
Spinneri ettevõtlusõppe programmi valikainete moodulid: 
 
Sissejuhatus 
 
Spinner Programm on mitteformaalne ettevõtlusõppe programm, fookusega 
tehnoloogiasektoril ja rakendab aktiivõppe metoodikat. 
 
Õppetöö toimub koolide üleselt, toetab ettevõtliku kogukonna teket, põhineb 
koolidevahelisel koostööl ja on suunatud startup-ettevõtluses möödapääsmatute oskuste 
arendamisele. Lisaks on see väärtusprogramm, mis  innustab programmis osalevaid noori 
jagama oma kogemust ning panustama läbi oma eeskuju regiooni eakaaslaste 
ettevõtlusjulguse kasvatamisesse.  
 
Moodulite õpipädevused toetavad suurt integratsiooni erinevate ainete vahel ja aitavad 
luua seoseid startup-ettevõtluse, võõrkeelte, STEAM-ainete vahel laiemalt, disainmõtlemise, 
projektijuhtimise, programmeerimise, enese- ja tiimijuhtimise oskuste jpm. 
 
Erilist tähelepanu soovime pöörata sellele, et programmiga liituksid teiste hulgas ka 
tüdrukud ja need õppurid, kellel puudub varasem ettekujutus või enesekindlus ettevõtlusest 
ja tehnoloogiavaldkonna võimalustest ning perspektiivikusest tööturul. 
 
Spinner Programmi kaudsem eesmärk on aidata noortel mõista oma karjäärivalikute 
võimalusi, saada vahetu praktiline kogemus startup-maailmast, isiklikud kontaktid 
valdkonna professionaalidega, näha parimaid eeskujusid ja tutvuda  selliste ettevõtetega. 
Eestis on juba täna  üks tugevaim startup-kogukondi maailmas ja see on atraktiivne ja 
kiiresti arenev ettevõtlusvaldkond ka siin Eestis, paraku veel mitte aga Ida-Virumaal. Oma 
palgatasemelt ületab see aga juba täna enamuse teisi.  
 
Tervikprogrammi maht on võrdlemisi suur võrreldes tavalise kooliprogrammiga  - ca 140-
150 tundi, ja selle peamine erinevus ainekesksest formaalsest õppest seisneb tema 
ülesehitusel, see on kogemuspõhine, üdini praktiline ja eeldab õppurilt aktiivset osalust nö 
päris asjades. Lähtume teadusuuringutest, mis kinnitavad muutuse ja mõju teket alles alates 
100-tunnisest õppest., kuid kasulik ja silmaringi laiendav on see kahtlemata ka lühemate 
õpimoodulitena. Alljärgnevalt on kirjeldatud 4 erinevat moodulit, mis on osaliselt iseseisvad 
ja osaliselt kombineeritavad – lähtuvalt kooli võimalustest ja vajadustest. 
 
Spinner Programmi vedajatena  soovime me regiooni noortele anda suurima valikuvabaduse 
ja võimaluse võtta ise  ka vastutus. Programmi tegevusi aitavad läbi viia ettevõtlusmaailmas 
tuntud praktikud, programmi ennast  on aidanud välja töötada Eesti tipp-ettevõtted koos 
oma asutajate ja spetsialistidega.  
 
Spinner Programmi Startup-ettevõtlus I: 
 
Aine eesmärk on omandada äriideede ideestamise töövõtted ja prototüüpida esmane 
ärimudel ning testida  ja kaitsta seda häketoni (arenduslaager) käigus. 
Õppe maht 35 tundi. 
Aine on läbitud 100% osaluse korral. 



Aineprogrammi ülesehitus: 
- Äriideede ideestamise  seminar ja praktikum – 5 tundi 
- Prototüüpimise seminar ja praktikum – 5 tundi 
- Häketon – 25 tundi 

 
Õppetöö ülesehitus: 
Ideestamise ja prototüüpimise seminarid toimuvad kumbki kas 1 või  2 korda s.t. kokku siis 2 
või 4 päeval, häketon on tavapäraselt pikk nädalavahetus ja toimub nn 1 korraga. 
Õppetöö on eeldatavalt ingliskeelne. 
 
Spinner Programmi Startup-ettevõtus II:  
 
Aine eesmärk on mõista disainmõtlemise kui kontseptsiooni olemust ja õppida selle 
tööriistu rakendama äriideede väljatöötamisel ja -probleemide lahendamisel.   
 
Õppe maht 35 tundi. 
Aine on läbitud 100% osaluse korral. 
Aineprogrammi ülesehitus: 
Disainmõtlemise tööriistade tundmaõppimine ja praktiline rakendamine – 10 tundi 
Häketon – 25 tundi 
 
Õppetöö ülesehitus: 
Disainitööriistade rakendamise seminarid toimuvad kas 2 või 3 korral 
Häketon  ehk pikk arendusnädalavahetus toimub 1 korraga. 
Õppetöö on eeldatavalt ingliskeelne. 
 
Ps. Disainmõtlemine kui kontseptsioon ei hõlma endas kunstilisi lahendusi (näiteks logo või 
kodulehe kujundust), vaid probleemilahendamise praktilisi oskusi ja seda, kuidas seada 
klient  ja tema vajadused kogu protsessi  (teenuse-toote) keskmesse. 
 
Spinner Programmi Startup-ettevõtlus – III* 
 
Aine eesmärk on pakkuda noortele ettevõtlushuvilistele reaalne praktiline töökogemus 
startup-ettevõtetes kohapeal koos vastavate ettevõtlus- ja üldpädevuste arendamisega. 
 
Õppe maht  -  60  tundi. 
Aine on läbitud 100% osaluse korral. Eeldusaineteks on Spinner Programmi moodulite I ja II 
läbimine. Programmi kandideerimine toimub täiendavalt läbi konkursi ja on 
motivatsioonipõhine. 
 
