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Head lugejad, 
 
Teie käes oleva ettevõtlusoskuste raamistiku on välja töötanud üsna kogenud vabaühenduste 
konsortsium ning eksperdid-juhendajad, koolitajad ja noorsootöötajad, kellel on noorte 
ettevõtluse valdkonnas rohujuuretasandi kogemus. Projekti Next Generation of 
Entrepreneurship peamiseks eesmärgiks on ettevõtlikkuse impulss ja noorte ettevõtlik hoiak. 
Seega on esimene samm selle poole analüüsida, mida see mõiste tähendab ja kuidas seda 
kogu maailmas soodustatakse. Enne ettevõtlusõppekavade (PR2) pedagoogilise metoodika 
käsitluse väljatoomist on vaja täpsemalt määratleda, millised oskused ja pädevused peaksid 
olema selle õppekava osaks. Selles osas vastab sellele vajadusele Ettevõtlusoskuste raamistik 
(PR1), täpsustades, milliseid oskusi tuleks noorte noorukite ettevõtlikkuse soodustamiseks 
edendada. 
 
Esimene peatükk on pühendatud ettevõtluse mõiste lühitutvustamisele selle 
mitmemõõtmelise nähtuse 7 valitud definitsiooni kaudu. Samuti käsitletakse ettevõtlike 
isikute tunnuseid ja ettevõtluse põhimõtteid. Peatükis tutvustatakse ka noorte ettevõtluse 
kontseptsiooni, mida peetakse töökohtade loomise katalüsaatoriks. 
 
Teises peatükis saate rohkem teadmisi ettevõtlusoskuste mõiste ja selle põhikategooriate 
kohta. Teise peatüki järgmine osa on keskendunud 6 ettevõtlusteooria analüüsile (1) 
Majandusliku ettevõtluse teooria, (2) Psühholoogiline ettevõtlusteooria (3) Sotsioloogiline 
ettevõtlusteooria, (4) Antropoloogiline ettevõtlusteooria (5) Võimalusel põhineva ettevõtluse 
teooria, ja (6) ressursipõhise ettevõtluse teooria. 
 
Kolmandas peatükis esitatakse valitud ettevõtlusprogrammide analüüs ja erinevate 
meetodite klassifikatsioon nagu: kooli õppekava, simulatsioonid, võistlused, klassiväline 
tegevus, töötoad, suvelaagrid ja õppekäigud, mis võivad toetada noorte ettevõtlusoskuste 
arengut. 
 
Neljandas peatükis käsitletav põhiprobleem on kolmandas peatükis esitatud analüüsitud 
meetodite ja programmide abil täiustatud oskuste tuvastamine. Analüüsides järgmisi 
programme ja meetodeid nagu kooli õppekava, simulatsioonid, võistlused, klassiväline 
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tegevus, töötoad, suvelaagrid ja õppekäigud, tutvustasime, milliseid ettevõtlusoskusi ja -
teadmisi saavad noored arendada. 
 
Viies peatükk tutvustab IKT rolli ettevõtluses ning uurib ettevõtlusoskuste arendamiseks 
kasutatavaid digitehnoloogiaid. Peatüki esimene osa keskendub IKT tähtsusele noorte 
ettevõtjate ja nende ettevõtete jaoks. Seejärel tutvustatakse IKT kontseptsiooni kui vahendit 
noorte ettevõtlusoskuste parandamiseks. Lõpuks, viienda peatüki neljas osa sisaldab 
ettevõtlusoskuste arendamiseks kasutatavate digitehnoloogiate kirjeldust, nagu kodeerimine, 
traatraamimine, pilv, suurandmed, veebipõhine raamatupidamine ja raamatupidamine, 3D-
printimine, Androidi ja iOS-i arendus, suhtlus, sotsiaalmeedia ja otsingumootori optimeerimine 
(SEO). 
 
Ettevõtlusoskuste raamistiku viimane peatükk sisaldab järeldust ja soovitusi, mida kasutada 
järgmise põlvkonna ettevõtjate haridusmetoodikas. 
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I. Sissejuhatus ettevõtlusse 
 
Ettevõtlus on mitmemõõtmeline nähtus, mis esineb erinevates eluvaldkondades, nagu 
haridus, töö, ühiskondlik tegevus ja poliitika. Ettevõtluse mõistele on raske anda ühtset 
definitsiooni. Ettevõtlust seostatakse aga kõige sagedamini majanduslike küsimuste ja 
eluhoiakuga. 
 
Ettevõtlus on: 
 

• millegi uue, eriti uue ettevõtte loomise ja ehitamise protsess. Ehitusprotsess rõhutab 
oskust kasutada ideid, võimalusi ja riskide võtmist (ebakindlus). 
• teatud inimkäitumist kirjeldavate tunnuste ja hoiakute kogum. Ettevõtlikkust 
iseloomustavad: dünaamilisus, aktiivsus, kalduvus riskida, kohanemisvõime 
muutuvate tingimustega, võimaluste tajumine ja nende kasutamine, innovatiivsus. 

 
Vastavalt komisjoni teatisele nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühenduse Lissaboni programmi rakendamine: 
ettevõtliku mõtteviisi edendamine hariduse ja õppimise kaudu”: „Ettevõtlus viitab indiviidi 
võime ideid tegudeks muuta. See hõlmab loovust, uuendusmeelsust ja riskivalmidust, aga ka 
oskust kavandada ja juhtida projekte eesmärgi saavutamiseks. See toetab kõiki igapäevaelus 
kodus ja ühiskonnas, muudab töötajad teadlikumaks oma töö kontekstist ja oskavad paremini 
haarata võimalustest ning loob aluse ettevõtjatele, kes alustavad sotsiaalset või äritegevust.”1 
 
Tasub teada, et mõiste "ettevõtlus" tekkis XVIII ja XIX sajandi vahetusel ning oli seotud 
tööstusrevolutsiooni ja kapitalismiga. Ettevõtlust tutvustati liberaalse majandusliku ja 
sotsiaalse mõtte esindajate töödes. Selle ala eelkäijad olid: A. Smith, J.B Say ja J. Schumpeter. 
Teaduskirjanduses võttis ettevõtluse mõiste kasutusele Say, kes määratles ettevõtjad 
majandusarengu tõukejõuna, rõhutades nende rolli ühe tootmistegurina, mis suunab 
ressursse vähem tootlikumatele valdkondadele. 
 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0033&from=EN 
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Sellegipoolest on üks populaarsemaid ettevõtluse määratlusi Druckeri (Austria-Ameerika 
juhtimiskonsultant, koolitaja ja autor, kelle kirjutised aitasid kaasa kaasaegse 
ärikorporatsiooni filosoofiliste ja praktiliste aluste loomisele) pakutud välja. oma ettevõtte 
asutamisest ja juhtimisest või kalduvusest olla loov ja soov oma ettevõtmistes ise töötada. 
Ettevõtluse näide on inimene, kes ajab oma ettevõtet.2 
 
Ettevõtlike inimeste omaduste hulgas on: 
 

• loovus 
• vastutus 
• julgust 
• iseseisvus 
• enesedistsipliin 
• eesmärkide teadvustamine 
• uuendusmeelsus 
• suhtlemisoskus 
• äritegevuse alustamisega seotud praktilised oskused 
• hea töökorraldus 
• valmidus õppida 
• sihikindlus 
• loovus ja paindlikkus 
• oskus teistega suhelda ja võimalikke konflikte lahendada 
• ambitsioon 
• aktiivsus 
• töökas olemine 
• riskimisvõime 
• koostööoskused 
• psühholoogiline vastupidavus 
• juhtimisoskused 

 
Ettevõtluse liikuma panev jõud on inimeste rahuldamata vajadused. Nii hakkavad nii enda kui 
ka teiste vajadustest teadlikud inimesed muutuma ettevõtlikeks. Neile on vaja vaid luua 
sobivad tingimused äritegevuse alustamiseks. 
Ettevõtlik inimene on valmis võtma initsiatiivi, alustama uut tegevust ning olema teadlik 
võimaliku riski võtmisest. Tuleb esile tuua, et ettevõtlikkus on seotud oskusega tulla toime 
keeruliste olukordadega. Pealegi on loovus ettevõtlusega lahutamatult seotud. Loominguline 
inimene suudab mõelda "kastist välja", analüüsib, kas konkreetset probleemi on võimalik 
teisiti lahendada. Loovus on ettevõtte potentsiaali arendamiseks hädavajalik oskus. 
 
 
 
 

 
2 https://www.frankslide.com/what-is-entrepreneurship-according-to-peter-drucker/ 
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Ettevõtluse põhimõtted: 
 

• tegevusstrateegia kohandamine tekkivate võimalustega ning mitte piirduda ainult 
antud hetkel olemasolevate ressurssidega; 
• võimalustest teadlik olemine, kiire tegutsemine võimaluse täielikuks 
ärakasutamiseks; 
• olemasolevate ressursside tõhus kasutamine; 
• ressursside kontroll ja nende ratsionaalne kasutamine; 
• hea suhtlus ülesandeid täitvas meeskonnas; 
• motiveeriv ja õiglane töötajate palgasüsteem. 

 
Kokkuvõttes võib ettevõtlikkust defineerida väga erinevatel viisidel, näiteks: tunnuste kogum, 
eelsoodumus, suhtumine, talent, majanduslik algatus jne. See on midagi enamat kui lihtsalt 
oma ettevõtte loomine ja juhtimine. Ettevõtlikkus on muuhulgas suutlikkus kasutada tekkivate 
võimaluste täit potentsiaali, mis selle tulemusena nõuab erilist mõtlemis- ja tegutsemisviisi, 
kõik need küsimused peaksid olema indiviidil selged ja valdavad. 
 
 
II. Noorte ettevõtlus kui töökohtade loomise katalüsaator. 
 
Nagu me juba teame, võib ettevõtlusel olla palju vorme ja definitsioone, kuid noorte 
ettevõtlus on spetsiifiline ettevõtluse liik. Francis Chigunta Oxfordi ülikoolist ütleb: „noorte 
ettevõtlikkus” on ettevõtlike omaduste, nagu algatusvõime, uuendusmeelsus, loovus ja 
riskivalmidus, praktiline rakendamine töökeskkonnas (kas füüsilisest isikust ettevõtjana või 
väikeses idufirmas töötades). ettevõtted), kasutades vastavas keskkonnas ja kultuuris edu 
saavutamiseks vajalikke oskusi.3 
 
Kahjuks põhjustasid Covid-19 pandeemia ja Ukrainas käimasolev sõda selle, et tööturul on 
kõige enam mõjutatud noored, eriti need, kes alles sisenevad sellele turule. EL-27-s kaotas 
2019. aasta neljanda kvartali ja 2021. aasta esimese kvartali vahel töö 1,1 miljonit 15–24-
aastast ja veel 1,02 miljonit 25–29-aastast noort.4 See probleem puudutab ka meie 
partnerriikide – Eesti – noori. Hispaanias, Itaalias, Austrias ja Rumeenias. Covid-19 pandeemia 
põhjustatud ülemaailmne kriis avaldab pikaajalist mõju enne 25. eluaastat noorte tööelule. 
See olukord sunnib Rahvusvahelist Tööorganisatsiooni nimetama seda demograafilist rühma 
“Lockdown Generationiks”. 
 
Euroopa Komisjon komisjoni teatise kaudu Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Noorte tööhõive toetus: sild töökohtadeni Next Generation'' ütleb, et 
noorte abistamine on nende prioriteet. Komisjoni eesmärk on "tugevdada haridust ja 
koolitust, edendada noorte tööhõivet, tagada õiglased töötingimused ja parandada 
juurdepääsu sotsiaalkaitsele kõigile, sest noored on järgmine põlvkond ja väärivad kõiki 

 
3 https://timreview.ca/article/394 
4 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662942/IPOL_STU(2021)662942_EN.pdf 
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võimalusi oma täieliku potentsiaali arendamiseks, et kujundada noorte tulevikku. meie 
kontinent". 
 
Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul: „Ükski liikmesriik ei tohiks valida, 
kas reageerida kriisile või investeerida meie inimestesse. Seetõttu suurendab Next Generation 
EU […] noorte tööhõivetoetust. See tagab, et inimesed saavad selle kiiresti muutuva 
maailmaga kohanemiseks vajalikud oskused, koolituse ja hariduse.5 
 
Vaatamata Covid-19 pandeemia põhjustatud ülemaailmsele majanduskriisile ja Ukrainas 
käimasolevale sõjale on noorte ettevõtlikkuse arendamine endiselt tõhus meede noorte 
tööhõive taseme tõstmiseks. Siin mängivad otsustavat rolli Euroopa Komisjoni esitatud 
algatused teatises „Noorte tööhõive toetus: sild järgmise põlvkonna töökohtade juurde”, mis 
on Euroopa Liidu digitaalsed ja rohelised muutused, mis on juurdunud meie noorte DNA-sse. 
tööhõivepoliitika. Nad rakendavad Euroopa sotsiaalõiguste sammast ja toetavad uut 
tööstusstrateegiat. Veelgi enam, teised komisjoni ettepanekud, nagu Euroopa oskuste kava 
jätkusuutliku konkurentsivõime, sotsiaalse õigluse ja vastupidavuse tagamiseks, võimaldavad 
edendada noorte tööhõivet. 
 
Noorte ettevõtluse toetamise võtmeaspektiks on ulatuslik infrastruktuur, mis tagab 
ettevõtlusega alustamiseks vajalike teadmiste ja oskuste edasiandmise, võimaldab noortel 
ligipääsu erialateenustele (turundus, uuenduste kommertsialiseerimine, tehnosiire, 
rahastamisallikatele juurdepääsu hõlbustamine). , pakkudes abi ärikontaktide loomisel jne). 
 
Pealegi võivad noorte ettevõtlikkust toetavat taristut esindada lisaks konkreetsele riigile ka 
näiteks avalikud ja äriorganisatsioonid nagu ärikeskused, ettevõtlusinkubaatorid, ettevõtlust 
toetavad fondid. 
 
Levinumad noorte ettevõtluse toetamise vormid teistes riikides on: üliõpilaste 
ettevõtlusringid, ärilinnakud, mis õpetavad praktilist äriideede arendamist ja elluviimist ning 
äriinkubaatorid, mis lihtsustavad noorte kogenematute ettevõtjate äriprojektide elluviimist, 
pakkudes neile kontoripinda. ja muud hüved. 
 
Eelkõige võib vabatahtlikkus kaasa tuua ka noorte ettevõtlikkuse ja sellele järgneva 
töökohtade loomise. Täpsemalt, see ei ole seotud ainult teistele inimestele osutatava abiga, 
vaid aitab kaasa ka indiviidi isiklikule arengule. Vabatahtlik tegevus annab võimaluse arendada 
selliseid isiklikke oskusi nagu iseseisvus, loovus, ajaplaneerimine ja vastupidavus stressile. 
Pealegi ei paku vabatahtlikkus mitte ainult juurdepääsu kodanikurühmadele ja sotsiaalsetele 
võrgustikele, vaid ühendab noori ka ressursside ja teabega, mida nad vajavad ettevõtjaks 
hakkamiseks. 
 
 
 

 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0276&from=PL 
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III. Järeldus 
 
Noorem põlvkond peab praegu silmitsi seisma uute väljakutsetega, Covid-19 pandeemia 
põhjustatud ülemaailmne majanduskriis ja Ukrainas käimasolev sõda on vaid mõned neist. 
Lisaks töövõimalustele ja ELi vahenditele (nt Euroopa sotsiaalõiguste sammas, 
Uus tööstusstrateegia või Euroopa oskuste kava), et toetada noorte ettevõtlikkust nendele 
raskustele reageerimisel, on kaasaegsed oskused noorte jaoks kodanikutegevuses 
osalemiseks ja vaimse heaolu säilitamiseks üliolulised. Samal ajal on noortel potentsiaali 
juhtida sotsiaalseid ja majanduslikke muutusi. Nende loominguline energia ja kirg uuenduste 
vastu on väärtuslikud ressursid kogu Euroopale. 
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1. Ettevõtlusoskused 
 
Ettevõtlusoskused esindavad laia valikut oskusi, mis on olulised ettevõtte asutamiseks ja 
juhtimiseks, aga ka ettevõtluse edu suurendamiseks. 
 
Need oskused on määratletud erinevate tegurite põhjal, mis on erinevates ärivaldkondades 
eduka ja produktiivse ettevõtluskeskkonna loomisel üliolulised. Need oskused võib jagada 
nelja suurde kategooriasse: 
 

• Isikuomadused 
• Suhtlemisoskus 
• Kriitiline ja loov-mõtlemisoskus 
• Praktilised oskused ja teadmised 

 
Lisaks ilmselgetele praktilistele oskustele ja teadmistele ettevõtluse ja ettevõtluse 
arendamise/juhtimise vallas on väga spetsiifilisi oskusi, mis eristavad ettevõtjat ning on edu ja 
stabiilsuse jaoks olulised. Kuna eelnimetatud kategooriatesse saab koondada arvukalt oskusi, 
siis selgema ülevaate ja analüüsi tagamiseks on vaja olulisemad filtreerida ja ka 
kategoriseerida. 
 
Seetõttu saab E. Chelli (2013, lk 12) järgi eristada neli peamist ettevõtlusoskuste kategooriat: 
 

• Idee tuvastamine/loomine 
• Ideede ärakasutamine 
• Omadused/käitumine 
• Juhtimisoskused 

 
See kategoriseerimine võimaldab tõhusamalt tuvastada kõige asjakohasemaid ja 
ettevõtlusespetsiifilisi oskusi, mida ettevõtja peab tunnustama ja/või arendama. 
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2.  Ettevõtluse teooriad 
 
Ettevõtluse teooriad võimaldavad paremini mõista erinevate (tüüpi) ettevõtjate ettevõtlikku 
käitumist. See võimaldab paremini mõista, miks ettevõtlus on vajalik, aga ka sellest, miks 
mõned inimesed on ettevõtlikumad kui teised. Teooriad tutvustavad ettevõtjate erinevaid 
lähenemisviise ja arusaamu ning nende juured on majanduses, psühholoogias, sotsioloogias, 
antropoloogias ja juhtimises. 
 
See aruanne uurib kuut ettevõtlusteooriat. Need on: (1) Majandusliku ettevõtluse teooria, 
(2) Psühholoogiline ettevõtlusteooria (3) Sotsioloogiline ettevõtlusteooria, (4) 
Antropoloogiline ettevõtlusteooria (5) Võimalusepõhine ettevõtlusteooria ja (6) 
Ressursipõhise ettevõtluse teooria. 
 
2.1 Majandusliku ettevõtluse teooriad 
 
Majandusliku ettevõtluse teooria juured on sügavalt juurdunud klassikalistes ja 
neoklassikalistes majandusteooriates ning Austria turuprotsessis (AMP). Need teooriad 
uurivad majanduslikke tegureid, mis suurendavad ettevõtluskäitumist. (Simpeh, 2011). 

Categories of entrepreneurial skills 
Adapted from Chell (2013) 
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„Ettevõtluse majandusteooriad kipuvad pälvima märkimisväärset kriitikat, kuna nad ei 
tunnista turusüsteemide dünaamilist ja avatud olemust, ignoreerivad ettevõtlustegevuse 
ainulaadset olemust ja vähendavad ettevõtluse erinevaid kontekste. (Dotingney, 2018) 
 
2.1.1. Klassikaline teooria 
Klassikalised teoreetikud piirasid ettevõtja rolli kaupade tootjate ja turustajatega turul. 
 
2.1.2. Neoklassikaline teooria 
Neoklassikalised teoreetikud seevastu kirjeldasid ettevõtjat kui inimesi, kes koos kaupade 
tootmise ja turustamisega võtavad enda peale äririske, tuvastavad uusi võimalusi ja 
vähendavad samal ajal ettevõtte kulusid. 
 
2.1.3. Austria turuprotsess (AMP) 
Austria turuprotsesside teoreetikud keskendusid nende põhjal inimtegevusele teadmisi 
majanduse kohta. Need teoreetikud määratlesid ettevõtja kui see, kes on oma töös loov ja 
kujutlusvõimeline ning kes näeb tulusaid võimalusi. 
 

 

 
 

 
 

 
 

2.2. Psühholoogilised ettevõtlusteooriad 
Ettevõtluse psühholoogilised teooriad keskenduvad üksikisikule ja vaimsetele või 
emotsionaalsetele elementidele, mis juhivad ettevõtlikke inimesi. 
Harvardi emeriitprofessori David McCLellandi sõnul on ettevõtjatel vajadus saavutuste 
järele, mis juhib nende tegevust. 

Economic Theories of Entrepreneurship (Walia and Chetty, 2020) 
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Connecticuti ülikooli emeriitprofessor Julian Rotter esitas kontrolliteooria asukoha. Rotteri 
teooria väidab, et tugeva sisemise kontrolliga inimesed usuvad, et nende tegevus võib 
mõjutada välist maailma, ja uuringud näitavad, et enamikul ettevõtjatel on tunnusjooni. 
Kuigi viimane lähenemisviis, mida uuringud ei toeta, viitab isiksuseomadustele, mis 
ulatuvad loovusest ja vastupidavusest kuni optimismini, mis juhivad ettevõtlikku 
käitumist. (Dotingney, 2018) 
 

2.3. Sotsioloogiline ettevõtlusteooria 
Sotsioloogiline teooria keskendub ettevõtluse seletuses erinevatele sotsiaalsetele 
kontekstidele, mis võimaldavad ettevõtjatel võimalusi ära kasutada. George Washingtoni 
ülikooli teadusprofessor Paul D. Reynolds toob välja neli sellist konteksti: sotsiaalsed 
võrgustikud, soov tähendusrikka elu järele, etniline samastumine ja sotsiaalpoliitilised 
keskkonnategurid. (Dontigney, 2018) 
 

2.4. Antropoloogiline ettevõtlusteooria 
Antropoloogiline mudel läheneb ettevõtluse küsimusele, asetades selle kultuuri konteksti 
ja uurides, kuidas kultuurilised jõud, näiteks sotsiaalsed hoiakud, kujundavad nii 
ettevõtlikkust kui ka ettevõtjate käitumist. (Dotingney, 2018) 
 

2.5. Võimalusel põhinev ettevõtlusteooria 
Viljakas ärijuhtimise autor, professor ja ettevõtte konsultant Peter Drucker esitas 
võimalusel põhineva teooria. Drucker väidab, et ettevõtjad näevad silma ja kasutavad ära 
sotsiaalsete, tehnoloogiliste ja kultuuriliste muutuste loodud võimalusi. Näiteks kui eakaid 
pakkuv ettevõte võib pidada nooremate elanike äkilist sissevoolu naabruskonda 
potentsiaalseks surmarabanduseks, võib ettevõtja näha seda võimalusena avada uus klubi. 
(Dotingney, 2018) 
 

2.6 Ressursipõhine ettevõtlusteooria 
Ressursipõhine ettevõtlusteooria väidab, et asutajate juurdepääs ressurssidele on 
võimalustel põhineva ettevõtluse ja uute ettevõtmiste kasvu oluline ennustaja. See 
teooria rõhutab finants-, sotsiaalse ja inimkapitali tähtsust. Seetõttu suurendab 
juurdepääs ressurssidele inimese võimet avastatud võimalusi tuvastada ja nende alusel 
tegutseda. Finants-, sotsiaal- ja inimkapital esindavad ressursipõhise ettevõtlusteooria all 
kolme teooriaklassi. 
 

