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Practice/Case Study  

e2 “ESTUDIANTE X EMPRENDEDOR” (CANTABRIA)  

 

Programm "e2: Estudiante x Emprendedor" (Õpilane x Ettevõtja) pakub kutseõppuritele 

esmaseid,  otse allikast kogemusi ettevõtlusest. e2 on CISE (Santander Ettevõtluse 

Rahvusvaheline Keskus) vaimusünnitus. CISE on Kantaabria Ülikooli Keskus ettevõtluse 

edendamiseks ja start-up loomiseks. Keskuse tegevus on rahastatud Santander panga poolt ja ja 

Kantaabria piirkondliku valitsuse poolt. CISE koolitusprogramme ühendab juhendav metoodika 

ja praktilise kogemuse pakkumine. Eesmärgiks on stimuleerida õpilaste loovust ja innovaatilisust. 

Algselt kavandatud ja ülikooli tasemel rakendatud programm püüab suurendada õpilase 

isiklikke, professionaalseid ja ettevõtluspädevusi. Selle meetodi tohutu potentsiaal  julgustas selle 

loojaid kohandama seda ka kutseõppeasutustele. Programmi rahastab Cantabaria valitsuse 

kutseharidusüksus. 5 kuu jooksul oodatakse interdistsiplinaarse üliõpilaste meeskondadelt, et nad 

looksid, planeeriksid ja kavandavad kohalike ettevõtjate ja ekspertide juhendamisel oma 

innovaatilised äriideed.  E2 = I2 (interdistsiplinaarsus x sidusrühmade koostöö) oluline on hoolikalt 

struktureeritud kombinatsioon interdistsiplinaarsusest ja koostööst peamiste sidusrühmadega.  

Protsess algab õpilaste tiimide juhtide värbamisega CISE poolt. Pärast seda saavad üliõpilased 

koos kutseõpetajate ja ärinõuandjatega (ettevõtjad) 20-tunnise koolituse, mis sisaldab erinevaid 

teemasid seoses ettevõtluse ja meeskonna juhtimisega ja mis on läbiviidud tuntud ekspertide 

poolt. Õpilaste tiimide juhtidelt oodatakse, et nad sulanduksid ja koondaksid oma tiimi selle 20-

tunnise koolituse käigus. Järgneb kohtumine neile määratud ettevõtte mentoriga, et nad saaksid 

üksteisega tuttavaks. See on hea võimalus arutada ootuste üle ja luua teostatav tööplaan, mis 

tagaks mõlema osapoole tasakaalu, kättesaadavuse ja pühendumuse. Kohtumine ärimentoriga 

ja koolitus „äri planeerimine reis“ koosneb 5 etapist:  

1) meeskonna loomine ja ühendamine,  

2) projektiidee defineerimine 

3) järelkontroll sessiooni 

 4) arendamine  

5) projekti presentatsioon.  

Paralleelselt CISE pakub erikoolitust töötubade näol ideede genereerimise, meeskonnatöö ja 

rahastamise teemadel kõikidele võistkondadele. Projekti lõpus, peale 5 kuu möödumist 

vaatavad tulemused üle karm žürii, kuhu kuuluvad ettevõtjad, meediatöötajad, e2 vilistlased ja 

valitsuse esindajad. Valitakse kolm võistkonda, kes saavad stipendiumi osaleda ettevõtluse 

spetsialisti koolitusel Cantabria Ülikoolis. 2015-2016 aastal osaleb kaheksa kutsekoolide, 

programm on kestnud alates 2013. aastast ja on hea kasvulava ideedele ja avastamaks õpilaste 

seast talente ning mis on kindlasti on suurendanud pidevat suhtlemine kohalike ettevõtjate ja 

ekspertide vahel. 
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