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Väljakutse: kutsekoolide võitlus vanamoodsate arusaamade vastu 
Kutseharidus kogu Euroopas võib uhkustada suure mitmekesisusega. Kuid paljud kutsekoolid ei suuda täita oma põhilist rolli - tagada sujuv 
üleminek noortele töömaailma sisenemisel. Samal ajal kui start-up'ide eelinkubatsioonid on loomupärased teenused kõrghariduses, on 
sarnased initsiatiivid kutsehariduses vähesed.  Hoolimata asjaolust, et see oleks täiesti loogiline osa kutseharidusest, kuna võrgustik ja tihe 
koostöö kohalike tööandjatega on juba olemas. 
Ühised tegevused kohalike ettevõtetega ja koostöö praktikasüsteemi ja muude tegevuste raames, aitavad selgitada kutsehariduse tõusvat 
populaarsust.
Kutseõppeasutuste eriline positsioon: hariduse ja turu ühendamine
Vajadustele vastavad õppekavad ja tihedad sidemed tööturuga loovad kutsekoolidele ületamatu eelise liikumaks edasi ambitsioonika plaaniga 
tuua haridus ettevõtlusele lähemale.
Ettevõtluse teemad on juba välja töötatud ja sisse lülitatud riiklikesse õppekavadesse, samuti õpilasfirmad ja äriideede konkursid.
Huvitaval kombel on see, juba positiivne pilt, viimastel aastatel kannatada saanud tänu tõusvale murele ettevõtluse õppe osas. 
Hoolimata oma vähesest populaarsusest, paistavad start-up inkubatsiooni moodulite integreerimine kutsekoolides silma oma tulemustega 
ettevõtluse alustamisel ja kutsekooliõpilaste poolt alustatud ettevõtete ellujäämisel.  Juba see asjaolu on seda väärt, et lähemalt vaadata ellu 
viidud start-up'ide eelinkubatsiooni teenuseid, et välja selgitada olulised elemendid nende rakendamise suurendamiseks.

Tutvustus

IncuVET projektist 
IncuVET on 2-aastane projekt, kaasrahastatud Euroopa Liidu 
Erasmus+ programmist ja ellu viidud rahvusvahelise ekspertide grupi 
poolt, kuhu kuuluvad 8 riigi spetsialistid Hispaaniast, Belgiast, Soomest, 
Eestist ja Kreekast. 
Üldine visioon, mis on IncuVET projekti aluseks kõlab nii: 
„Ettevõtlushariduse ja Start-up toetuste parem mõistmine ja 
teadvustamine kutsekoolides“. Sellest tulenevalt kaardistab IncuVET 
projekt kutsekooli baasil ideaalse ettevõtluse toetamise süsteemi 
põhielemendid. Jagades omavahel ja teistega hetkel toimivaid ja 
parimaid praktikaid. Eesmärgiks on luua infobaas kogutud 
materjalidega ja parimate praktikate kirjeldustega ning luua koht 
debattideks  ja diskussioonideks. 
Selleks, et anda võimalus kutsekoolidele projektikäigus kasutada 
antud materjale õppimisprotsessis. 
IncuVET kavatseb toetada ja edendada kutsekoolide, kui kohalike/ 
piirkondlike keskuste rolli ettevõtluse toetajana ja start-up nõu ja toe 
pakkujana. 
Kutsekoolid on positsioonil, kus nad saavad mõjutada mitme 
osapoolega seotud protsesse nagu kohalike omavalitsuste, ettevõtjate, 
alustavate ettevõtjate, õpetajate ning õpilaste omavahelist koostööd ja 
üksteiselt õppimist.  Need sidusrühmad peavad koostöös kujundama 
ettevõtlushariduse rolli ja mahu õppekavades. See annab väärtuslikke 
väljundi nii koolidele, õpilastele, kui ka ühiskonnale tervikuna. 

