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Ettevalmistused enne kohtumist
Sina

ja

su

klassikaaslased

lähete

külastama

Sulle õpetatakse:

ärimaailma. Teil on võimalus kohtuda ühe ärimehe

•
•
•
•

või ärinaisega – kohaliku ettevõtjaga. Külastuse
eesmärgiks on mõista, mida tähendab olla ettevõtja.
Õppekäigu eesmärk on anda sulle oskused:

küsimuste küsimist,
informatsiooni kogumist
ja esitamist.

arutleda, mida tähendab
ettevõtlus;

Sinu

•

tuua näiteid kohalikest ja
maailmas tuntud ettevõtjatest

õppevisiidi järel aruanne enda kogetu ja tema

•

uurida ja arutleda, kuidas
ettevõtja teostab oma ideid.

•

ja

koostööoskust
arutlemist,

su

klassikaaslaste

eesmärgiks

on

intervjueerida kohalikku ettevõtjat ja kirjutada
vastuste põhjal.

Ettevõtja on teie visiidiks ette valmistunud. Nüüd on
teil aeg valmistuda.

Ülesanne 1: Kes on ettevõtja?
Ettevõtlus

tähendab

erinevate

probleemide

Siin ei ole mõeldud vaid inimesi, kes on alustanud

lahendamist ning inimeste ja ühiskonna vajadustele

oma ettevõttega, vaid ka inimesi, kes võtavad

tuginevate ideede teostamist.

vastutust ja viivad ideid ellu.

On olemas mitmeid võimalusi ettevõtja olemuse
selgitamiseks. Meie oleme ettevõtjat defineerinud

Sinu ülesanne on nüüd mõelda küsimuse peale:

nii:
“Ettevõtlik inimene

näeb võimalusi ja kasutab

neid.”
Ettevõtjad suudavad hästi:
• näha vajadust ja leida lahendust
• mõelda loominguliselt ja uudselt
• ennast ja oma ideid esitleda
• endasse uskuda.

Kes on ettevõtja?
Too näiteid maailmast, Eestist ja naabruskonnast.

Ülesanne 1:
Harjutus
Täida kastid. Kirjuta ettevõtja nimi, mõtle ja märgi
üles, millised ettevõtlikud omadused neid
ettevõtjaid eristavad. Kirjelda lühidalt, mida need
ettevõtjad on loonud või teinud.

NÄITED ETTEVÕTJATEST

maailmast:

Eestist:

kohalikust kogukonnast:

ETTEVÕTLIKUD
OMADUSED

MIDA ETTVÕTJA ON LOONUD
MIDA TEINUD?

Ülesanne 2: Kohtumine ettevõtjaga
Mitte kõik energilised ja hakkajad inimesed ei hakka
ettevõtjateks. Ettevõtja mõtleb välja või märkab
ideed ja viib need ellu. Seda võib teha näiteks päris
uut toodet luues või muudatusi tehes, parendades
töö- või elukeskkonda.

Ettevõte
Teie kui ettevõtja, kirjeldage palun oma
tavapärast nädalat! Miks alustasite oma
ettevõttega?
Milliste raskustega olete kokku puutunud ning

Õppekäigul kohtute te ettevõtjaga. See on inimene,
kes on alustanud oma äriga teie kohalikus
kogukonnas. Selleks, et kõik päevad läbi ja
aastaringselt toimiks õigesti, on vaja teha palju tööd.

kuidas nendega toime tulnud?
Milliseid võimalusi olete te näinud?
Kas te võiksite kirjeldada ettevõtja ameti kõige
lõbusamat ja paremat külge?

Kujutle selle alustamise protsessi. Kujutle, kuidas
kõik alguse sai. Mõnel juhul on tarvis palgata
töötajaid,

sisestada

tellimusi

ja

tegeleda

raamatupidamisega. See peab olema tõsi, et isegi
julgemad ettevõtjad kahtlevad vahel oma ideedes.

Nõuandeid ettevõtjalt
Millele ma peaksin mõtlema, kui tahaksin tulevikus
teie ettevõttesse tööle kandideerida?
Mida saan teha mina, et ettevõtjaks saada? Kas teil

Sinul ja su klassikaaslastel on võimalus kohtuda

on meile tuleviku jaoks nõuandeid?

ettevõtjaga, kes räägib teile, mida kujutab endast

Minu enda küsimused:

äriettevõttega alustamine ja selle juhtimine.

