Peamiste tulemuste kokkuvõte

SISSEJUHATUS (LEHEKÜLG-1)
•
•
•

JA ettevõtlusprogramm (LEHEKÜLG-1)
Demograafia (LEHEKÜLG-2)
Metoodika (LEHEKÜLG-3)

PEAMISTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE (LEHEKÜLG-4)
•

50% õpilaste kaasamine mõjutab oluliselt koolide õppekorraldust ja muudab õpetajate arvamusi
teatud teemadel (LEHEKÜLG-4)

•

Kui praktiliste ettevõtlusprojektidega (näiteks miniettevõtetega) soovitakse mõjutada nii üksikisikuid
kui ka ühiskonda, on oluline nende kvantiteet (LEHEKÜLG-6)

•

Ettevõtlusprogrammi suurel aktiivsusel ei ole negatiivset mõju ja see suurendab koolide tulemuslikkust (LEHEKÜLG-8)

•

Õpilased annavad ettevõtlusprogrammi meetodite ja õpitulemuste kohta head tagasiside (LEHEKÜLG-9)

•

Enamik õpetajaid arvab, et miniettevõtted on väga asjakohased, ning need näisid õpetajate ja õpilaste suhet positiivses suunas muutvat (LEHEKÜLG-10)

•

Enamik ärivaldkonnas tegutsevaid inimesi ja ettevõtjaid usub ettevõtlushariduse vajalikkusesse ning
ärisektor tahab sellesse rohkem kaasatud olla (LEHEKÜLG-10)

•

Enamikul lapsevanematel on ettevõtlushariduse ja praktiliste ettevõtlusprojektide (näiteks miniettevõtete) suhtes positiivne hoiak (LEHEKÜLG-11)

•

Riiklik prioriteetsus, õppekavad, õpetajakoolitus ja koolide/ettevõtete koostöö on peamised valdkonnad, mille kaudu ettevõtlushariduse pakkumist edendada (LEHEKÜLG-11)

SOOVITUSED (LEHEKÜLG-12–13)

SISSEJUHATUS
Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE)
on eksperimentaalne uuringuprojekt, mida viidi läbi 2015.
aasta jaanuarist 2018. aasta jaanuarini.
Projekti tellis Erasmus+ programmi kaudu Euroopa
Komisjon.

JA ETTEVÕTLUSPROGRAMM
Väliuuringud viidi läbi JA Euroopa ettevõtlusprogrammi
(EP) raames. Tegemist oli miniettevõtete programmiga, mis
pakkus praktilise ettevõtluskogemuse õpilaste enda juhitud
meetodi alusel.

Uuringut juhtis Ida-Norra Uurimisinstituut (Eastern Norway
Research Institute).
Konsortsiumi juhtiv partner oli Junior Achievement Euroopa (JA Europe), millel lasus vastutus projekti rakendamise
eest.
Lisaks osales projektis 13 organisatsiooni:
•

•

•

5 haridusministeeriumit Eestist, Soomest, Itaaliast ja
Lätist ning Flaami innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus
(Enterprise Flanders, Belgia majandusministeerium);
3 uurimisinstituuti (Ida-Norra Uurimisinstituut,
Taani
Ettevõtluse
Sihtasutus
–
Noored
Ettevõtjad, Osijekis asuva Josip Juraj Strossmayer Ülikooli
majandusteaduskond );
5 riiklikku JA organisatsiooni (Belgias, Soomes, Itaalias,
Eestis ja Lätis).

Õpilased töötasid meeskondadena õpetajate ja ärisektori
vabatahtlike juhendamise all.
Programmis osalenud õpilastel arenes oskus luua ideesid
ja muuta need reaalsuseks. Lisaks õppisid nad meeskonnatööd, algatusvõime rakendamist ja vastutust, said praktilise ettevõtte juhtimise kogemuse, õppisid tundma majanduse ja rahastamise mõju projekti edule ning rakendasid
praktiliselt matemaatika, loodusteaduste, keele, kirjutamise, tehnoloogia ja erioskuseid.
Kooliaasta lõppedes ettevõtted suleti. Aasta vältel said õpilased osaleda võistlustel ja laatadel, et näidata oma õpitud
ja saavutatud tulemusi.

PEAMINE EESMÄRK
Projekti peamine eesmärk oli analüüsida ettevõtlushariduse
mõju ja mõista, kuidas saavutada Euroopa eesmärk, mille
kohaselt peaks igal noorel olema kooli lõpetamisel praktiline
ettevõtluskogemus. Uuringu käigus katsetati olukorda,
kus JA ettevõtlusprogramm viidi läbi 50% 15–20-aastaste
õpilaste seas ning teostati 27-kuulise väliuuringuna viie
riigi 20 koolis (akadeemilistes ja kutsekoolides).

“Ettevõtlushariduse rakendamine ja selle
koolides igapäevaseks tavaks muutmine võtab
aega, aga on seda väärt. Kõik saab alguse
õpetajatest ja nende taga olevast direktorist.
Minu soovitus alles liituvatele koolidele on
alustada tagasihoidlikult ja laiendada seejärel
oma tegevust. Paluge ettevõtlusõpetajatel
koolitada teisi õpetajaid, tunnustage häid tavasid
ja suurendage kooli sidusrühmade motiveeritust.
Kuigi poliitilised otsused on võimaluste loomiseks
ja teadlikkuse suurendamiseks olulised, peab
iga kool leidma ise oma DNA ja edu valemi.“
TES-auhinnatud õpetaja
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DEMOGRAAFIA
20 gümnaasiumi Belgiast, Eestist, Soomest, Itaaliast ja Lätist osales 27 kuud
kestnud väliuuringus, mille raames loodi praktilise ettevõtluskogemuse saamiseks miniettevõtted.

VASTAJAD/INTERVJUEERITUD

Neid koole võrreldi viie kontrollkooliga. ICEE uuring põhines kvalitatiivsete
ja kvantitatiivsete meetodite kombinatsioonil.

12 000

VASTAJAT:
õpilased, õpetajad,
lapsevanemad, ärivaldkonnas
tegutsevad inimesed

150

INTERVJUEERITUT

KAASATUD KOOLID

20 MINIETTEVÕTTEID RAKENDAVAT GÜMNAASIUMI
+5 KONTROLLKOOLI

•

Uuringu andmed koguti enne ja pärast katseperioodi 12 000 vastajalt
(õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja ärivaldkonnas tegutsevad inimesed). Kokku intervjueeriti individuaalselt või gruppides 150 inimest.

•

Õpilaste keskmine vanus oli 17 aastat ning nende seas oli võrdselt poisse ja tüdrukuid.

•

Õpetajate keskmine vanus oli 47 aastat ja 72% neist olid naised.

•

Uuringus osalenud lapsevanemate keskmine vanus oli 47 ja 70% neist
moodustasid naised.

•

35% õpilastest õppis kutsekoolis, 20% tehnilise või muu õppekava alusel ja 45% akadeemilise õppekava alusel. 10% õpilastest olid
immigrandid.