Õpitoad
et reklaamida parimaid praktikaid Euroopas
Peamine tööriist IncuVET projektis on neli (4) temaatilist 
töötuba/õppereisi, mis toimuvad neljas erinevas projektiga seotud 
organisatsioonis ning mille käigus jagatakse parimaid praktikaid 
ettevõtluse haridusest Euroopas. Need töötoad aitavad kaasa 
teadmiste ja oskuste jagamisele ning seeläbi soodustavad koostööd 
ja sünergia tekkimist Euroopa tasandil.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon 
ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.
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SELLES UUDISKIRJAS
TUTVUTUS  MIS ON INCUVET?  TÖÖTUBA: | |

PARIMATE PRAKTIKATE JAGAMINE EUROOPAS  |
TÖÖTUBA 1: VISIOONI LOOMINE: 

KUTSEKOOLID KUI ETTEVÕTLUSE INKUBAATORID  |
MIDA ME MÕTLEME INNOOMNIAST… 

INCUVET PROJEKTI PARTNERED JAGAVAD OMA 
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JÄRGMINE TÖÖTUBA 20-21. OKTOOBER 
IN BILBAO, HISPAANIA  OLE KAASATUD!|
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InnoOmnia on innovatsiooni arendamise üksus Omnia koolis. Omnia kool on üks suurimaid hariduse pakkujaid ja regionaalseid 
arenduskeskuseid, mille keskmeks on ettevõtluse populariseerimine. InnoOmnia  oli suurepäraseks suuniseks meile meie algavas projektis. 
Partnerid tutvusid huvitava ülekoolilise lähenemisega ettevõtlusõppele kutsekoolis. 

InnoOmnia loodi 2011. aastal ja see hõlmab 200 uut/tuleviku ettevõtjat, 1000 õpetajat ja koolitatud koolijuhti, 700 Omnia töötajat, kes on 
võtnud uue õpetamisviisi omaks ning vähemalt 3000 külastajat.  See on paljusid sidusrühmi juhtiv protsess, kus akadeemikud ja õpilased 
tulevad kokku koos kohalike võimude, tööandjate ja alustavate ettevõtjatega, et koostada õppekavades ettevõtluse moodul. Lisaks õpitakse 
üksteiselt ja püütakse lahendada väljakutseid, mis  puudutavad erinevaid aspekte seoses ettevõtlusega ja ettevõtlus haridusega. 

Tuues kokku ettevõtjad, õpilased ja 
õpetajad igal haridustasemel, murrab 
InnoOmnia barjääre ning see on 
k u j u n e n u d  t u g e v a k s 
innovatsioonikeskuseks, mis seob 
endas õppimise ja töö maailma. Me 
vaevalt suudaks välja mõelda veel 
paremat kohtumispaika , meie 
e s imeseks  I ncuVET pro jek t i 
töötoaks, mis kandis nime:“ Visooni 
l o o m i n e : Ku t s e k o o l i d , k u i  
ettevõtluse inkubaatorid“

Mida meie arvame InnoOmniast…IncuVET projekti partnerid jagavad oma kogemust! 

IncuVET projekti partneritele anti 
ülevaade InnoOmnia strateegiast, 
eesmärkidest ja praktikatest. Tutvuti ja 
arutati teadurite, õpilaste ja ettevõtjatega 
tulevikusuundi ning prooviti erinevaid 
teenuseid, mida InnoOmnia pakub oma 
piirkonnas ja mujale. 

Klikka  et näha kohtumise kokkuvõtet/ siia,
Klikka  et tutvuda ajakavaga.siia,

Töötuba 1 Visooni loomine: Kutsekoolid, kui  ettevõtluse inkubaatorid
7/8 Mai 2015 @ Espoo, Soome

Valnalón (projekti juht)
Ivan Diego
„Tugev innovatsioonikeskus, mis seob endas 
õppimise ja töö maailma“

