


Uuringu eesmärk on teada saada, mismoodi tunnetavad noored ettevõtlikkust 
ning millised on nende arusaamad ning soovid teoreetilise ja praktilise 
ettevõtlus- ja majandusõppe osas.

Eesmärk 

12.11.2019 ja 13.11.2019Gruppide toimumise kuupäevad 

Fookusgrupi intervjuud; kvalitatiivne uuringMetoodika

7.-12. klasside õpilased Harjumaa (va. Tallinn) koolidest. Mõlemas grupis olid 
esindatud nii ettevõtlust või majandust õppivad ja praktiseerivad noored, kui ka 
mitte õppivad ja ilma praktikata noored. Gruppidesse oli kaasatud ka 2 vene 
emakeelega noort, kes rääkisid piisavalt heal tasemel eesti keelt.

Uuring viidi läbi kahe fookusgrupina, kus ühes olid 7.-9.klasside ja teises 10.-12. 
klasside noored.

Esindatud koolid: Järveküla Kool, Kehra Gümnaasium, Keila Kool, Kiili 
Gümnaasium, Maardu Gümnaasium, Paldiski Põhikool, Paldiski Ühisgümnaasium, 
Saku Gümnaasium, Saue Gümnaasium, Peetri Põhikool, Tabasalu Gümnaasium

Sihtrühm 

Tallinn, Sirge 2 

Valimisuurus

Läbiviimise koht 

Kokku N=14 osalejat 



10.-12. KLASSIDE FOOKUSGRUPP (12.11.2019)

Klass Vanus Sugu Õpe koolis
Isiklik kokkupuude majandus- ja ettevõtlusõppe 

teemaga

1G_N18 12 18 N majandusõpe, õpilasfirma võimalus, ettevõtete külastused
Ammu(7 klassis) õpilasfirma edukalt ettevõtluse õppe raames, 

gümnaasiumis ei valinud ettevõtlussuunda, kuigi see koolis olemas

2G_M18 12 18 M
majandusõpe, ettevõtlusõpe, õpilasfirma võimalus, ettevõtete 

külastused Õpib majandusklassis, äriplaan käsil

3G_N17 11 17 N ettevõtlusring või kursus kooli juures
Käis ettevõtluskursusel põhikoolis 32 tundi ja meeldis, kuid oli liiga 

lühike

4G_N18 12 18 N
majandusõpe, ettevõtlusõpe, õpilasfirma võimalus, ettevõtete 

külastused, ring või kursus

Hetkel ei õpi. Õppis varem majanduse ja ettevõtlus aluseid,  äriplaani 
ja uurimistöö asemel tegi edukalt 10. klassis õpilasfirma,  käinud 

HEAK koolitustel. 

5G_M16 10 16 M majandusõpe, õpilasfirma võimalus, ettevõtete külastused Ise ei ole õppinud. Majandusõpe koolis olemas.

6G_M17 11 17 M
majandusõpe, ettevõtlusõpe, õpilasfirma võimalus, ettevõtete 

külastused
Õpib praegu majandusõpet koolis, star-up camp's osalenud, 

etteõtluskursustel käinud

7G_M18 12 18 M
majandusõpe, ettevõtlusõpe, õpilasfirma võimalus, ettevõtete 

külastused
Oli majandussõpe põhikoolis ja proovis teha õpilasfirmat, ei olnud 

edukas. Osales Ajujahi projektis

8G_M17 11 17 M ettevõtlusõpe Õpib praegu ettevõtlusõpet

7.-9. KLASSIDE FOOKUSGRUPP (13.11.2019)

Klass Vanus Sugu Õpe koolis
Isiklik kokkupuude majandus- ja ettevõtlusõppe 

teemaga

1P_M15 9 15 M majandusõpe, ettevõtete külastused
Ei ole ise kokku puutunud, kuid on 8. klassis inglise või eesti keeles

karjääriõpe või majandus

2P_N15 9 15 N majandusõpe, ettevõtlusõpe, õpilasfirma võimalus
Otsest kokkupuudet pole, aga on karjääriõpetus, kus puudutatakse

majandusega seotud teemasi

3P_N14 8 14 N ettevõtlusõpe, õpilasfirma võimalus, ettevõtete külastused
6. klassis räägiti, mis majandus on ja kuidas ettevõtted toimivad, 8. 

klassis algas ettevõtlusõpe

4P_M13 7 13 M majandusõpe, ettevõtlusõpe, õpilasfirma võimalus Ettevõtlusõpe 5. klassi ja nüüd 7. klassis jätkub

5P_M14 8 14 M puudub Ei ole kuidagi kokku puutunud

6P_N15 9 15 N õpilasfirma võimalus, ring või kursus Ei ole kuidagi kokku puutunud



• Ettevõtlikus on noorte jaoks eelkõige algatus ja millegi ära tegemine, millega kaasneb ka julgus, meeskonnatöö, suhtlemine; kuid ka firma loomine. 

Ettevõtlikust ei pea noored täpselt samaks mõisteks kui on ettevõtlus, kuid seostavad ettevõtlusega seotud märksõnadega: firma/ettevõtte loomine, oskus raha 

luua ja karjääri teha. 

• Ettevõtlik inimene seostub spontaanselt eelkõige arengu- ja sooritusvajadusega. Nii ettevõtlikul inimesel kui ka ettevõtlikul noorel nähakse üldiselt olevat 

samasuguseid omadusi (korraldaja, motiveeritud/ motiveerib, haarab võimalustest, teeb ära), aga noored on kogenematud, neil on vähem oskusi ja 

meelestatus teine (julgem, riskialtim, laiemalt mõtlev) ning suhtumine noortesse teistsugune (vähem autoriteeti ja tõsiselt võetavust).

• Aidatud märksõnade järgi leiti, et ettevõtlikuks inimeseks olemisel on alustamiseks vaja algatusvõimet, julgust, ideederikkust, loovust, uudishimu, riski-

valmidust, katsetamist jmt. Edasi liikumiseks, tegevuste elluviimiseks ning tulemuste saavutamiseks vaja: enesekindlust, iseseivust, teistega arvestamist, 

koostöövalmidust, paindlikkust, viisakust, uuendustele avatust, optimismi, vastutustunnet, visadust, loovust jne. Mõlemas grupis mainiti mitmeid omadusi hea

mulje jätmise kontekstis (aus, salliv, viisakas, koostöövalmis, abivalmis). Ettevõtliku inimesega seostuva puhul välistati eelkõige negatiivse alatooniga sõnad, 

mis seostusid selliste sõnadega nagu: ahne (auahnus), arg (tagasihoidlik), liiga palju välja lobisev (aus), lasta kellelgi end ära kasutada(salliv), liigne

otsekohesus (aus), oskamatus asju ellu viia (ainult unistab) jne.

• Enda puuduvate omaduste arendamisel nähakse suurt rolli koolil ja seda eriti just nooremate poolt. Gümnaasiumi osas õppija näeb enese arendamise 

juures suuremat rolli enda algatusel ja aktiivsusel. Vanemate poolne tugi ja suhtlus on arenguvõimalusena olulisem noorematele. Mõlemad vanuserühmad 

tunnevad puudust suhtlemisega seotud kursustest ja suhtlusoskuse arendamisest (läbi grupitegevuste, meeskonnatöö, koos korraldamiste, suhtlusringide 

jmt). 

• HEAK’i kahe koolituse puhul eelistati õpilasfirma loomisega seotud kursust, kuna kellelgi ei olnud hetkel toimivat õpilasfirmat. Samas mainiti, et enim ootaks 

isegi motivatsiooni ja enesearenduse koolitusi. 

• Projektsiooni harjutus näitab, et nii põhikooli kui gümnaasiumi noored on suunitletud enesearengule. Samas on soovid ja eesmärgid siiski erinevad.

Gümnaasiumi osas ollakse veidi rohkem fokusseeritud info saamisele ja ollakse valmis ise võtma suuremat vastutust ürituse ära tegemise eest. Samas 

põhikoolis õppivad noored soovivad rohkem meelelahutuslikku ja enese proovile panemist ning ootavad suuremat ürituse korraldamise tuge 

täiskasvanutelt. 



• Praegu on koolides õpe erinevalt, mõnedes koolides on teoreetilise õppe osakaal tugevalt suurem kui praktilise õppe osa, teistes on tasakaalus ja mõnedes pole 

üldse õpet. Noored soovivad, et oleks tasakaalus nii teoreetiline osa (üldiste ja alusteadmiste saamiseks) kui praktiline osa (ülesanded, ettevõtete külastused, 

praktika, väliskülalistega suhtlus, õpilasfirma). Gümnaasiumis õppijad arvavad, et hea tasakaal oleks 60/40 teooria kasuks, aga nooremad soovivad rohkem, st 

vähemalt pool olevat praktilist osa, et aine oleks huvitavam ja saaks ringi liikuda ettevõtetes ning ise praktiliselt oskusi proovile panna. 

