Õpilasfirma programm
JA Eesti õpilasfirma on ettevõtlusõppe programm gümnaasiumiastme õpilastele, mis vastab
gümnaasiumi riiklikule õppekavale.
Junior Achievement Eesti programmide tähtis põhimõte on: "Õpime tegevuse kaudu!"
Õpilasfirma on üks selle põhimõtte kõige ilmekam realiseerimisvorm.
Õpilasfirma programm on üles ehitatud vastavalt väikefirma tegutsemise põhimõtetele. Tõelisest
ärifirmast erineb ÕF selle poolest, et ta on õppeprotsessi osa.
Õpilasfirma kaudu omandatakse äritegevuse põhimõtteid, arendatakse algatusvõimet ja soovi ise
probleeme lahendada. Programmi jooksul rakendatakse mitmeid teooriast tuttavaid
kontseptsioone ja õpitakse praktiliselt tundma majandusmõistete tõelist tähendust. ÕF kui
õppevorm suudab tihti köita ka neid õpilasi, kellele akadeemilised loengud igavaks muutuvad.
Samas näitab ÕF selgelt koolis omandatavate teadmiste vajalikkust igapäevaste äriotsuste
tegemisel ja edukas palgatöös. Õpilased omandavad juhtimise ja meeskonnatöö kogemusi,
õpivad vältima riske, otsustama ja vastutama.
ÕF kogemus on hindamatu väärtus tööturul, kus järjest rohkem hinnatakse ettevõtlikke ja
loovaid inimesi. Kaasaja muutuvas maailmas avaneb inimestel rohkelt võimalusi oma firma
loomise ja tegevuse kaudu endale elatist teenida ja teistele tööd pakkuda.’
Iga aasta kevadel selgitatakse Eesti parim õpilasfirma, kes esindab Eestit Euroopa õpilasfirmade
võistlusel. Kuna õpilasfirma programm on levinud nii Euroopas kui ka Ameerikas, on paljudel
õpilastel võimalik katsuda õpilasfirmade laatadel ja muudel üritustel jõudu oma eakaaslastega
teistest maadest.

Erinevused päris ettvõttest
• Õpilasfirma on õppeprotsessi osa.
• ÕF registreeritakse JA Eesti juures.
• Ta tohib tegutseda üksnes JA Eesti koolituse läbinud ja õpetamise õiguse omandanud
juhendaja juhendamisel, kes vastutab ÕF tegevuse eest.
• ÕF tegutseb ühe kooliaasta vältel ja lõpetab tegevuse õppeaasta lõpul.
• Õpilasfirmasse võivad kuuluda ainult õpilased ja ühes õpilasfirmas peab olema vähemalt
kolm liiget.

Miks teha õpilasfirmat?
1.

Kui asi ei õnnestu, saab sinust "kogemustega ettevõtja“. Kui asi õnnestub, saab sinust
"läbilöönud ettevõtja". Tegija saab sinust igal juhul.

2.

Saad tutvuda kõige lahedamate ja nutikamate tüüpidega, ilma et peaksid mõnd piinlikku
vabandust välja mõtlema. "Hei, mis sul reede õhtul plaanis on? Teeks firma või midagi?"

3.

Lõputud kutsed virtuaalsesse farmimängu on eilne päev. Õpilasfirmas ootavad sind ees
kutsed konverentsidele ja ägedatele koolitustele.

4.

Tunned end julgelt ja enesekindlalt, kui alustad relvitukstegevat müügikõnet oma toote või
teenuse heade külgede tutvustamiseks esimesele vastutulijale.

5.

Sul pole probleemi hoida tasakaalus oma tulud ja kulud ning panna bilanss kokku mistahes
hetke seisuga.

6.

Oskad hinnata ohte ja võtta kaalutletud riski. Liiga palju riski pole kunagi hea, kuid teisalt –
jänes torti ei söö!

7.

11. klassi uurimistöö asendad õpilasfirmat tehes praktilise töö ja eluks kasuliku kogemusega.

8.

Õpilasfirma tegemine on nii mitmekülgne, et saad oma CVsse kirjutada kolm lehekülge eri
ametinimetusi.

9.

Kogud tähelepanu, sest sihikindel tegutsemine viib eesmärgini ja see ei jää märkamata sinu
kaaslastel ega ka meedias.

10. Ära unusta, et kuigi õpilasfirma = uued teadmised ja kogemused ettevõtlusest, on õige ka
see võrrand: õpilasfirma = fun.
Õpilasfirma programmi vilistlaste muljed
Oleme küsinud endiste õpilasfirmade tegijate käest, mida on õpilasfirma kogemus neile andnud.
Siin on nende vastused:
•

"Õpilasfirma kogemus andis tohutult kindlust, et tuleviku poole liikuda." Airiin Kadakmaa, ÕF
SOCKme (Eesti Parim Õpilasfirma 2011)

•

"Õpilasfirma andis mulle esimesed vajalikud näpunäited ettevõtlusmaastikul läbilöömiseks,
millele toetudes püüan arendada oma ettevõtet täna ja tulevikus!" Gert-Kristjan Rungi, ÕF
Pikkasso ja GKR Invest OÜ

•

"Hindamatud kogemused ja vahvad mälestused kogu eluks." Taaniel Ormus, ÕF
Rehvilahendused

•

"Tänu õpilasfirma kogemusele julgesin pool aastat hiljem rajada enda osaühingu." Andraš
Tšitškan, ÕF E-Ained

•

„Minu suurim õppimine, muutus ja arenemine kogu 12 aasta pikkuse kooliaja jooksul toimus
tänu ettevõtlusõppes õpilasfirma Best Ice tegemise võimalusele. Julgen öelda, et arenesin selle
ühe aastaga isiksusena sama palju kui kogu 12 aastaga kokku.“ Merilin Priilinn-Türk, ÕF
BestIce 2018

