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Kinnitatud: dir kk 1-2/5 

12.03.2021 

 

Ettevõtlikkusõppe ja ettevõtlusõppe põhimõtted Mõniste Koolis 

 

Õppe aluseks on ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames välja töötatud ettevõtluspädevuse 

mudel, millele tuginebki ettevõtlusõppe metoodika. Selle metoodika järgi lähtutakse 

ettevõtluspädevuse mudelist ehk omaduste kogumist, mida on oluline õppetöös arendada.   

Lisainfo: https://xn--ettevtluspe-jfbe.ee/ettevotluspadevuse-mudel/  

Ettevõtluspädevus ja selle alapädevused on kujutatud alloleval joonisel. 

 

 

 

Mõniste Koolis on ettevõtlusõpe lõimitud kõigisse õppainetesse.  

 

 

https://ettevõtlusõpe.ee/ettevotluspadevuse-mudel/
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Ettevõtlusõppe eesmärk on arendada noortes ettevõtlikku hoiakut ja anda baasteadmisi 

ettevõtlusest. Ettevõtluspädevused hõlmavad teadmisi, oskusi, motivatsiooni ja väärtusi, mis on 

vajalikud edukaks hakkamasaamiseks ühiskonnas.  

 

Ettevõtlikkusõppe ja ettevõtlusõppe õppimise ja õpetamise üldised eesmärgid on: 

1. Omandatud on põhiteadmised majandusest, ettevõtlusest ja töömaailmast;  

2. Täienenud on enesejuhtimise, sotsiaalsete olukordade lahendamise, loova mõtlemise ja 

ettevõtluskeskkonnas tegutsemise oskused; 

3. Põhikooli lõpetajatel on olemas ettevalmistus elukestvaks õppeks ja toimetulek tööturul. 

4. Põhikooli lõpetaja on ettevõtliku hoiakuga. 

 

 

Ettevõtluspädevus on teadmiste, oskuste ja hoiakute terviklik kogum, mis on vajalik väärtuse 

loomiseks ideede elluviimisel, õppija ettevõtlikkuse arenguks ning jätkusuutlikuks toimetulekuks 

töös ja igapäevaelus.  

 

1. Arendatavad pädevused kooliastmeti: 

I kooliaste II kooliaste III kooliaste 

Positiivne hoiak ja suhtumine 

ettevõtlikkusse ja 

ettevõtlusesse; Julgus teha 

koostööd ning tahe panustada 

meeskonnatöösse; Oskus 

seada sihte ja osata hinnata 

nende saavutatust; Loovuse 

arendamne; 

Positiivne hoiak ja suhtumine 

ettevõtlikkusse ja 

ettevõtlusesse; Oskus teha 

koostööd ning võime 

panustada meeskonnatöösse; 

Oskus analüüsida ja hinnata 

oma idee tulemusi; Oskus 

algatada tegevusi, genereerida 

ettevõtlusalaseid ideid; 

Lühiajaline ja pikaajaline 

tegevuste planeerimine; 

Oskus vastutada oma 

tegevuse eest; Oma tegevuste 

analüüsioskus, sh oma 

tugevuste teadvustamine; 

Loovus ja uuenduslik 

lähenemine; 

Positiivne hoiak ja suhtumine 

ettevõtlikkusse ja  

ettevõtlusesse; Oskus teha 

koostööd ning võime 

panustada meeskonnatöösse; 

Oskus analüüsida ja hinnata 

oma idee tulemusi; Oskus 

algatada tegevusi ja 

genereerida ettevõtlusalaseid 

ideid; Lühiajaline ja 

pikaajaline tegevuste 

planeerimine; Oskus 

vastutada oma tegevuse eest; 

Oma tugevate külgede 

kasutamise osakus 

meeskonnatöös; Julgus 

riskida; Julgus olla ettevõtlik; 

Oskus rakendada 

ettevõtlusealaseid ideid 

praktikas; Loovus ja 

uuendulik lähenemine 

Lõimitud tegevused koolis (sh kooliastmeteülesed) 
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Võimalus osaleda 

õpilasesinduse töös – saada 

üldisi teadmisi õpilasesinduse 

tööst, õppida olema 

ettevõtlik, arendada 

osalemisjulgust.  