• Praeguse õppe puhul meeldib: on olemas, saab ettekujutuse teemast, meeldiv õpetaja, minifirma loomine, eesmärgiga ülesanded. Praeguse õppe puhul ei meeldi: 

polegi õpet, liiga vähe, ettevõtjad ei käi rääkimas, külalisesinejate ettekanded pole korralikult läbi mõeldud, pole huvitav, õpitakse seosetult mõisteid, suhtumist peaks 

muutma ja rohkem huvi tekitama. On meeldinud see, et on teada saadud: kuidas rahaga ümber käia, peamised mõisted, äriplaani struktuur, algajale ettevõtjale vajalik 

info, fakte ettevõtluse kohta. Samas mainiti põhikooli osas ka, et ei ole veel midagi uut teada saadud.

• Gümnaasiumi õpilaste ootused ettevõtlus- ja majandusõppele on olulisuse järjekorras: annab alusteadmised, äriplaani koostamise õpetus, õpilasfirma loomine (ja 

õpetus), koolitused (eriti motivatsioonikoolitused), kombe-/etiketiõpetus, suhtlemisoskuse arendamine (suhtlemispsühholoogia, grupitööd, meeskonnana tööd, 

rollimängud ja simulatsioonid). Lisaks mainiti: piisav maht (nt. 2-3 korda nädalas), räägitakse rahaga ümber käimise kohta, ürituste korraldamise praktika, ettevõtete

külastused, töövarjupäev, spetsialistid (ettevõtjad) käivad koolis rääkimas, huvi põhine (valikaine) või aine kõigile kohustuslikuks teha; aga ettevõtlus- ja majandusõpe 

peaks koolis olema.

• Põhikooli õpilaste ootused ettevõtlus- ja majandusõppele on olulisuse järjekorras: meeldiv ja motiveeriv õpetaja (avatud suhtumisega ja saab tema poole 

pöörduda), ettevõtte loomisest rääkimine, töö leidmine efektiivselt ja personaalne karjäärinõustamine, CV koostamise õpetus, tarbijakaitsest ja -õigustest 

rääkimine. Lisaks mainiti: huvitavad ülesanded (plakatite, slideshow tegemine), võimalus käia praktikal, ettevõtete külastused (ekskursioonid), rääkida tulevikus 

maksmist vajavatest kuludest, mida õpilasfirma puhul teha,  ettevõtjad käivad koolis oma kogemustest rääkimas, alusteadmised ettevõtlusest. Gümnaasiumi õpilased 

arvavad, et põhikooli osas peaks õpe sisaldama: alusteadmiste edasiandmist ja mitte liiga keeruliselt, rollimängud ja simulatsioonid arusaamise ja huvi tekitamiseks ja 

suhtlusoskuste arendamiseks ja lihtsamaid ülesandeid (õpilasfirma tegemiseks liiga vara. 

• Koolilt oodatakse, et ta võtaks initsiatiivi majanduse ja ettevõtlusega soetud majavälistest kursustest ja koolitustest teavitamisel. Nähakse kahte viisi info edasi 

andmiseks – läbi inimeste (huvijuht, klassijuhataja, majandus- või ettevõtlusõpetaja, hoolekogus, stuudiumis või õpilasesinduse kaudu) või läbi kooliga seotud 

meediakanalite (kooli raadio, kooli ajaleht, kooli veebileht – uuendatult, kooli sotsiaalmeedia konto või kasutades kõneisikuid sotsiaalmeedias, plakatid koolis, üldiselt 

internet). 

• Ettevõtlus- ja majandusõppe huvitavamaks tegemiseks soovitati koolile gümnaasiumi õpilaste poolt: külastada ettevõtteid, viia läbi suhtlus- ja rollimänge, jagada 

kooli poolt rohkem infot, rohkem motivaatoreid, kutsuda külalisesinejaid ja varakult huvi äratada, aidata enesearenguga tegeleda; fookus hea inimese, mitte töölise 

koolitamisel ja suurürituste külastamise võimalus, edukate inimestega tutvumise võimalus.

• Põhikooli noored soovitasid koolile: viia läbi koolitundidena, valikainena õppekavas, küsida õpilastelt, mis teemad neid huvitavad, õpetaja teeb tunni

huvitavaks/räägib huvitavalt, väärtustada seda õpet rohkem, õpetada ainet rohkematele õpilastele, praktilised ülesanded, praktilise taustaga             

külalised, õpetada ainet erinevatel vanuserühmadele ja kasutada videoid, näitlikku materjali huvi suurendamiseks.



• Noorte ettevõtlikkusest aru saamise puhul võiks veelgi rohkem rõhku panna isikuomaduste ja kogemuste arendamisele ning vähem tuua sisse 

konkreetselt ettevõtlusega seotud mõisteid nagu firma loomine ja oskus raha teha.

• Noorte arendamisel on kindlasti suur roll koolil ja õppetundide tegevusel, kuid samas võiks olla rohkem kooliväliseid ringe ja kursusi, mis aitaks noori 

aktiveerida rohkem. Samuti võiks olla koolitused, mis aitavad kaasa noorte suhtlemisoskuste arendamisele, sh. erinevad suhtlusringid, näiteringid, ürituste 

korraldamise õpe jmt. Samuti võiks olla (eriti gümnaasiumi osale) motivatsiooni ja enesemotivatsiooni koolitusi, etiketiõpetust ja muid enesearenduse 

koolitusi.

• Koolituste, ürituste ja kursuste puhul peaks kindlasti olema tegevused ja suunitlus eakohased, st. põhikooli osas lihtsamad ülesanded ja rohkem liikumist, 

võistlusmomenti ja tuge korraldustegevusel täiskasvanute poolt. Samas gümnaasiumi osale anda rohkem võimalust enda initsiatiivi ja aktiivsuse 

rakendamiseks ning üritused rohkem informatiivsed, kontaktide loomiseks ja nn päris elust parema ettekujutuse saamiseks.

• Noortel on ootus, et igas koolis oleks ettevõtlus- või majandusõpe, sh. põhikoolis anda edasi üldisi alusteadmisi majandusest, rahaga ümber käimisest jmt. 

ning tasakaalustada teoreetilist osa praktiliste lihtsamate ülesannetega, ekskursioonidega ettevõtetesse ja kutsuda külla ettevõtluspraktikuid. 

Gümnaasiumi osas oodatakse samuti, et teoreetiline ja praktiline osa oleks tasakaalus, st. teoreetilise baasi peaks kindlasti looma (60% õppest), kuid 

vajavad samuti praktilise osana nii arendavaid vestlusi praktikutega, ettevõtluse töökorralduse ja protsessidega tutvumist kui ka ise õpilasfirma loomise 

võimaluse loomist.

• Kooliväliste majanduse ja ettevõtlusega seotud kursuste, ürituste ja koolituste kohta info andjaks võiks olla eelkõige kool. Ja infot edasi andmiseks on 

võimalik kasutada nii inimesi koolides kui ka kooli meediat. Noored ise ei oska otsida ja minna õigetele erinevate organisatsioonide lehekülgedele, kes 

võiksid neile huvi pakkuvaid kursusi, koolitusi või üritusi pakkuda. Ürituste tutvustamisel võib kasutada mõjutajana ka kõneisikuid, nt. tuntud ettevõtjad ja 

praktikud. 





Mõlemad grupid

ALGATUS / PEALEHAKKAMINE
MIDAGI TEHA

MILLEGI ÄRA
TEGEMINE

FIRMA/ETTEVÕTTE
LOOMINE

SOOV MIDAGI MUUTA

JULGUS

6G_M17: "Tal on soov midagi muuta. 
Mitte alati nagu ettevõte luua, aga 
ettevõtlikkus ka midagi korraldada 

või ära teha."

VÕIME ETTEVÕTET LUUA 
JA SELLEGA TEGELEDA

PEALEHAKKAVALT PROOVIDA
MIDAGI TEHA

FIRMA ALUSTAMINE

MILLEGI ÄRA TEGEMINE

“6P_N15: "Keegi võtab midagi kätte ja 
teeb midagi ära"

7.-9. klass 10.-12.klass

SUHTLEMINE

KARJÄÄRI TEGEMINE

OMA ALGATUS

MEESKONNATÖÖ

ATIIVSUS, INNOVAATILISUS, 
KRIITILIINE MÕTLEMNE

“4G_N18: „Aga teha nii palju kui vaja
ja nii vähe kui võimalik."

OSKUS RAHA LUUA

• Ettevõtlikust ei pea noored täpselt samaks mõisteks kui on ettevõtlus. 
Ettevõtlikus on pigem algatus ja millegi ära tegemine, millega kaasneb ka 
julgus, meeskonnatöö, suhtlemine jmt.

• Samas ettevõtlikkusega seostuvad ettevõtlusega seotud märksõnad nagu 
firma/ettevõtte loomine, oskus raha luua ja karjääri teha.

