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KINNITATUD 

Haridus- ja teadusministri käskkirjaga „Meetme tegevuse „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe 

süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ (edaspidi EETA) 2015-2016. aasta 

tegevuskava ja eelarve kinnitamine“ 

 

EETA 2015-2016. aasta tegevuskava ja eelarve 
 

 

Tabel 1. EETA 2015-16. aasta tegevuskava  

TEGEVUS  Tegevused ja eesmärgid 2016. aastal Indikaator  

TEGEVUS 7.1.  Ettevõtlusõppe metoodika arendamine ja õppevara koostamine 

Väljundindikaator: Tegevuse raames välja töötatud, testitud ja rakendatud 

ettevõtlusõppe moodulite arv (sihttase 2018: 14) 

Tegevus 7.1.a 

Metoodika 

väljatöötamine 

Valmib haridustasemete põhine ettevõtlusõppe strateegia ja 

metoodika (sh ettevõtlusõppe (EVÕ) rõhuasetused erinevatel 

haridustasemetel; metoodika kirjeldused ja –soovitused õpetamiseks; 

seire võtmemõõdikud; enesehindamise mõõdikud jms) 

raam-

dokument 

Tegevus 7.1.b 

Moodulite  

väljatöötamine ja 

rakendamine 

Töötatakse välja ja rakendatakse 5 EVÕ põhimoodulit (üld-, kutse-, 

kõrg- ja õpetajahariduses). Alustatakse valdkonnapõhiste moodulite 

väljatöötamist.  

5 

moodulit 

Tegevus 7.1.c 

Õppevara 

arendamine ja 

väljatöötamine 

Töötatakse välja EVÕ õppevara arendamise raamdokument, mille 

põhjal valmib 2017-2018 aasta tegevuskava ja eelarve. 

 

raam-

dokument 

TEGEVUS 7.2.  Ettevõtlusõpet läbiviivate spetsialistide täienduskoolitus  

Väljundindikaator: Ettevõtlusõppe täienduskoolitusel osalenud õpet läbiviivate 

spetsialistide arv (sihttase 2018: 650) 

Tegevus 7.2.a 

Ettevõtlusõpetajate 

ja õppejõudude 

täienduskoolitus 

Töötatakse välja ja viiakse ellu ettevõtlusõpetajate kompetentsi 

tõstvad täienduskoolitused. Valmivad täiendusõppe programmid ja 

juhendmaterjalid. Täienduskoolituste kvaliteeti ja mõju hinnatakse 

ning võimalikud ettepanekud/jätkutegevused kavandatakse TS 7.5.a 

raames.  

400 

koolitusel 

osalenut 

Tegevus 7.2.b 

Ettevõtjate jt. 

täienduskoolitus 

Töötatakse välja ja viiakse ellu mentorite ja eelinkubatsiooni 

spetsialisteide kompetentsi tõstvad koolitused. Valmivad 

täiendusõppe programmid ja juhendmaterjalid. Koolituste kvaliteeti 

ja mõju hinnatakse ja võimalikud ettepanekud/jätkutegevused 

kavandatakse TS 7.5.a raames. 

80 

koolitusel 

osalenut 

TEGEVUS 7.3.  Kooli ettevõtlikumaks muutmise ja praktilise ettevõtlusõppe läbiviimise 

toetamine 

Väljundindikaator: Koostööprojektide arv, mis arendavad üksteiselt õppimist 

soodustavaid koostöövorme õpetajate, õppijate, lapsevanemate, tööandjate ja 

asutuste vahel (sihttase 2018: 45) 

Tegevus 7.3.a ja 

b Avatud taotlus-

vooru projektid 

Töötatakse välja ja kinnitatakse avatud taotlusvooru tingimused. 

Viiakse tulemuslikult läbi kaks projektikonkurssi ja alustatakse 

projektide elluviimisega. 

15 

projekti 

alustatud 

Tegevus 7.3.c ja 

d “Ettevõtlik 

kool” ja 

õpilasfirmad 

Arendatakse haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” ja õpilasfirmade 

programmi, laiendatakse koostöövõrgustikku (sh 

kutseõppeasutustesse, venekeelsetesse koolidesse). Korraldatakse 

õppuritele motivatsiooniüritusi. Ettevõtliku kooli põhimõtteid 

rakendab 37 kooli ja õpilasfirma programmi 20 uut kooli. 

37 + 20 

kooli 
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TEGEVUS 7.4.  Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe rakendamise toetamine kõrgkoolides 

(eelinkubatsioon) 

Väljundindikaator: Kutse- ja kõrgharidustasemel eelinkubatsiooniteenust 

kasutanud meeskondade arv (summaarselt) (sihttase 2018: 200) 

Tegevus 7.4.a 

Eelinkubatsioon

imudeli 

väljatöötamine 

Valmib üle-eestiline eelinkubatsioonimudel (sh 

protsessikirjeldused, eelinkubatsiooni ja tiimide arengut toetavad 

sisutegevused, meeskondade toimimise õiguslikud alused, 

intellektuaalomandi küsimused ja lepingu põhimõtted, ning 

väljumisstrateegia). Luuakse regionaalsed koostöö ja 

mentorvõrgustikud (sh kõrg- ja kutsekoolide vahelised 

koostöövõrgustikud), mis on eelduseks interdistsiplinaarsete ja 

haridustasemeste üleste meeskondade moodustumisele. 

raam-

dokument 

Tegevus 7.4.b 

Eelinkubatsiooni 

mudeli 

rakendamine 

Eelinkubatsioonimudeli täisprogramm rakendub 3 keskuses (TÜ, 

TTÜ, TLÜ).Avalaagrid, ühiskoolitused ning võistlused viiakse 

läbi koostöös kõigi partneritega ja haridustasemete üleselt. 2016.a. 

kasutab eelinkubatsiooni-teenust kõrg- ja kutseharidus-tasemel 81 

meeskonda, sh 35 on interdistsiplinaarsed ja 7 koolidevahelised.  

