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Eesmärk 

Rakendada ettevõtlikkust arendav 
õpikäsitus ja ettevõtlusõpe 
süsteemselt kõigil haridustasemetel ja 
-liikides 
See toetab lõpetajate ettevõtliku hoiaku 
kujunemist ja ettevõtlusega alustamiseks 
vajalike teadmiste ja oskuste kasvu ning 
suurendab nende konkurentsivõimet 
tööturul. 



 

 

 

 

ELLUVIIJA            JUHTPARTNERID 
 

 

 
 
PARTNERID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOOSTÖÖPARTNERID 

Kes teevad? 
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Mida teeme?  
KOOSTÖÖS PARTNERITEGA 

• Ettevõtluspädevuse mudel ja sellele toetuvad 
ettevõtlusõppe moodulid, sh ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkuse 
lõimimine õppeprotsessidesse.  

• Täienduskoolitused ettevõtlusõpet läbiviivatele spetsilistidele 
–  ca 1800* osaluskorda. vt kava: ettevõtlusõpe.ee/koolitused/   

• „Ettevõtliku Kooli“ koolitustel ligi 5000 osaluskorda, 80 koolis*;  
• Junior Achievementi (JA) programmide koolitustel 700 

osaluskorda 200 koolist, enam kui 1000 õpilasfirmat* 
• Eelinkubatsiooni programmides „Ideest ärimudelini“ enam 

kui 300 tiimi ligi 20 koolist*.  
• Programmi rakendamise tulemuslikkuse seire ja analüüs 

ning ettevõtlusõppe ekspertide pädevuste kasvu toetamine, vt 
ettevõtlusõpe.ee/uuringud/ 
 

* - 2016 - mai 2018 
 

 

 

https://ettev�tlus�pe.ee/koolitused/
https://ettev�tlus�pe.ee/koolitused/
https://ettev�tlus�pe.ee/uuringud/
https://ettev�tlus�pe.ee/uuringud/
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Mida teeme?       
AVATUD TAOTLUSVOORUD 

Anname projektitoetusi selleks, et tõhustada koolide, 
kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe 
praktilisemaks muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe 
põhimõtteid ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust. 

  
III voor: avatud kuni 23.11, eelarve 210 tuh eur;  
Infopäevad 09.10. Tallinnas ja 10.10. Tartus,; vt 
https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/ettevotlusope/  
 
2016-18 kogueelarve 540 tuh eur 
2019-20 kavandatav täiendav eelarve 250 tuh eur 
 

I voor 
Eelarve 180 tuh eur 
 
Tulemused 
Toetati 17 projekti, eelarve 150 tuh eur; 
Ellu viidi 15 projekti, eelarve 144 tuh eur 
 

II voor (7.12.2017-7.02.2018) 
250 tuh eur 
 
 
Toetati 17 projekti, eelarve 195 tuh eur 

https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/ettevotlusope/


Ida-Virumaa „Üks päev ettevõtjana“ 
245 õpilast, 10 kooli, 54 ettevõtet/ organisatsiooni 
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Parima messiboksi tiitli pälvis Taevalink boks 



Antsla gümnaasium „Koolipingist 
ettevõtjaks“  

7 Õpilased külastasid AS Antsla Inno mööblitööstust 



Sõbralt-Sõbrale kauplus ja 
Rakvere Põhikool  

8 Sotsiaalse ettevõtluse ja firma toimimise õppimine läbi taaskasutuse temaatika 



Mida võiks koos teha? 
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• Audiovisuaalsete lahenduste tegemine 

• Ürituse korraldamine 

• Sotsiaalmeedias ja internetis reklaamimiseks ideede 
pakkumine, teostamine  

• Messidel ja laatadel ettevõtte esindamine koos 
ettevõtjaga  

• Toote- või teenuse disain, ümberkujundamine, 
täiustamine  

• Laagrite korraldamine 

• Kaasamine igapäevategevusse nt talgu korras, 
töövarjupäeval vms  



Kust saab veel tuge? 
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Koostööseminarid - kuulame häid praktikaid 
koostööst, genereerime koostööideid 

21.11. Pärnus 
2019. Tallinnas ja Tartus 

Tunnustame parimaid ettevõtlusõppesse 
panustajaid –  mentoreid, õpetajaid, õpilasi ja teisi 
edendajaid.   

 Kandidaatide esitamine www.ettevõtlusõpe.ee kuni 21.10  

Koolitused mentoritele: 
 www.ettevõtlusõpe.ee/koolitused ja 
 www.Facebook.com/ettevotlusope   

 

http://www.ettev�tlus�pe.ee/
http://www.ettev�tlus�pe.ee/koolitused
http://www.ettev�tlus�pe.ee/koolitused
http://www.facebook.com/ettevotlusope
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Osalenud koolid* 

*31.05.2018. seisuga 
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Aitäh! 
 
facebook.com/ettevotlusope/ 
ettevõtlusõpe.ee/ 