Järeldused 



IS
THE TARGET GROUP

IS
THE TARGET GROUP

Mõlemad grupid viitasid 
arengu- ja sooritusvajadusega 

inimesele 

7.-9- KLASS
Proovib uusi asju

Haarab võimalustest
Soovib saavutada

Teeb ära, kui ette võtab
4P_M13: „Inimene, kes üritab uusi asju 

proovida ja proovib igasugustest võimalustest 
kinni haarata.“

3P_N14: „Selline, kel on mingi saavutus, 
mida ta tahab täide viia ja siis teeb.„

10.-12. KLASS
Korraldab
Alati õpib

Koostööoskusega („mängib 
tiimitöös“)

Motiveeritud
Ise motiveerib

Otsustusvõimeline
7G_M18: „See, kes kuulab teisi, aga valib

ikkagi ise."

ETTEVÕTLIK INIMENE

MÕLEMAD GRUPID
Kogenematum 

3P_N14: "Ega noortel ei ole nii palju kogemust ja nagu seda mõttemaailma selle kohta 
nagu täiskasvanutel.“

4G_N18: "Ma arvan, et kõik need samad, aga lisaks sellele on kogenematu. Autoriteet 
natuke puudub veel."

7.-9- KLASS
Vähem võimalusi

Kärsitum 
4P_M13: "Noored tahavad asju kohe teha, mida võibolla peaks kaaluma, aga nemad 

tahavad kohe.“

10.-12. KLASS
Vähem autoriteeti/ei võeta nii tõsiselt

Julgem/riskialtim
Suurem motivatsioon

Mõttemaailm teine (suuremalt, laiemalt, kaugemale)
Paindlikum 

Startup’le suunatum
2G_M18: "Teda ei ole elu vitsad veel löönud. Noored on näljasemad ja noored on julgemad. 

Hästi lihtsal põhjusel, et kui sa oled juba 20 ja üle selle, siis sul pole enam kindlat 
seljatagust, kuhu saad tagasi joosta. Kui sa oled ettevõtlik noor, siis sul on alati see 

võimalus ja sa julged riskida. Sa oled näljane ja julge ja sa tahad saavutada, sa tahad veel 
asju teha ja riskid on madalad, sest sul on alati kodu, kuhu saad tagasi minna. Kui sa oled 

30 ja sul on lapsed, siis sa ei saa midagi riskida, sest sa vastutad teiste eest. „
1G_N18: "Noored nagu mõtlevad täiesti teisiti, kui vanem generatsioon. Vahe on sees ja 

teised prioriteedid ka. Me näeme maailma täiesti teist moodi. Me oleme erinevatel aegadel 
sündinud ka. Noored on kindlasti rohkem infotehnoloogiaga tuttavamad ja et ongi.„

7G_M18: "Noored inimesed on rohkem flexible. Vanemad inimesed, neil on olemas see 
nõukogude aegne mõju. Sellepärast on nende mõtteviis siuke, et teen ehitusfirma. Aga 

noored mõtlevad laiemalt, et peab olema start-up või mis iganes."

Ühisosa ettevõtlik noor ja ettevõtlik 
inimene

Isikuomadusi ja kõrget aktiivsust nähakse 
samasugustena nii noortel kui 

täiskasvanutel ettevõtlikel inimestel 
(korraldaja, motiveeritud, aktiivne, haarab 
võimalustest, teeb ära, soovib saavutada)

KUIDAS ERINEB ETTEVÕTLIK NOOR 

• Nii ettevõtlikul inimesel kui ka ettevõtlikul noorel on 
omadused  üldiselt samad(korraldaja, motiveeritud/ 
motiveerib, haarab võimalustest, teeb ära), aga vähem 
oskusi ja meelestus teine (julgem, riskialtim, laiemalt 
mõtlev) ning suhtumine noortesse teistsugune (vähem 
autoriteeti ja tõsiselt võetavust).

• Gümnaasiumi osa näeb tugevamalt generatsioonide 
erisust ettevõtlusega tegemisel – paindlikkus, laiem ja 
suurem vaade, startup’dele suunatus. Põhikooli osa 
keskendus rohkem vähestele kogemustele ja 
vähematele võimalustele

Järeldused 



❖ MÕLEMAD GRUPID:
• AVATUD teiste ideedele, tagasisidele 6G_M17: "Ettevõtlus pole koht, kus olla konservatistlik." 4G_N18: "Sinu idee võib 

olla hea, aga teise idee võib olla veel parem. Peabki olema teise ideedele avatud." 6P_N15: "Rääkida oma ideedest teistele ja saada 
tagasisidet, kas see on üldse tehtav."

• ALGATAJA keegi teine sinu eest ei alusta 1P_M15: "Sa pead kuskilt ikka alustama." 6P_N15: "Kui sul on see idee, siis 

sina peadki selle algatama."

• ENESEKINDEL julgus ideid ellu viia 3P_N14: "Et oleksid endas kindel, et sa suudad teha, mida sa oled plaaninud. Et sa oma 

ideid suudaksid ellu tuua." 

• IDEEDERIKAS algatuseks, lahenduseks, genereerida ideid 8G_M17: "Sul on palju ideid".  4G_N18: 

"Ideedegenereerija. Kui mingi probleem tuleb, siis oskad kohe leida mitu lahendust." 1P_M15: "Sul peab olema ideid algatuseks ikka."

• ISESEISEV oskus hakkama saada 5P_M14: "Et hakkama saada."

• JULGE katsetama, suhelda, rääkida ideedest, kriitikat vastu võtta 3P_N14: "Et ta julgeks katsetada ja 

proovida ja oma ideid teistele rääkida kui vaja." 2P_N15: "Et oleks julge oma ideedest rääkima ja olema julge kriitikat vastu võtma."

• KATSETAJA riskida, proovida uut, julgus proovida, kuid ei tohiks jääda katsetama midagi 
saavutamata 4G_N18: "Kui sa ei proovi, siis ei saagi teada." 6P_N15: "Peaks julgema riski võtta." 4P_M13: "Proovida midagi uut." 

3P_N14: "Minu meelest ei, sest sa võid jäädagi katsetama ilma midagi saavutamata."

• KOOSTÖÖVALMIS koos saavutada, läbi saada tiimi, klientide ja partneritega 3G_N17: "Koostöö on 

üliouline. Kui koostööd ei tee, siis on raske midagi saavutada. Tiim ei saa toimida." 5P_M14: Äkki näiteks firma vajab midagi või tahab osta ja 
saada seda."

• LOOV olemasolevast luua uus idee, leida loovalt lahendusi 6P_N15: "Peab oskama lahendusi leida 

probleemidele." 4P_M13: "Kombineerida mingid kaks ideed, mis olemas ja suudab neist ühe hea teha."

• OPTIMISTLIK usk endasse ja selle säilitamine 7G_M18: "Kui sa ise ei usu oma ideesse, siis kes peaks veel uskuma" 

• OTSUSTUSVÕIMELINE ka raskeid otsuseid vaja vastu võtta 2P_N15: "Vahel on vaja mingeid raskeid otsuseid 

vastu võtta, aga kui ta ei suuda neid vastu võtta, siis ei pruugi jõuda kaugele." 

• PAINDLIK suhtluses ja probleemide lahendamisel 6P_N15: "Kui sul tuleb mingi takistus ette, siis pead mõtlema 

sellest üle ja leidma sellele lahenduse."

• SAAVUTUSVAJADUSEGA soov eesmärgile jõuda, nime teha 4P_M13: "Kuhugi jõuda. Sul on mingi eesmärk, 

kuhu sa tahad jõuda."

• TEISTEGA ARVESTAV et sinuga arvestatakse ja et koostöö toimiks 6P_N15: "Sa pead olema paindlik, kui 

keegi ei saa midagi teha, siis sa pead temaga arvestama ja mõtlema midagi teistmoodi." 5P_M14: "Sa tahad ju, et sinuga arvestatakse."

• UUENDUSTELE AVATUD teiste ideedega arvestav, valmisolek oma ideid muuta 1P_M15: "Võibolla 

saaks midagi paremaks teha."

• VALMIS RISKIMA julgus katsetada, sest muidu ei saavuta midagi 2G_M18: "Sest me oleme noored." 

4G_N18:" Kes ei riski, see šampust ei joo." 1P_M15: "Kes ei riski, see šampanjat ei joo."

• VASTUTUSTUNDEGA võtta vastutus tegevuste eest, siis saab ka muuta 3G_N17: "Pead olema valmis 

tagajärgedeks ja edasi liikuma." 4P_M13: "Et tal oleks mingi vastutus sellele, mida ta teeb. Mitte, et mõtleb niisama, et vahet ei ole."

• VIISAKAS endast parema ja meeldiva mulje jätmiseks 6P_N15: "Viisakad inimesed meeldivad teistele. Kui sa oled 

viisakas, räägid viisakasti, siis jätad parema mulje endast." 4P_M13: "See ongi parema mulje jätmine ja avalikkuse ees läbi löömine."

• VISA töökus, saavutamine ja mitte alla andmine 3G_N17: "Sest sa oled töökas ja sa tahadki reaalselt midagi 

saavutada." 4G_N18: "Valmis töötama ja mitte alla andma."