•

17% õpilastele oli ettevõtlusprogrammis osalemine valikuline ja 83%
õpilastele kohustuslik.

INNOVATSIOONIKLASTRID
Lisaks uuringule tegid kõik ICEE partnerid koostööd neljas „klastri
valdkonnas“, et määratleda Euroopa head tavad.
Nende nelja innovatsiooniklastri kaudu analüüsis konsortsium riiklikke strateegiaid ning töötas välja soovitused
sel rakendada ettevõtlusharidust sujuvalt algkoolist gümnaasiumini.
Mudel koosneb õppeks kasutatavast ainesest/vahenditest/meetoditest, õpetajakoolituse lähenemistest ja hindamisvahenditest.
Kõik raportid on kättesaadavad projekti kodulehel aadressil

SUGU/VANUS

www.icee-eu.eu

50%

50%

ÕPILASTE KESKMINE VANUS:

17

ÕPILASTE PROFIIL Chart Title

20%

Tehniline/
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õppekava

35
%
Kutsekoolid
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Partnerid ja koolid korraldasid projekti vältel mitmeid kohtumisi ja
töötubasid.
Samuti kutsusime kahes töötoas osalema õppealajuhatajad ja TES (The
Entrepreneurial School Awards; (http://theentrepreneurialschool.eu/)
auhinna võitjad.
Kaks
kohtumist
korraldasime
koostöös
EE-HUB
(www.ee-hub.eu) projektiga ja ühe seoses 2017. aastal Brüsselis
toimunud ettevõtlushariduse tippkohtumisega.

METOODIKA
Käesolevas raportis anname ülevaate mõnedest uurimuse
tulemustest, sealhulgas uuringu jaoks olulistest ICEE klastrite
leidudest.
Täpsemad tulemused on kättesaadavad täispikkuses raportis
aadressil www.icee-eu.eu.

Eeldasime, et EP-le pühendatud aja osas ilmneb õpilaste vahel suuri
erinevusi. EP õpilased pühendasid EP-le umbes 25 nädala jooksul
keskmiselt 160 tundi (koolis ja pärast kooli kulutatud aja summa), mis
oli ligikaudu sama kõigis uuringus osalenud riikides. 70% EP õpilastest
pühendas programmile rohkem kui 100 tundi (suur aktiivsus) ja 30%
99 või vähem tundi (väike aktiivsus). Seega otsustasime katsegrupid
jaotada aja alusel. Eeldasime, et suure EP aktiivsusega õpilastel
on paremad õpitulemused, ja leidsime, et programm mõjutas
seda gruppi positiivselt ka mitmes teises valdkonnas. Väikse EP
aktiivsusega grupi seas ei ilmnenud aga ühtegi märkimisväärset
positiivset tulemust.

Kogusime ICEE uuringu andmed peamiselt kahe allika kaudu:
•

•

kvantitatiivne uuring Belgia (Flaami), Eesti, Soome, Itaalia
ja Läti õpilaste, õpetajate, lapsevanemate ja ärivaldkonnas
tegutsevate inimeste seas. Uuringust võttis osa 25 kooli ning
netovalim oli 7000 õpilast, 3500 lapsevanemat, 1000 õpetajat ja
400 ärivaldkonnas tegutsevat inimest. Kogusime andmed kahe
kooliaasta vältel. Kvantitatiivse uuringu tulemused avaldati
2018. aasta jaanuaris;

Samuti võimaldasid andmed eristada EP-s kohustuslikult (83%
osalejatest) ja vabatahtlikult (17% osalejatest) osalejaid. EP mõju
osas oli nende gruppide vahel väga vähe erinevusi, mistõttu ei olnud
tulemusi selle alusel mõistlik eristada. Sellest hoolimata viisime
läbi neid kahte gruppi eristavad analüüsid, et hinnata tulemuste
tundlikkust.

kvalitatiivne uuring, mille raames intervjueerisime 150
inimest kümnest uuringus osalevast koolist ning koolide
õppealajuhatajaid ja ministeeriumite esindajaid. Nii
individuaalsete kui ka sihtrühmade intervjuude jaoks
kasutasime poolstruktureeritud intervjuusid. 2016. aastal viies
koolis läbi viidud kvalitatiivsete uuringute tulemused avaldati
märtsis 2017.

Kontrollgrupi õpilaste osas eeldasime teatud erinevusi projektis
osalenud koolide mitte osalenud õpilaste ja kontrollkoolide mitte
osalenud õpilaste vahel. Andmeid analüüsides leidsime nende kahe
kontrollgrupi vahel õpitulemuste osas ainult väikseid erinevusi,
mistõttu otsustasime analüüsi lihtsustamiseks need kontrollgrupid
ühendada.

ICEE uuringudisainil on ettevõtlushariduse (EH) ja miniettevõtete
kohta eelnevalt läbi viidud mõju-uuringutega võrreldes mitmeid
eeliseid.

EP olulisuse analüüside käigus võrdlesime kolme vastajate gruppi:

Näiteks võimaldab see võrrelda EP-s kohustuslikult osalejaid
selles mitte osalejatega, suurt EP aktiivust väiksega, kontrollida
mõju erinevate tegurite alusel ning võrrelda suuri valimeid hea
representatiivsusega.

1.
2.
3.

ICEE disainist lähtuvalt mõõtsime avaldunud mõju programmi
toimumisele eelnevalt ja järgnevalt. Ettevõtlusprogrammi olulisuse
dokumenteerimiseks võrdlesime kolme vastajate rühma:
•
•
•

suure EP aktiivsusega õpilased (100 või rohkem tundi, 35%
valimist);
väikse EP aktiivsusega õpilased (99 või vähem tundi, 15%
valimist) ja EP-s mitte osalenud õpilased;
EP-s mitte osalenud õpilased (50% valimist).

Analüüsides kontrollisime ka sõltumatute muutujate mõju,
sealhulgas sugu, immigrandi staatus, vanemate taust ja eelnevad
ettevõtlusalased kogemused. Peamised tulemused on esitatud
raportis. Analüüsisime ICEE andmeid ka riiklikul tasandil, kuid
tulemuste esitamise lihtsustamiseks on peamised tulemused
käesolevas raportis esitatud koondvalimi kohta. Erinevate riikide
tulemused on esitatud viies vastavas riiklikus raportis.

EP-s osalenud koolide õpilased ning nende õpetajad ja
vanemad;
EP-s osalenud koolide õpilased, kes ei osalenud programmis,
ning nende õpetajad ja vanemad;
EP-s mitte osalenud kontrollkoolide õpilased ning nende
õpetajad ja vanemad.