2.6.1 Finantskapitali/likviidsuse teooria 
See teooria viitab sellele, et finantskapitaliga inimestel on suurem võimalus omandada 
ressursse ettevõtlusvõimaluste tõhusaks kasutamiseks ja ettevõtte loomiseks seda teha. 
 

2.6.2 Sotsiaalne kapital ehk sotsiaalse võrgustiku teooria 
Üksikisik võib olla võimeline ära tundma ettevõtlusvõimalust, kuid tal ei pruugi olla 
sotsiaalseid sidemeid, et muuta võimalus ettevõtte alustamiseks. Arvatakse, et juurdepääs 
suuremale suhtlusvõrgustikule aitab sellest probleemist üle saada. 
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2.6.3 Inimkapitali ettevõtlusteooria 
Inimkapitali ettevõtlusteooria aluseks on kaks tegurit: haridust ja kogemusi. Haridusest ja 
kogemustest saadud teadmised esindab ressurssi, mida üksikisikud kasutavad avastamiseks ja 
mõistmiseks erinevused võimaluste tuvastamisel. (IPL allikas) 
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I. Sissejuhatus 
On olemas erinevad ettevõtlusprogrammid ja -meetodid, mis võivad mõjutada noorte 
ettevõtluspädevuste kujunemist ning aidata kaasa ettevõtluskeskkonna parendamisele ja 
ettevõtluse loomisele. Need ei saa mitte ainult tugevdada noorte suutlikkust ja pädevusi, 
muutes nad autonoomsemaks, vaid võivad ka positiivselt mõjutada individuaalset 
ettevõtlikkust, ettevõtlusoskusi ja motivatsiooni. 
 
Siiski on oluline mainida, et ettevõtluse õpetamine ei tähenda ainult uue ettevõtte asutamist, 
vaid ka noorte loovamaks, võimalustele orienteeritud, proaktiivsemaks ja innovaatilisemaks 
muutmist. Õppijad peaksid treenima oma võimet ja tahet luua väärtust teistele inimestele 
ning ettevõtlusharidust tuleb vaadelda kui vahendit, mis annab inimestele võimaluse luua 
ühiskondlikku väärtust avalike hüvede huvides. Seetõttu peavad tänapäeva ühiskonnas kõik 
noored, olenemata karjäärivalikust, omama teatud tasemel ettevõtlusoskusi. 
 
II. Erinevad programmid ja meetodid, mis toetavad noori ettevõtlusoskuste omandamisel 
 
Järgnevas osas tutvustame erinevaid programme ja meetodeid, mis võivad toetada noorte 
ettevõtlusoskuste arengut. 
 

✓ Kooli õppekava 
 
Määratluse kohaselt on kooli õppekava teatud kursuste kogum, mille kool või muu õppeasutus 
määrab hariduse edendamiseks ja õpikogukonna vajaduste rahuldamiseks. Kooliettevõtluse 
õppekava eesmärk on anda noortele võimalus püüda saavutada ettevõtluseesmärke, aidates 
neil arendada edu saavutamiseks vajalikke teadmisi, oskusi ja mõtteviisi. Selline õppekava võib 
aidata õppijatel kasvatada väärtusi, mida nad vajavad, et olla edukad juhid ja ettevõtjad, ning 
valmistada neid ette keeruliste probleemide loovaks lahendamiseks ja võimaluste loomiseks, 
navigeerides samal ajal mugavalt tundmatus ja ebakindlas tulevikus. Kui noortele 
tutvustatakse varakult ettevõtlikke mõtteviise, saavad nad õppida kasutama lootusrikkaid 
vaatenurki, mis on neile kasulikud paljudes nende elu ja tulevaste karjäärivaldkondades. Peale 
selle võib koolide ettevõtlusõpe aidata parandada üldharidust selle loomupärase võime kaudu 
soodustada mittekognitiivsete pädevuste arengut, mis toob kaasa parema õppeedukuse. 
Kooliettevõtluse õppekava võib tuua klassiruumi reaalset maailma, mõeldes uuesti läbi 
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traditsioonilise kooli lähenemise, mis keskendub peamiselt vasaku aju arengule, kus pole palju 
võimalusi omandada põhioskusi nagu hea suhtlemine, eneseteadlikkus, enesejuhtimine, aja- 
juhtimine ja isiklik vastutus. Tõepoolest, kui traditsiooniline haridus keskendub passiivsele 
mõistmisele ning kirjalikule suhtlusele ja neutraalsusele, siis ettevõtlikkus keskendub 
arusaamisele ja loovusele, soodustades noorte emotsionaalset kaasamist õppeprotsessi. 
 

✓ Simulatsioonid 
 
Simulatsioonid on juhendamise stsenaariumid, kus õppijad paigutatakse koolitaja 
määratletud "maailma". Need kujutavad endast reaalsust, milles noored suhtlevad, samal ajal 
kui koolitaja kontrollib selle "maailma" parameetreid, kasutades seda soovitud 
õppetulemuste saavutamiseks. 
Kogemusliku õppimise vormina võivad simulatsioonid esineda mitmel kujul, mis võivad 
sisaldada mängu, rollimängu või tegevuse elemente, mis toimivad metafoorina. Aktiivsete 
meetoditena saab neid kasutada gümnaasiumi kõrgkoolides, toetades kogemusõpet, 
probleemõpet ja andes vahetut tagasisidet. 
 
Simulatsioonide idee seisneb selles, et õppijad kogevad stsenaariumi tegelikkust ja koguvad 
sellest tähenduse. Nad saavad õppida interaktiivse ja kogemusliku õppe kaudu, mis peegeldab 
uue ettevõtte asutamise ja kasvatamise tegelikku maailma, ning suudavad mõista, et otsused 
ei sünni järjestikku, vaid samaaegselt ja interaktiivselt, täpselt nagu ärimaailmas. Otsused 
tehakse mittetäieliku, ebausaldusväärse või kättesaamatu teabega, kui probleemid on 
tundmatud, piiratud aja jooksul, konkurentsitingimustes ja mõjutavad ettevõtte tulevast 
finantstugevust. Neid simulatsioonimänge saab kasutada mitte ainult koolitusvahenditena, 
kus õppijad peavad oma otsuste tagajärgedega silmitsi seisma, vaid need võivad anda ka üldise 
ülevaate ettevõtte strateegilistest funktsioonidest ning simuleerida turusuundumusi, et 
parandada õppija suutlikkust näo muutused. 
 
Simuleeritud kogemused on realistlikumad kui mõned teised tehnikad, samuti võivad need 
olla nii kaasahaaravad ja haaravad, et õppija võib unustada harjutuse hariva eesmärgi. Need 
võivad aidata noortel mõista kontseptsioone erinevatest külgedest, kuna nad kogevad 
tegevust omal nahal, mitte ei kuule või näevad seda. 
 

✓ Võistlused 
 
Ettevõtluskonkurss on haridusasutuste jaoks ülioluline viis ettevõtlusõppe elluviimisel ning 
see on ka paljude noorte jaoks peamine viis ettevõtlushariduse mõistmiseks ja saamiseks. 
 
Ettevõtlusvõistlused pakuvad õpikeskkonda, kus noored saavad esitleda oma tooteid ja ideid, 
samuti antakse neile võimalus osaleda kogu ettevõtlustegevuse protsessis, sealhulgas 
konkurentsianalüüsis, äriplaanis, finantseerimises, tootearenduses ja turunduses. Erinevalt 
traditsioonilistest ettevõtlusõppe tundidest, kus õppijad saavad passiivselt ettevõtluse kohta 
teoreetilisi teadmisi, võivad sellised osalus- ja aktiivõppemeetodid võimaldada neil paremini 
mõista asjakohaseid ettevõtlusalaseid teadmisi ja poliitikat, hankida asjakohast 
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ettevõtlusteavet ning parandada oma ettevõtlusoskusi praktikas, stimuleerides seeläbi 
entusiasm ettevõtluse vastu.6 
 
Üldjuhul on sellised võistlused avatud tervele koolile ning võimalus osaleda kõigil õpilastel. 
Kuid neid saab korraldada ka mõnes samas vanuses õpilaste klassis, ühe klassi või õpilasrühma 
hulgas, samuti võib neid korraldada rohkematele kogukonna noortele avatud koolivälise 
tegevuse raames. 
Selliste konkursside käigus saab õppijaid kutsuda välja unikaalsele stsenaariumile lahendust 
välja töötama ning vooru ja äriplaani kaudu selgitada, kuidas nende äriidee saab luua 
väljakutsele lahenduse ning milline on strateegiline äriplaan, mis toetab nende lahendus. 
Ettevõtlusvõistlused nõuavad võistlejatelt iseseisvust, loovust, sihikindlust, äritaju ja 
suhtlemisoskusi, muutes nad samal ajal paremini varustatud õpilasteks ja enesekindlamateks 
inimesteks. Samuti on võimalik, et selliste võistluste ajal leiavad õppijad tõelise kire 
ettevõtluse või käsil oleva äri vastu ning saavad seetõttu oma kogukonnas reaalseks 
ettevõtjaks, lootes luua positiivseid muutusi. 
 
Mida rohkem õppijad puutuvad kokku ettevõtlusega, kohtuvad sarnaselt mõtlevate 
eakaaslastega ja omavad oma ideede elluviimise reaalset kogemust, seda paremini on nad 
edukaks tulevikuks ette valmistatud. 
 

✓ Kooliväline tegevus 
 
Klassivälised tegevused on programmid, mis ei kuulu tavakooli õppekavasse ja on üles 
ehitatud tegevuse, eesmärgi või eesmärgi ümber. Selliste tegevuste eesmärk on vastata 
õppijate huvidele, aidata neil koolis või kogukonnas rohkem kaasa lüüa ning arendada 
sotsiaalseid ja pehmeid oskusi. 
 
Eelkõige on ettevõtlusega seotud koolivälistel tegevustel väga oluline roll noorte 
ettevõtlusteadlikkuse ja -hoiakute edendamisel ning ettevõtlusalgatuse edendamisel, mille 
eesmärk on pakkuda korralikku tuge ettevõtlushuvidele ja kavatsustele alustada uut 
ettevõtmist. 
 
Ettevõtluse koolivälist tegevust on erinevaid vorme, sealhulgas ettevõtlusmängud, äriplaanide 
konkursid, vahetused, ärimentorlus, klubid ja seltsid, eelinkubaatorid, töötubade 
programmid, ettevõtluse toetusprogrammid, uute toodete väljatöötamine ja 
innovatsioonikonkurss, ideearendus ja ettevõtlusinkubaatorid.7 
 
Klassiväline tegevus loob toetava keskkonna, milles õppijad kogevad ettevõtlust ning 
suurendavad oma ettevõtlusoskusi ja teadmisi ettevõtlustegevusest. Grupi liikmesus nendes 
tegevustes osalemise kaudu võib pakkuda juurdepääsu ärisuhete ja ettevõtlusvõrgustikele, 
mis mõjutavad ja toetavad nende positiivseid tulemusi, samuti juurdepääsu teabele, 
teadmistele ja oskustele, mis suurendavad tajutavat suutlikkust. 

 
6 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.784225/full 
7 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21582440211032174 
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Lisaks viivad paljud vabaharidusasutused läbi ettevõtlusprogramme, sealhulgas mitmeid 
praktilisi töötubasid, kus noored saavad ellu viia äriideed, lahendada äriprobleemi või töötada 
läbi juhtumiuuringu. Need võivad hõlmata ka motiveerivaid vestlusi ja võrgustike loomise 
gruppe ärispetsialistidega, kus noored saavad õppida nii õnnestumistest kui ka 
ebaõnnestumistest. Sellised tegevused võivad suurendada ettevõtlusinspiratsiooni, mis võib 
kaasa tuua muutvaid mõjusid õppija psühholoogilistele muutustele ja enesekindluse 
suurenemisele. 
 