• Arvesse võeti need sõnad, 
millega enamus grupis 
nõustus.

• Alustamiseks vaja algatust, 
julgust, ideederikkust, 
loovust, uudishimu, riski-
valmidust, katsetamist jmt.

• Edasi liikumiseks, tegevuste 
elluviimiseks ning tulemuste 
saavutamiseks vaja: 
enesekindlust, iseseivust, 
teistega arvestamist, 
koostöövalmidust, 
paindlikkust, viisakust, 
uuendustele avatust, 
optimismi, vastutustunnet, 
visadust, loovust jne. 

• Mõned sõnad nagu „visa“ ja 
„tasakaalukas“ olid 
nooremale vanuserühmale ja 
vene emakeelega noortele 
keerulisemad aru saada. 
Nooremad ei saanud kõik aru 
ka sõnast „optimistlik“.

• Mõned sõnad nagu „paindlik“ 
ja „teistega arvestav“ 
tundusid sünonüümid. Ka visa 
ja hea püsivusega.

• Mõlemas grupis mainiti 
mitmeid omadusi hea mulje 
jätmise kontekstis (aus, salliv, 
viisakas, koostöövalmis, 
abivalmis).

Järeldused 

❖7.-9. KLASS:
• AUS pole põhjust valetada 6P_N15: "Miks sa

peaksid valetama oma firma kohta või oma idee kohta?!" 
1P_M15: "Aus on alati hea olla."

• SALLIV parem mulje ja suhtumine 3P_N14: 
"Pigem selle jaoks, et endast parema mulje jätad. Kui sul on 
mingi suur ettevõtlus ja teised inimesed ka, siis sa nagu oledki 
nende vastu salliv. Sa ei ole mingi siuke… mittesalliv."

• ABIVALMIS parem mulje 6P_N15: "Kui sa aitad
kedagi, siis sa jätad endast parema mulje, et sa oled siis 
abivalmis kellegi vastu.„

❖10.-12. KLASS:
• HEA PÜSIVUSEGA sarnane visadusele, 

valmis takistustest hoolimata jätkata, 
kriitikast õppida 1P_M15: "Peab olema külm närv, kui 
sa kelleltki kriitikat saad, siis pigem nagu arendad edasi. Mitte, 
et kui midagi untsu läheb, siis ei viitsi enam."

• KANGEKAELNE püsimaks oma tegevuse 
juures, jätkata probleemidest hoolimata 
3G_N17: "Kui sina ei ole kangekaelne selle suhtes, mida sa teha 
tahad, siis kes veel on." 2G_M18: "Ettevõtjaks olemine ei ole 
kindlasti meelakkumine. Juba esimesel kuul tuleb ette sadu 
probleeme, millega tuleb tegeleda. Kui sa ei ole kangekaelne 
neid lahendama, siis pole mõtet üldse ettevõtjaks hakata."

• SPORTLIK aktiivsus kasulik, eeskujuks 
teistele, stressi maandaja 1G_N18: "Sportlikud 
inimesed on aktiivsed ja muudel elualadel viib ka edasi." 
7G_M18: "Pead olema teistele eeskujuks." 6G_M17: "Sport 
alandab stressi."

• TASAKAALUKAS
• UNISTAJA ideede genereerimiseks 4G_N18: 

"Kuidas muidu ideed tulevad."

• UUDISHIMULIK info saamiseks, ideede 
katsetamiseks ja teostamiseks, edasi 
liikumiseks 6G_M17: "Kui inimene seisab ühe koha peal, 
siis see on sama hästi kui minna tahapoole, sest maailm kogu 
aeg liigub edasi." 4G_N18: "Infoühiskonnas on uus valuuta, et 
rahast võimukam on info. Mida uudishimulikum, seda rikkam sa 
oled." 1G_N18: "Kui sa hakkad ettevõtlusega tegelema, siis sa 
pead olema uudishimulik. Sa tahad oma ideid katsetada ja 
näha, mis saab."

On olemas need isikuomadused



❖ MÕLEMAD GRUPID:
• AUAHNE ahnus on negatiivne sõna, võib üle piiri minna auahnusega, samas mõne jaoks oma nimega kuhugi 

jõudmine oluline ja seostub positiivselt auahnusega 3G_N17: "Auahnus mingi piirini on väga hea. Kui sa tahad saavutada ja siis on asjad 
tõenäolisemad, kui üldse ei ole." 2G_M18: "See, et su nimi tähendab midagi on minu jaoks kõige suurem motivaator üldse". Muutud liiga auahneks, ei tohi lasta pimestada." 
4P_M13: "Seal on ahnus sees."

• KARM seostub kurja ülemusega, samas mõnede jaoks karm tähendab nõudlikkust ja arvavad, et peaks olema veidi 
karm nii enda kui teiste suhtes 3G_N17:" Iseendaga karm ja jälgima ka, mis teised teevad. Mõõdukalt karm - nõudlik teiste suhtes". 6P_N15: "Sest muidu keegi ei 
taha temaga koostööd teha."

• TAGASIHOIDLIK negatiivse alatooniga kui mitte-suhtlev ja üksik inimene, samas ühe osaleja jaoks „suure inimese“ 
positiivne omadus, kuna kokkupuude tagasihoidliku väga rikka ettevõtjaga 3G_N17:" Iseendaga karm () ja jälgima ka, mis teised teevad. 
Mõõdukalt karm - nõudlik teiste suhtes". 6P_N15: "Sest muidu keegi ei taha temaga koostööd teha."

• VAIKNE negatiivse alatooniga ja seostub argusega, samas mõnede jaoks tähendab oskust mitte kõike välja 
lobiseda ja õigel ajal suu kinni hoida 7G_M18: "Kui sa kõigile ütled, et mul on arvel miljon eurot, siis mida see toob." 3P_N14: "Kui sa ei ole julge teistele oma 
ideedest rääkima, siis sa ei pruugigi kuhugi jõuda."

❖ 7.-9. KLASS:
• KANGEKAELNE teiste ideedele suletud, ainult enda mõtetes kinni 4P_M13: "Et ta võtaks kellegi teise poolt pakutud uuendusi vastu ja ei 

prooviks ainult ise teha."

• SPORTLIK otseselt seost ei nähtud, kuid oldi ka kahevahel, et võiks ehk olla 3P_N14: "Nii või naa, kas pead olema sportlik või ei pea." 

• TASAKAALUKAS ei tekitanud seost ja veidi arusaamatu sõna 1P_M15: "Ei saanud aru, mis mõttes peab olema tasakaalukas. Ei tekkinud seost."

• UNISTAJA ei pruugi teoks teha, liiga suured unistused, liiga sarnane sõnale „loov“, samas mõne jaoks vajalik 
ideede genereerimiseks 1P_M15: "Siis talle saavad tulla igasugused sellised mõtted pähe, mida teha kõike." 2P_N15: "Võivad tekkida liiga suured unistused, mida ei 
pruugi saada teoks teha." 6P_N15: "Ma panin loov ja see on suht sarnane."

• UUDISHIMULIK negatiivse mõistega sõna, mõned olid kahevahel 4P_M13: "Mul oli 50/50. Uudishimu nagu uued ideed, aga…."

❖ 10.-12. KLASS:
• ABIVALMIS töötajaid peab aitama ja kliente, aga mitte konkurentide ja kõigiga abivalmis
• AUS peaks olema näiliselt aus, aga mitte liiga otse välja öelda või asju välja rääkida, mida ei tohiks, mõne jaoks 

partneritega ausus tagab siiski usaldusväärsusega. Tajuti ka kui sõna „otsekohene“4G_N18: "Siin on midagi puudu - Näiliselt aus."  
7G_M18: "See ei tööta alati inimese kasuks. Näiteks sa räägid oma partneriga ja sulle ei meeldi tema lips ja sa ütled talle, et tal on kole lips. See ei too midagi." 

• SALLIV pigem pakuti sõna „inimlik“, kardetakse sallivuse ära kasutamist teiste poolt ja arutleti, et „tolerantne“ 
võiks ehk paremini sobida, kuid ka siis kõigile ei sobi – pole vaja kõigel lasta endale meeldida 8G_M17: "Mõnikord konkurendid 
võivad ära kasutada."

Puuduvad need isikuomadused
• Arvesse võeti need sõnad, millega 

enamus grupis nõustus.

• Välistati eelkõige negatiivse 
alatooniga sõnad, nt seos ahne, 
arg, liiga palju välja lobisev, lasta 
end ära kasutada, liigne 
otsekohesus, oskamatus asju ellu 
viia (ainult unistab) jne.

• Gümnaasiumi osas rõhuti ka siin 
näilisusele ja seda eriti just aususe 
osas.

• Nooremate jaoks nii 
„tasakaalukas“ kui „sportlik“ olid 
pigem mitte negatiivsed 
(omadused, mida ei peaks olema), 
vaid lihtsalt mitte seostuvad 
sõnad.