Chart Title

Chart Title

17
%
Valikuline osalus

35
%
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83
%
Kohustuslik
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50%

aktiivsus
>100 tundi

Ei osalenud
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<100 tundi
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PEAMISTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE
1

50% õpilaste kaasamine mõjutab oluliselt koolide õppekorraldust ja muudab
õpetajate arvamusi teatud teemadel

Projekti kirjelduses oli ICEE projekti peamine eesmärk sõnastatud
järgmiselt: “Euroopa eesmärgi – igal noorel peaks kooli lõpetamisel
olema praktiline ettevõtluskogemus – suunas liikumiseks
testib konsortsium olukorda, kus sellise kogemuse saab 50%
15–20-aastastest õpilastest.
Esiteks ilmnes, et projektil oli koolidele märkimisväärne mõju.
Pärast ICEE toimumist nõustus enamik projektis osalenud koolide
õpetajaid (nii miniettevõtete õpetajad kui ka nendesse mitte
kaasatud õpetajad), et nende koolil oli „EH jaoks plaan“, „EH oli
oluline osa kooli olemusest ja kultuurist“, „EH edendamist teostas
juhtiv meeskond“, „kool tegi EH pakkumiseks koostööd kohalike
ettevõtete ja/või organisatsioonidega“ ning „EH-ga seotud aines ja
meetodid olid prioriteetsed“. Kõigi nende valdkondade osas ilmnesid
uuringugrupis märkimisväärsed erinevused enne ja pärast projekti
saadud tulemuste vahel. Kontrollkoolide õpetajate tulemused olid
tunduvalt madalamad.
Teiseks muutus õpetajate suhtumine tänu nende rollile EP-s mõnede
EH-ga seotud valdkondade osas positiivsemaks. Võrreldes EP-sse
mitte kaasatud õpetajatega nõustusid projekti õpetajad sagedamini,
et EH peaks olema õpetajakoolituse kohustuslik osa, haridustee
lõpetanud õpetajatele peaks pakkuma EH täiendõpet, EH on
oluline ka algkoolis, EH tuleks kohustuslikku õppesse kaasata erialdi
õppeainena ja EH peaks põhinema praktilisel kogemusel. Teistes
valdkondades ei olnud EP-s osalenud ja kontrollgrupi õpetajate
vahel erinevaid arvamusi, näiteks valdkondades nagu asjakohasus ja
prioriteetsus gümnaasiumis, EH õppekavasse omaette eesmärgina
kaasamine ning integreerimine olemasolevatesse õppeainetesse ja
erinevaid õppeaineid hõlmavatesse projektidesse. Väliuuringus ja
kontrollgrupis osalenud õpetajad olid EH kasulikkuse osas kümne
erineva õppeaine raames samal arvamusel nii enne kui ka pärast
väliuuringut.

Kvalitatiivsetes intervjuudes tõid õpetajad välja ka EP meetodiga
saadud kogemuse olulised aspektid.
Õpilastega samal tasemel töötamine – mitmed õpetajad tõid välja,
et nende jaoks oli tähendusrikas tegutseda miniettevõtete koostööl
põhinevas raamistikus õpilastega samal tasemel. Nad nautisid
õpilastega koos ja õpilastelt õppimist. Lisaks kirjeldasid õpetajad, et
kui teadvustasid õpilast ja märkasid tema tegevusi, said õpilased EP
raames näidata oma individuaalseid tugevusi (vt lähemalt tulemus
6).
Analüüsimine tegevuse käigus ja järgselt – teadmiste organiseeritud
jagamine võib suurendada õpetajate teadlikkust sellest, miks
õpilased EP tegevuste raames edukad on või mis neile raskusi
valmistab. Õpetajad tõid välja, et hindasid võimalust jagada teiste
õpetajatega positiivseid ja raskusi valmistavaid praktilisi kogemusi
ning aega tehtut analüüsida. Mõnedes riikides töötasid õpetajad
meeskondadena ja hindasid väga selle käigus saadud tuge.
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Kooli juhtkond – kuna õpetajatel on erinev taust ja motiveeritus
EP tegevusteks, on oluline, et nad tajuksid kooli juhtkonna toetust.
Mitmed õpetajad tõid välja motivatsiooni ja oskuste suurenemise,
kui neile anti EP raames sobilikud ülesanded.

„Õpetajate suhtumine ettevõtlusesse on selle
aasta jooksul muutunud. Nad kartsid, mis neid
ees ootab, ei mõistnud selle vajalikkust ja arvasid,
et see valmistab õpilasi ette ülikooliks. Nüüd on
neil aga väga positiivne suhtumine.“
ICEE projektis osalenud direktor
„ICEE projektiga liitudes oli õpetajate seas suur
vastumeelsus, seahulgas selle osas, et pidime
EP-s osalevate õpilaste arvu suurendama mõnelt
üksikult 50%-ni. Arvasin, et projekti lõppedes
tahavad nad jätkata oma varasema tööga,
aga tegelikult soovisid kõik jätkata õpilastele
programmi pakkumist.“
ICEE projektis osalenud direktor

Palun märkige mis ulatuses nõustute (5) või ei nõustu (1) järgnevate väidetega teie
kooli ettevõtlushariduse ja sellele keskendumise kohta eelmise õppeaasta vältel. Projektijärgsed keskmised tulemused õpetajate kohta (n=803), jaotatud kooli tüübi alusel

3.8

EE IS AN INTEGRAL PART OF MY SCHOOL`S ETHOS AND CULTURE

2.8
3.9

THERE IS A LEADER/LEADING TEAM THAT SUSTAINS THE
PROMOTION OF EE

2.9
3.5

THE IMPORTANCE GIVEN TO PROMOTE EE IS WIDELY
COMMUNICATED WITH STUDENTS

2.6

CONTENT AND METHODS RELATED TO EE ARE PRIORITISED AT
MY SCHOOL

2.6

3.5
3.8

MY SCHOOL HAS A PLAN FOR EE

2.9
3.4

THE IMPORTANCE GIVEN TO PROMOTE EE IS WIDELY
COMMUNICATED WITH THE STAFF

2.6

Olles leidnud, et „EP toimib“ (testide ja statistilise
olulisuse alusel avaldab see mõju), saime küsida „kui
hästi EP toimib“ (milline on mõju Coheni d kohaselt).
Coheni d viitab kahe grupi keskmiste standardiseeritud
erinevusele ja see on esitatud kõigis tabelites
statistilise olulisusele lisaks. Võrdlesime uuringus
suure EP aktiivsuse gruppi programmis mitte osalenud
grupiga ja nende Coheni d väärtused varieerusid 0,0 ja
0,3 vahel1. Saadud tulemused olid ootuspärased, kuna
uurisime mitmeid muutujaid valdkondades, mis ei
olnud projekti peamine eesmärk. Lisaks sellele on ICEE
laiaulatuslik ja keeruline hariduslik sekkumine ning
selle kombineerimine uuringu disainiga, mis kontrollib
hoolikalt ka teisi muutujaid ja projektile eelnevaid
tulemusi, muudab suure mõju ulatuse saavutamise
keerulisemaks.