 

Osavõtt heategevuslaatadest 

oma koolis, sh praktiliste 

tegevuste kaudu (nt kauba 

müük)  

 

Erinevate ettevõtete ja 

asutuste tegevusega 

tutvumine õppekäikudel või 

kohtumistel koolis.  

Võimalus osaleda 

õpilasesinduse töös – saada 

teadmisi koostööst 

õpilasesinduses, õppida 

olema ettevõtlik, arendada 

osalemisjulgust.  

 

Osavõtt heategevuslaatadest 

oma koolis, sh erinevate 

praktiliste tegevuste kaudu (nt 

kauba müük, päeva 

ettevalmistamine, 

kokkuvõtete tegemine). 

 

Erinevate ettevõtete, 

ettevõtjate ja asutuste 

tegevusega tutvumine 

õppekäikudel või kohtumistel 

koolis. Vestlusringides 

osalemine.  

Ettevõtlusküla oma koolis: 
annab õpilastele ettekujutuse  

Võimalus osaleda 

õpilasesinduse juhtimises – 

saada uusi teadmisi 

protsesside juhtimisest ja 

vastutusest, õppida ja 

julgustada teisi olema 

ettevõtlik, arendada 

osalemisjulgust, 

otsustusjulgust. 

 

Heategevuslaatade 

korraldamine oma koolis, sh 

tegevuste analüüsimine. 

 

Ürituste korraldamine kogu 

kooliperele (nt vastlapäev, 

sõbrapäev, õpetajate päev, 

tutipidu). 

 

Erinevate ettevõtete, 

ettevõtjate ja asutuste 

tegevusega tutvumine 

õppekäikudel või kohtumistel 

koolis. Vestlusringides 

osalemine.  
 

Karjäärinõustamine koostöö 

Rajaleidja ja Töötukassaga, et 

aidata õpilasi tulevase eriala 

valikul.  
 

Erinevate elukutsete, elualade 

esindajatega kohtumised 

koolis. 

 

Kutseõppeasutuste 

külastamine. 
 

 

 

2. Ettevõtlusõpetuse õppe- ja kasvatuseesmärgid põhikooli lõpuks 

 

Põhikooli lõpetaja: 
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1. seletab ja kasutab ettevõtluse põhimõisteid ja teab turumajanduse üldisi põhimõtteid; 

2. saab aru, et ettevõtlus loob võimalused inimeste vajaduste rahuldamiseks; 

3. hindab ettevõtluse toimimiseks vajalikke ressursse; 

4. saab aru, kuidas toimib turg ja kujuneb hind; 

5. teab üksikisiku ja ettevõtte kohustusi riigi ees; 

6. saab aru palga ja tootlikkuse seosest, oskab arvutada bruto- ja netopalka; 

7. on uudishimulik, avatud ja õpihimuline, teeb koostööd ning arendab suhtlemis-, 

meeskonnatöö- ja juhtimisoskusi; 

8. väärtustab enda ja teiste panust ühistöös; 

9. lahendab probleeme loovalt, leiab probleemidele erinevaid lahendusi, kirjeldab oma 

tegevuse tagajärgi ja annab neile hinnangu; 

10. märkab ja kasutab avatud maailma võimalusi, tunneb huvi ühiskonna ja erinevate 

kultuuride vastu; 

11. väärtustab tervislikku ja keskkonnateadlikku eluviisi, ühiskonna reegleid ja norme ning 

mõistab nende vajalikkust ja järgib neid igapäevaelus; 

12. saab aru ärieetika põhimõtetest; mõistab eetikapõhimõtete rakendamise vajalikkust 

üksikisiku ja kogukonna jaoks; 

13. kavandab karjäärivalikuid enda suutlikkust, huvisid ja võimeid analüüsides; 

14. on ettevõtliku hoiakuga. 