Küsimuste näited
Selleks, et õppevisiit läheks hästi, on oluline olla
ettevalmistunud. Siin on mõned näited küsimustest,
mida te võite küsida. Kas teil tekib ka mõni muu
küsimus mida küsida? Mis sa arvad, kuidas ettevõtja
neile

vastab?

Üks

võimalus

kohtumiseks

valmistumisel on teha rollimängu. Üks õpilane
intervjueerib

teist.

Ettevalmistuste

tegemise

otsustate koos õpetajaga.

Ettevõtja
Miks hakkasite ärinaiseks/ärimeheks ja ettevõtjaks?
Milline on teie hariduslik taust?
Millised on teie tugevused?
Kelleks te tahtsite saada kui olite meie vanune?
Kuidas teile teie praegune töö meeldib?
Millega te tegelete 20 aasta pärast?

Märkmed: Ettevõtja
Kuidas teist ettevõtja sai? /Mis innustas teid ettevõtjaks hakkama?

Milline on teie hariduslik taust?

Kelleks te tahtsite saada kui olite meie vanune?

Millised on teie tugevused?

Kuidas teile meeldib teie töö?

Millega te tegelete 20 aasta pärast?
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Märkmed: Ettevõte
Teie kui ettevõtja, kirjeldage palun oma tavapärast nädalat!

Miks avasite oma ettevõtte just selles piirkonnas?

Milliste raskustega olete kokku puutunud ning kuidas nendega toime tulnud?

Milliseid võimalusi olete näinud?

Kas te võiksite kirjeldada ettevõtja ameti kõige lõbusamat ja parem külge?

Minu enda küsimused:
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Märkmed: Nõuandeid ettevõtjalt
Millele ma peaksin mõtlema, kui tahaksin tulevikus teie ettevõttesse tööle
kandideerida?

Mida saan mina teha, et ettevõtjaks saada?

Kas teil on meile tuleviku jaoks nõuandeid?

Minu enda küsimused:

9

KOHTUMINE ETTEVÕTJAGA

Ülesanne 3: Pärast külastust
Töö analüüsimine

Õppevisiit ja ettevõtja

Nüüd on sinul ja su klassikaaslastel aeg esitleda oma

Kirjelda lühidalt ettevõtet, mida külastasite, keda

mõtteid ja ettevõtja kohta kogutud informatsiooni.

kohtasite ja kuidas visiit läks.

Seda võib teha erineval viisil. Võite individuaalselt

Intervjuu ettevõtjaga

kirjutada aruande või teha suulise ettekande.
Ükskõik, kuidas otsustate seda esitleda, pidage
meeles, et ettekande edukus oleneb suuresti sellest,
kuidas sa oma külastusel kogutud infot esitled.
Esitluse võib olla jaotatud kolmeks osaks. Kirjuta see
oma märkmete ja hea mälu abil.

Selles

osas

esitage,

milliseid

vastuseid

oma

küsimustele ettevõtjalt saite.

Mida ma õppisin
Siin saad sa jagada, mida sa õppisid selle õppevisiidi
jooksul.
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Ülesanne: Esitlus ettevõtte külastuse kohta
Üsna varsti on käes aeg, mil tuleb enda tööd

Ettevõtlus on paljuski võimaluste nägemine ja millegi

esitleda. Kui oled teinud kirjaliku aruande, siis esita

uue

see õpetajale, kuid ära unusta teistele oma tööst

loomingulist ja uut ka oma koolitöös. See ei pea olema

rääkida. Mõtle välja loominguline viis, kuidas

midagi suurt. See võib olla esitluse tegemine ilma

esitleda oma tööd omavanematele, õpetajatele ja

paberilt maha lugemata või kirjuta põhjalikult seda,

kaasõpilastele.

mida sa ise mõtled, mis oli sinu jaoks uut ja huvitavat.

loomine.

Sa

võid

proovida

luua

midagi

Ettevõtlus on paljuski visiooni küsimus.
Kui teed suulise ettekande siis harjuta kindlasti
enne klassile esitluse tegemist. Harjutamine

Ära unusta kasutada oma märkmeid ja mõtle, kuidas

teeb meistriks!

oma tööd esitleda nii, et see oleks kuulajale/lugejale
võimalikult huvitav.