81 

meeskonda 

TEGEVUS 7.5.  Pädevuste arendamine ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe alal 

Väljundindikaator: Tegevusest toetust saanud uuringute ja analüüside põhjal 

avaldatud teadusartiklite arv (sihttase 2018: 7) 

Tegevus 7.5.a 

EETA seire ja 

uuringud 

Käivitatakse EETA seiresüsteem (sh täienduskoolituste mõju 

seire, tegevus 7.2. hindamiseks). Viiakse läbi uuringud, mis 1) 

annavad sisendi moodulite arendamisse (3 tk), 2) hindavad 

ettevõtlusõppe tulemuslikkust ning töötatakse välja koolide 

enesehindamise mudelis ettevõtlikkuse osa (1 tk)  

1 teadus-

artikkel 

Tegevus 7.5.b 

Õppereisidel ja 

konverentsidel 

osalemine 

Toimuvad kõikide haridustasemete spetsialiste kaasavad 

moodulite arendamist toetavad temaatilised õppereisid (sotsiaalne 

ettevõtlus, loomamajandus, eel-inkubatsioon). Konverentsidel 

osalemine ettevõtlusõppe kogemuste vahetamiseks. 

8 

õppereisi/ 

konve-

rentsi 

TEGEVUS 7.6.  Teadlikkuse tõstmine ettevõtlikkuse kujundamise ja ettevõtlusõppe 

arendamise vajalikkusest 

Väljundindikaator: Ettevõtlusõpet, ettevõtlikkust initsieerivatel seminaridel, 

inspiratsiooni- ja motivatsiooni-päevadel jm üritustel osalejate arv (sihttase 

2018: 1800) 

Tegevus 7.6.a 

Teadlikkuse 

tõstmine 

Töötatakse välja EETA turundus- ja kommunikatsiooniplaan. 

Viiakse läbi teadlikkust tõstvad ja turundus- ning 

kommunikatsiooniplaanis ettenähtud erinevatele sihtrühmadele ja 

vajadustele suunatud tegevused. 

500 

osalejat; 

raam-

dokument 

Tegevus 7.6.b 

Tunnustamine 

Töötatakse välja tunnustamise pikaajaline kontseptsioon, mis 

rakendub 2017-2018 perioodil. 

raam-

dokument 

Projekti 

juhtimine 

 

Tagatakse programmi abikõlblikkuse nõuete järgimine, partnerite nõustamine 

ning nõutava aruandluse esitamine, sh partnerite aruannete koondamine. 

Tagatakse programmi tõhus juhtimine, mõju hindamine ja eesmärkide 

saavutamine, tegevuskava koostamine ja elluviimine ning koostöö programmi 

partnerite ja väliste osapooltega. Selle eeldus on tihe koostöö Haridus- ja 

teadusministeeriumi osakondadega Eesti elukestva õppe strateegia 

rakendamisel. Programmi juhtimisega seotud otsesest personalikulust 

rahastatavate ametikohtade lähetuskulu on tegevuse 7.5. eelarves. 
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Tabel 2. Tegevuste 2015-2016. aasta eelarve  

  
partnerite 

eelarve  

2015-2016 

elluviija 

eelarve     

2015-2016 

tegevuste 

eelarve kokku 

2015-2016 

 TEGEVUS 7.1 290 213,00  0,00 290 213,00 

sh. otsene personalikulu 240 482,00  0,00  240 482,00 

sh. muud kulud  49 731,00  0,00  49 731,00 

TEGEVUS 7.2 129 002,00  0,00 129 002,00 

sh. otsene personalikulu 0,00   0,00  0,00 

sh. muud kulud  129 002,00  0,00  129 002,00 

TEGEVUS 7.3 459 073,00  0,00 459 073,00 

sh. otsene personalikulu 151 925,00  0,00  151 925,00 

sh. muud kulud  307 148,00  0,00  307 148,00 

TEGEVUS 7.4 473 625,00  0,00 473 625,00 

sh. otsene personalikulu 320 230,00   0,00 320 230,00 

sh. muud kulud  153 395,00   0,00 153 395,00 

TEGEVUS 7.5 213 420,00 7 000,00 220 420,00 

sh. otsene personalikulu 132 101,00  0,00 132 101,00 

sh. muud kulud  81 319,00 7 000,00 88 319,00 

TEGEVUS 7.6 76 305,00 91 213,00 167 518,00 

sh. otsene personalikulu 34 000,00 0,00 34 000,00 

sh. muud kulud  42 305,00 91 213,00 133 518,00 

Projekti juhtimine (otsene personalikulu)  0,00 69 020,00 69 020,00 

Kaudsed kulud kõigilt otsestelt 

personalikuludelt kokku (ühtse määra alusel) 131 810,70 10 353,00 142 163,70 

Kokku 

1 773 

449,00 177 586,00 1 951 035,00 

 

 

 

 

Margus Haidak 

tõukefondide osakonna juhataja 