 

✓ Töötoad 
 
Töötuba on pikk interaktiivne kohtumine või hariv seanss, mille eesmärk on luua spetsiaalne 
tulemus. Seda saab korraldada eraldiseisva tunnina, mis koosneb ühest või kahest päevast, 
mille jooksul antakse "kiirsisendid" teatud oskuste, näiteks ettevõtlusoskuste arendamiseks. 
Ettevõtlustöötubade käigus antakse noortele võimalus töötada meeskondades, kus nad 
saavad ajurünnakuid teha, uurida, kujundada ja oma ideid esitleda. Nad saavad arendada ja 
rakendada oma loovust, kriitilist mõtlemist, juhtimis- ja avaliku esinemise oskusi. Selliste 
töötubade eesmärk on julgustada tulevase põlvkonna ettevõtlikkust, andes noortele 
võimaluse omandada oskusi, mis on vajalikud nende isiklikuks ja professionaalseks arenguks. 
Ettevõtlustöötubade käigus saavad osalejad uurida, mida tähendab olla ettevõtja ja kas see 
on nende jaoks karjääritee. Nad saavad õppida loovalt lahendama probleeme ettevõtluse 
väljakutse kontekstis, rakendades samal ajal erinevaid simuleeritud ettevõtlusmudeleid. 
Lisaks võivad need panna noored endasse uskuma ja hõlbustada õpilaste sisukamat kaasamist 
klassiruumides. Lisaks sellele, hoolimata sellest, millist karjääri noored lõpuks teevad, peavad 
nad edu saavutamiseks pidevalt kohanema ja uuendusi tegema, mistõttu on noorte 
ettevõtliku mõtteviisi arendamine nende tuleviku ja edu jaoks ülioluline. 
 

✓ Suvelaagrid 
 
Suvelaager on ühe-kahenädalane juhendatud suveprogramm, mille eesmärk on tõsta 
enesekindlust ja juhtimisoskust, arendada emotsionaalset intelligentsust, arendada 
riskivalmiduse ja konfliktide lahendamise oskusi, mis osutuvad kasulikuks ka täiskasvanueas. 
Üks suvelaagrite peamisi eeliseid on sotsiaalsed oskused, mida osalejad arendavad, eriti teiste 
inimestega positiivsel viisil suhtlemisel. 
 
Eelkõige on ettevõtluse suvelaager koht, kus noortel on teatud aja jooksul võimalus 
ettevõtlusoskusi arendada. Selliseid laagreid saab korraldada erineval viisil ja käsitleda 
erinevaid teemasid, kuid enamasti õpivad osalejad, kuidas koostada uue ettevõtmise plaani, 
kuidas oma ideed investoritele tutvustada ning saada rohkem teavet eelarve, brändingu, 
müügi ja turunduse kohta. Mõned laagrid võivad sisaldada reaalajas interaktiivseid tunde 
ettevõtluse, rahanduse ja probleemide lahendamise kohta, samas kui teised võivad kutsuda 
ka äriveterane rääkima ettevõtte asutamisest ja juhtimisest, kus osalejatel on võimalus oma 
kogemustest vahetult teada saada. 
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Suvelaagris veedetud aeg võib olla noortele väga kasulik, sest nad ei saa mitte ainult õppida 
palju ettevõtluse kohta, vaid neil on aega oma ideid kaaslaste, koolitajate ja kogenud 
ettevõtjatega arutada. Nad saavad paremini aru, mida nad peaksid tegema, et oma äriideed 
ja isiklikke oskusi pürgiva ettevõtjana täiustada või kas ettevõtja karjäär on neile õige. 
Suvelaagrid võivad kasvatada ja julgustada õppijate kirgi, aidates samal ajal arendada 
ärioskusi, isiklikke hoiakuid ja ettevõtlusalaseid teadmisi. 
 

✓ Õppekäigud 
 
Õppekäik on noortele võimalus saada rohkem teavet konkreetse organisatsiooni või nähtuse 
kohta, näha oma kursuse osa teoreetilise osa reaalset rakendust ning harjutada selliseid oskusi 
nagu kuulamine, vaatlemine, aruandlus jne. 
 
Kuigi ettevõtete külastuste korraldamine on endiselt väljakutse, on ettevõtete ärakasutamine 
õpikeskkonna laiendamiseks väga oluline, sest seda on tunnustatud kui võimalust tutvustada 
õppijatele ettevõtlust ja seostada nende teoreetilisi teadmisi praktiliste aspektidega. Neid 
nähakse ettevõtlikus õppetegevuses kui reaalseid projekte, kus noored mängivad aktiivselt 
rolli ja kus nad tegelevad õppimisega, täidavad ülesandeid, millel on tihedad sidemed 
koolivälise maailmaga, puutuvad kokku päriselu juhtumite ja ettevõtlike eeskujudega.8 
 
Ettevõtete külastused erinevad suuresti oma pikkuse poolest – mõned võivad olla 
eraldiseisvad külastused, mõned aga osa aastatepikkustest õppeprotsessidest. 
Ettevõttekülastuse pikkus sõltub suuresti tegevuse õpieesmärkidest, ettevõtlusõppe 
planeerimise tasemest ja ressursside olemasolust. Ettevõttekülastuse ajal võivad õppijad 
lihtsalt ringi vaadata ja ettevõtte esitlust kuulata, harjutusi täita või mänge mängida. Kõige 
edukamatel juhtudel tuleb enne sellist külastust neile külastuse teemasid tutvustada, et nad 
saaksid seal toimuvast protsessist paremini aru ja õpikogemusest täit kasu saaksid. 
 
Üldiselt peaksid kõik õppekäigud võimaldama nii ettevõtlikku õpet kui ka looma erinevaid 
õppimisvõimalusi. Ettevõttekülastuse korraldamine tähendab tasakaalu leidmist formaalse ja 
informaalse õppe vahel ning seetõttu võib õppijate vaatenurk anda olulisi teadmisi 
ettevõtlusõppest. 
 
III. Järeldus 
 
Eespool nimetatud programmide ja meetodite eesmärk on arendada noorte ettevõtlikkust 
erinevate õpikeskkondade ja lähenemisviiside kombinatsiooni kaudu. Kuigi loetelu ei ole 
ammendav, võib see olla väärtuslik näide, mida saab kohandada ja rakendada konkreetsele 
õppijate sihtrühmale, eesmärgiga julgustada ettevõtlikkust ja anda noortele võimalus 
omandada oskusi, mida on vaja nende isiklikuks ja õppimiseks. professionaalne areng. Nende 

 
8 

https://www.researchgate.net/publication/318769178_Company_visits_as_an_opportunity_for_entrepreneurial_l

earning 
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meetodite väärtus seisneb nendevahelises kombinatsioonis, sest noored ei õpi mitte ainult 
ettevõtlusõppe kohta, vaid saavad ka kogeda ja ellu viia oma ideid ja loovust. 
 
Nagu alguses öeldud, hoolimata sellest, et kõigil noortel ei ole kavatsust ettevõtluses karjääri 
teha, on ettevõtlusõpe kõigi jaoks oluline, sest see aitab õppijatel arendada oskusi, mis 
valmistavad neid ette uuendusteks, juhtimiseks, koostööks, arendades samas uuenduslikku 
mõtlemist. 
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I. Tutvustus 

 

Erinevad ettevõtlusprogrammid ja -meetodid võivad aidata noortel arendada oma 
ettevõtlusoskusi ja parandada ettevõtluskeskkonda. Samuti võivad nad aidata neil saada 
iseseisvamaks ning aidata kaasa nende isikliku ettevõtlusmotivatsiooni ja -oskuste 
parandamisele. Seoses ettevõtluse karjäärivõimalusena valivate üliõpilaste arvu kasvuga on 
noorte ettevõtjate jaoks muutunud keerulisemaks sobiva töö leidmine. Kuna tööturgu 
mõjutavad mitmed tegurid, peetakse ettevõtlust praeguse põlvkonna jaoks paljulubavaks 
võimaluseks. 
Kuigi ettevõtlus ei tähenda ainult uue ettevõtte asutamist, vaid ka ettevõtluse põhimõtete 
sügavama mõistmise kujundamist ning noorte loovuse, proaktiivse ja uuendusmeelsuse 
aitamist. Uute tehnoloogiate kiire tekkimine ja areng ning kõrgetasemeliste tehniliste 
teadmistega inimeste arv sunnib haridussüsteemi kohanema tuleviku vajadustega. 
Eeldatakse, et ettevõtluse põhiprogrammidest saab teed murdev innovatsioon, millest on 
kasu järgmisele põlvkonnale. Seda seetõttu, et ettevõtlusharidus võib aidata inimestel luua 
sotsiaalset väärtust, koolitades neid avalikkuse jaoks väärtust looma. Tänapäeva ühiskonnas 
peavad kõik noored omama edu saavutamiseks vajalikke ettevõtlusoskusi. 
 
II. Analüüsitud meetodite ja programmide abil täiustatud oskused 

Selles osas tutvustame noorte ettevõtlusoskuste arendamist võimaldavate erinevate 

meetodite ja programmidega täiustatud oskuste väljaselgitamist. 

 

✓ Kooli õppekava 

Kooli õppekava on kursuste kogum, mida kool või õppeasutus kasutab oma õpilaste 

koolitamiseks. Selle eesmärk on vastata õppiva kogukonna erinevatele vajadustele. 

Ettevõtlusharidus võib olla kasulik õpilastele, kes on huvitatud ettevõtlusest ja muudest 

valdkondadest, nagu kunst, sotsiaalteadused ja tehnoloogia. Selle programmi kaudu saavad 

õpilased arendada oma loova mõtlemise oskusi ja teadmisi reaalsete probleemide kohta. 

Siin on mõned oskused, mida ettevõtlusõpe kooli õppekavas täiustab: 
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● Loovus ja koostööoskused. Ettevõtlusõpe võib aidata õpilastel arendada oma loovust ja 

koostööoskusi. Need on oskused, mida ettevõtted ja kolledžid üle maailma kõrgelt 

hindavad. Need on sellised oskused, mida õpilased kasutavad ka pärast keskkooli- ja 

keskkooliaastaid. Enamik ettevõtteid õitseb, kui kaks või enam inimest tulevad kokku, et 

luua uus idee. 

● Ettevalmistus tulevikuks: ekspertide sõnul automatiseeritakse lähikümnendite jooksul 

paljud tööd. Lisaks ei suuda paljud õpilased oma praegust töökohta säilitada. Seetõttu on 

oluline, et õpetajad valmistaksid nad ette muutusteks, mis tulevikus toimuvad. Lisaks 

ettevõtluse õpetamisele on kasulik ka aidata õpilastel ühiskonnas ja tehnoloogias 

toimuvates muutustes navigeerida. 

● Probleemide tuvastamine ja äratundmine: enne kui õpilased saavad hakata õppima, 

kuidas probleeme lahendada, peavad nad kõigepealt õppima, kuidas neid tuvastada. Seda 

seetõttu, et traditsiooniline haridus ei anna õpilastele piisavalt aega oma probleemide 

lahendamise oskuste arendamiseks. Selle asemel õpetatakse neid probleeme lahendama, 

esitades neid teistele, kes on need juba tuvastanud. Reaalses maailmas on ainus viis nende 

probleemide lahendamiseks nende tuvastamine ja kirjeldamine. Ettevõtlushariduse kaudu 

saavad lapsed arendada oskusi, mida nad vajavad tulevikuga toimetulekuks. See on 

tuleviku jaoks väga kasulik. 