Järeldused 



Puuduvad omadused

Mõlemad grupid
- Ürituste korraldamine
- Läbi kogemuste 
- Õige mindset’i seadmine /  luua 

oma peas valmisolek / öelda „ja“ 
pakkumisetele ja võimalustele 

7.-9. klass
Osati eelkõige kogemuste saamist 
nimetada lisaks

10.-12. klass
- Õpilasfirmaga tegelemine
- Projektides osalemine
- Koolitustel käimine
- Suhtlemine, avatud olemine, 

kaasa löömine
- Raamatute lugemine
- Minna lihtsalt kodust välja
- Valida õiged õppeaineid 

isikuomaduste välja toomiseks
3G_N17: "Kasvõi oma koolis lüüa kaasa
ürituste korraldamisel.“
4G_N18: "Mida rohkem ringi liigud ja avatud 
oled, seda rohkem ideid hakkab tekkima.„
4G_N18: "Kool gümnaasiumis on nagu rootsi 
laud. Seal on nagu erinevad toidud ehk 
erinevad tunnid ja sa saad ise endale 
meelepärase valida. Hiljem saime valikaineid 
ka valida. Kool saab anda oskusi. 
Omadustega on see, et kas need on olemas 
või ei ole - avaldub või ei avaldu elu jooksul. 
Kas oleme valmis seda omadust endast välja 
laskma või ei."

Ise

Mõlemad grupid
- Suhtlemisoskuse arendamine 

(suhtlusringid, grupitööd)

7.-9. klass
- Õppeainetes võimalus asju ise teha
- Koolituda, kuidas algatada ja alustada 

õige mõtteviisiga
- Praktika ettevõtetes
- Külastused/ekskursioonid ettevõtetesse
- Annab ürituste korraldamise võimalusi

10.-12. klass
- Ajaplaneerimise/ajajuhtimise koolitus
- Personaalne karjäärinõustamine
- Süsteemi muutmine – suunaga 

ettevõtjate, mitte tööliste koolitamisele
- Info edastamine koolituste kohta
1G_N18: "Igasugused grupitööd ja näiteks teistega 
arvestav on selline, mis tuleb just grupitööst, et ei 
jäeta ühele teha, vaid kõik teevad.“
6G_M17: "Ma nägin sellist lugu, kus kirjutati, et 
tänapäeva kool ei kasvata mitte ettevõtjat, vaid
ideaalseid töölisi.„
1G_N18: "Mida koolid saaks juurde teha on 
teadustada ja õpilastele koolitustest teada anda. 
Paljud ei käi näiteks Facebookis ja ei scrolli seal. Info 
lihtsalt ei jõua õpilasteni. Mina näiteks pole ka nüüd 
tükk aega kooitustel käinud sellepärast, et kool ei 
sööda meile neid ette. Väga hea oleks kui info leviks.„
3P_N14: "Ma lähekski suhtlusringi, kus saab suhelda 
ja suhtluse käigus arendada neid iseloomujooni, mis 
sul ei ole." 4P_M13: "Suhtlusring jah, see on see 
julgus ja kõik see, mida arendada.„
1P_M15: "Kuidas nad üldse alustasid. Kust selle idee 
said alguses. Ja millised olid need ups and downs."

Kool Muud 
❖ MÕLEMAD GRUPID:
• ENESEKINDEL
• HEA PÜSIVUSEGA
• ISESEISEV
• JULGE
• LOOV
• OTSUSTUSVÕIMELINE

❖ 7.-9. KLASS:
• AVATUD
• KATSETAJA
• OPTIMISTLIK
• VISA

❖ 10.-12. KLASS:
• IDEEDERIKAS
• KANGEKAELNE
• VALMIS RISKIMA

Ära on toodud need omadused, 
mida nimetasid vähemalt kaks 
inimest igast grupist. 
Mõlemas grupis oli enda suhtes 
nii vähem kui rohkem kriitilisi 
noori (nt. paar inimest ei 
leidnud ühtegi või leidis kuni 
kaks puuduvat omadust ja mõni 
leidis üle kümne puuduva 
omaduse). Üldiselt ollakse enda 
suhtes positiivsed.

Puuduvate omaduste arendamise võimalused 
• Enim pannakse rõhku kooli 

poolsele toele, eriti just nooremate 
hulgas. 

• Gümnaasiumi osas õppija näeb 
enese arendamise juures suuremat 
rolli enda algatusel ja aktiivsusel.

• Vanemate poolne tugi ja suhtlus 
on arenguvõimalusena olulisem 
noorematele. 

• Väga selgelt tunnevad mõlemad 
vanuserühmad puudust 
suhtlemisega seotud kursustest ja 
selle arendamisest (läbi 
grupitegevuste, meeskonnatöö, 
koos korraldamiste, suhtlusringide 
jmt). 

Järeldused 

7.-9. klass
- Vanemate toetus
- Arendavad vestlused 

vanematega 
- Näitlemisringis käimine

10.-12. klass
- Rahakonto igale õpilasele, et ta 

saaks ise valida huvitavaid 
koolitusi

6P_N15: "Ma mõtlesin näitlemisringi. Seal 
saad õppida, julgem olla. Saad olla loov.“
6P_N15: " Kui vanemad räägiksid mingitest 
asjadest, mis igapäevased jututeemad ei ole. 
Näiteks … ma ei oska näiteid tuua, aga 
natuke suuremad asjad. Kui sa arutad 
nendega ja niimoodi, siis see võib aidata.„
1P_M15: "Vanemad võiks toetada, mitte olla 
nagu…. et see "ei"." 
7G_M18: "See on utoopia, aga ma tahaks, et 
igal õpilasel oleks oma konto, kus on mingi 
ettenähtud rahasumma. Ma ei tea, kui suur 
see võiks olla, aga see ei ole reaalne raha, 
aga võiks kirjutada avalduse, kui tahab 
osaleda mingis koolituses, siis annab 
direktorile avalduse ja direktor annab summa, 
mis on vaja selleks, et minna koolitusele 
kuulata midagi. mingi 100 või 300 eurot, siis 
võin 2 korda aastas minna konverentsile.



• Võib olla abiks üldisel 
hakkama saamisel

• Motivatsioonipäev kõlab 
huvitavalt

3G_N17: "Motivatsioonipäev 
kõlab väga huvitavalt. Aitab 

mitmel eluala, mitte ainult selle 
ettvõtlikuse arendamisel, vaid ka 

endaga hakkama saamisel."

• Ei tundu huvitav
• Pole praegu õpilasfirmat, 

st. pole minu jaoks
• Pole kuulnud / ei tea 

sellest midagi

6P_N15: "Ma ei oleks sellest
huvitatud, kuna ma ei kuulu 

ühegessi õpilasfirmasse."

• Projekti koostamise ja 
sündmuse korraldamise 

õpetamine tundub huvitav
• On läbitud ja meeldis
• Hea meelega osaleks 

(enamus) gruppides 
osalenutest

• Võiks olla motivatsiooni või 
enesearenduse koolitusi 
(lisaks ettevõtlikkusele ja 
õpilasfirmadele koolitusi)

• Kui pole kohustuslik, siis 
muu huvitavam

3G_N17: „Mitte ainult sellised 
koolitused, mis on seotud 

ettevõtlikkuse või 
õpilasfimadega, kasvõi 

enesearendusse panustada ja 
motivatsiooniloenguid, sest need 

tulevad alati kasuks."

Harjumaa parima 
õpilasfirma valimine: 
“Jäämurdja”; Avasündmus/ 
Motivatsioonipäev 
Harjumaa noortele 

Õpilasfirmade loomise koolitus. 
Projekti koostamise ja sündmuse 
korraldamise koolitus



ÜRITUSE TÜÜP

VÕISTLUS VABAS ÕHUS
(spordivõistlus, spordipäev, ratsavõistlus, muusikavõistlus)

Lisaks: moeshõu, koristuspäev

KOOLITUS SISERUUMIDES
(motivatsiooni, ettevõtlus, äri, raha, arvutite kokku 

panemise jmt.)
Lisaks: rockipidu, noorte kohtumine

Sihtrühm

Korraldaja

Noored oma koolist

Valdavalt kellegagi koos (õpilasesindus, meeskond, treener) 
või täiskasvanu (õpetaja)

Noored oma koolist, vallast ja kaugemalt
3G_N17: "Koolitus, mis võiks toimuda koolis. Korraldajate tiim oleks õpilastest kokku 

pandud. Külalised võiksid olla nii koolist kui ka väljastpoolt. Miks mitte valla piirest. Inimesed, 
kes seal koolitusel on peaksid olema hästi avatud ja valmis kaasa tegema ning pileti suhtes -

võiks olla tasuline, aga piletiraha võiks minna esineja kohale kutsumiseks ja ülejäänud 
heategevuseks."

