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Karjääriteenuste keskus

KTK arendab üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes
õppijatele suunatud karjääriteenuseid:

• karjäärinõustamine RL

• karjääriinfo vahendamine RL

• karjääriõpe ( õpiväljundid kirjeldatud, KES õpetab?)

• Teenuste kvaliteet. Metoodiline tugi ja töövahendid.

Õppija karjääri kujundamise oskuste arengu toetamine. 
KOM
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Karjääri kujundamise oskused

• Teadmised, oskused ja hoiakud, mis aitavad koguda, analüüsida ja 

kasutada infot iseenda, hariduse ja töömaailma kohta, valida ja otsustada, 

seada eesmärke ja teadlikult tegutseda nende saavutamise nimel.



Karjääri kujundamise oskused

• Oskuste tase ja iseseisvus nende kasutamisel on 

kutseõppesse tulijatel väga erinev ja seepärast vajavad nad 

erinevat tuge. KOM aitab analüüsida ja sekkuda.

• Enne õppima asumist

• Vastuvõtuprotsessis

• Õppimise vältel

• Tööturule või järgmisele haridusastmele üleminekul



Koostöö ettevõtlusõppeprogrammiga

Eesmärk: KÕA õpetajate toetamine mooduli rakendamisel

Põhjendus: moodul on sisuline tervik, ettevõtlus-, ettevõtlikkus-

ja karjääriõpe tihedalt seotud nii õpiväljundite sisu kui vormi

kaudu.  Seotus KOM-ga

• koostöövõrgustik eelkõige parimate praktikate

vahendamiseks

• vajaduste ja ootuste kaardistamine

• plaanis õppeaasta jooksul 2 ühisseminari
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Ettevõtlusõppe 
programm Edu ja Tegu

24.08.2017



‘‘Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil 

haridustasemetel“ 

PROGRAMMI EESMÄRGID

• Rakendada ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ja ettevõtlusõpe 

süsteemselt kõigil haridustasemetel ja –liikides;

• luua kõigile õppijaile võimalus praktilise ettevõtlusõppe 

läbimiseks. 

Suureneb koolilõpetajate ettevõtlik hoiak.

Kasvavad ettevõtlusega alustamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Suureneb koolilõpetajate konkurentsivõime tööturul.



TEGEVUSSUUNAD

I. Ettevõtlusõppe metoodika arendamine ja õppevara koostamine

kõikidel haridustasemetel (haridustasemete ülene metoodika

strateegia, moodulid, õppevara)

II. Ettevõtlusõpet läbiviivate spetsialistide täienduskoolitus

III. Kooli ettevõtlikumaks muutmise ja praktilise ettevõtlusõppe

läbiviimise toetamine (ettevõtliku kooli mudeli ja õpilasfirmade

programmi arendamine ja laiendamine)

IV. Eelinkubatsiooni programm õpilastele 

V. Kompetentside arendamine ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe alal

(uuringud ja õppereisid)

VI. Teavitus ja tunnustus



Ettevõtlusõppe programmis avatud 

taotlusvoor
• Toetuse andmise eesmärk on tõhustada koolide, kogukonna 

ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe praktilisemaks 

muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid ning 

suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust.

• jälgige infot SA Innove kodulehel



Kuidas infot leida?

• www.hm.ee/et/ettevotlusope

• www.facebook.com/ettevotlusope

• http://ettevõtlusõpe.ee/

• http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/progra

mmid-ja-projektid/ettevotlusope

SA Innove kontaktisik: Katrin Kivisild

katrin.kivisild@Innove.ee

Tel: 53543630

10

http://www.hm.ee/et/ettevotlusope
http://www.facebook.com/ettevotlusope
http://ettevõtlusõpe.ee/
http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/ettevotlusope
mailto:katrin.kivisild@Innove.ee