3.1

THE IMPORTANCE GIVEN TO PROMOTE EE IS WIDELY
COMMUNICATED WITH PARENTS

2.4

THE IMPORTANCE GIVEN TO PROMOTE EE IS WIDELY
COMMUNICATED WITH PARTNERS AND THE LOCAL COMMUNITY

2.4

3.1
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THE SCHOOL COLLABORATES WITH LOCAL BUSINESSES AND/OR
ORGANISATIONS IN THE DELIVERY OF EE

2.9
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TEACHERS ARE ENCOURAGED TO ENGAGE IN EE

2.7
2.9

EE ACTIVITIES INCLUDE MOST OF THE TEACHERS

2.3
2.9

TEACHERS ARE FAMILIAR WITH DIFFERENT CONCEPTS AND
WORKING METHODS RELATED TO EE

2.4
3.1

SUFFICIENT FINANCIAL RESOURCES ARE AVAILABLE FOR EE

2.6
3.1

SUFFICIENT HUMAN RESOURCES ARE AVAILABLE FOR EE

2.8
3.2

PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND TRAINING ARE AVAILABLE
FOR TEACHERS TO BE INVOLVED IN EE

2.9
3.6

BRINGING THE REAL WORLD INTO THE CLASSROOM IS WIDELY
PRACTICED AT MY SCHOOL

3.3
3.8

PROJECT WORK IS WIDELY PRACTICED AT MY SCHOOL

3.5
3.7

LEARNING OUTSIDE THE CLASSROOM IS WIDELY PRACTICED AT
MY SCHOOL

3.5

LEARNING BY DOING AND SELF-ORGANISED LEARNING IS
WIDELY PRACTICED AT MY SCHOOL

3.5

3.7
2

Test schools

ICEE uuringul oli mitut riiki hõlmav ja kõrgekvaliteetne
disain ning selle tulemused ja mõju erinevatele
õpitulemustele põhinesid analüüsidel, mille raames
kontrollisime kõiki võimalikke olulisi selgitusi. Lisaks
sellele kasutasime statistilise olulisuse (tase 0,01)
jaoks konservatiivset kriteeriumit. Mõned käesoleva
uuringu õpilaste positiivsetest tulemustest on
varasemalt leitud ka teise EP uuringute raames,
milles kaasati katse- ja kontrollgruppe. Seega oleme
muutujate omavahelises seotuses mõistlikult kindlad.
Lisaks statistilisele olulisusele on tõhususe uurimisel ja
tõlgendamisel oluline ka mõju ulatus.

2.5

3

3.5

4

Control schools

Palun märkige mis ulatuses nõustute (5) või ei nõustu (1) järgnevate väidetega ettevõtlushariduse kohta.
Figure
3.8: Please indicate the extent to which you agree (5) or disagree (1) with statements about
Kõigi õpetajate
keskmine.

entrepreneurship education . Mean all teachers.
EE should focus on methods based on real experience
EE should have high priority in vocational education
EE is very relevant in secondary school

EE should be integrated into existing subjects in compulsory education
EE should be embedded as interdisciplinary projects in compulsory education
All students should have at least one practical entrepreneurial experience before leaving compulsory
education
Teachers who have completed their education should be offered advanced training in EE
EE should have high priority in general/academic education
Entrepreneurship should be embedded as an explicit goal in curricula in compulsory education
Non-profit organisations and NGOs whose mission is promoting and delivering EE should receive
state support
EE should be a mandatory part of teacher education
EE should be embedded as a subject in compulsory education
EE is very relevant to primary school
1

2

3

4
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1. Hariduslikele sekkumistele näib olevat omane, et väga vähestel neist on mõju, mida võib Coheni klassifikatsiooni alusel lugeda enamaks kui väike. Eriti tundub see kehtivat õpilaste saavutuste
osas. Kui hariduses oleks võimalik tõestada, et väikese ja odava muudatuse tegemine tõstab akadeemilisi tulemusi kasvõi 0,1 võrra, võiks seda pidada väga oluliseks muutuseks. Seda eelkõige
juhul, kui paremad tulemused ilmnevad kõigi õpilaste seas, ja veelgi enam, kui tulemused aja jooksul suurenevad.
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Kui praktiliste ettevõtlusprojektidega (näiteks miniettevõtetega) soovitakse
mõjutada nii üksikisikuid kui ka ühiskonda, on oluline nende kvantiteet

70% EP õpilastest pühendas sellele rohkem kui 100 tundi (suur
aktiivsus) ja 30% 99 või vähem tundi (väike aktiivsus). Näib, et EPle rohkem kui 100 tundi pühendanud õpilastele avaldas osalus
positiivset mõju, vähem kui 100 tundi pühendanud õpilaste puhul ei
tundunud osalus aga mingit mõju avaldavat.
Kuigi EP peamine eesmärk on võimaldada õpilastel luua päris
ettevõte ja saada praktiline kogemus selle toimimise osas, ilmnes
suure EP aktiivsusega õpilaste seas positiivne mõju ka teistes
valdkondades. Analüüsidest ilmnes, et suure EP aktiivsusega õpilastel
oli väikse aktiivsuse või projektis mitte osalenud õpilasega võrreldes
märkimisväärselt kõrgemad tulemused mitmes valdkonnas (nt
ettevõtjana tegutsemise tajutud teostatavus, projektihaldus,
algatuslikkus ja ettevõtlikkus ning kooli tulemuslikkus). Need
tulemused ilmnesid nii kohustusliku kui ka vabatahtliku õppe
grupi seas. Samas ei ilmnenud osaluse mõju väikse EP aktiivsusega
grupi seas ja teatud valdkondades oli see isegi negatiivne (nt kooli
motiveeritus).

Suur EP aktiivsus suurendas ettevõtlusega seotud ambitsioone (tahe,
teostatavus). Eriti tundus suur EP aktiivsus positiivselt mõjutavat
ettevõtjana tegutsemise tajutud teostatavust (Coheni d = 0,28).
Ettevõtluse kavatsuse osas ei olnud kolme grupi vahel
märkimisväärseid erinevusi. Kõigi asjakohaste muutujate alusel
kontrollides ei ilmnenud ettevõtluse kavatsuse osas oodatud mõju.

Lisaks erinevate küsimuste alusel mõõdetud valdkondadele (tahe,
teostatavus, kavatsus), uurisime ka vaid ühe küsimuse alusel veel
kaht ettevõtjana tegutsemise valdkonda – ärilised oskused ja karjäärieelistused. Võrreldes EP-s mitte osalenutega oli suure aktiivsusega
osalejatel 1,7 korda suurem tõenäosus tajuda, et neil on ettevõtte
algatamiseks vajalikud teadmised ja oskused, ning 1,4 korda suurem
tõenäosus tajuda, et eelistavad ettevõtjana töötamist2.
Lisaks sellele tundub, et EP tulemusel oskuste ja teadmiste ning ettevõtjana töötamise eelistamise tajumine oli mõnevõrra suurem noorte naiste kui meeste seas.
Kvalitatiivsete intervjuude käigus tõid nii õpetajad kui ka õpilased
välja, et õpilased said märkimisväärseid teadmisi ettevõtte algatamise ja juhtimise kohta ning seda mitte ainult teoorias, vaid ka praktikas
– see tähendab konkreetseid teadmisi ettevõtte juhtimise erinevate
etappide kohta alates ideest kuni tootmise, turunduse ja müümiseni.