Valdavalt ise ja sealhulgas ka koos omavanustega 
(õpilasesindus, ise valitud tiim)

Esinejad Tuntud bänd, tuntud laulja
Ettevõtjad (edulood, äparduslood), edukad inimesed, 

valdkonna spetsialistid

Pilet Valdavalt tasuta või osalejate tasud

Valdavalt tasuta. Lisaks toetab mõni ettevõte, kool, vald, 
annetus (maksuvaba), linnavalitsus või kooli kohustuslik 

tund (riigi/maksumaksja raha eest)
2G_M18: "Võiks olla tasuta, kuna noortel ei ole väga palju raha."

Meeleolu Positiivne, võistluslik, rõõmus, ärev, kaasaelav
4P_M13: "Meeleolu võiks olla positiivne, pingeline ja kaasahaarav."

Asjalik, arendav, motiveeriv

Erilisus
Kõigil võimalus osaleda, noored saavad kokku ja suhelda, 

esinejad saavad julgust juurde, saavad oma oskusi näidata
Suurema motivatsiooniga, kuna noored ise korraldavad

Eesmärk 
Oskuste näitamine ja võistlus, meelelahutus, omasugustega

suhtlemine
3P_N14: "On julged, et lavale minna ja oskusi näidata ja vaatajatel ongi nagu, et nad tahavad

olla seal ja kuulata ja vaadata."

Motiveeriv, hariv, praktiline, meeldejääv, jätab jälje, aitab 
tegeleda enesearenguga, suhtlus teiste koolidega, 

tutvumine ettevõtjatega, saada infot
8G_M17: "Õpilased saavad minna suurele üritusele, et tuttavaks saada edukate 

inimestega. Ühendada õpilastega teistest riikidest."

• On selgelt märgata, et põhikooli 
lõpus ja gümnaasiumis on 
soovid ja eesmärgid elus veel 
siiski erinevad.

• Mõlemad on  suunitletud 
enesearengule, kuid erinevalt.

• Gümnaasiumi osas ollakse veidi 
rohkem fokusseeritud info 
saamisele ja ollakse valmis ise 
võtma suuremat vastutust 
ürituse ära tegemise eest.

• Samas kui nooremad soovivad 
rohkem meelelahutuslikku ja 
enese proovile panemist ning 
ootavad suuremat ürituse 
korraldamise tuge 
täiskasvanutelt.

• See viitab ka sellele, et läbi 
viidavad koolitused tuleb 
planeerida ja ka noori kaasata 
eakohaselt.

7.-9. klass 10.-12.klass

Järeldused 





• Õppes peab olema nii teoreetiline kui praktiline osa. 

• Teoreetilisest osast saada alusteadmised ja üldised 
teadmised ettevõtluse, äri, rahaga ümber käimise jmt 
kohta

• Praktiline osa peab kindlasti olema, sest see tasakaalustab 
(teooria pähe õppimist). Eriti nooremate jaoks on vaja, et 
oleks huvitavam, saaks ise proovida praktikas ülesandeid, 
kuulda praktikuid ja liikuda koolist välja nägemaks, mis 
päriselt ettevõtetes tehakse

• Tasakaal 60/40 (gümnaasium) või 50/50 teooriat ja 
praktikat. Nooremad soovivad, et praktilise õppe osakaal 
oleks suurem või vähemalt sama teoreetilise osaga ja 
gümnasistid eeldavad, et teoreetiline õppe osakaal on veidi 
suurem.

• Kõik ei peaks kaasa tegema kõik praktilisi ülesandeid 
nagu nt. õpilasfirma loomine, vaid võimalus valida.

3G_N17: "Peaks olema tasakaalus, et saaksid kasutada oma teoreetilisi teadmisi, et luua
midagi praktikas.„

1G_N18: "Peaks olema nii, et õpilastel säiliks huvi selle asja vastu. Ei ole seda tühja
tampimist kogu aeg.“

6P_N15: "Õpilasfirma ei peaks olema tunnina, vaid kui sa tunned, et tahad midagi ära teha, 
siis nagu kogutakse inimesed  kokku ja enne  räägitakse, et kas te olete ikka kindlad ja siis 
tehakse." 

6P_N15: "Teooria läheb igavaks pikapeale." 

3P_N14: "Õpilastele ise meeldiks kuskile ise minna, mitte tunnis istuda ja kuulata. 
Loomulikult ei saa ilma teooria tundideta, et mõni peaks ikka olema."

PRAEGU

Nendel, kel on õpe ja õpivad/on õppinud:

• Gümnaasiumi osas on olnud nii teoreetilist kui praktilist 
osa õppes, põhikooli osas on rohkem teoreetilist. Ühel 
põhikooli grupis osalenutest on praktiline töö/ülesanne 
olnud ja teisel mitte. Gümnaasiumi osas on kõikidel õppega 
kokku puutunutel mingil määral ka praktilist osa.

• Mõnedes koolides on suurem rõhk teoreetilisel osal, nt. 
käinud aastas 1 välisesineja, pole ise külastusi teinud ega 
õpilasfirma loomise võimalust.

• Mõnedes koolides on lisaks teoreetilisele tugev praktiline 
osa, nt. ühes koolis iga nädal väliskülalised, ettevõtluskülas 
osalemised, ettevõtluskoda, ettevõtete külastamine, 
õpilasfirma loomine jm.

• Üks põhikooli grupis osalenutest mainis, et õpilasfirma 
tegemise võimalus on ainult gümnaasiumi osas.

• Mõnes koolis valikainena ainult teoreetiline õpe. 

7G_M18: "Me pidime tegema intervjuu mingi ettevõttega ja tegema video. Ja teine 
ülesanne oli teha lauamäng.„

6G_M17: "Süsteem annab liiga vähe, väliskülalistega rääkimisest ma arenen."

SOOVIKS

Ühine:

1. NII TEOREETILINE KUI PRAKTILINE OSA
2. TEOREETILINE OSA ANNAB 

ALUSTEADMISED JA PRAKTILINE 
TASAKAALUSTAB (kuigi praegu paljudel 
juhtudel teooria poole kaldu) 

• Noored saavad aru, et vajalik on nii teoreetiline kui praktiline osa.

• Samas mõnedes koolides on praegu teoreetilise õppe osakaal tugevalt suurem kui praktilise õppe osa.

• Noored soovivad praktilist õpet nii selleks, et oleks kogu õpe huvitavam, kuid soovitakse ka ise järele proovida ja arendada 
oma oskusi praktiliste töödega. Samuti ollakse huvitatud nn. päris elus toimuvast, st. mis toimub tegelikult ettevõtetes ja 
soovitakse suhelda/kuulda praktikute (ettevõtjad) kogemusi ja teadmisi.

Järeldused 



• Üldse olemas on
• Saab ettekujutuse teemast
• Professionaalidelt saab infot

• New-school õpetaja (arendab
igati, ka fitness tunnis)

• Minifirma loomine ja ülesanded
• Eesmärgiga ülesanded

• Polegi õpet
• Liiga vähe

• Ärimehed ei käi tundides rääkimas
• Külalisesinejate tunnid sageli

läbi mõtlemata
• Liiga igav ja 

suhtumine vajab muutmist
Õpitakse mõisteid, ei teki seoseid 

• Entusiastlikult räägitud,
kuidas rahaga ümber käia

• Peamised mõisted
• Äriplaani struktuur

• Algajale ettevõtjale vajalik 
(tingimused loomiseks, kuidas 

edasi minna)
• Fakte ettevõtluse kohta

• Ei ole midagi uut kuulnud

MEELDIVUS:

SAADUD TEADMISED:

3G_N17: "Meil õpetaja ise rääkis väga entusiastlikult
rahaga ümber käimisest. Olengi teada saanud, kuidas

paremini seda teha.„
4P_M13: "Ei teadnud, et mikroettevõtteid on Eestis

94%. Suurettevõtteid on väga vähe protsentuaalselt.“

3P_N14: "Mina juba enne teadsin enamust. Praegu
küll ei oska näidet tuua."

4G_N18: "Meie koolis ikka sellega tegelevad inimesed räägivad, mitte ei ole 
koristaja Jüri, et räägi meile majandusest. Spetsialistid ikkagi räägivad.„

3P_N14: "Mulle meeldib, et saime see aasta endale sellise nagu eesmärgi, et 
teeksime omaenda füüsilise meene esimese klassi õpilastele. Ja siis see läheb 

valla võistlusele ja vald valib välja, kes kõige parem on ja see läheb tööstusesse 
see mõte ja see läheb esimese klassi õpilastele. Tuleb teha prototüüp välja."

1G_N18: "Meil ei olegi sellist asja.„
3G_N17: "Meil on valikkursus ainult üks periood 32 tundi."

2G_M18: "Meil võibolla võiksid rohkem ärimehed ise - inimesed, kes rohkem 
selles teemas - võiksid ise teha seda tundi isegi.„

1G_N18: "Ma olen kuulnud, et paralleel on majandussuund, et nad õpivadki 
selleks kontrolltööks ja mis on nii raske, et neil ei teki endal tahtmist seda ainet 

õppida, vaid õpivadki üheks tööks. Et siis kuidagi muuta suhtumist.“
2G_M18: "Meil on majanduseksam ja ma ise tegin selle ära. Aga seal tekib 

selline probleem, et õpitakse mõisteid. Seosetult räägitakse suurest-väikesest 
ettevõttest, aga võibolla peaks just rääkima majandusajaloost - mis ettevõtted 

on olnud, miks see on hea, kindlasti võiks rääkida ettevõtlikkusest - mitte 
äriplaani ja majanduse raames, aga inimesed, kes on midagi saavutanud ja mis 

on nende edu võti.„
4P_M13: "Meil küll ei ole plaanis praktilisi asju, aga noh meil on alles algus ka. 