● Vastupidavaks muutumine: õpilase intelligentsus, hinded, sotsiaalmajanduslik staatus 

ja sotsiaalmajanduslik staatus võivad ennustada tema tulevast edu, kuid need ei ole alati 

täpsed. Veelgi enam, nende vastupidavus, mida tuntakse ka kui tahet, ennustab paremini 

edu. Kuigi majandus on taastumas, on ettevõtjaks saamine ikka veel käimasolev teekond. 

See distsipliin julgustab õpilasi arendama oma kirge valitud valdkonna vastu ja olema oma 

jõupingutustes järjekindlad. Samuti aitab see neil õppida, kuidas keeruliste olukordadega 

toime tulla ja uute ideedega kohaneda. Muutustega kohanemiseks vajalike oskuste 

omamine võib aidata õpilasel oma tulevases karjääris edu saavutada. 

● Kastist väljas mõtlemine: ettevõtjad otsivad pidevalt probleemidele lahendusi ja 

vastavad klientide vajadustele. See distsipliin julgustab õpilasi mõtlema väljaspool kasti ja 

arendama oma ainulaadseid ideid. Enamik ambitsioonikaid ettevõttejuhte alustab soovist 

muuta enda ja oma pere elu paremaks, kuid nad mõistavad ka, et nende ettevõtted võivad 

muuta oma klientide elu lihtsamaks. Seda seetõttu, et kõik edukad ettevõtted muudavad 

oma klientide elu lihtsamaks. 

 

✔ Simulatsioonid 

 

Simulatsioon on haridusstsenaarium, mis hõlmab õpilaste paigutamist maailma, mida juhib 

õpetaja. Seda tüüpi õpetamine toimub tavaliselt simulatsioonide abil, mis kujutavad 

realistlikku maailma. 
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Siin on mõned oskused, mida simulatsioonid täiustavad: 

 

● Tehnilised oskused: seda tüüpi õpetamisega seotud erinevad õppevaldkonnad 

hõlmavad programmeerimist, inseneriteadusi ja võõrkeeli. Nende hulka kuuluvad 

oskus kasutada erivarustust ja võõrkeeleoskus. 

● Probleemide lahendamise oskused: enamikus tööstusharudes on eesmärgiks 

probleemidele lahenduste leidmine. Edu saavutamiseks on vaja arendada pehmeid 

oskusi, nagu ajajuhtimine ja kriitiline mõtlemine. 

● Suhtlemisoskused: simulatsioonid sisaldavad sageli tegevusi, mis võimaldavad teil 

harjutada suhtlemist ja koostööd meeskonnakaaslastega, korrates seda, mida 

tegelikus töökeskkonnas nõutakse (nt kuulamine, arutelu, läbirääkimised, aruandlus ja 

esitlus). 

 

✓ Võistlused 

Ettevõtlusvõistlused on õpilaste hariduse oluline osa, kuna need võimaldavad neil õppida 

tundma ettevõtlust ja arendada oma oskusi. 

Siin on mõned oskused, mida võistlused täiustavad: 

● Kriitiline arutluskäik: kriitiline mõtlemine on iga õpilase hariduse oluline osa. 

Ettevõtlusvõistlustel oodatakse osalejatelt tõhusaid ja jätkusuutlikke lahendusi. Pärast 

ideede esitamist osalevad õpilased küsimuste ja vastuste seansil, et arutada oma 

mõtteid. Seejärel on neil võimalus oma ideid hinnata ja oma projekti jaoks strateegia 

välja töötada. Nendel sessioonidel pannakse proovile õpilaste veenvad oskused. See 

aitab neil paremini mõista, kuidas kriitiliselt mõelda. 

● Otsuste tegemine: ettevõtte tehtud otsused võivad avaldada tohutut mõju kogu 

sündmuse maastikule. Enamikul juhtudel on see õige, mis kõige rohkem muudab. 

Turundusvõistlusel on nii palju väärtuspakkumisi, mille hulgast peate valima, kuid 

peate tegema parima, mis tõstab teie toote teiste hulgast esile. Tänapäeva maailmas 

kipume mõtlema erinevatele riskidele ja võimalustele, mis võivad mõjutada meie 

otsustusprotsessi. Raamistiku olemasolu, mis võimaldab meil oma tegude tagajärgi 

arvestada, aitab mul teha teadlikke otsuseid. 

● Probleemide lahendamine: ärivõistlustel mõtleme tavaliselt välja lahenduse, mis 

minimeerib valitud lahenduse tagajärjed. Siiski pakume ka alternatiivset strateegiat ja 

situatsiooniplaani juhuks, kui plaan ebaõnnestub. See raamistik on mind mu elus 

aidanud. Olen suutnud välja töötada strateegia erinevate probleemidega, millega 

kokku puutun. 

● Meeskonnatöö: elus või äris töötate tavaliselt inimestega, kes on kindlas 

keskkonnas. Kui aga rääkida probleemi lahendamisest, erineb inimeste rühmaga 

töötamine tegelikust ekspertide rühmaga töötamisest. See tähendab, et lahendus ei 

pruugi olla sama, mis kõigil teistel meeles on. Ettevõtluskonkursi ajal, mida rohkem 
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inimesi on, seda konkreetsem on idee. Enamasti nõuab konkursiga antud tähtaeg meilt 

koostööd ühe lahenduse kallal. Teistel võistlustel ei pruugi me aga ühest lahendust 

välja mõelda. Seetõttu on oluline, et me üksteist usaldaksime. Kui te ei saa oma 

meeskonna liikmeid usaldada, on see tõenäoliselt teie jaoks vale valik. 

● Esitlusoskused: hea esinemisoskuse arendamine on protsess, mida saab teha seda 

harjutades ja täiustades. Ärivõistlustel puutud pidevalt kokku erinevate kohtunike ja 

rahvahulgaga. See aitab teil arendada uut enesekindluse taset ja vältida närvilisust. 

Võimalus esineda rahva ees tuleb mulle samuti kasuks, kuna saan rohkem teada 

kohtunike eelistustest. 

● Rasked oskused: kui hakkasin ärivõistlustel võistlema, teadsin, et oluline on luua 

pilkupüüdvaid slaide. See viis mind slaidide kujundamise ja loomise protsessi. Lisaks 

pilkupüüdvate slaidide tegemisele tuli mul õppida ka videote võtmist ja monteerimist. 

Sellest sai lõpuks kirg. Enamikul võistlustel peame looma ka reklaamide ja telesaadete 

veebiversioone. 

 

✓ Kooliväline tegevus 

Klassiväline tegevus on teatud tüüpi programm, mis ei kuulu tavaõppekavasse, kuid on 

mõeldud õpilaste huvide rahuldamiseks. See võib aidata neil arendada pehmeid oskusi ja 

sotsiaalset suhtlust. Klassivälistest tegevustest oleneb, milliseid oskusi täpselt arendatakse. 

Kuid võime kindlalt öelda, et neid oskusi täiustatakse peamiselt selle meetodiga: 

● Projektijuhtimise oskused 

● Probleemide lahendamise oskused 

● Loov mõtlemise oskus 

● Meeskonnatöö oskused 

● Suhtlemisoskus 

● Ettevõtlik ja uuendusmeelne mõtteviis 

● Emotsionaalne intelligentsus 

 

✔ Töötoad 

Töötuba on teatud tüüpi hariv seanss, mis on loodud kohandatud tulemuse loomiseks. Seda 

saab korraldada isoleeritud klassina, mis on keskendunud konkreetsete oskuste arendamisele. 

Näiteks saab seda kasutada ettevõtlusoskuste arendamiseks. 

Siin on mõned oskused, mida töötubades täiustatakse: 

● Sätestab loovust: loovad inimesed lahendavad probleeme ainulaadsel viisil. Just see 

eristab neid massist. Töötoad aitavad inimestel arendada vajalikke oskusi, et tulla 

toime maailma väljakutsetega. 

● Edendab tõhusat suhtlemist: avaliku esinemise oskused võivad aidata inimestel 

karjääris edasi liikuda, näidates üles nende loovust, strateegilist mõtlemist ja ausust. 
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Töötoa käigus õpivad osalejad, kuidas teistega tõhusalt suhelda. Samuti avastavad nad, 

et neil on oma ainulaadsed huvid ja stiil. 

● Arendab põhilisi eluoskusi: ettevõtlusõppe kaudu saavad õpilased arendada eluks 

vajalikke oskusi, nagu probleemide lahendamine, meeskonnatöö ja suhtlemine. Neid 

ei õpetata traditsioonilises klassiruumis. Neid oskusi saab omandada praktiliste 

tegevuste kaudu ja neid ei õpetata traditsioonilises raamatu- ja õpikuõppes. 

● Juhtimise arendamine: üks olulisemaid tegureid, millega hea juht peab arvestama, 

on vajadus maailma muuta. Ettevõtlustöötubade kaudu saavad õpilased arendada 

vajalikke juhtimisoskusi, et hakata mõtlema juhina. Seda saab teha erinevate kursuste 

kaudu, mille eesmärk on aidata noortel hakata mõtlema juhina. 

● Aja juhtimine: produktiivsem olla on võimalik hea ajaplaneerimise abil. See võib 

aidata teil vältida end lõpututest ülesannetest, mida peate täitma. Kui teil on nende 

ülesannete täitmiseks piisavalt aega, võib see suurendada teie tootlikkust ja isiklikku 

elu. 

● Otsuste tegemine:. Ettevõtlustöötubade kaudu saavad õpilased arendada ka 

karjääris edu saavutamiseks vajalikku juhtimisannet. Seda tüüpi koolitus võib samuti 

aidata neil teha teadlikke otsuseid oma isikliku ja tööalase kasvu kohta. 

● Ettevalmistus välismaailmaks: majanduse kiire arengu tõttu võetakse pidevalt 

kasutusele uusi uuendusi ning teatud oskuste ja kaubanduse omandamiseks võib 

kuluda aastaid. Seda tüüpi koolitus võib aidata inimestel arendada oma karjääris edu 

saavutamiseks vajalikke oskusi. Üks olulisemaid tegureid, mida hea ettevõtja peab 

arvestama, on vajadus õppida tundma tõhusate strateegiate kavandamist ja 

rakendamist. 

 

✓ Suvelaagrid 

 Suvelaager on teatud tüüpi programm, mille eesmärk on aidata õpilastel arendada erinevaid 

oskusi, nagu juhtimine, emotsionaalne intelligentsus ja riskivalmidus. Samuti võib see aidata 

neil arendada sotsiaalseid oskusi. Suvelaagrite üks olulisemaid eeliseid on võimalus teiste 

inimestega positiivselt suhelda. 

Siin on mõned oskused, mida suvelaagrid täiustavad: 

● Vastutuse võtmine: magamislaagri ajal ei ole lastel vanemad, kes neile 

päikesekaitsekreemi meelde tuletaksid, ja nad saavad põletushaavu, kui unustavad 

kingad jalga panna. Need on elu õppetunnid, mida ettevõtjad saavad oma kogemustest 

õppida. Samuti võivad nad aidata luua vastutuskultuuri, tunnustades oma tegusid ja 

võttes vastutuse nende eest. 

● Mugavustsoonist väljumine: suvelaagris saavad lapsed proovida uusi asju ja 

arendada enesekindlustunnet. See on väga kasulik kõigile, kuna see võimaldab neil 

oma mugavustsoonist välja tulla ja uusi asju proovida. Ka ettevõtjad saavad seda tüüpi 

keskkonnast palju õppida. Riskivõtmist soodustava toetava keskkonna loomine võib 
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aidata ettevõtjatel oma äri kasvatada. Üks olulisemaid tegureid, millega ettevõtjad 

ärikultuuri loomisel arvestada võivad, on neile vajalike ressursside ja toe tagamine. 