„Mõned inimesed taha oma aju kasutada. Nad eelistavad kuulata, mitte ise tegutseda. Ja see on suur
probleem. Nüüd on aga osalemine kohustuslik ja
programmis on õpilasi rohkem. Mõned arvavad, et
tavaõpe on parem, sest nad ei taha ise tööd teha. Varem, kui programm ei olnud kohustuslik, võisid need
õpilased, kes toime ei tulnud, sellest loobuda, aga
enam ei ole see võimalik.“
Õpilane kohustuslikust ja vabatahtlikust osalemisest
Ambitsioonid Mõõtes „korda suurem tõenäosus“

Do you think there will be good opportunities for
you to start a company where you currently live in
the near future?

Do you feel like you possess the skills and the
knowledge necessary to start a new company
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Suurenenud keskmine mõju (tulemused) võrreldes suure EP aktiivsuse gruppi (100+ tundi) kontrollgrupiga
Entrepreneurial
EntrepreneurialIntention
Intention

Perceivedfeasability
feasabilityfor
forself-employment
self-employment
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Perceiveddesirability
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forself-employment
self-employment
Perceived
0
0%

0.05
2%

0.1
4%

0.15
6%

0.2
8%

0.25
10%

0.3
12%

2. Rootsi uuring 2015
Rootsis 2015. aastal läbi viidud uuringus (IFN töödokument nr 1063, 2015, The Impact of Entrepreneurship Education in High School on Long-Term Entrepreneurial Performance) ilmnes kooli ajal
läbitud ettevõtlushariduse ja koolitusprogrammide pikaajaline mõju edasisele ettevõtjana tegutsemise tulemuslikkusele. Uurides aastatel 1994–1996 kõiki 211 754 Rootsi gümnaasiumiõpilast,
kellest 9731 osales JA ettevõtlusprogrammis, ilmnes analüüsi käigus, et osalusel oli lausa 30% positiivne mõju pikaajalisele tõenäosusele luua ettevõte
Norra uuring 2011
Østlandsforskningi poolt 2011. aastal läbi viidud uuringu käigus uuriti JA ettevõtlusprogrammi pikaajalist mõju 24–25-aastaste endiste õpilaste seas ja võrreldi neid kontrollgrupiga. Ilmnes, et 12%
endistest EP õpilastest oli loonud oma ettevõtte (võrreldes kontrollgrupi 8%-ga). Samuti leiti, et 33% endistest EP õpilastest töötas juhtival positsioonil (võrreldes kontrollgrupi 25%-ga).
(ØF-notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap)
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Suur EP aktiivsus näib stimuleerivat transversaalsed pädevusi, eelkõige ilmnes positiivne mõju projektihaldusele (Coheni d = 0,24). Kuigi
ka teiste transversaalsete pädevuste (enesetõhusus, loomingulisus
ja meeskonnatöö) osas ilmnes märkimisväärne positiivne mõju, ei
olnud see nii suur. Ühelt poolt võib ettevõtlusega seotud pädevusi
tõlgendada kui spetsiaalseid eduka ettevõtluse jaoks vajalikke pädevusi, kuid neid võib käsitleda ka transversaalsete oskustena, mida
saab rakendada kõigis eluvaldkondades. EntreComp raamistikus
mõistetakse pädevusi nagu projektihaldus, loomingulisus, meeskonnatöö ja enesetõhusus ettevõtluse (ja teiste eluvaldkondade) jaoks
väärtuslikena.

Suurenenud keskmine mõju (tulemused) võrreldes suure EP aktiivsuse gruppi (100+ tundi) kontrollgrupiga

Digital competence

Oral communication in the mother tongue

Mathematical competence

Civic competence

Kvalitatiivsete intervjuude käigus rääkisid õpilased grupi arengust,
vastutusest ja haldusest. EP-s osalevad õpilased tõid välja, et võtsid
osa grupi arengust ja õppisid selle käigus töötama demokraatlikul
viisil nii, et kõik grupi liikmed mõjutasid üksteist. Selle tulemusel
õppisid nad vajalikke suhtlemisoskuseid, konfliktide lahendamist
ja otsuste tegemist ning seda, et ettevõtte eduks on vaja kõvasti
tööd teha. Lisaks väärtustasid õpilased sõltumatult töötamist ja
vastutuse võtmist ning tõid välja, et õppisid niimoodi rohkem. Ka
õpetajad, vabatahtlikud ja lapsevanemad olid samal arvamusel.
Teiste varasemate projektidega võrreldes kirjeldasid õpilased EP-d
„realistlikumana“ tänu selle kestusele ja ajalistele nõuetele, mis
suurendasid kogemuse ehedust ning võimaldasid rakendada katseeksituse meetodit. Nad õppisid vastutama nii õpilasfirma kui ka oma
õppeprotsessi eest.

Sense of initiative and entrepreneurship
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„Kirg! Sa pead oma tegevust väga hingega võtma, et sellesse piisavalt aega panustada. Võimalusi on mitmeid, aga mõistsin, et peame otsustama, mis on parim praegusel hetkel.“
EP õpilane saadud oskustest

Suurel EP aktiivsusel oli positiivne mõju ka teistele valdkondadele
peale selle peamise eesmärgi, kuid need (tahtmatud) mõjud ei olnud
suured. Olulisuse katsed näitasid, et suurel EP aktiivsusel tundus
olevat positiivne mõju teatud peamistele pädevustele (algatuslikkus
ja ettevõtlikkus, kodanikupädevus, matemaatiline pädevus, suuline
kommunikatsioon emakeeles ja digitaalne pädevus), kuid see
oli piiratud. Kuna teiste oluliste pädevuste arendamine ei olnud
ettevõtlusprogrammi peamine eesmärk, oli piiratud mõju ka
ootuspärane.
Kvalitatiivsetes intervjuudes tõid õpilased, õpetajad ja lapsevanemad
välja, et õpilased olid omandanud üldoskused ja EP stimuleeris
peamiste pädevuste arengut. Nii õpetajad, lapsevanemad kui ka
õpilased tõid esile, et arenesid oskused nagu suhtlemine ja konfliktide
lahendamine grupis, toote esitlemine (emakeeles ja inglise keeles)
ning ettevõtte finantsilise küljega toime tulemine. Osadel õpilasel
suurenes arusaam teiste õppeainete olulisusest ja nad hakkasid
nendele ainetele rohkem tähelepanu pöörama. Lisaks sellele tõid
õpilased välja uue suhtumise iseendasse ja teistesse õpilastesse seoses
vastutustunde, julguse, kannatlikkuse, proaktiivsuse ja iseseisvusega.
Õpetajad tõid kõige väärtuslikemate EP õpitulemustena esile isikliku
kasu, näiteks kõrgem enesekindlus ja pädevus. Samad muutused
ilmnesid ka lapsevanemate seas.
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Ettevõtlusprogrammi suurel aktiivsusel ei ole negatiivset mõju ja see suurendab koolide tulemuslikkust

Üks ettevõtlusharidusega seotud sagedamini esitatavatest
probleemidest on mure, et õpe võib „röövida“ aega teistelt olulistelt
koolitöödelt. Suure EP aktiivsusega grupi puhul ei ilmnenud aga ei
kvalitatiivses ega kvantitatiivses uuringus ühtegi viidet või leidu selle
kinnituseks.
Tegelikult näis hoopis, et EP-le rohkem kui 100 tundi pühendanud
õpilaste tulemused teistes õppeainetes paranesid3, nad õppisid
rohkem meeskonnatöö kohta ja olid oma õpingutes ettevõtlikumad.
Mõõtsime koolide tulemuslikkust kaalutud keskmise hinde järgi
ühe kooliaasta vältel. Suure EP aktiivsusega õpilaste kaalutud
keskmine hinne oli programmis mitte osalenud õpilaste omast
märkimisväärselt kõrgem. Mõju kooli motiveeritusele, pingutusele,
koolist puudumisele ja kohal käimisele oli väiksem.