Kõndides Inno Omnias ringi võin ma öelda, 
et  entusiasm, inspiratsioon, innovaatilisus ja 
pühendumus on sõnad, mis iseloomustavad 
siinseid õpilasi ja töötajaid, kes on valmis 
ohverdama oma personaalset aega 
keskusele, et töötada käimasolevate 
projektidega. InnoOmnia  annab 
ettevõtlusõpet väga unikaalsel viisil: edendada ettevõtlikku mõtlemist, 
ilmtingimata pole eesmärgiks alustada ettevõtlusega, vaid arendada 
initsiatiivi, kohusetunnet ja pakkuda  professionaalset arengut. 
Sellega seoses tutvumine tööeluga ja meetodite on igapäevane osa 
õppest. See sisaldab endas erinevates vormides suhtlemist ettevõtjatega, 
kes arendavad oma firmasid õpilaste keskel või koos nendega. Mulle on 
ilmne, et InnoOmniat peaks tutvustama kõigile kutsekoolidele, kui väga 
head praktikat ja töötavat näidet, mida järgida ja millest innustust saada, et 
harida, juhendada ja luua uus ettevõtjate generatsioon!

Knowl Social Entreprise 
Sofia Ioannou
„Näide, mida järgida ja millest 
ammutada inspiratsiooni“
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InnoOmnia igal nurgal kohtad sa 
õpilasi, kelle pühendumus, loovus ja 
töökus on muljetavaldav. Aafrika 
ruumist, kuni disaininurgani ning 
InnoOmnia restoranini on tunda 
kutseõppe parimaid praktikaid. 
I n n o O m n i a  o n  k u j u n d a n u d 
interaktiivse õppimisekeskkonna ja 
l i s ak s  pood , m i s  on  tõe l i ne 
ettevõtluse keskus, juhitud õpilaste 
poolt ning  jagamas käed-külge 
praktilisi teadmisi ja kogemusi. See 
on unikaalne võimalus tuues kokku 
erinevad aspektid ja võimalused 
praktika läbivi imiseks. See on 
inspireeriv koht, kus õpilased saavad 
aimu oma tulevikust ning saavad 
alustada oma ettevõtetega.

Militos Consulting S.A.
Christina Frentzou 
„InnoOmnia: tõeline ettevõtluskeskus, mis juhitud õpilaste poolt“ 

Meie arvates peitub InnoOmnia lähenemise tugevus , kolmes aspektis: 
1. InnoOmnial on väga selge ja tugev visioon ettevõtlusõppe osas.
2. InnoOmnia aktiivselt julgustab ettevõtluse ökosüsteemi arengut oma organisatsioonis ja õppijate seas. Meie arvates organisatsioon: 

omab tugevaid kontakte kohalikke võimude ja haridus reformide läbiviijatega. 
toob kokku ettevõtjad ja õpilased: nad töötavad, õpivad ja suhtlevad Omnia aladel. 
pakub väga paindlikku kutseõpet, tuues kokku ettevõtluse ja praktikandi. 

3. InnoOmnia lähtub tugevalt EE lähenemisviise, nagu töökohapõhine õpe, sotsiaalse meedia kasutamine… ja see tundub neile toovat edu, kuna 
väljalangevus on samuti vähenenud. 
Kõige suurem väljakutse InnoOmnia jaoks ja kindlasti ka teiste jaoks on küsimus, kuidas viia sõnum nendeni, keda see puudutab (õpetajad, koolitajad), 
et vajalik on järgida EE lähenemisviise. 

SYNTRA Flanders
Ben Bruyndonckx | Sabien Lasure
„InnoOmnia: tugev seeme, et panna ettevõtluskeskus kasvama“

InnoOmnia keskendub projekti põhisele 
õppimisele, õppijate ettevõtlikkuse mudelile 
ja ettevõtlikkuse õpetamise meetoditele.  
Üheks meetodiks on mänguline ärimäng nt 
www.tyonhakupeli.fi  : Samal ajal kui 
mängid, sa õpid. Õppimine tegevuse käigus, 
arendades ja uurides.
Teine  õpetamismeetod  puudutab 
ärijuhtimise õppekaval õppeprotsessi 
korraldamist nii, kus kolm  päeva saavad 
õpilased teoreetilisi-  ja kaks  päeva praktilisi 
õppetunde.
Kolmandaks - InnoOmnias on käsitööpood, 
kus õpilased saavad harjutada oma 
teoreetilisi teadmisi.