Kuigi seda teooriat on vaja omandada ka."



Nn. ideaalse ehk soovitud õppe kõige olulisemad komponendid/faktorid

2. Äriplaani 
koostamise õpetus

. 

1. Annab üldised 
alusteadmised

3. Õpilasfirma loomine

6. Suhtlusoskuse arendamine

Majandusalused, raha, ettevõtlus jne. 
4G_N18: "Võin oma kogemuse põhjalt öelda, 

mida olen kolme aasta jooksul õppinud. 
Meil oli äriplaani kursus, raamatupidamine, 
majanduse alused, ettevõtlus.  Majanduse

alused - räägiti, kuidas raha liigub ja väärtused
ja proovin meelde tuletada

- üldised alusteadmised majandusest.“
7G_M18: "see on põhi"

4. Koolitused 5. Kombe-/etiketiõpetus

Muud olulised komponendid/faktorid

• Piisav maht (nt. 2-3 korda 

nädalas)
3G_N17: "Ma ei oska hoomata, kui palju see tundides on, aga 

piisav, et võtta kõige olulisemad asjad läbi ja reaalset midagi ka 

ise ära teha."

• Räägitakse, kuidas rahaga ümber 

käia

• Ürituste korraldamise praktika
1G_N18: "Osadel tuleb see niisama õpilasesinduses osalemises, 

aga osadel see lihtsalt puudub."

• Ettevõtete külastused

• Töövarjupäev

• Spetsialistid (ettevõtjad) käivad 

koolis rääkimas
4G_N18: "Spetsialistid külastavad tunde ja tulevad ise oma 

kogemustest rääkima. Kas teil ei käi, meil käib iga nädal keegi?" 

- 6G_M17: "Meil eelmisel aastal üks käis, aga see aasta mitte."

• Erinevad seisukohad, kas huvi 

põhine (valikaine) või aine kõigile 

kohustuslikuks teha; aga 

õppeaine peaks olema koolis
4G_N18:"Kui see kohustuslikuks teha, siis see ei ole ka kõige 

parem. Võin näiteks oma klassi pealt vaadata, et need, kes on 

ettevõtlussuuna valinud, et neil ilmselt ei olnud midagi muud 

valida. Ja nad istuvad seal ja nad ei tee kaasa, ei tööta tunnis. 

Esimene asi, mis võiks olla - need, kes õpivad, neil on reaalne 

huvi selle vastu.„

1G_N18: "Need, kel pole huvi ei pea seal istuma, aga peaks

olema valikus. Minul näiteks ei ole seda valikut."

Praktika võimalus, loomise õpe,
osade arvates võiks olla kohustuslik 

3G_N17: "Õpetatakse loomist ja kui sul 
reaalne huvi on,  siis miks mitte see ära teha." 
2G_M18: "Ma teeks selle kohustuslikuks.
Kui juba äriplaan teha, siis teha äriplaan nii,
et sa teed firma ka."
8G_M17: "Ma tahaks rohkem praktikat
- õpilasfirma loomine."

Erinevad, eriti (enese)motivatsiooni 
3G_N17: "Koolitused sisaldavad kõike."

3G_N17: "Kuidas leida ja kuidas hoida motivatsiooni
reaalselt. Kuidas saada endaga hakkama ja olla 

see tasakaalukas inimene." 
4G_N18: "Kuidas ennast tööle panna."

Oskus õigesti käituda ja järgida etiketti
2G_M18: "Minu arust on probleem viisakus.

Ja miks mitte poistele õpetada, kuidas lipsu siduda.
Ausõna, ma ei oska. 

Ja millal on õige lipsu kanda ja millal mitte."

Õpetada suhtlemispsühholoogiat, grupitööd, meeskonnana tööd, rollimängud ja simulatsioonid 
suhtlussituatsioonidega enda arendamiseks

7G_M18: "Projektid selleks, et koostöö sujuks“
5G_M16: "Rollimängud, et saaks proovida läbi." 

4G_N18; "Ettevõtluskülade mängud pidi olema ka lahe asi.„
6G_M17: "Võibolla kõik ei peagi olema superinnovaatilised, et see on ökoklaas, mis tuli puhtast õhust ja selliseid on maailmas üks ja ainult mina teen. 

Kõik ei pea tulema sellega välja. Võibolla mängida koolis läbi lihtsalt koostöö, kuidas müüa küpsist ja raha tuleb. Aru saada" 



Nn. ideaalse ehk soovitud õppe kõige olulisemad komponendid/faktorid

2. Ettevõtte loomisest 
rääkida

. 

1. Meeldiv ja motiveeriv
juhendaja

5. Tarbijakaitse ja -õigused

Avatud, saab tema poole pöörduda jne 
3P_N14: "Võiks olla selline juhendaja, kes õpilastele
meeldib enamasti ja kes nagu motiveerib ka õpilasi." 

6P_N15: "Ta võiks olla selline, et õpilased võiks pöörduda
tema juurde küsimustega, mis otseselt ei puuduta seda

ehk siis õpilastel võiks ta vastu usaldus olla."

3. Efektiivne töö 
leidmine,

karjäärinõustamine

4. CV koostamine

Muud olulised komponendid/faktorid

• Huvitavad ülesanded (plakatite, slideshow tegemine)

• Võimalus käia praktikal

• Ettevõtete külastused (ekskursioonid)

• Rääkida kuludest, mida peab tulevikus maksma
6P_N15: "Rääkida, mis tulevikus hakkab saama, et mida te peate maksma hakkama kõike ja 

kuidas teie elu läheb edasi. Kui vanemate kodust ära lähete näiteks - seda võiks rääkida natuke.“

• Mida õpilasfirma puhul teha

• Koolis ettevõtjad, kes räägivad oma kogemustest
2P_N15:"Mõnikord, mitte kogu aeg, keegi käiks räägiks oma kogemustest." 1P_M15: "Mingi 

suure firma juht või kes on tuntum nagu." 6P_N15: "Või võiks valida meelega just sellise inimese, 

kellel on olnud väga palju takistusi enda firmani jõudmisele.„

• Alusteadmised ettevõtlusest
3P_N14: "Mis üldse on ettevõtlus ja mida on vaja teada, et ettevõtet majandada."

Kuidas (hästi) koostada
2P_N15: Kuidas CV-d koostada, paljud ei 
pruugi seda osata ja kuidas seda paremini teha."

Üldine ja personaalne, sh. rahaasjad
4P_M13: "Kõige efektiivsemalt töö leidmine.

Kuidas tööd leida ja kuidas oma rahaga
normaalselt ümber käia. Üldse niiöelda hakkama saamine."

6P_N15: "Nõustaja võiks käia nõustamas. Meie koolis 
üheksandikud näiteks saavad töönõustamist ja see on just,

et niimoodi võikski olla. Igaühele räägitakse, 
mida tema just võiks teha." 

1P_M15: "Minu meelest võiks olla mõlemat, 
nii üldiselt kui igaühele."

Probleemid loomisel, 
aidata järele mõelda

6P_N15: "Võiks ka natuke esile tuua 
probleeme, mis võib tekkida ettevõtete

tegemisel ehk kohe ei mindaks nii
hoogu ja mõeldaks korra."

Mida teha praaktootega jne
4P_M13: "Kui saad praaktoote, kuidas
raha tagasi nõuda. Tarbijakaitse või kuidas
seda nimetatakse."

• Üldised alusteadmised, kuid mitte keeruliselt
7G_M18: "Ei ole valmis selleks. Mina tunnen, et ei olnud valmis selleks. Ettevõtlusõpe nõuab ju 

matemaatilisi teadmisi ja gümnaasiumis on kogemusi rohkem. Meil oli majandus ja 

majandusmatemaatika - keegi ei saanud sellest aru kümnendas klassis.„

3G_N17: "Omast kogemusest - ma ei mäleta enam midagi sellest. Ei saa väita, et kümnendas 

oleks jõhker valmisolek, aga parem"

• Rollimängud ja simulatsioonid arusaamise ja huvi 

tekitamiseks ja suhtlusoskuste arendamiseks
3G_N17: "Rollimäng on hea, sest see äratabki huvi, et edasi minna ka."

• Õpilasfirma tegemiseks liiga vara, lihtsamad 

ülesanded
3G_N17: "Meil näiteks oli selline hetk, et inimestel lihtsalt ei olnud ideid. Me olime muidugi 

nooremad ka. Ja hakatigi tegema täiesti mingeid küpsetisi, mida kõike võimalik teha."