Suurenenud mõju (tulemused) võrreldes suure EP aktiivsuse gruppi (100+
tundi) kontrollgrupiga
School performances

Sickness presence

Sickness absence

School effort

School motivation
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ICEE uuringu üks peamiseid mõjusid oli kooli suurenenud
tulemuslikkus,
mis
võis
õpetajate
vaatepunktist
olla üks kõige huvitavamaid leide. Pedagoogilisest
pikeskkonnaga ja hariduse kui millegi tähendusliku tajumisega.
Õpilased ja õpetajad tõid välja omavahelise suhte paranemise.
Õpilased mõistsid teiste õppeainete kasulikkust ning tõid esile
suurenenud motiveerituse ja pingutamise. Lisaks sellele tõid
õpilased intervjuudes välja, et nende suhtumine iseendasse ja
teistesse õpilastesse muutus seoses vastutustunde, julguse,
kannatlikkuse, proaktiivsuse ja iseseisvusega.
Õpetajad tõid kõige väärtuslikemate EP õpitulemustena esile
isikliku kasu, näiteks kõrgem enesekindlus ja pädevus. Samad
muutused ilmnesid ka lapsevanemate seas.
Tõhus ettevõtlusõpe kaasab õpilasi tegevustesse, mille käigus
saavad nad lähtepunktina kasutada oma kogemusi, teadmiseid
ja huvisid – tegemist on elementidega, mis tekitavad projektide
suhtes omanditunnet. Õpilased võtsid oma õppeprotsessi eest
vastutust, sest tajusid seda kui tähenduslikku tegevust. Üks
õpilastest ütles intervjuu käigus: „Kui kõik sulle ette öeldakse, ei
ole see õppimine. Osade asjadeni tuleb ise jõuda!“

„Pärast meeskonnaõppe ja EH rakendamist on koolist välja langejate arv vähenenud. Usun, et õppimine läbi kogemuse on oluline.“
Õpetaja
„Meie klassis on õpilasi, kellel ei lähe muidu väga
hästi, aga kes olid miniettevõttes edukad ja väga
aktiivsed. Projekti ja suhtluse käigus muutsid nad
oma arvamust projekti ja kooli kohta üldiselt. Kõigil
õpilastel ei ole muidugi selleks vajalikke oskuseid ja
nende jaoks oli projekt keeruline, aga mõtlen suhtumist. Kui me kokku saime, rääkisid nad, mis vahepeal juhtunud oli ja mida nad teinud olid. Nad tahtsid seda jagada ja see oli positiivne.“
Õpetaja

3. Kaalutud keskmine hinne saadakse õpilase kõigi hinnete liitmisel ja õppeainete arvuga jagades. Mõõtsime seda nii enne kui ka pärast EP-d.
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Õpilased annavad ettevõtlusprogrammi meetodite ja õpitulemuste kohta
head tagasiside

Sihtgrupi intervjuud rohkem kui 100 õpilase, õpetaja ja
lapsevanemaga pakkusid võimaluse tutvuda ettevõtlusprogrammi ja
õpitulemustega lähemalt.
•

Esiteks väärtustasid õpilased projekti ajalist kestust (üks
akadeemiline aasta) ja sellesse kaasatud tegevuste keerukust.
Nad tõid välja, et oma esialgse idee teostamiseks oli vaja kirge,
vaeva näha ja aega panustada, ning nende projekti kaasatus oli
suur.

•

Teiseks arendas otsuste tegemise iseseisvus nende
meeskonnatööoskuseid ja kuna projektis sai palju kasutada
katse-eksituse meetodit, oli see tunduvalt realistlikum.
Miniettevõtetes ei vastutanud õpilased mitte ainult enda ja
õpetaja, vaid ka klientide, ärivaldkonnas tegutsevate inimeste
ja oma kaasõpilaste ees. Mõned hindasid positiivselt ka seda, et
hindamine ei olnud ainult hindeline, vaid põhines ka võistlustel,
klientidel, enesehinnangul ja rahal.

•

Kolmandaks tõid kõigi riikide õpetajad ja lapsevanemad
välja väga erinevate õpitulemuste paranemise, näiteks
teadmised (ettevõtte loomise ja juhtimise kohta), üldoskused
(loomingulisus, konfliktide lahendamine ja esitlemine) ning
suhtumine (kooli motiveeritus, vastutustunne, enesetõhusus ja
enesekindlus). Nii õpilased kui ka õpetajad tõid esile, et kogu
protsessi tulemusel hakkasid paljud õpilased mõistma teiste
õppeainete kasulikkust.

„Esiteks oli ettevõtlusprogramm oluline nende
õpilaste jaoks, kellel ei ole koolitöö vastu erilist
huvi. Miniettevõtte koostöö käigus kaasati nad
tegevusse ja nad said kindla rolli, mille tulemusel
said meeskonnatöö ja praktilise töö kogemuse.
Nad tundsid end projekti osana ja nautisid seda.“
(Õpetaja)
„Vastutasime ise oma ettevõtete eest. Õpetajad
usaldasid meid ja lõppude lõpuks tahtsid nad
tulemusi. Nad ei tahtnud lihtsalt teadmisi, vaid
tulemusi. Muidugi nad jälgisid meie tegevust, aga
võisime ise kõike juhtida ja korraldada. Alguses
nad juhendasid meid selle osas, kuidas alustada,
kohtumisi korraldada jne. Mõne aja pärast aga
küsisime abi siis, kui meil midagi vaja oli, ja
lahendasime olukorra ise.“ (Õpilane)
„Ettevõtlusprogramm on väga lai projekt ja hõlmab
mitmeid õppeaineid. Selle abil on kõigil õpilastel
võimalik ennast täiendada, sest kui jääd millestki
ilma, on sul võimalik see auk täita. Minu arust oli
naljakas, et saime ise projekti valida. Teistes ainetes
see nii ei ole. Programm kestis tükk aega ning meil
oli võimalik õppida ja õpitut analüüsida.“ (Õpilane)
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Enamik õpetajaid arvab, et miniettevõtted on väga asjakohased, ning need
näisid õpetajate ja õpilaste suhet positiivses suunas muutvat

