
Millest mõeldakse ettevõtetes, 

kui mõeldakse koostööst kooliga
Esmased tulemused uuringust “Ettevõtete koostöö hariduse valdkonnaga” 2014



„Tagasi kooli“ algatusega kutsume inimesi 

väljastpoolt kooli andma vähemalt ühte koolitundi.

Õpetajaid ja koole kutsume üles kaasama 

külalisõpetajaid igapäevasesse 

õpetamisse - õppimisse.

Külalisõpetajate ja õpetajate kohtumispaik:



Uuring: kevad-sügis 2014

Eesmärk

30 hariduse valdkonda panustava ettevõtte vajaduste ja 

võimaluste kaardistamine, mis puudutavad koostööd 

koolidega

Meetod

internetipõhine eelküsitlus

intervjuu

Uuringu täisraport

on kättesaadav alates detsembri algusest



Uuring: kevad-sügis 2014

Valim

30 erisugust ettevõtet

Aru Grupp, BCS Koolitus, Danske Bank, DHL, DNB Eesti, 

Eesti Energia, Eesti Pandipakend, EMT, Enics Eesti, 

ERGO Kindlustus, Ericsson Eesti, G4S, ISS Eesti, Meiren 

Engineering, Microsoft, Omniva / Eesti Post, Ragn-Sells, 

Realister, Rimi Eesti Food, Samsung Eesti, Sarkop, SEB, 

Selver, Silberauto, Swedbank, Tallink Grupp, Uptime,  

Uuskasutuskeskus, Vestman Grupp, Äripäev 



Miks haridusse panustatakse



NB Pooled uuringus osalenud ettevõtete esindajatest peavad väga 

oluliseks konkreetset koostööpartnerit-haridusasutust – olulisemaks kui 

haridusasutuse liiki või tegevuspiirkonda; ligikaudu pooled ettevõtted 

nimetavad, et koostöö on tekkinud vastusena koostööettepanekule.

Kuhu on koostööhuvi suunatud



NB Enamik 

uuringus 

osalenud 

ettevõtete 

esindajatest 

(30st 25) 

nimetas, et 

näeb valitud 

panustamis-

viise seotuna 

oma põhi-

tegevusega.

Kuidas panustatakse



Millega soovitakse panustada
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Millised on väljakutsed



• Enam kui poolte ettevõtete esindajate hinnangul (30st 

19) on hariduse valdkonda panustamisega seotud kuni 

10% ettevõtte töötajatest.

• Enam kui pooled ettevõtete esindajatest (30st 18) 

tunnetavad Eesti hariduse olulise väljakutsena õppetöö 

elukaugust, teooria ja praktika nõrka seostamist.

• Enam kui pooled ettevõtete esindajatest (30st 17) 

nimetasid, et peavad väga oluliseks, et koostöös kooliga 

osaleksid vahetult õpilased.

• Ligi pooled ettevõtete esindajatest (30st 13st) nimetasid 

väga olulisena vajadust toe järele info levitamisel 

õpetajatele ja koolijuhtidele.

Mida veel on hea teada



Triin Noorkõiv

520 6603

triin@tagasikooli.ee

www.tagasikooli.ee

Kontakt:

President Toomas 

Hendrik Ilves on 

„Tagasi kooli“ algatuse 

toetaja.

„Tagasi 

kooli“ algatuse 

käivitas Sihtasutus 

Noored Kooli.

Teie ideed ja küsimused on oodatud!