Peale selle, et InnoOmnia pakub koolitusi, nad rendivad välja kontoriruume 
ja töökohti nt juuksuritele, kosmeetikutele jne ,. InnoOmniat iseloomustab 
sihipärane tegevus ja aktiivselt tegutsev  kogukond, keda ühendab kirg 
innovatsiooni  ning ettevõtlust arendada. Eesmärk on tagada tööhõive ja 
edukas karjäär töömaailmas Omnia õpilastele.
Mulle meeldis, et InnoOmnia eesmärk on suurendada innovatsiooni alates 
rohujuure tasandilt ja soov tagada kutsehariduses ettevõtlusõppe kõrge 
kvaliteet,  näiteks kunsti ja käsitöö ettevõtjate toetamine turunduses ja 
müügitöös ning õppijate töökohapõhise õppeprogrammid. Nad katsetavad 
uusi kutsepedagoogika ja ettevõtluse õpetamise meetodid.

Vocational Center of Pärnu County
Sirje Pauskar

„Aktiivselt tegutsev inimeste grupp, keda ühendab 
kirg innovatsiooni ja ettevõtlust arendada „

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
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ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.
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Esimesest sammust 
võisid märgata, et 
Omnia on väga elav 
o r g a n i s a t s i o o n .  
L o o v u s  j a 
innovatsioon tundub 
h õ l j u v a t  õ h u s . 
Tunned, et tegemist 
on väga mugava ja 
d ü n a a m i l i s e 

töökeskkonnaga. Omnia tundub igakülgselt toetama 
ettevõtlikku vaimu ja julgustab seda läbi erinevate koolituste, 
töökohapõhise õppe ja projektide. Omnia peab oluliseks 
õppijate ja ettevõtjate omavahelist koostööd. Kuna ettevõtjad 
paljud töötavad kooli aladel saavad õppijad olla nende lähedal ja 
jagada nendega kogemusi reaalsest äri ja ettevõtlusmaailmast. 

Tknika 
Inge Gorostiaga | Bitor Arias 
„Loovus ja inspiratsioon tundub hõljuvat õhus“

Esimene kohtumine Espoos, Soomes 
Paralleelselt Omnias toimunud töörühmade, töötubadega leidis 
aset IncuVET projekti esimene koosolek Espoos (Soomes). 
Kohtumise võõrustajaks oli Omnia, kes avas meie projekti 
kohtumiste jada.  Diskussioones keskenduti tegevuste 
planeerimisele, järgmiste kohtumiste sisule ja projekti levitamise 
plaanile. Lisaks arutati parimaid võimalusi projekti nähtavaks 
tegemiseks ja informatsiooni keskuse loomiseks, et toetada ja 
teadvustada kutsekoolide rolli ettevõtlushariduse ja start-up 
ettevõtete toetajana.  

Järgmine töötuba 
20.-21.oktoober 2015, Bilbaos
Teine töötuba „Tagasi põhitõdede juurde: Starditoetus kutsehariduses“. Teine töötuba keskendub eel-inkubatsiooni ja 
start-up toetamisele kutsehariduses Euroopas ja mujal.  Partnerid jagavad ja diskuteerivad erinevate ettevõtlust toetavate toodete 
ja teenuste üle. Lisaks tutvustab võõrustaja Hispaaniast (Valnalon ja TKNIKA) start-up inkubaatoreid kohalikes kutsekoolides.   

Jääge kuuldele!

Ole kaasatud!
Meie informatsioonikeskus asub lehel:  IncuVET ootab partnerite panuseid ning on avatud sünergiale ja www.incuvet.eu
koostööle, kui soovite anda oma sisendi kutsehariduse ettevõtluse hariduse arendamisel. Oodatud on õpetajate, õpilaste, 
ettevõtjate, koolitajate ja teiste potentsiaalsete koostööpartnerite head praktikad ja artiklid seoses ettevõtlus hariduse, 
kutsekoolide ja töökohapõhise õppe osas. Külasta kodulehte ja saa teada, kuidas saad meiega oma mõtteid jagada! 
Kontakteeru meiega .info@incuvet.eu

Ootame sinu ettepanekuid ja kogemusi!

www.incuvet.eu
Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
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