – ettevõtjate esindaja



  

–Ettevõtjate mure

• ettevõtlikkuse näitajad Eestis on olnud Euroopa 
madalamate hulgas

• tööturule sisenejate seas suureneb nende noorte 
osakaal, kelle mõtteviis, hoiakud ja suhtumised 
ei toeta (töö)elus hästi hakkamasaamist



  

–Elu muutub väga kiiresti
• uued tehnoloogiad
• uued võimalused ja probleemid
• kaasnev globaalne kiirendusefekt

– et jõuda 50 miljoni kasutajani, kulus
• Raadio 38 aastat
• TV 13 aastat
• Internet 4 aastat
• IPod 2 aastat
• Facebook, Youtube 1 aasta



  

Anna Davies, Anna Davies, Devin Fidler, Marina Gorbis (2011)
Future Work Skills 2020
Institute for the Future for University of Phoenix Research Institute

Euroopa Komisjon, 2011, 
Rahvusvaheline autorite kollektiiv



  

–Rakendumisvõime T - 
mudel Allikas: Euroopa Komisjon, 2011
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–Hakkama saavad need, kes
• on loovad ja leidlikud tegutsejad
• mõtlevad oma peaga ja otsivad 

probleemidele lahendusi
• teevad teadlikke valikuid ja vastutavad ise 

oma valikute eest

St. ettevõtliku hoiakuga inimesi



  

Mina olen ettevõtlik!



  

–Ettevõtlusõppe Mõttekoda

• aastal 2008 koondas Kaubanduskoda 
ettevõtlusõppe alal tegutsejad ülikoolidest 
ettevõtlike noorte organisatsioonideni 

• tegevuse eesmärk - Eestis mõistetakse ettevõtliku 
hoiaku kujundamise olulisust ning on loodud 
selleks võimalused



  

–Ettevõtlusõppe edendamise kava
 “Olen ettevõtlik!”

• 2010, osapooled HTM, MKM, 
REKK, EKTK ja EAS

• sõnastab mõisted
• kirjeldab probleeme ja lahendusi
• kokkulepe osapoolte tegevustest



  

–Ettevõtlikkus on hoiak, mis saab alguse 
varasest lapsepõlvest

Ettevõtlusõppe eesmärk on:
- kujundada isikuomadusi ja hoiakud, mis 

suurendavad noore valmisolekut võimaluste 
märkamisel ja nende ellu viimisel

- pakkuda teadmisi ja oskusi ideede edukaks 
teostamiseks



  

–Ettevõtlusõppe sisumudel lähtuvalt õpilase vanusest 



  



  



  

–Ettevõtlik hoiak kujuneb
– kui laps saab tegutseda
– kui laps saab ise valida
– saab ellu viia oma ideid
– loob seoseid õpitu ja elu vahel 
– näeb elu ja tööd väljaspool kooli
– osaleb päris asjade tegemisel



  

• Kaubanduskoda - teavitustöö laste ja 
noortega tegelejatele, miks ettevõtlik 
ellusuhtumine on vajalik

• ettevõtjate koostöövõrgustiku 
“Unistused ellu!” käivitamine 
www.unistusedellu.ee

• õppematerjalid ja ettevõtlusõppe 
kogukond Koolielu portaalis 

–Kust leida tuge?

http://www.unistusedellu.ee/


  

–Võrgustikus hetkel 63 partnerit 
oma toetustegevustega



  

–Ettevõtete võrgustik

• Erinevad toetustegevused ja algatused
• Tulevikus hea tööriist õpetajale üle Eesti
- positiivne suhtumine kooli ja kogukonna 

koostöösse
- ideede ammutamise koht



  

–Toetustegevuste näiteid:
• Mentorlus 42
• Pikaajaline programm 35
• Rahaline panustaja 31
• Õppekäik ettevõttesse 32
• Konkurss 27
• Koolituste läbiviimine 23
• Praktikakohtade pakkumine 19
• Koostöö koolidega 15
• Stipendium     6



  

–Pikaajalise programmi näide
• Eesti Energia noorte ettevõtlikkuse 

arenguprogramm ENTRUM
• Seni osalenud ~1000  15-18 a. noort Ida-

Virumaalt ja Lõuna-Eestist
• Sel õppeaastal lisandus 580 Lääne-Eesti 

noort
• Väga inspireeriv ja oma ala tippe kaasav, 

kestab kogu õppeaasta  www.entrum.ee

http://www.entrum.ee/


  

–Ettevõtliku kooli võrgustik Ida-
Virumaal

• www.evkool.ee 
• 13 kooli, 8 lasteaeda, 11 omavalitsust, 

ettevõtjad = 50 partnerit
• Õpetaja juhendmaterjal

– Partnerite kaasamine (lapsevanemad, ettevõtted, KOV-d)
– Tegevuste läbiviimine, lõimimine, palju nõuandeid ja näiteid 

elust
• Standard koolide hindamiseks

– esimesed hinnatud koolid selgusid eelmisel nädalal

http://www.evkool.ee/


  

–Ettevõtlusõppe veebikeskkond 
www.koolielu.ee  portaalis

http://www.koolielu.ee/


  

–Veebikeskkonnad
www.koolielu.ee veebikeskkonnas majanduse ja 
ettevõtluse õppematerjale kokku 217
www.ettevotlusope.ee
• kogukonna liikmeid  29
• õpikud ja veebilehed 80 
• õpi teistelt 51 
• edulood 20
• artiklid 14 
• toetavad ettevõtmised 8

http://www.koolielu.ee/
http://www.ettevotlusope.ee/


  

–Õppematerjalide kasutamine

• 2012 a. esimesel poolaastal käidi ettevõtluse 
ja majanduse õppematerjale vaatamas 23 
100 korda

• Kõik saavad lisada materjale
– moderaator vaatab enne avaldamist üle

• Ettevõtlusõppe kogukond võiks olla aktiivsem



  

–Täname kuulamast!

• www.koda.ee

http://www.koda.ee/
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