● Keskendumine väärtustele ja ootustele: hoolimata ettevõtte keerukusest on 

ettevõtjatel endiselt raske iga otsust langetada. Selle asemel peaksid nad keskenduma 

oma meeskondade eesmärkide seadmisele ja juhiste väljatöötamisele. See on 

suurepärane viis edukultuuri loomiseks. Sarnaselt sellele, kuidas vanemad lasevad oma 

lastel kasvada, las nad kasvavad. Kõrgete ootuste seadmine ja neile võimaluse 

andmine oma oskusi arendada on samuti olulised sammud eduka äri ülesehitamisel. 

Mikrojuhtimise asemel kõrgete ootuste seadmine ja inimestele kasvuruumi andmine 

on ühed olulisemad tegurid, mida ettevõtjad võivad ärikultuuri loomisel arvestada. 

Esineb ebaõnnestumisi, kuid neid tuleks julgustada ka teie juhtimisel kasvama. 

● Juhtimise harjutamine: juhtidelt oodatakse raskete otsuste tegemist ja oma tegude 

tagajärgedega toimetulekut. Laager annab lastele võimaluse neid oskusi praktiseerida 

ja neist õppida. Samuti annab see neile võimaluse kogeda nii juhtimise positiivseid kui 

ka negatiivseid külgi. Inimestel, kellele meeldib vastutada, võib olla raske ülesandeid 

delegeerida, kuid see võimaldab neil keskenduda oma strateegilisele mõtlemisele. 

● Suhete loomine: suvelaagris saavad lapsed end laadida ja üksteisega suhelda. Mõnes 

laagris on isegi ranged reeglid sotsiaalmeedia mittekasutamise kohta. See on 

suurepärane võimalus lastele Internetist eemalduda ja naasta vanamoodsa üksteisega 

suhtlemise viisi juurde. Samuti võib see aidata parandada nende emotsionaalset 

intelligentsust. Kui teid pidevalt pommitavad lõputud uudised ja sotsiaalmeedia 

värskendused ei sega, saate keskenduda olulisematele asjadele, nagu uute oskuste 

õppimine või parema turule mineku strateegia loomine. See on väga kasulik kõigile, 

kes soovivad oma oskusi laagris, tööl või elus täiendada. 

 

✓ Õppekäigud 

Õppekäik on teatud tüüpi haridusprogramm, mis on loodud selleks, et õpilased saaksid 

konkreetsest nähtusest või organisatsioonist sügavamalt aru. Samuti võib see aidata neil 

arendada erinevaid oskusi, nagu kuulamine ja vaatlemine. Lisaks on õppekülastuste tähtsus: 

● Tõhus õppimine: Üks tõhusamaid õppimise vahendeid on kontseptsioonide 

praktiline rakendamine. See võimaldab õpilastel oma õppimist reaalsetes olukordades 

rakendada. Kui klassiruumis õppimine võib anda neile võimaluse rakendada oma 

kontseptsioone hüpoteetilistel, siis lahenduste leidmine paneb nad kriitiliselt mõtlema 

ja aitab neil oma ideid arendada. Lõbus ja põnevus õppeprotsessis aitab õpilastel 

arendada nende loomulikku uudishimu ja enesehinnangut. 

● Mõtete vahetus: õppekäik võib anda õpilastele suurepärase võimaluse 

mitteametlikeks aruteludeks. Seda tüüpi tegevus võib samuti aidata neil arendada oma 

sotsiaalseid oskusi ja parandada nende õppeedukust. Lisaks uute inimestega 

kohtumisele võivad grupivestlused aidata õpilastel säilitada huvi õpingute vastu. Lisaks 
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haridusobjektide külastamisele saavad õpilased nautida ka erinevaid kogemusi, nagu 

muuseumid, tehased ja ajaloolised paigad. 

● Isiklik areng: õppekäik võib samuti aidata õpilastel arendada oma suhtlemisoskusi ja 

iseseisvust. Samuti võib see aidata neil murda keelebarjääre. Seda tüüpi tegevuse 

kaudu saavad õpilased parandada oma kultuuriväärtusi ja muutuda teistega 

kohanemisvõimelisemaks. Võimalus reisida võib samuti aidata neil kehtestada 

eluaegsed prioriteedid ja muuta nad tugevateks isiksusteks. 

● Parandab perspektiivi: õppekülastus ei tähenda ainult eemaldumist, vaid ka uute 

kultuuride ja keskkondade avastamist. See võimaldab õpilastel arendada sügavamat 

arusaamist globaalsetest probleemidest. Õppevisiidi üks olulisemaid eeliseid on see, et 

see võimaldab õpilastel arendada sügavamat arusaamist ümbritsevast maailmast. 

Õppekäikude kaudu arendavad lapsed sügavamat arusaamist iseendast ja teistest 

kultuuridest. Samuti muutuvad nad teiste suhtes lugupidavamaks. See võimaldab neil 

vaadata asju teisest vaatenurgast ja saada ümbritsevast maailmast teadlikumaks. 

● Globaalne võrgustik: õppekäikude kaudu saavad õpilased suhelda erineva taustaga 

inimestega. See võimaldab neil arendada sügavamat arusaamist endast ja oma 

võrgustikest. Lisaks uute inimestega kohtumisele annavad kooli- ja ülikoolikülastused 

õpilastele võimaluse luua tugevam perekond. Selle programmi kaudu arendavad 

õpilased vajalikke sotsiaalseid oskusi, et olla võimelised suhtlema erineva taustaga 

inimestega. Samuti õpivad nad oma kultuuri austama ja jagama. 

 

III. Järeldus 

Nende programmide ja meetodite kaudu saavad noored arendada oma ettevõtlusoskusi ja -
teadmisi. Samuti saavad nad uurida erinevaid õpikeskkondi. Need programmid ja meetodid 
on kasulikud ka noortele, kuna võimaldavad neil arendada oma loovust ja teadmisi. Samuti 
saavad nad uurida erinevaid õpikeskkondi. Nende meetodite ja programmide kõige 
levinumad oskused on probleemide lahendamise oskused, loov mõtlemine, juhtimisoskused, 
suhtlemis-, otsustus- ja tehnilised oskused. Isegi kui noortel ei ole eesmärki karjääri teha 
ettevõtluses, tulevad need oskused ja teadmised kõigile kasuks.  
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I. Sissejuhatus 

 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) roll ettevõtluses pole uus teema ja sellest on 

räägitud juba pikka aega. Digitehnoloogiate areng ei mõjuta mitte ainult äritegevust, vaid loob 

eeldused konkurentsieeliste tekkeks nendele organisatsioonidele, kes IKT-d oma 

äriprotsessides kasutusele võtavad. 

 

Lisaks on COVID-19 pandeemia olnud tõestuseks, et digitehnoloogiad on olnud üliolulised 

mitte ainult sotsiaalsete sidemete säilitamisel, hajutatud teenuste pakkumisel ja ärivajaduste 

rahuldamisel, vaid ka pandeemia sulgemise ajal õpetamisel ja õppimisel. Õpetajad ja 

haridusasutused üle kogu maailma olid sunnitud kasutama virtuaalset õpetamist, et 

hõlbustada õpilaste edasist õppimist. Kuigi juba enne COVID-19 oli hariduses juba suur kasv ja 

tehnoloogia kasutuselevõtt, näitavad paljud uuringud, et see integratsioon kiireneb veelgi ja 

veebipõhisest haridusest saab lõpuks traditsioonilise hariduse lahutamatu osa. Tõepoolest, 

nende jaoks, kellel on juurdepääs õigele tehnoloogiale ja õigetele digioskustele, on tõendeid 

selle kohta, et veebipõhine õpe võib olla mitmel viisil tõhusam. Veebiõppest täieliku kasu 

saamiseks tuleb aga teha ühiseid jõupingutusi, et luua struktureeritud keskkond ja 

kaasamismeetodid, mis võivad edendada noorte kaasamist, eriti nende noorte kaasamist, 

kellel on raskusi võrguõppes osalemisega. 

 

Järgnevalt tutvustab käesolev peatükk lugejatele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

tähtsust ettevõtjaks pürgijate jaoks ning seda, kuidas digivahendite õige kasutamine võib 

aidata neil ettevõtlusoskusi arendada. 

 

II. IKT tähtsus noortele ettevõtjatele ja nende ettevõtetele 

 

Alates 2010. aasta algusest on IKT vallandanud tohutuid muutusi erinevates valdkondades, 

kuid eriti ettevõtluse vallas tulevad need muutused palju kiiremini. IKT on innovatsiooni 

peamised võimaldajad ja ettevõtlus algab innovatsioonist. 
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Innovatsioon võib olla uus idee, meetod, strateegia või millegi uue, näiteks ärimudeli, teenuse 

või toote loomine. Innovatsioonina käsitletakse ka millegi juba olemasoleva täiustamist, sest 

see toob olemasolevale tootele või teenusele lisandväärtust, aidates ettevõttel püsida 

aktuaalsena ja konkurentsis püsida. Järelikult on innovatsioon tihedalt seotud IKT-ga ja see ei 

ole tagajärg, et kõige kaasaegsemad või uued ettevõtted luuakse ainult IKT baasil. 

 

Parim näide IKT ja ettevõtluse kombinatsioonist on e-kaubandus. Lühidalt öeldes on e-

kaubandus toodete elektrooniline ostmine või müük võrguteenustes või Interneti kaudu. E-

kaubandus tugineb sellistele tehnoloogiatele nagu mobiilne kaubandus, elektrooniline 

rahaülekanne, tarneahela haldamine, Interneti-turundus, veebitehingute töötlemine, 

elektrooniline andmevahetus (EDI), varude haldussüsteemid ja automatiseeritud 

andmekogumissüsteemid. E-kaubandust juhivad omakorda pooljuhtide tööstuse 

tehnoloogilised edusammud ja see on elektroonikatööstuse suurim sektor.9 

 

Tänapäeval võib e-kaubandust leida kõikjal ja ettevõtted üle maailma saavad olla seotud nii 

tarbijatega kui ka IKT kaudu tooteid ja teenuseid tarnida. IKT edenedes ja integreerumisel ei 

vaja ettevõtjad klientidele toodete või teenuste pakkumiseks enam füüsilist kauplust ega isegi 

kontorit, sest kõike saab teha veebis. 

 

Eelkõige on COVID-19 pandeemia toonud kaasa enneolematu ja ettenägematu kasvu digitaal- 

ja e-kaubanduse sektoris, kus ettevõtted ja tarbijad hakkasid üha enam digitaalseks muutuma, 

pakkudes ja ostes veebis rohkem kaupu ja teenuseid. Pandeemia on näidanud IKT väärtust 

majandustegevuse jätkumise võimaldamisel hoolimata kaupade ja inimeste liikumise 

dramaatilisest piiramisest. Digitehnoloogiate kasutamine on leevendanud tekitatud 

majanduslikku kahju, kuid peale selle on see kiirendanud käimasolevaid üleminekuid 

füüsiliselt turgudelt veebiturgudele, millel on tõenäoliselt püsiv mõju. 

Veelgi enam, kuigi mitme riigi digiettevõtjad meenutavad sulgemisest põhjustatud esialgset 

ebastabiilsuse perioodi, leppisid nad pika aja jooksul kokku, et pärast stabiilsuse taastumist 

suurendasid nende ettevõtted oma kauplemismahtusid. Tõendid kogu maailmast näitavad 

veebimüügi kasvu isegi pärast pandeemia lõppu. Tõepoolest, COVID-19 on muutnud tarbijate 

käitumist ja paljud neist usuvad, et nad ei naase oma vanade ostuviiside juurde, sest e-

kaubandus muutus informatiivsemaks, paindlikumaks, kiiremaks, mugavamaks ja ilma 

ruumipiiranguteta. 

