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Tulevikuoskused 

• hakkama saamine tohutu infohulgaga   

• oskus hinnata globaalse kommunikatsiooniga 
kaasnevaid võimalusi ja ohte 

• interdistsiplinaarsus (erialade-vahelised 
sidusoskused, näiteks IT ja ärialased vmt) 

• ettevõtlikkus ja ettevõtlusalased oskused 

• oskus teha teadlikke valikuid  

• ise vastutada tehtud valikute eest 

• sotsiaalsed oskused 

• keskkonna-alane teadlikkus kõigil elualadel 

 



Ettevõtlikkus- või ettevõtlusõpe 

• Ettevõtlikkus –   

 hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik 
mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas 
juhtimine. Inimene saab iseendaga hakkama ja 
suudab tegutseda töötajana, ettevõtjana. 

 

• Ettevõtlusõpe –  

 isikuomaduste ja hoiakute kujundamine, 
ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste 
arendamine 



Ettevõtlikkuspädevus 

• suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades 
omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja 
tegevusvaldkondades;  

• näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; 

• seada eesmärke ja neid ellu viia;  

• korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja 
vastutada tulemuste eest;  

• reageerida paindlikult muutustele ning võtta 
arukaid riske. 

 

 



Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 

Läbiv teema suunab: 

• olema algatusvõimeline ja ettevõtlik, 
kujundama isiklikke seisukohti ning neid 
väljendama; 

• mõistma avaliku, ettevõtlus- ja 
mittetulundussektori seoseid ning toimimist; 

• mõistma ettevõtluse rolli ühiskonnas ning 
suhtuma positiivselt ettevõtlusesse ja selles 
osalemisesse. 

 



Ettevõtlusõppe edendamise kava 



Õppeainete mõju ettevõtlikkuse kujundamisel 

Põhikooli 3. kooliastme ainevaldkondade ettevõtlikkust 
toetavad õpiväljundid ja ainete potensiaalne mõju 

Õppeaines kirjeldatud ettevõtlikkust toetavate õpitulemuste 
osakaalu ja tunnimahtusid üheskoos vaadates näeme õppeaineid, 
kuhu panustades on tõenäoline võimalik mõju kõige suurem. 



Ettevõtlik õpetamine ja õppimine 

 

 

Minu kogemused  

ettevõtlikkuse kujundamisest 

bioloogia tunnis? 



Kas minu õpetus on ettevõtlikkust arendav? 

 • Kas ma julgustan õpilasi arendama  „suudan/teen/teen nii hästi 
kui suudan“ hoiakut? 

• Kas ma aitan õpilastel sidustada õpitavat päris elus toimuvaga 
ja töömaailmaga? 

• Kas ma julgustan õpilasi aktiivselt osalema kooli- ja kogukonna 
ettevõtmistes? 

• Kas ma ainetundides julgustan õpilasi üksteist toetades vastu 
võtma väljakutseid, et oma originaalseid ideid ellu viia?  

• Kas mu tegevused koolitunnis on üles ehitatud nii, et need 
aitavad kujundada ka arusaamist ettevõtluse 
võtmefunktsioonidest ja rollist ühiskonnas?  

• Kas mu tegevused koolitunnis aitavad arendada planeerimis-, 
mõjutamis-, läbirääkimis-, otsuse tegemise- ja riskijuhtimise 
oskust ning meeskonnatööd? 

 



Ettevõtlusõpe 

  Gümnaasiumis valikaine- 35 t kursus 

• RÕK ainekava ja õppeprotsessikirjeldus 

• Kaks õpikut ja üks käsiraamat 

• Õpilasfirma programm 

   

   Põhikoolis läbiv teema, lõiming 
• Valikainekava  – maht 35 t 

• Õppeprotsessikirjeldus 

• Õpikut pole 

• Minifirma programm  



Keskkonna hoidmist saab alustada väikestest 

asjadest 

 



Bioloogia ja Ettevõtlus 

  

     Kuidas lõimida   
    ettevõtlust ja bioloogiat 
    koolis?  

      

 

 

Üks hea mõte! 



Õpetajate loovad ideed  

• Külvame seemned- kasvatame taimed-müüme soovijatele 

• Klassi “paljulapselise emakaktuse” pojad ümber istutada ja laiali jagada 

• Püsipreparaatide valmistamine ja müük 

• Klassis aknalaual maitsetaimede kasvatamine ja müük (näiteks kooli 
sööklale) 

• Sügislehtede kogumine ja pakendamine kompostiks 

• Sammalde-samblike kogu ja herbaarlehtede koostamine 

• Seemnete idandamine- tervislik toit 

•  Õpilased koguvad koolis nädala jooksul kokku plastpudelid ja reedel võidab 
loosiga üks, kes pudelid taskurahaks vahetab 

• Marjapõõsaste vegetatiivne paljundamine ja istikute müük 

• Sõbrapäeva tomatiprojekt 

• Algklassidele loomade ja taimede tutvustamiseks plakatite, mängude, 
esitluste koostamine 

• Bioloogiateemaliste mängude koostamine 

• Pargi või loodusraja korrastamine 

• Metsaistutuspäevad  



Leide Koolielust 

Saastekvootidega kauplemine 
 



Natuke ka rahatarkusest 

Rahapuu Denveri noorte ettevõtluskeskuses 

Finantskirjaoskust arendavad  
õppematerjalid Koolielus 
 
35 lõimivat töölehte ja õpetaja  
juhendit 
 
Finantskirjaoskust arendavad 
harjutused bioloogia ja keskkonna-  
teemalistesse tundidesse 
 
 
 
 
Aitäh kaasa mõtlemast! 
 
 


