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Koos ettevõtlus- ja tehnoloogiapädevaks! 

 

Eesti Majandus- ja Ettevõtlusõpetajate seltsi ja Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu ühisprojekti 

suvekool 

17.-18. august, 2020 Haapsalus 

Koolituskoht: Innovatsioonikeskus Innokas Tallinna mnt 73/2, Uuemõisa 90401 

http://innokas.ee/ 

Majutus: Fra Mare Thalasso Spa hotell Ranna tee 2, Haapsalu https://www.framare.ee/hotell/ 

Osalejad: kokku 42 osalejat, peamiselt koolitiimid- tehnoloogia ja tööõpetuse õpetaja koos 

ettevõtlusõpetaja või algklassiõpetajaga, kes õpetavad põhikool II ja III kooliastmes ja 

lõimivad ettevõtlusõpet.  Osalema on oodatud ka need õpetajad, kes tahavad tehnoloogia ja 

ettevõtlusõpet oma koolis lõimida ja koostööd teha, kuid kolleegi veel kaasata pole saanud. 

 

Registreeru koolitusele sellel lingil. 

 

Põhikooli ettevõtlus- ja tehnoloogiaõpetajate ühise suvekooli eesmärgiks on: 

• Majanduse ja tehnoloogiaõpetajate koostöö koolis, oma aine- ja töökavade lõimimine 

loovuse, ettevõtlus- ja tehnoloogiapädevuse kujundamiseks õpilastes vastavalt uuenenud 

õpikäsitusele; 

• Õpetajate professionaalsuse tõstmine ettevõtlus- ja tehnoloogiapädevuse sisu mõistmisel 

ning lõimitud õppes rakendamisel.  

 

Suvekooli väljund: 

Koolitiimid mõistavad ettevõtlus- ja tehnoloogiapädevuse sisu ning näevad nende kujundamise 

võimalusi, oskavad lõimida ettevõtlus- ja tehnoloogiaõpet ettevõtluspädevuse ja 

tehnoloogiapädevuse kujundamiseks oma koolis. 

 

Projekti väärtus: 

See projekt on esimene kord kui ettevõtlusõpetajad ja tehnoloogiaõpetajad teevad üle-eestilisel 

tasandil koostööd õppeainete integreerimiseks ja ettevõtluspädevuse süsteemseks 

kujundamiseks põhikoolis. Uuenduslik on koolimeeskondade kaasamine koolitusse, et järgnev 

koostöö koolis saaks toimuda ühtse arusaamise ja sünergiaga. Selline koostöökogemus 

võimaldab koolis efektiivselt lõimingut teha ja tagada uudse koostöövormi jätkusuutlikkus 

tulevikus. 

Uueneva õpikäsituse ja õpetajate professionaalsuse tõusu tagavad õpitavad loovustehnikad ja 

disainmõtlemise kogemuse saamine, mida koolis koos õpilastega rakendada. Valmivad ja 

kõigile kättesaadavad näidismaterjalid on abiks lõimitud õppe rakendamisel. 

Kokkupuude erinevate koolide tiimidega koolitusel annab kõigile osalejatele uusi kogemusi ja 

teistelt koolidelt õppimise võimalusi, et oma koolis tehnoloogia ja ettevõtluspädevuse 

kujundamiseks innovaatilisi ideid leida ja rakendada. 

Kontakt 

EMES – Elbe Metsatalu elbe.metsatalu@gmail.com 

ETKL – Mart Soobik mart@tehnoloogia.ee   

http://innokas.ee/
https://www.framare.ee/hotell/
https://forms.gle/GKo6SUGeFBp21mpY6
mailto:elbe.metsatalu@gmail.com
mailto:mart@tehnoloogia.ee
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Koolituse ajakava 

17.august  

11.30 Kogunemine Haapsalu innovatsioonikeskuses Innokas, suvekooli avamine ja ühislõuna. 

13.00 – 17.00 koolitus Innokas.  

13.00-15.00 Loeng „Laste loovus, selle arendamine ja toetamine koolis, loovust 

toetavad õppemeetodid“, Eda Heinla, TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi 

loovusõpetuse dotsent   

15.00-15.15 kohvipaus 

15.15-17.00 Tegevused rühmades loovust toetava metoodika rakendamiseks koolis 

17.00- 19.00 majutus Fra Mares, vaba aeg 

19.00 ühine õhtusöök Fra Mare restoranis, vestlus ja kogemuste vahetus ettevõtlikkuse ja 

tehnoloogiapädevuse kujundamisest koolides. 

 

18. august  

9.00 -13.00 Koolitus  Innokas  

9.00-11.00 Loeng „Disainmõtlemine, loovuse roll innovaatiliste ideede genereerimisel 

ja leiutamisel, sellest sündivad äriideed“, Esa Matti Järvinen, Soome Oulu Ülikooli 

loovusõppejõud, leiutaja ja disainer. 

11.00-11.15 kohvipaus 

11.15-13.00 Tegevused rühmades- äriideede genereerimine ja prototüüpide loomine  

13.00 Lõuna 

13.45-16.00 Koolitus Innokas 

13.45-14.15 „Ettevõtluspädevuse kujundamine ja lõimimine koolis. Ettevõtluspädevuse 

mudel“, Elbe Metsatalu, EMES, ettevõtlusõpetuse koolitaja, Tallinna 21. kooli 

ettevõtlusõpetaja põhikoolis. 

14.15-14.30 kohvipaus 

14.30-16.00 Disainmõtlemist ergutavad ja loovust arendavad meetodid, ettevõtlusõppe 

ja tehnoloogiaõpetuse lõimimist toetavad metoodilised materjalid. 

16.00 Koolituse lõpp 