Ettevõtluslaager toimub eeldatavalt kevadisel koolivaheajal. 
 
Aineprogrammi ülesehitus pühapäev – reede: 
 
Motivatsioonipõhine kandideerimine 
P –  saabumine Tallinnasse, majutus, tiimidega tutvumine ja meeskonnatöö koolitus; 



E – tööpraktika ettevõttes; peale tööpäeva  lõppu startupi üritus, kohtumine  mõne 
ettevõtjaga; 
T – tööpraktika ettevõttes; peale tööpäeva lõppu praktiline seminar, töötuba, kohtumine 
mõne ettevõtjaga või ettevõtte külastus; 
K – tööpraktika ettevõttes, praktiline ja hariv ühistegevus, mis toetab startup-kultuuri ja –
kogukonna teket; 
N- - tööpraktika ettevõttes – peale tööpäeva lõppu kohtumine ettevõtetega, oma äriideede 
tutvustamine ja mentoritelt tagasiside saamine 
R – tööpraktika ettevõttes, kokkuvõte nädalast ja kojusõit 
 
Praktikanädalale järgneb nö kaugtöönädal, kus tiimid lõpetavad vajadusel ettevõttes 
alustatud arendusi ja annavad need virtuaalselt üle kas klientidele või ettevõttele. 
 
Praktikanädalal osalejad jagavad kõik oma kogemusi Ida-Virumaal toimuvatel  kogukonna 
üritustel  ja koolides, et innustada oma eakaaslasi  alustama ettevõtlusega. 
 
Ps. Selle programmi eripäraks on see, et noored töötavad Eesti tipp-ettevõtetes 
meeskonnana, on selle ettevõtte osa, saavad vahetu kogemuse spetsiifilisest tehnoloogia 
valdkonnast,  ettekujutuse sellest, kuidas sellised ettevõtted töötavad-toimivad ja õpivad 
tundma valdkonna tipp-tegijaid ja nende praktikaid. Lisaks on sellise koostöö käigus võimalik 
küsida mentornõu oma projektide arendamiseks ja laiendada oma kontaktide võrgustikku. 
Eesmärk on suunata noored selle kogemuse läbi arendama just kohalikku 
ettevõtluskeskkonda ja innustama oma eakaaslasi Ida-Virumaal. 
 
Spinneri  Keelejulguse programm* 
 
Aine eesmärk on tutvustada kaasaegses ettevõtluses  laiemalt, sh startup-ettevõtetes 
rakendatavat 3 olulist teemat – 
Mis asi on disainmõtlemine ja kuidas seda rakendatakse? 
Mis asi on vastutustundlik ettevõtlus ja kuidas see toetab ettevõtete äritulemusi? 
Mis asi on inimvara arendamine ettevõtetes ja hea töökultuur ning miks ja kuidas see 
ettevõtete konkurentsivõimet mõjutab? 
 
Tegemist on integreeritud praktilise õppeainega, kus ühendatud on ettevõtluses olulised 
sisuteemad koos praktiliste töötubadega  ja eesti keele praktika. 
 
Õppe maht 35 tundi. 
Aine on läbitud 100% osaluse korral 
Aineprogrammi ülesehitus: 

- Seminar – 4 tundi – kaardistatakse osalejate teadmised, tutvustatakse põhjalikumalt 
teemasid ja harjutustund  sõnavara täiendamiseks; 

- Seminar – 4 tundi -  osalejate grupitööd ja praktiline seminar koos sõnavara 
harjutamisega; 

- 3-päevane ettevõtete külastus Tallinnas koos praktiliste seminaride ja keelepraktika 
harjutustundidega. – 19 tundi. Külastatakse ettevõtteid, kes on Eestis 
vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete eestkõnelejad ja praktikasse rakendajad,  



kes tutvustavad oma kogemusi, kaalutlusi, mõju äritulemustele ning  kohtumiste 
käigus viiakse läbi praktilised grupitööd koos eesti keele harjutustundidega. 

- Seminar – 4 tundi – avaliku esinemise koolitus ja keelepraktika harjutustund 
(suunatud  eestikeelse kogemusloo koostamise ning selle videosse rääkimise 
õppimisele) 

- Seminar – 4 tundi – videointervjuude salvestamine ja oma kogemuslugude jagamine 
ning  mõtestamine grupitööna. 
 

Seminarid toimuvad Ida-Virumaal,  praktiline ettevõtluslaager Tallinnas. 
 

*Märgitud ained vajavad rahastusalast koostööd kooli või omavalitsusega või ühiselt 
projektirahastuse taotlemist, milleks on olemas head eeldused. Mõlema puhul on 
oluline, et õpilastel ei tekiks majanduslikke barjääre programmiga ühinemiseks ja 
neile ei tooks see kaasa täiendavaid kulutusi.  
 
Ootused koolile – sobivate valikainete moodulite kirjeldamine õppekava ametliku 
osana ja vastava kinnituskirja koostamine Heade Otsuste SA-le.  
Omalt poolt pakume igakülgset koostööd, abi ja paindlikkust, et ennetada 
kõikvõimalikke tõrkeid  ja leida parimad ühised lahendused! 
 
 
 
Lugupidamisega, 
 
 
 
Eveyn Sepp      Jana Pavlenkova 
Programmi kaasasutaja    Programmi kaasasutaja 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Kontaktinfo: 
sepp.evelyn@gmail.com 
+372 5106205 
Spinner Programm FBs https://www.facebook.com/spinnerprogramm/  
Spinner Programmi kodulehekülg: https://spinnerprogramm.ee 
Spinner Programm Instagramis: spinner_programm 
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