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TÖÖLEHT 1 (Kuulamine. Rääkimine)

Ülesanne 1

Kuulake teksti ettevõtliku kooli kohta ja kirjutage lünka puuduvad sõnad.

Ettevõtlik kool

Ettevõtlus ja ettevõtlikkus ei ole üks ja seesama.

Ettevõtlus on ärilistel eesmärkidel tegutsemine.

Ettevõtlikkus on hoiak.

Ettevõtlus ja majandusõpe on üks viis olla ettevõtlik.

   Ettevõtlik kool on .................................programm, mis on alguse saanud Ida-Virumaal ning on

suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi ja et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi

noorte ................................. elus.

  Programmi  algatamise  ajendiks  oli,  et  koolilõpetajad  ei  vastanud  tihti  .................................

nõuetele ning neil oli seal raske hakkama saada, mis tegi ettevõtjaid murelikuks. Murelikud olid ka

kohaliku omavalitsuse juhid, kelle mureks oli see, et noored ei panusta kohalikku kogukonda ning

pole  huvitatud  kodu.................................  elama  jäämisest.  Seetõttu  otsustaski  Ida-Viru

Ettevõtluskeskus  (IVEK),  et  on  vaja  luua  programm,  mis  aitaks  senisel

haridussüsteemil .................................. Kuna ettevõtliku noore kujundamisega on vaja peale hakata

võimalikult varakult, siis on programmi oodatud rakenduma ka laste..................................

    Programmi eesmärk ei ole tuua õppeasutusse veel ühte huvitegevust juurde ja tekitada õpetajatele

lisakoormust. Muutuma peab see, ................................. koolis õpetatakse. 

  Ettevõtlikkus  saab  alguse  igas  klassitunnis.  Õpetaja  peaks  enne  tundi  endalt  küsima,

et ................................. ma seda täna lastele õpetan. Miks neil seda ................................. on? Kuidas

nad seda hiljem elus rakendavad? Kui õpetaja suudab nendele küsimustele enne vastata, siis see

tund on juba ettevõtlikum kui muidu.

Mille poolest erineb ettevõtlik õpetamine praegusest õpetamisviisist?

   Ettevõtliku  õppe  eesmärgiks  on,  et  õpilased  saaksid  .................................  teha  ja  tegutseda.

Saaksid teha päris asju, millest on ................................. ka. Igal õpilasel oleks oma roll, mille eest ta

ise vastutab. Kogu õppeprotsess oleks seotud ................................. eluga. Ning et õppetöösse oleks

kaasatud partnerid.

   Oleme välja töötanud ka metoodika, mida kutsume tulemiks. ................................. igal tähel on 

tähendus. 

T – Tunneme rolle.

U – Usaldame vastutust.

L – Lõimume eluga.

E – Evime kogemust.
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M – Mõõdame mõju.

Need aspektid aitavad tunni muuta ettevõtlikumaks. 

   Igas koolis on õpetajaid, kes toimivad ettevõtlikult. Kuid kas asi toimib .................................? Kas

MEIE  õppeasutusena  oleme ettevõtlikud?  Mis  saab  siis,  kui  ettevõtlik  õpetaja  otsustab  koolist

lahkuda?  Meie  pakume  süsteemset lähenemist  kõikidele  õppeasutustele

.................................valdkondadele.  Pakume  võimalust  tagada  ettevõtlikkuse  kui  hoiaku  ja

ellusuhtumise .................................rakendamist. 

   Ettevõtliku õppe standardi puhul on tegemist tööriistaga õppeasutusele, millega organisatsiooni

kui  tervikut  mõõta.  Standard  on  peaaegu  sama  ülesehitusega  kui

õppeasutuse .................................hindamise dokument. Sellel on viis erinevat valdkonda, mille all

on erinevad hindamistegurid, mis on kõik seotud ettevõtlikkusega. Need viis valdkonda on:

 eestvedamine ja juhtimine

 personalivaldkond

 koostöö huvigruppidega

 ressursside juhtimine

 õppe- ja kasvatusprotsess.

   Selle dokumendi järgi on eesmärk eelkõige .................................analüüs, et teada saada, millistes

valdkondades on õppeasutus edukas ning milliste valdkondadega peaks veel tööd tegema. Standardi

täitmisel on võimalik saavutada kolm erinevat .................................: baastase, hõbetase ja kuldtase.

Need on õppeasutusele kvaliteedimärgiks. Tunnustust õppeasutusele jagab IVEK.

  Ettevõtlikkus  on  .................................  hoiakute  ja  suhtumise  muutus,  mis  avavad  uue  vaate

asjadele ja elule. Kogemusi on võimalik vaid ise saada ja enda jaoks tööle panna. Uued tutvused,

uued avastused.

   Ettevõtlik õpilane on hea õpilane. Tema energia on suunatud õigetesse kanalitesse. Ta teab, miks

ta õpib. Tal on ................................. ja ta oskab neid saavutada. 

   Ettevõtliku kooli kodulehe aadress on www.evkool.ee ja nad on ka Facebookis.

Ülesanne 2

Vahetage  kaaslasega  töölehed.  Kontrollige  alloleva  teksti  järgi  lünka  kirjutatud  sõnade

õigsust.

 

http://www.evkool.ee/
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https://www.youtube.com/watch?v=_vohxb_xOpw

Ettevõtlik kool

Ettevõtlus ja ettevõtlikkus ei ole üks ja seesama.

Ettevõtlus on ärilistel eesmärkidel tegutsemine.

Ettevõtlikkus on hoiak.

Ettevõtlus ja majandusõpe on üks viis olla ettevõtlik.