 

Järgides eelpool mainitud suundumusi tarbijate ostukäitumises ja veebiettevõtluse arengus, 

peaksid noored ettevõtjad pöörama erilist tähelepanu digitehnoloogiate õigele kasutamisele, 

 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce 
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püüdes neist parimat võtta, sest tehnoloogiale tuginemine lõi uusi võimalusi. Digiajastu, mil 

me elame, on kasutusele võtnud hulga uusi turundusvõtteid ja noored ettevõtjad peavad neid 

tööriistu ära kasutama, kui nad soovivad oma klientideni jõuda. Oma klientide kohta rohkem 

teada saades saavad noored teha oma ettevõttes olulisi muudatusi, mis võivad parandada 

nende ettevõtte kasumlikkust. Lisaks, olenemata sellest, millises tööstusharus noored 

alustada soovivad, saavad nad digitööriistu õigesti kasutades saada õigeid tulemusi ja 

ressursse, mis on vajalikud sisukaks ja edukaks kasvuks. 

 

III. IKT kui ettevõtlusoskuste parandamise vahend 

 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid peetakse võimsateks vahenditeks, mis aitavad 

noortel oma ettevõtlusoskusi parandada. Digitaalsete platvormide ja tööriistade õige 

kasutamise kaudu saavad noored arendada oma juhtimisoskust, ärijuhtimist, ajajuhtimist, 

loovat mõtlemist ja probleemide lahendamise oskusi. 

 

Eelkõige on olemas erinevad veebikursused ja digitaalsed platvormid, mis pakuvad õppijatele 

oma ettevõtte käivitamiseks vajalikku inspiratsiooni, praktilisi näpunäiteid ja reaalseid oskusi. 

Tavaliselt keskenduvad sellised veebikursused noortele ettevõtlusprotsessi mõistmise ja 

juhtimise õpetamisele, ettevõtliku lähenemisviisi rakendamisele uues ettevõttes või 

praeguses töökohas, uute ärivõimaluste leidmiseks ja väljakutsete äratundmisele, mis neil teel 

võivad tekkida. Need aitavad noortel ettevõtlusalast haridust edasi arendada ja nende oskusi 

tõsta ning seeläbi saavutada kindlustunnet oma äritegevuses. Veebikursustel on noorte jaoks 

suur eelis, kuna need pakuvad paindlikku ajastust, samuti on neid võimalik võtta kõikjalt. 

 

IKT võib aidata noortel ettevõtjatel teiste ettevõtjatega suhelda ja võrgustikke luua, luua uusi 

kontakte ja näha oma ideid uuest vaatenurgast. Võrgustik on hindamatu ressurss, mis võib 

aidata pürgivatel ettevõtjatel oma äri üles ehitada, võimaldades neil arendada oma 

professionaalset võrgustikku ja edendada püsivaid suhteid sarnaselt mõtlevate eakaaslastega. 

Siiski on mitmeid sotsiaalseid võrgustikke, mida saab kasutada mitte ainult edukaks võrgustiku 

loomiseks ja ühenduse loomiseks, vaid need pakuvad ka värskeid uudiseid ja teavet kõigis 

tööstusharudes ning võimaldavad köita ka kõige kaugemale ulatuvate inimeste tähelepanu. 

üksikisikud ja edukad ettevõtjad. 

 

Digitehnoloogiad võivad aidata noortel luua kontakti mentoritega, kellel on kindlas 

valdkonnas kindlad kogemused ja kes suudavad oma teadmisi jagada. Tänapäeval on olemas 

veebipõhised mentorplatvormid, mis võimaldavad ettevõtjatel ja teistel spetsialistidel madala 

tasu eest või isegi tasuta võrgus ühendust võtta spetsialiseerunud nõustajatega. Mentoreid 

saab filtreerida teadmiste, valdkonna, äriaastate, keele ja piirkonna järgi. Selliste 

mentorprogrammide eelised on lugematud, kuna see annab noortele suurepärase võimaluse 
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suhelda spetsialistidega üle kogu maailma ja õppida nende kogemustest. See võib aidata neil 

mitte ainult sellistest võrguühendustest õppida, vaid see võib olla kasulik ka nende 

ettevõtlusmotivatsiooni arendamisel. Tõepoolest, motivatsiooni roll on ülima edu 

saavutamisel ülioluline, sest see aitab kujundada alustavat ettevõtet juba väga varajases 

staadiumis ning avaldada mõju jätkusuutlikule kasvule ja suutlikkusele ka tulevikus. 

 

Selle peatüki järgmises osas tutvustatakse lugejatele mõningaid näiteid digitaalsetest 

platvormidest ja tööriistadest, mille eesmärk on arendada ettevõtlusoskusi ning mis võivad 

olla kasulikud nende isiklikuks ja tööalaseks kasvuks. 

 

IV. Ettevõtlusoskuste arendamiseks kasutatud digitaaltehnoloogiad 

 

Ettevõtjaks olemine tänapäeva kiires maailmas on keeruline. Seoses tehnoloogiliste muutuste 

kiire tempoga on praegu olulisem kui kunagi varem, et inimestel oleks tänapäeva heitlikul turul 

edu saavutamiseks vajalikud tehnilised oskused. Seda seetõttu, et oleme digiajastul, kus uusi 

uuendusi ja arendusi tuleb pidevalt juurde. Vaatamata aastate jooksul toimunud 

tehnoloogilistele edusammudele, puuduvad paljudel inimestel endiselt eduka ettevõtte 

juhtimiseks vajalikud tehnilised oskused. Eduka ettevõtte loomisel ja juhtimisel peaksite 

arvestama nii palju tehnikaid ja tööriistu. Üks olulisemaid tegureid, mida peaksite arvestama, 

on teie tehnilised oskused. Vajalike teadmiste omamine võimaldab teil olla ettevõtte 

juhtimisel tõhusam ja tulemuslikum. 

Siin on mõned kõige olulisemad tehnilised oskused, mida peaksite ettevõtjaks saamisel 

arvesse võtma: 

 

Kodeerimine 

Üks olulisemaid tehnilisi oskusi, mida peaksite ettevõtjaks saades arvestama, on kodeerimine. 

Seda oskust kasutatakse tavaliselt veebilehtede ja muude rakenduste arendamisel. Tänu 

aastate jooksul toimunud tehnoloogilistele edusammudele on nüüd lihtsam kui kunagi varem 

õppida kodeerima. On palju organisatsioone, mis võivad aidata inimestel oma oskusi 

parandada, näiteks Code.org ja Khan Academy. Isegi kui teil on selleks arendajad, on tore, kui 

saate koodi sisse hüpata ja parandada pisiasju, mis teile ei sobi. 

 

Traatraamimine (Wireframing) 

Noore ettevõtjana võite loota vaid ühele inimesele, kes aitab teil asju korda saata. Kuid ärge 

laske sellel takistada teid välja töötamast traatraami strateegiat, mis aitab teil potentsiaalseid 

kliente meelitada ja hoida. Wireframing on protsess, mis võimaldab veebisaidi külastajatel 

visualiseerida, kuidas nad peaksid teie saidil navigeerima. Lisaks on raamimise protsess lihtne 

ja arusaadav. See hõlmab raamistiku loomist, mis võimaldab teil veebisaiti ja rakendust luua 

ja hallata. Samuti võib see aidata teil välja töötada tarkvara arendamise strateegia. See on 

file:///C:/Users/Kasutaja/Downloads/code.org
https://www.khanacademy.org/
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oluline oskus kõigile, kes on seotud tarkvara ja IT äriprotsessidega. Heade näidete vaatamiseks 

külastage Wireframe Showcase'i veebisaiti. 

 

Pilv 

Üks olulisemaid tegureid, mida peaksite tarkvaraarenduse strateegia väljatöötamisel arvesse 

võtma, on pilvest hea arusaamine. Pilves saadaolevate erinevate tööriistade ja teenuste hea 

tundmine võimaldab teil parandada oma tõhusust ja olla kursis turu muutustega. Enne pilve 

kasutamise alustamist veenduge, et teil on selle õigeks kasutamiseks vajalikud teadmised. On 

vältimatu, et kõik teie andmed salvestatakse lõpuks platvormile. Nõuetekohased 

turvameetmed ja koostöövõimalused võimaldavad teil oma andmeid turvaliselt hoida. Pilve 

kohta lisateabe saamiseks vaadake ALISONi kursust. 

 

Suured andmed 

Suurandmed on midagi enamat kui lihtsalt moesõna. See on ka iga äristrateegia vajalik osa 

teadlike otsuste tegemiseks. See võib aidata teil oma tegevust tõhustada ja teha teadlikke 

otsuseid. Samuti võib see aidata teil luua tõhusaid ja isikupärastatud kampaaniaid. 

Suurandmed on tohutul hulgal teavet, mida saab koguda ja kasutada digitaalse protsessi igas 

aspektis. Selle kasutamiseks vajalike teadmiste omamine võimaldab teil luua ja rakendada 

tõhusat sisu, mis aitab teil liiklust müügiks muuta. See võib aidata teil parandada oma 

kliendisuhteid ja teha teadlikke otsuseid. Oluline on meeles pidada, et teadmised = jõud. 

Suurandmete kohta lisateabe saamiseks on Udemy kursused. 

 

Online raamatupidamine ja raamatupidamine 

Üks olulisemaid tegureid, mida iga ettevõte peaks oma rahaasjade haldamisel arvestama, on 

õige raamatupidamis- ja raamatupidamistarkvara olemasolu. On olemas mitut tüüpi tarkvara, 

mis aitab teil jälgida kõiki oma finantstehinguid, nagu palgaarvestus, arveldamine ja 

raamatupidamine. Enne kui hakkate mõnda neist tarkvaradest kasutama, alustage selle 

toimimise õppimisest ja leidke see, mis sobib teie vajadustega. Siin on nimekiri parimatest 

raamatupidamis- ja raamatupidamistarkvaradest: Parimad raamatupidamistarkvarad 

väikeettevõtetele. 

 

3D printimine 

Maailm on täis tehnoloogilisi uuendusi, mis on erinevates valdkondades tohutult mõjutanud. 

Tervishoiust hariduseni on 3D-printimine täielikult muutnud viisi, kuidas me tooteid ja 

materjale valmistame ja tarbime. 

Kui olete alustav ettevõtja, võib 3D-printimine aidata teil vähendada uute toodete loomise 

kulusid ja suurendada olemasoleva ettevõtte tõhusust. Selle täiustatud võimalused on 

võimaldanud tööstustootjatel luua uusi ja uuenduslikke tooteid. Selle pilvepõhine 

salvestussüsteem välistab ka füüsilise laoseisu vajaduse. 

http://www.wireframeshowcase.com/
https://alison.com/course/introduction-to-mobile-and-cloud-computing-revised
https://www.udemy.com/?utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=Branded-Topic_la.EN_cc.ROWMTA-A&utm_content=deal4584&utm_term=_._ag_80979681314_._ad_534056413565_._kw_udemy%20courses_._de_c_._dm__._pl__._ti_kwd-43360705933_._li_9061560_._pd__._&matchtype=e&gclid=Cj0KCQjw8uOWBhDXARIsAOxKJ2ETsYWBiXMMGMSYm-bSzn0WNYNGObYVn1SmJc3BVmuH7GPAMFQHYFIaAmJmEALw_wcB
https://www.investopedia.com/best-accounting-software-for-small-business-5069679
https://www.investopedia.com/best-accounting-software-for-small-business-5069679
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Androidi ja iOS-i arendus 

Mobiiliturundus on käes ja see muutub ainult suuremaks. Konkurentsis püsimiseks peab teil 
olema strateegia, mis sisaldab mobiilisõbralikku veebisaiti ja rakendust. Nende kahe 
komponendi olemasolu võimaldab teil jõuda oma klientideni ja teenida rohkem raha. 
Mobiilisõbraliku rakenduse ja veebisaidi arendamine on alles algus. 
 