Enamik õpetajatest tõi välja vajaduse keskenduda reaalsetel
kogemustel põhinevatele meetoditele, näiteks miniettevõtetele.
Entusiastlikud ja pädevad õpetajad mängivad EH rakendamises ja
arendamises olulist rolli.
EH arendamise keerulisus seisneb selles, et enamik miniettevõtete
tegevusse mitte kaasatud õpetajatest ei ole EH-ga seotud mõistete ja
töömeetoditega piisavalt kursis. Õpetajatel on vaja rohkem väljaõpet,
et nad tunneksid ennast ettevõtluse vallas pädevana – seda nii EH/
EP pedagoogilises tegevuses kui ka akadeemilises aineses. Enamik
miniettevõtete õpetajatest märkas, et paljude õpilaste puhul ilmnes
märkimisväärne areng projekti ülesannetega toime tulemises. Lisaks
ettevõtte loomise ja juhtimise teadmistele oli ühed kõige olulisemad
väärtused meeskonna- ja koostööoskused ning ainespetsiifiline
õppimine. Valdav enamus EP õpetajatest tõi välja, et EP on tõhus
õpetamisvahend, nad on rahul EP kui haridusliku meetodiga ning
jätkaksid meetodi kasutamist ka edaspidi ja soovitaksid seda ka oma
kolleegidele.

“Õpilastele meeldib ise oma õppeprotsessi juhtida.
Samas andis kindlustunnet teadmine, et vajadusel
õpetaja aitab neid.“
Õpetaja

6

Samuti tõid õpetajad grupiintervjuudes välja, et tundsid end EP
raames õpilastega rohkem samal tasemel ning nende suhtlus oli
vabam ja koostööl põhinev. Tänu lähedasemale suhtele õpilastega
ja nende õppeprotsessi lähemale järgimisele suhtusid mõned
õpetajad õpilastesse lugupidavamalt. Osad tõid välja ka sellise õppe
pedagoogilised eelised, kuna tundsid, et mõistavad oma õpilasi
paremini, ja see muutis nendevahelise suhte olemust. Vaatluste ja
projektis osalenud õpetajatega kohtumise põhjal näib õpetajate
programmiga jätkamise tase kõrge olevat.
Intervjuudes tõid mõned õpetajad välja, et EH-s osales ja
miniettevõtete tegevjuhtideks said pigem tüdrukud. Samas tõid
nad esile ka traditsiooniliste soorollide püsimise, seda nii ettevõtte
toodetava või müüdava kauba kui ka ettevõtete esitlemise viisi osas.

“Paljud koolid suhtuvad miniettevõtetesse kui
lisategevusse. Proovime aidata neil näha miniettevõtetega seotud valdkondi, mida on võimalik
integreerida ka teistesse õppeainetesse, näiteks
keeltesse, matemaatikasse jne. Mõned õpetajad
mõistavad seda, kuid neid teemasid on keeruline integreerida. Proovime õpetajatega sel teemal vestelda ja aidata neil mõista, et see on teostatav.“
JA esindaja

Enamik ärivaldkonnas tegutsevaid inimesi ja ettevõtjaid usub
ettevõtlushariduse vajalikkusesse ning ärisektor tahab sellesse rohkem kaasatud olla

Praegu on institutsionaalne koostöö ametliku haridussüsteemi ja
tööturu vahel nõrk ning see peab muutuma. Enamik ärivaldkonnas
tegutsevaid inimesi ja ettevõtjaid tõi välja, et koolid ei pinguta
piisavalt, et tagada ligipääs ärivaldkonnas tegutsevatele inimestele
ja ettevõtjatele, kes võiksid pakkuda EH koolitusi ja tuge. Samas
väitis üle poole õpetajatest, et ärivaldkonnas tegutsevad inimesed
ja ettevõtjad on koolituste ja toe pakkumiseks vabatahtlikena väga
harva kättesaadavad. Nii õpetajad kui ka ärivaldkonnas tegutsevad
inimesed ja ettevõtjad nõustusid, et viimastel on EH valdkonnas
piisav pädevus, mida õpetajatel enamasti samal tasemel ei ole.
Ärivaldkonnas tegutsevatel inimestel ja ettevõtjatel on koolidele
EH osas palju pakkuda, seda eelkõige siis, kui neid juhendatakse
õpilastega pedagoogiliselt suhtlemiseks. Valdav enamus EP
mentoritest tõi välja, et EP on tõhus õpetamisvahend, nad on rahul
EP kui haridusliku meetodiga ning osaleksid projektis uuesti ja
soovitaksid seda ka oma kolleegidele.
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Enamikul lapsevanematel on ettevõtlushariduse ja praktiliste ettevõtlusprojektide (näiteks miniettevõtete) suhtes positiivne hoiak

EP-s osalenud õpilaste vanemad olid rahul EP pakutavate praktiliste
ja mitteteoreetiliste õppemeetoditega, kuid tõid samas välja, et
soovisid rohkem teavet õppeprotsessi ja hindamise kohta.
Lapsevanemate põlvkond ei ole suure tõenäosusega tuttav EP
praktilise lähenemisega, mistõttu vajavad nad sellise õppe kohta
rohkem teavet. Saime teada, et vanemad ei olnud EH-sse väga
kaasatud. Neil võiks olla oluliselt suurem roll ja nad võiksid EH
rakendamist koolides innustada.

Rääksime vanematega miniettevõtetest ja nad
kõik suhtusid selles positiivselt. Nad arvasid,
et õpime praktilise tegevuse käigus paremini.
Nende arvates on enne päris maailma minemist
hea harjutada!
Õpilane
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Riiklik prioriteetsus, õppekavad, õpetajakoolitus ja koolide/ettevõtete
koostöö on peamised valdkonnad, mille kaudu ettevõtlushariduse pakkumist
edendada

Õpetajad, lapsevanemad ning ärivaldkonnas tegutsevad inimesed ja
ettevõtjad tõid esile, et EH vajab suuremat tuge riiklikult valitsuselt ja
õpetajakoolituselt (ülikoolid/kolledžid).

Lisaks selleks tuleb EH toetamist rahastada ja seda paremini õppekavadesse/õppeainetesse kaasata. Kõige olulisem soodustav tegur on
ehk see, et suur osa olulistest gruppidest (õpetajad, õpilased, lapsevanemad ja ärivaldkonnas tegutsevad inimesed) usuvad EH olulisust.

Tabelis on esitatud soodustavad ja takistavad tegurid:

Riiklik prioriteetsus

Mõned valitsused (riiklikud, kohalikud) ja mitme- Mõned valitsused (riiklikud, kohalikud) ei ole
te koolide juhid on muutnud EH prioriteetseks. EH-d prioritiseerinud ega rahastanud.

Õppekava

EH on kaasatud mitmete riikide koolide dokumentidesse/õppekavadesse.

Õpetajakoolitus

EH õppemeetodeid peetakse tõhusaks ja akaPiisavalt kõrge kvaliteediga õpetajakoolituse
deemiliselt usaldusväärseteks; üha enam kespuudumise tõttu ei ole enamikel õpetajatel
kendutakse piisava õpetajakoolituse tagamisele. piisavalt EH pädevusi.