Ettevõtlik kool on haridusprogramm, mis on alguse saanud Ida-Virumaal ning on suunatud 

ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi ja et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte 

edukust elus.

Programmi algatamise ajendiks oli, et koolilõpetajad ei vastanud tihti tööturu nõuetele ning neil oli

seal raske hakkama saada, mis tegi ettevõtjaid murelikuks. Murelikud olid ka kohaliku omavalitsuse

juhid, kelle mureks oli see, et noored ei panusta kohalikku kogukonda ning pole huvitatud 

kodukohta elama jäämisest. Seetõttu otsustaski Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK), et on vaja luua 

programm, mis aitaks senisel haridussüsteemil muutuda. Kuna ettevõtliku noore kujundamisega on

vaja peale hakata võimalikult varakult, siis on programmi oodatud rakenduma ka lasteaiad.

Programmi eesmärk ei ole tuua õppeasutusse veel ühte huvitegevust juurde ja tekitada õpetajatele 

lisakoormust. Muutuma peab see, kuidas koolis õpetatakse. 

Ettevõtlikkus saab alguse igas klassitunnis. Õpetaja peaks enne tundi endalt küsima, et miks ma 

seda täna lastele õpetan. Miks neil seda vaja on? Kuidas nad seda hiljem elus rakendavad? Kui 

õpetaja suudab nendele küsimustele enne vastata, siis see tund on juba ettevõtlikum kui muidu.

Mille poolest erineb ettevõtlik õpetamine praegusest õpetamisviisist?

Ettevõtliku õppe eesmärgiks on, et õpilased saaksid ise teha ja tegutseda. Saaksid teha päris asju, 

millest on kasu ka. Igal õpilasel oleks oma roll, mille eest ta ise vastutab. Kogu õppeprotsess oleks 

seotud päris eluga. Ning et õppetöösse oleks kaasatud partnerid.

Oleme välja töötanud ka metoodika, mida kutsume tulemiks. Tulemi igal tähel on tähendus. 

T – Tunneme rolle.

U – Usaldame vastutust.

L – Lõimume eluga.

E – Evime kogemust.

M – Mõõdame mõju.

Need aspektid aitavad tunni muuta ettevõtlikumaks. 

Igas koolis on õpetajaid, kes toimivad ettevõtlikult. Kuid kas asi toimib süsteemselt? Kas MEIE 

õppeasutusena oleme ettevõtlikud? Mis saab siis, kui ettevõtlik õpetaja otsustab koolist lahkuda? 

Meie pakume süsteemset lähenemist kõikidele õppeasutustele olulistele valdkondadele. Pakume 

võimalust tagada ettevõtlikkuse kui hoiaku ja ellusuhtumise püsivat rakendamist. 

https://www.youtube.com/watch?v=_vohxb_xOpw
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Ettevõtliku õppe standardi puhul on tegemist tööriistaga õppeasutusele, millega organisatsiooni kui

tervikut mõõta. Standard on peaaegu sama ülesehitusega kui õppeasutuse sisehindamise dokument.

Sellel on viis erinevat valdkonda, mille all on erinevad hindamistegurid, mis on kõik seotud 

ettevõtlikkusega. Need viis valdkonda on:

 eestvedamine ja juhtimine

 personalivaldkond

 koostöö huvigruppidega

 ressursside juhtimine

 õppe- ja kasvatusprotsess.

Selle dokumendi järgi on eesmärk eelkõige eneseanalüüs, et teada saada, millistes valdkondades on

õppeasutus edukas ning milliste valdkondadega peaks veel tööd tegema. Standardi täitmisel on 

võimalik saavutada kolm erinevat taset: baastase, hõbetase ja kuldtase. Need on õppeasutusele 

kvaliteedimärgiks. Tunnustust õppeasutusele jagab IVEK.

Ettevõtlikkus on enda hoiakute ja suhtumise muutus, mis avavad uue vaate asjadele ja elule. 

Kogemusi on võimalik vaid ise saada ja enda jaoks tööle panna. Uued tutvused, uued avastused.

Ettevõtlik õpilane on hea õpilane. Tema energia on suunatud õigetesse kanalitesse. Ta teab, miks ta 

õpib. Tal on eesmärgid ja ta oskab neid saavutada. 

Ettevõtliku kooli kodulehe aadress on www.evkool.ee ja nad on ka Facebookis.

Ida-Virumaal algatatud ettevõtlikkushariduse idee pärineb Šotimaa 

õppesüsteemist, millest käis 2005. aastal maavalitsuse korraldatud Šotimaa 

ettevõtlikkuse programmi tutvustaval seminaril rääkimas West-Lothiani maakonna 

esindajad. Seda, millised on Šotimaa programmi tulemused käis IVEK (Ida-Viru 

Ettevõtluskeskus), EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) ja EKTK (Eesti 

Kaubandus-Tööstuskoda) delegatsioon 2005. aasta mais vaatamas. Seejärel 

algatas IVEK koostööprojekti, olles veendunud, et šotlastel tõesti õnnestub väga 

häid tulemusi saavutada. 

Ülesanne 3

Koostage  allolevate  küsisõnadega  teksti  põhjal  küsimused.  Esitage  need  kaaslasele  ning

kommenteerige lühidalt mõne sõnaga.

1. Mis ...................................................................................................................................................?

2. Miks .................................................................................................................................................?

3. Kus ...................................................................................................................................................?

4. Mille ................................................................................................................................................?

5. Millest ..............................................................................................................................................?

http://www.koda.ee//
http://www.eas.ee/et
http://www.ivek.ee/
http://www.evkool.ee/

