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Ettevõtlusõppe 20. aastapäeval tunnustati parimaid ettevõtlusõpetajaid ja kaasaaitajaid
11.05.2012

Pildil: Aasta Ettevõtlusõpetaja 2012 Anglea Leppik Haapsalu Gümnaasiumist

Täna tähistas Junior Achievement Eesti ettevõtlusõppe 20. aastapäeva piduliku seminariga „Ettevõtlik Eesti –
edukas Eesti“. Seminaril rõhutas Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves ettevõtluse ja ettevõtlikkuse
tähtsust, toonitades, et suured ja edukad firmad tulevad sealt, kus teadmistega käib koos ettevõtlik vaim.
„Meie unistus on, et ettevõtlusõpe oleks loomulik osa kooliprogrammis, nagu seda on näiteks matemaatika ja
füüsika. Usume, et ettevõtjaks ei sünnita, vaid ettevõtjaks õpitakse,“ ütles seminari avakõnes Junior Achievement
Eesti (JA) nõukogu esimees ja Tallinna lennujaama juht Rein Loik.
Seminaril andis president üle auhinnad JA säravatele ja innustavatele õpetajatele ning kaasaaitajatele. Välja anti JA
sõbra, kaks JA aastate õpetaja ning Aasta ettevõtlusõpetaja tiitel.
JA sõbra tiitli sai Ülle Tiido, kes on vabatahtlikuna aidanud kaasa Junior Achievement Eesti tegevusele 20 aastat,
kes on aastate jooksul teinud JA heaks kõike, alates laudade tõstmisest kuni kõrgeimat ajupingutust nõudvate
ülesanneteni, on lugematuil kordadel viinud läbi majandusmänge, koostanud ja retsenseerinud õppematerjale,
mõelnud välja olümpiaadiküsimusi, olnud olümpiaadikomisjoni liige ja teinud seda kõike entusiasmi ja rõõmuga ning
enamasti vaid tänusõnade eest.
JA aastate õpetaja tiitli pälvis Niina Sidorenko, kes on õpetanud Tallinna Õismäe Vene Lütseumis JA
programmide järgi juba 20 aastat, on käivitanud koolis ettevõtlusõppe algklassides, on Eesti majandus-õpetajate
koolitaja ja JA majandusõpikute ning muude õppematerjalide tõlkija ja autor, juhendab igal aastal usinalt
õpilasfirmasid, kasutab tunnis ettevõtlusmaailma kogemust, on hinnatud kolleeg ja armastatud õpetaja oma
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pühendumise, laia teadmistepagasi, õiglustunde ja põhimõttekindluse tõttu.
JA aastate Õpetaja on ka Sirje Kasendi, kes on õpetanud Tarvastu Gümnaasiumis JA programmide järgi 1993.
aastast alates, on käivitanud koolis reaal- ja majandusõppe suuna, juhendab usinalt õpilasfirmasid, korraldab
ettevõtlusalaseid maakondlikke suurüritusi, peab tähtsaks õppimist tegevuse kaudu ja tehtu analüüsimist, innustab ja
inspireerib, on väsimatu enesetäiendaja ning teadmiste jagaja.
Aasta ettevõtlusõpetaja 2012 on Haapsalu Gümnaasiumi õpetaja Angela Leppik. 15 finalisti hulgast tõi talle
esikoha tema kindel ja eesmärgistatud tegevus õpilasfirmade juhendamisel ning ettevõtjate kaasamine noorte
arendamisse. Angela Leppiku juhendatud õpilasfirmad on aastaid olnud Eesti õpilasfirmade võistluste finalistide
hulgas. Aasta Ettevõtlusõpetajale pani auhinna välja Swedbank.
Junior Achivement Eesti alustas ettevõtlusõppega Eesti koolides 20 aastat tagasi. Tänavu tegutseb 70s põhikoolis,
gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses ligi 160 õpilasfirmat. Läbi aegade on Eestis loodud 1700 õpilasfirmat.
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