Apple'i ja Androidi uusimad versioonid, mida tuntakse vastavalt iOS 15.5 ja 12 nime all, on 
jõudmas nutitelefonidesse. Kuna rakenduste turg kasvab jätkuvalt, on oluline, et arendajad 
seda võimalust ära kasutaksid. Üks olulisemaid tegureid, mida peaksite rakenduste 
arendamisel arvesse võtma, on erinevate tööriistade (nt Flutter, SwiftUI, iOS Studio) 
kasutamise õppimine. Lisaks rakenduste loomise õppimisele peate õppima ka neid hooldama 
ja testima. 
 
Suhtlemine 
Üks olulisemaid tegureid, mida peaksite võrgus edukaks saamisel arvesse võtma, on võime 
teistega tõhusalt suhelda. Seda tehakse erinevate tööriistade ja tehnikate, näiteks e-posti 
kiirklahvide ja automatiseerimise abil. Oma postkasti haldamise oskused võimaldavad teil 
jälgida kõiki oma sõnumeid ja olla kursis teie ettevõttes toimuvaga. 
 
Sotsiaalmeedia 
Sotsiaalmeedia platvormid on iga ettevõtte jaoks veebipõhise kohaloleku suurendamiseks 
väga olulised. Olenemata sellest, kas olete teenusepõhine ettevõtja või tootepõhine ettevõtja, 
peaksid need olema teie turundusstrateegia osa. Need on uskumatult tõhusad ja pakuvad teile 
palju potentsiaali, kuid neile meeldib ka kiiresti muutuda, nii et neid tuleks regulaarselt 
värskendada. Oma postkasti haldamise oskused võimaldavad teil ajaga sammu pidada ja 
tagada, et te ei raiska oma aega. On palju tööriistu, mis aitavad teil oma sotsiaalmeedia 
kontosid hallata, näiteks Hootsuite ja Buffer. Siiski on ka palju tasuta veebikursusi, mis aitavad 
teie oskusi parandada. 
 
 
Otsingumootori optimeerimine (SEO) 
Vaatamata paljudele inimestele, kes ei pruugi seda tõsiselt võtta, on tõhusa SEO rakendamine 
iga ettevõtte jaoks väga oluline. See võib aidata suurendada teie veebisaidi liiklust ja meelitada 
ligi rohkem potentsiaalseid kliente. Oma postkasti haldamise oskused võimaldavad teil jälgida 
kõiki oma sõnumeid ja olla kursis teie ettevõttes toimuvaga. Enne uue ettevõtmise alustamist 
on oluline, et teil oleksid edukaks tegemiseks vajalikud oskused. Nende seitsme tehniliste 
oskuste omamine võimaldab teil kasutada kõiki saadaolevaid tööriistu ja tehnikaid, mis 
aitavad teil oma ettevõtet kasvatada. Siin on SEO algajatele mõeldud juhend. 
 
V. Kokkuvõte 
 
IKT on ettevõtluses olnud kõneaineks pikka aega. Digitehnoloogiate kasv on loonud 
organisatsioonidele uusi võimalusi oma tegevuse ja konkurentsieelise parandamiseks. Lisaks 

https://signup.hootsuite.com/paid-search_ss_emea_row_en_eur_branded/?&utm_campaign=all-alwayson-none-emea-none---pua--en--&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=&gclid=Cj0KCQjw8uOWBhDXARIsAOxKJ2F2ApYxukrPC9IjxaxTsahHuamzk6a2hF2O4YdWWyD7gd_8c23ItWQaArfGEALw_wcB
https://buffer.com/
https://www.semrush.com/blog/seo-basics/?kw=&cmp=EE_SRCH_DSA_Blog_Core_BU_EN&label=dsa_pagefeed&Network=g&Device=c&utm_content=515715513357&kwid=dsa-1057183198995&cmpid=11776420745&agpid=113999301266&BU=Core&extid=23623718488&adpos=&gclid=Cj0KCQjw8uOWBhDXARIsAOxKJ2GLp1trtO0uggFaKvjl37OSr8c8IfhYlrFZ4-bDSYDdnfHDW4VECp4aAmXxEALw_wcB
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äritegevusele kasulikule loob IKT kasutamisest tulenev innovatiivsus ja loovus 
organisatsioonidele ka uusi konkurentsieeliseid. 
 
Vaatamata pandeemia põhjustatud esialgsetele häiretele ütlesid paljud digiettevõtjad, et 
nende ettevõtted suutsid pärast sulgemist taastuda. IKT-d on peetud ettevõtjateks pürgijate 
jaoks võimsaks tööriistaks, kuna see võib aidata neil parandada oma oskusi erinevates 
valdkondades, nagu ärijuhtimine, loovus ja juhtimine. Tööriistade ja platvormide õige 
kasutamise kaudu saavad noored arendada oma ettevõtlusoskusi. 
 
Viimastel aastatel toimunud kiirete tehnoloogiliste muutuste tõttu on praegu kriitilisem kui 
kunagi varem, et inimestel oleksid praegusel turul edu saavutamiseks vajalikud tehnilised 
oskused. Seda seetõttu, et digiajastul tuleb pidevalt juurde uusi arenguid ja uuendusi. 
 
Kahjuks on paljudel inimestel need oskused oma ettevõtte juhtimiseks endiselt puudu. On 
oluline, et kaaluksite põhjalikult erinevaid tehnikaid ja tööriistu, mis aitavad teil edu 
saavutada, nagu kodeerimine, suhtlus, raamatupidamine, mobiiliarendus, SEO jne. Üks 
olulisemaid asju, mida peaksite arvestama, on teadmised tehnilistest probleemidest. Vajalike 
oskuste omamine võimaldab teil olla ettevõtte juhtimisel tõhusam. 
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Me elame muutuste maailmas. Me kõik püüame kohaneda uue reaalsusega pärast Covid-19 

pandeemiat ja lõppevat sõda Ukrainas. Pidevalt seisame silmitsi uute väljakutsetega. Igaüks 

meist, eriti noor, kuuleb sageli väiteid, et tänapäeval peaks igaüks olema ettevõtlik inimene. 

Ülaltoodud väljaanne toob välja raamistiku, kuidas vallandada noorte ettevõtlikkusoskusi, mis 

on nende karjäärist sõltumata hädavajalikud. 3. peatükis tutvustatakse valitud programme ja 

meetodeid, mis toetavad noori ettevõtlusoskuste omandamisel, eelkõige näiteks: 

 

✓ Kooli õppekava 

✓ Simulatsioonid 

✓ Võistlused 

✓ Kooliväline tegevus 

✓ Töötoad 

✓ Suvelaagrid 

✓ Õppekäigud 

Eeltoodud programmid ja meetodid võimaldavad arendada noorte ettevõtlikkust läbi 

erinevate õpikeskkondade ja lähenemisviiside segu. Kõiki esitatud programmide ja meetodite 

näiteid saab edukalt kohandada ja rakendada konkreetsele õppijate sihtrühmale, pidades 

silmas ideed edendada ettevõtlikkust ja noorte mõjuvõimu. 

 

Seega keskendub 4. peatükk oskustele, mida analüüsitud meetodid ja programmid 

täiustavad. Esimesena mainitud programm Kooli õppekava võimaldab õpilastel arendada 

järgmisi oskusi: loovus- ja koostööoskused, tulevikuks valmistumine, probleemide 

tuvastamine ja äratundmine, vastupidavus, raamidest välja mõtlemine. 

Simulatsioonide abil on võimalik arendada selliseid oskusi nagu: tehnilised oskused, 

probleemide lahendamise oskused, suhtlemisoskused. 
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Võistlused, eriti ettevõtluskonkursid, annavad õppijatele võimaluse arendada kriitilist 

mõtlemist, otsuste langetamist, probleemide lahendamist, meeskonnatööd, esinemisoskust 

ja raskeid oskusi. 

Teine näide on kooliväline tegevus, mis kõige sagedamini arendab noorte järgmisi oskusi 

projektijuhtimise oskusi, probleemide lahendamise oskusi, loovat mõtlemist, meeskonnatöö 

oskust, suhtlemisoskust, ettevõtlikku ja uuenduslikku mõtteviisi ning emotsionaalset 

intelligentsust. 

Ettevõtlusoskuste arendamiseks saab edukalt kasutada töötubasid. Töötubades osaledes 

saavad osalejad arendada järgmisi oskusi: loovus, tõhus suhtlemine, põhilised eluoskused, 

juhtimine, ajaplaneerimine, otsuste tegemine, välismaailmaks valmistumine. 

Suvelaagriprogramme võib käsitleda kui suurepärast võimalust teiste inimestega suhelda. 

Nende käigus on sul võimalik arendada selliseid oskusi nagu: vastutuse võtmine, 

mugavustsoonist väljumine, väärtustele ja ootustele keskendumine, juhtimise harjutamine, 

suhete loomine. 

Viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks, õppekäikude kaudu, mis võimaldavad õpilastel 

konkreetset nähtust või organisatsiooni paremini mõista, saavad nad arendada 

mitmesuguseid oskusi, nagu kuulamine ja vaatlemine. Veelgi enam, õppevisiidi olulisus 

väljendub tõhusas õppimises, ideede vahetamises, perspektiivi suurendamises ja 

ülemaailmses võrgustumises. 

Lõpetuseks tuleb mainida IKT liike noorte ettevõtluses. Esimene näide IKT ja ettevõtluse 

kombinatsioonist on e-kaubandus, mis annab võimaluse tooteid või veebiteenuseid 

elektrooniliselt osta või müüa. 

Veelgi enam, IKT on suurepärane vahend ettevõtlusoskuste parandamiseks, näiteks võib IKT 

aidata noortel ettevõtjatel teiste ettevõtjatega suhelda ja nendega suhelda, luua uusi 

kontakte, näha nende ideid uuest vaatenurgast. Digitehnoloogia võimaldab noortel suhelda 

mentoritega, kellel on kindlas valdkonnas kindel kogemus ja kes on valmis oma teadmisi 

jagama. 

Ütlematagi selge, et praegu kasutatakse ettevõtlusoskuste arendamiseks digitehnoloogiaid. 

Ettevõtjaks olemine on üsna keeruline. Edu saavutamiseks on ülioluline omada järgmisi 

tehnilisi oskusi: kodeerimine (kasutatakse veebilehtede ja muude rakenduste arendamiseks), 

traatfarm (protsess, mis võimaldab veebisaidi külastajatel visualiseerida, kuidas nad peaksid 

teie saidil navigeerima), pilv (teenused pilves aitavad teil tõhustada ja turu muutustega kaasas 

käia), suurandmeid (on tohutul hulgal teavet, mida saab koguda ja kasutada digiprotsessi igas 

aspektis), veebipõhist raamatupidamist ja raamatupidamist. 

(üks olulisemaid tegureid, mida iga ettevõte peaks oma rahastamise haldamisel arvestama, on 

korraliku raamatupidamis- ja raamatupidamistarkvara olemasolu), 3D-printimine (võib aidata 

vähendada uute toodete loomise kulusid ja suurendada olemasoleva ettevõtte tõhusust), 
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android ja iOS-i arendus (konkurentsis püsimiseks peab teil olema strateegia, mis hõlmab 

mobiilisõbralikku veebisaiti ja rakendust), suhtlust (võimet teistega tõhusalt suhelda), 

sotsiaalmeediat (mängida olulist rolli iga ettevõtte jaoks oma kohaloleku suurendamisel 

veebis ). 
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