Gümnasistide arvates põhikoolis selle õppe puhul oluline



IS
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• Huvijuht
3G_N17: "Kui meil huvijuht räägib mingist üritusest, siis 

ikka võetakse päris hästi kuulda. See hetk, et info 
jõuaks huvijuhini - osa infot kaob ära.“

• Klassijuhataja (klassijuhataja 
tunnis)

• Ettevõtluse või majanduse õpetaja
3P_N14: "Kui sul on majandus või ettevõtlusõpetaja, 

siis võiks tema, sest tema saab nendest asjadest kõige 
rohkem teada ja on kursis.“

Õpilasesindusele info
6P_N15. "Minu meelest võiks huvijuhile seda saata ja 

huvijuht võiks seda siis õpilasesinduses rääkida ja 
õpilasesindus õpilastele rääkida.“

• Kooli stuudiumis rääkida

• Kooli hoolekogus rääkida
6P_N15: "Kui tahta infot laialdaselt edasi kanda, siis 
minu meelest oleks mõte seda hoolekogus rääkida. 
Sellepärast, et ma ise ka olen seal ja seal on palju 

rohkem inimesi. Seal saavad täiskasvanud teada, et 
lapsed ei pruugi tihti vanematele rääkidagi. Kui 

täiskasvanud teada saavad ja räägivad edasi, siis 
niimoodi levib info kiiremini.“

Otse inimeselt inimesele

• Kooli raadio
1G_N18: "Kui võtta meie gümnaasium, siis meil on selline asi. See 
ei tööta küll veel, sest meil on uus maja, aga üldjoontes perfektne 

variant oleks see, et tuleb läbi kooli raadio. Kõik uudised, kõik 
jõuab siis õpilasteni. Pluss meil stuudiomisse saadetakse kogu 

aeg erinevaid variante töövarjudeks minekuks kogu aeg.„

• Kooli ajaleht

• Plakatid koolis
3P_N14: "Kui sul on majandus või ettevõtlusõpetaja, siis võiks 

tema, sest tema saab nendest asjadest kõige rohkem teada ja on 
kursis.“

• Internet
4G_N18: "Internet, internet ja internet - ainuke viis, kuidas infot 

levitada ja lumehelbekesi teavitada millestki.„

• Kooli veebileht
7G_M18: "Võiks alustada kooli veebilehest. Meil koolis on ja info, 

aga keegi seda ei vaata.„
6G_M17: "Meil samamoodi on koduleht olemas, aga keegi ei 

vaata sealt."

• Kool läbi teiste sotsiaalmeedia kontode
2G_M18: "Võibolla peaks mitte nii läbi kooli lehe. Läbi Instagrami
ja läib teiste kontode. Kool on tavaliselt õpilase jaoks koht, kust

midagi head ei tule. Kui keegi väljaspoolt ütleb, et see on hea asi -
mõni kuulus ettevõtja - siis vast kuulaks."

Kool võtab initsiatiivi

Kõik arvavad, et kool peaks võtma initsiatiivi 
õpilaste teavitamisel kooliväliste majanduse ja 

ettevõtlusega seotud kursuste ja koolituste kohta.

Meedia kanalid

• Koolilt oodatakse, et ta võtaks initsiatiivi majanduse ja 
ettevõtlusega soetud kursustest ja koolitustest teavitamise puhul, 
samas jälle on kool tunnetuslikult selline asutus, mida ei seostata 
väga positiivsega.

• Oluline on kasutada õpilaste jaoks autoriteetseid isikuid nagu 
huvijuht, klassijuhataja või ka õpilasesindust ning sotsiaalmeedia 
puhul arvatakse, et võiks kasutada autoriteetseid kõneisikuid 
(tuntud ettevõtjad jt), et lisada meeldivust ja huvi koolitusele.

• Kooli lehte mainiti mitu korda, kuid samas arvati, et selle 
kasutamine vähene, seega meedia kanalitest pigem raadio, plakatid 
ja sotsiaalmeedia paremad valikud info edastamiseks. 

Järeldused 



Suurürituste külastamise võimalus, edukate inimestega tutvumine
8G_M17: "Võimalus, et õpilased saaksid minna suurtele üritustele, et tuttavaks saada edukate inimestega. Võiks tutvuda ka inimestega välisriikides." 

Parem info levik ja toetada noorte ideid 
4G_N18: "Mina kirjutasin siia, et käib ajaga kaasas ja andke teada õpilastele võimalustest. Võimalusi on väga palju, aga lihtsalt info levik võiks natuke parem olla. Ja see 
ka ärge laitke maha noorte ideid. Jah, kõik ideed ei ole realistlikud, aga olge siis koolina see, kes aitab neid noori hoida kahe jalaga maa peal. Toetage nagu jah!""

Kutsuda (ettevõtjatest) külalisesinejaid ja varakult huvi äratada
3G_N17: "Väga oluline on kutsuda kooli näiteks külalisesinejaid, kes on juba ettevõtluse alal ise tegevad ja siis nad näitavadki nagu eeskuju noortele. Ja teine on huvi 
äratada juba põhikoolis.„

1G_N18: "Huvi tekitamine, võtta kooli poolt initsiatiiv ja tuua inimesed kooli."

Aidata enesearenguga tegeleda; fookus hea inimese, mitte töölise koolitamisel
2G_M18: "Ma ei saa om väljaöledud mõttest üle ega ümber, et kasvatame häid inimesi, mitte häid töölisi. Tegeleda rohkem enesearenguga ja proovida leida õpilastes ju 
see omadus, mida nad tahavad endas leida, mitte, mida me tahame, et nad oleksid. Ehk siis rohkem koolitusi ja laiem silmaring ja rohkem külastusi ettevõtetesse."

Külastada ettevõtteid
5G_M16: "Olekski see, et põhikooli palju ettevõtete külastusi ja rollimängud. Teevad mänge läbi ja ehk see tekitaks paljudes huvi seda edasi õppida."

Suhtlus- ja rollimängud 
2P_N15: "Küsida rohkem õpilastelt nõu. Näiteks tehagi mingid küsitlused, et mida õpilased ise tahaksid. Muidu ongi nii, et õpilased käivad seal tunnis, aga huvi ei paku, 
sest seal ei räägita sellest, mis neid huvitaks."

Jagada rohkem infot kooli poolt ja rohkem motivaatoreid
7G_M18: "Rohkem infot jagada. Sellest ei piisa. Miks ma pean ise infot otsima. Kui see koolis on olemas, siis ma säästan oma aega. Teiseks rohkem üritusi korraldada. 
Rohkem inimesi kutsuda enda kooli. Kolmandaks oleks hea rohkem motivaatoreid luua. Kui inimene õpib ettevõtlust koolis, siis tal võiks olla mingid soodustused 
kauplustes või misiganes või My Fitnessi külastus tasuta."



Kasutada videoid, näitlikku materjali huvi suurendamiseks
6P_N15: Minu arust meie koolis ei olegi majandusõpet. See tund oleks huvitavam, kui seal kasutaks ägedaid videosid näiteks. See on tegelt nii lai teema, et see peaks 
olema seitsmes kuni üheksas klass. See võiks ka olla näiteks pooletunnine tund, et õpilasi natuke rohkem motiveerida, sest üheksas klass on juba päris raske."

Väärtustada õpet, õpetada rohkematele
4P_M13: "Tõsta õppe väärtust, et samal ajal kui me õpime bioloogiat võiks rohkem ettevõtlusele keskenduda. Meie koolis on seitsmendatele kõigile, aga siis ta jääb 
osaliselt mõnele klassile ainult peale seda."

Praktilised ülesanded, esinejad
5P_M14: "Kohustuslikuks teha. Mingeid plakateid, särke-värke teha ja mingi vend võiks tulla rääkima sinna."

Õpetada erinevatele vanuserühmadele ja mahukamalt
1P_M15: "Meil ainult kaheksandas klassis saab majandust õppida. Parem kui oleks kaheksas kuni üheksas või midagi sellist, et see on tegelikult päris hariv. Saaks 
rohkem teada."

Koolitund, aga valikainena
6P_N15: "Kui tahaks, et keegi läheks sinna, siis see peaks ikkagi olema koolitund. Muidu keegi ei läheks eriti sinna, kui oleks vabatahtlik.„

3P_N14: "Võiks kuuluda valikainete hulka."

Küsida õpilastelt, mis teemad neid huvitavad
2P_N15: "Küsida rohkem õpilastelt nõu. Näiteks tehagi mingid küsitlused, et mida õpilased ise tahaksid. Muidu ongi nii, et õpilased käivad seal tunnis, aga huvi ei paku, 
sest seal ei räägita sellest, mis neid huvitaks."

Õpetaja teeb tunni huvitavaks/räägib huvitavalt
3P_N14: "Õpetaja teebki tunni huvitavaks, et ta ei seisa keset klassi ja tuimalt räägib, vaid ta räägibki niimoodi, et õpilastel on huvitav kuulata. Õpetajast sõltub nagu kõik."
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