Koostöö kooli
ja ettevõtete
vahel

Ärivaldkonnas tegutsevad inimesed/ettevõtjad
tahavad tuua klassiruumi reaalseid kogemusi ja
oskuseid; neil on EH pädevused, mida paljudel
õpetajatel ei ole.

EH ei ole õppekavadesse/õppeainetesse tõhusalt integreeritud, mistõttu on paljudel õpetajatel keeruline selleks piisavalt aega leida.

Institutsionaalne koostöö haridussüsteemi ja
tööturu vahel on nõrk. Ettevõtete ja koolide
koostööd ei ole väga edukas.
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SOOVITUSED
Väliuuringutest saadud teadmisi võib kasutada ettevõtlushariduse edasiseks rakendamiseks koolides ning analüüsid ja
mudelid võivad seda protsessi lihtsustada inimeste jaoks, kes on programmi teostavates rollides (koolidirektorid, õpetajad, valitsusväliste organisatsioonide partnerid) ja toetavates rollides (lapsevanemad, erasektori partnerid, kohaliku kogukonna liikmed, meedia). Lisaks oleme üldisel tasemel mures ka Euroopa poliitikakujundajate, sidusrühmade ja üldise
avalikkuse pärast.
Kvantitatiivse uurimuse põhjal:
•
•

Koolid peavad võimaldama miniettevõtete jaoks „piisavalt“ aega ja õpilased peavad sellesse panustama koolivälisel
ajal.
Põhjalik lähenemine on parem kui pealiskaudne osalus. 100 või rohkem tundi miniettevõtete ettevõtlusharidust tagab paremad tulemused.

Kvantitatiivse uurimuse põhjal:
•

Haridusministeeriumid peavad jätkama
pädevustele keskenduvaid lähenemisi.

•

Samuti peavad ministeeriumid jätkama riikliku ettevõtlushariduse strateegia koostamist ja integreerima selle koolide
õppekavadesse.

•

Rohkem tuleb keskenduda õppealajuhatajate kui ettevõtlushariduse rakendamise algatajatele.

•

Õpetajatele tuleb tagada piisav ligipääs ettevõtlusharidusele ja -koolitustele, et kasutada saadud oskuseid ettevõtlusja sarnastes programmides. Samuti on oluline, et õpetajatel oleks piisavalt aega vastava teema õpetamiseks ja neid
julgustataks meeskonnana töötama.

•

On oluline mõista õpilaste kui saadikute rolli suhtluses õppealajuhata, õpetajate ja teiste õpilastega ning tagada neile
piisavalt aega oma ettevõtetega töötamiseks ja piisavalt tuge õpetajalt, mentorilt või mõlemalt.

•

Piirkondlike ärivõrgustike, mentorite, koolide ja JA või sarnaste organisatsioonide vahel tuleb luua tugevad sidemed,
mis edendaksid ettevõtlusharidust veelgi enam.

•

Lapsevanemaid tuleb informeerida ettevõtlushariduse, ettevõtlusprogrammi ning õppeprotsessi ja hindamismeetodite osas, et tagada nende kaasatus.

•

Samuti soovitame, et ICEE projekti raames jätkataks eelnevalt loetletud teemadega tegelemist, kasutades selleks nii
põhjalikke kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid uuringuid.
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tööd
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55 õpetaja soovitused 15 riigist
2017. aasta novembris Tallinnas toimunud ICEE lõppkohtumisel osales 55 õpetajat ja õppealajuhatajat 15 riigist, et jagada
omavahel teadmisi ja kogemusi. Selle tulemusel koostasid nad järgnevad soovitused EH rakendamiseks koolides.
Ära tegutse õpetajana üksi. Õpetajad, kes rakendavad ettevõtlushariduse programme või kasutavad oma töös selle
meetodeid, ei peaks üksi tegutsema. Neil peaks alati olema keegi, kellega õpet arutada, arvamusi jagada ja kelle käest
nõu küsida. Kool peaks looma võrgustiku, mis ei hõlma mitte ainult kooli ennast, vaid kaasab ka teisi õpetajaid või koole
nii piirkondlikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Kõik kooli õpetajad peaksid EH-sse kuidagi kaasatud või sellest teadlikud olema. Tutvustage algatust kõigile õpetajatele.
Kaasake erinevate õppeainete õpetajad, tutvustage ettevõtlushariduse eeliseid ja sellega kaasnevaid raskuseid ning
andke ülevaade pakutavatest võimalustest nende vastavate õppeainete raames. Samuti on oluline tuua esile ka juba
programmi kaasatud õpetajad.
Õpetajakoolituse võivad läbi viia kogenud õpetajad. Õpetajate oskuste puudulikkus takistab endiselt ettevõtlushariduse
rakendamist. Koolitus peaks kaasama praktilise õppe metoodikat ning õpetajad peaksid koolituse käigus ka ise programmi
ja/või selle tegevusi katsetama. Tänu sellele mõistavad nad, mida õpilased ettevõtlushariduse käigus kogevad, ja on
sunnitud oma mugavustsoonist väljuma. Koolituse keskmes peab olema metoodika. Ettevõtlushariduse õpetamise käigus
tehtud vigade analüüsimine on oluline, et mõista, kuidas õpet paremaks muuta. Nii klassiruumis kui ka õppe käigus on
motivatsiooni tekkeks oluline võimaldada katsetamist, proovimist, ebaõnnestumist ja sellest õppimist. Kui koolis on juba
vastava kogemusega õpetajad, peaksid nad ettevõtlusharidust pakkuda soovivas koolis koolitama uusi ja kaasõpetajaid.
Kaasake kohalik kogukond, alustage lapsevanematest. Suhelge vanematega, sest nad peavad toimuvast teadlikud olema.
Näiteks võib neid kaasata õpilaste mentoritena. Sama kehtib ka kohaliku kogukonna kohta – kool võib kas ise nende
poole pöörduda (laadad, üritused jne) või kasutada kohalikku kogukonda teadmiste ja toe allikana.
Parandage kooli keskkonda ja suurendage teadlikkust. Ettevõtlusega tegelema hakates peaks kooli ajakava
teatud paindlikkust võimaldama, mis tagaks õpetajatele paar tundi koostöö tegemiseks. Laiendades
tuleks ettevõtlust rohkematesse tegevustesse kaasata ja koolil peaks olema selleks
järkjärguline plaan. Näiteks võib muuta klassiruumide struktuuri või kasutada õppe läbiviimiseks erinevate
kasutusvõimalustega alasid (avatud ruumid). Heade eeskujude ja edukate lõpetajate tutvustamine võib motiveerida nii
õpilasi kui ka õpetajaid. Samuti on oluline tutvustada saavutatud tulemusi sidusrühmadele.
Juhtide kaasamine. Õppealajuhataja kui kooli juhtkonna esindaja tugi on edu saavutamiseks äärmiselt oluline. Seetõttu
peab ta olema tegevustesse kaasatud, toimuvast teadlik ning teda tuleb hoida kursis programmi arengu, tegevuse ja
tulemustega.
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