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Ajakava
8:50

Live ülekande algus - kogunemine Zoomi ooteruumis

09:00

Coca-Cola Hellenic Eesti kommunikatsioonijuht Grete Transtok avasõnad ja tervitus

09:05

Junior Achievement Eesti tegevjuht Kersti Loor avasõnad ja tervitus

09:15

Paneel: Tagasivaade eelmisesse aastasse (Grete Transtok, Kersti Loor ja külalised)

09:30

Moodul 1: Eluks vajalikud oskused - Madis Vodja

10:00

Moodul 2: Tagasiside andmine - Epp Vodja

10:30

Paus / jututoa võimalus

10:45

Moodul 3: Enese mõistmine ja arendamine - Esineja selgumisel

11:15

Moodul 4: Finantsteadmised - Aet Toots

11:45

Paus / jututoa võimalus

12:00

Moodul 5: Müük - Anto Liivat

12:30

Koolituse kokkuvõte ja edasine käekäik

12:45

Live ülekande lõpp

Koolitajad
Madis Vodja on tegutsenud üle kümne aasta ettevõtja ja täiskasvanute koolitajana. Tartu ülikooli
psühholoogiamagistri haridus koos praktilise ettevõtluskogemusega võimaldab tal käsitleda erinevaid
koolitusteemasid, kuid lemmikuteks on kujunenud probleemide lahendamine ja analüütiline mõtlemine –
motiivid, läbi mille on võimalik õpetada ja õppida pea kõike.
Epp Vodja on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis majandust ja Tartu Ülikoolis psühholoogiat. Majandus- ja
ettevõtlusharidusega on Epp tegelenud alates 1990.aastast, mil hakkas Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis (tollal
Rapla II Keskkool) õpetama oma programmi järgi majandust. 1992. aastal, mil Junior Achievementi (JA)
programmid jõudsid Eestisse, ühines ta JA-ga ning alates 1993. aastast töötas JA Eestis programmijuhina,
kohandades JA programme Eestile, koolitades õpetajaid ning aidates kujundada strateegiat organisatsiooni
laienemiseks Eestis. 2002-2017 oli Epp JA direktor ning alates 2017. aastast on ta organisatsiooni
arendusjuht. Tema eriline huvi on olnud õpilasfirma programmi arendamine. Kõiki arendusi on ta katsetanud
ka õpilaste peal, alguses Vesiroosi Gümnaasiumis, nüüd juba 18 aastat Tallinna 21. Koolis.
Aet Toots on Estonian Business Schooli majanduse ja rahanduse õppetooli lektor. Aet Tootsi hariduslik taust
on kombinatsioon inglise keelest ja finantsarvestusest – rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraad (MBA)
majandusarvestuse ja rahanduse suunal Estonian Business Schoolist (EBS) 2003. aastast ja magistrikraadile
vastav kõrgharidus inglise keele ja kirjanduse erialal Tartu Ülikoolist 1991. aastast. Õpetamiskogemust on üle
25 aasta: töötanud lektori ametikohal EBSis alates 1991. aasta sügisest, on olnud kaasatud õppekavade
arendusse ning oli 20 aastat EBSi keelekeskuse juhataja. Õpetatavad ained: finantsarvestus,
juhtimisarvestus, finantsarvestuse keskkursus, finantsaruandlus, finantsalane inglise keel, rahanduse ja
majandusarvestuse alane kommunikatsioon. Lisaks viinud läbi täiend- ja firmasiseseid koolitusi nii

finantsarvestuse kui inglise ärikeele alal ning õpetanud majandusarvestust Oxford Brookes University’s
Suurbritannias ning Aix-en-Provence’i Management School’is Prantsusmaal.
Anto Liivat on EBSi bakalaureuseõppe juht, enam kui 15 aasta pikkuse töökogemusega lektor, koolitaja ja
executive coach. 2018. aastal valiti ta üliõpilaste tagasiside põhjal EBSi parimaks erialaõppejõuks. Liivat on
juhtinud Kuku raadios populaarset majandussaadet Buum ja olnud üle viie aasta Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse nõukogu liige. Liivat juhib ka EBS Executive Education Liidri arenguprogrammi ning Executive
MBA programmi strateegilise eestvedamise ja lõputööde koostamise mooduleid. 2018. aastal valiti ta
mitmekümne riigi äriharidusorganisatsioonide võrgustiku Baltic Management Development Association
nõukogu liikmeks. Liivat on lõpetanud EBSi avaliku halduse erialal, õppinud Engalitcheff Institute on
Comparative Political and Economic Systems programmis Georgetowni ülikoolis, täiendanud end Tartu
Ülikoolis Euroopa õpingute magistriprogrammis, samuti Erickson College International The Art and Science
of Coaching ning CEEMAN'i International Management Teachers Academy programmides.

