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1. Ärimäng
Ärimäng on tõsine mäng, kus simuleeritakse virtuaalse firma
tegevuse juhtimist konkurentsiturul. Mäng tegeleb
konkurentsiga ja meeskonnad juhivad firmat. Mängijad
esindavad turgu ja teevad juhtimisalaseid otsuseid: turundus,
arendustegevus, tarned, logistika, tootmine, finants,
personalitöö ja jaemüük. Mängijate otsuseid analüüsitakse ja
töödeldakse, et näidata üldisi äritrende.
Ärimängud on vahend, mis lubab uuesti luua elulisi
situatsioone, kus mängijad peavad jõudma lõppeesmärgini
rakendades õiget strateegiat ja eriteadmisi kooskõlas
reeglitega.
Ärimäng pakub erakordset ja vapustavat virtuaalset
kogemust, mis motiveerib kasutajat väga, teravdab tema
visuaalset vastuvõtlikkust ja tähelepanu ning treenib mälu.
Ärimäng põhineb õppimine läbi kogemuse teoorial
virtuaalses riskivabas keskkonnas (näit. ei saa mängijad raha
kaotada).
Ärimäng annab õppijatele võimaluse saada tõelist kogemust:
õppimine on vahetum ja lubab kasutajatel saavutada
paremaid tulemusi kui mõistete passiivsel omandamisel
kontakttunnis.
Ärimängus mängib õppija koostöövalmis keskkonnas
juhtivat rolli.
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2. Ärimängu innovatiivsed küljed
Ärimäng on innovatiivne vahend, kuna
 Õppija on õppimisprotsessis juhtival kohal, saab
rakendada oma potentsiaali, treenida rohkem oskusi,
paremini tundma õppida ja valmistuda tööjõuturu
vajaduste ja indikaatoritega.
 Ta
põhineb
metoodikal,
mis
hõlmab
probleemsituatsioonide
lahendamise
metoodikat
elulistes situatsioonides, et leida uusi lahendusi ja samal
ajal arendada operatiivseid, intuitiivseid ja loogilisi
oskusi.
 Ta kasutab IT vahendeid, et luua atraktiivseid ja
isikustatud lähenemisi efektiivses õppeprotsessis.
3. Õpieesmärgid
Tõsised mängud on tähtsad õpivahendid, kuna need
kaasavad kujutlusvõimet ja motivatsiooni. Mängimise
võimaluse andmine inimestele nii individuaalsel kui
kollektiivsel tasandil tagab stiimuli ja väga tugeva
emotsionaalse autasu.
Täpsemalt, ärimäng võimaldab
 Õppida ärijuhtimise võtteid
 Anda parema orientatsiooni strateegilisele lähenemisele
ja aru saada erinevatest ärifunktsioonidest
 Tutvuda riskantsete ja ebakindlate situatsioonidega
 Parandada otsuste tegemise oskust lähtudes nende
ajastusest ja efektiivsusest
 Arendada osalejate „pehmeid väärtusi“ (juhiomadused,
meeskonnatöö jne).
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4. Õpiväljundid
Pedagoogilisest aspektist lähtudes toetab ärimäng
õpiväljundite arengut järgmiselt:
 Pehmed väärtused
- Suhtlemisoskused tähtsates õpisituatsioonides, mis
tõhustavad koostööd. Jagatakse otsuseid, edusamme
ja läbikukkumisi, mis muudab klassi õhustiku
positiivseks, huvitavaks ja kasumlikuks.
- Probleemi lahendamise oskused (põhinevad viiel
etapil): probleemi esinemine, asetus, lahendus, otsuste
tegemine ja ellurakendamine.
- Autonoomsus ja vastutus otsuste tegemisel ja reaalsel
tööjõuturul konkureerimine, mis sest, et virtuaalselt.
 Teadmised järgmistes valdkondades:
- Loogika, matemaatika ja arvutiteadus
- Turundusstrateegia
- Ärijuhtimine
- Finantsjuhtimine (Eestis)
- Ärikorraldus (Eestis)
- Personalijuhtimine (Eestis)
- Majandus (Rumeenia)
 Pädevused, kuna virtuaalne keskkond lubab
- Neid rakendada kui viiakse ellu tegelikke ülesandeid
- Testida nende valdamist ja ülekandmist erinevatesse

kontekstidesse
- Kujundada ja rakendada äriplaani väikeettevõtetele
- Anda tudengitele võimalus rakendada erinevate

majandusõppeainete teoreetilisi kontseptsioone ning
luua nendevahelisi seoseid.

9

5. Õppemetoodika
Ärimäng põhineb metoodikal, mis katab kolme õpisfääri:
teadmised (teadma), oskused (suutma) ja käitumine (
teadma, kuidas olla).

Joonis 1
Ärimängu mudel järgib Kolbi kogemusõppe teooriat (Kolb
Cycle). Tsükkel sisaldab nelja kogemusõppe õpietappi ja
kõik etapid tuleb kindlas järjekorras läbida, et leiaks aset
õnnestunud õpiprotsess.
 Konkreetne kogemus, mis on suunatud täielikule

hõivatusele uutes situatsioonides
 Reflektiivne vaatlus, mis on suunatud kogemuste

analüüsile mitmekülgse vaatluse kaudu

 Abstraktne kontseptsioonide loomine, mis on mõeldud

kontseptsioonide ja teooria ühildamiseks
eksperimenteerimine, mis on suunatud
hüpoteeside testimisele tegevuse kaudu, mis põhjustab
tagajärgi, uusi situatsioone ja probleeme. Siis võib alata
uus tsükkel.

 Aktiivne
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6. Õpetamismetoodika
Ärimängu õpetamine tugineb viiel sammul
 Tutvustav

ettekanne
ärimängu
protseduuridest ja stsenaariumist

olemusest,

 „testturniir“

(tavaliselt
koosneb
kahest
mänguperioodist), mille jooksul saab mängija mänguga
tuttavaks

 Lühike tagasiside, mis kirjeldab turniiri trendi ja annab

kasutajatele kasulikku informatsiooni, et oma strateegiat
ametlikus võistluses parandada
 Ametlik turniir (tavaliselt 6 - 8 mänguperioodi), kus

kahte võistkonda jaotatud osalejad võistlevad üksteisega
samal turul
 Lõplik tagasiside, kus analüüsitakse turutrende, õigeid

valikuid ja vigu. Seoses ärimängu tähtsusega
õpiprotsessis on ka tagasiside kasulik, et mõista ja
hinnata võistluse kestel tehtud otsuseid.
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Joonis 2

Ärimängu metoodika põhineb Elio Damiano poolt välja
toodud neljal didaktikal:
 sümboolne: kontakttunnid
 ikooniline: pildid, joonised ja graafikud
 analoogne: draama, simulatsioon
 aktiivne: kogemusõpe.
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7. Ärimängu kasutamine õpiprotsessis
Ärimängu kasutamine võimaldab
 Ergutada koostööd töökeskkonnas, et jõuda ühise
eesmärgini (võita võistlus)
 Üle saada õppijate kognitiivsetest raskustest ja aidata
neil mõttemaailma laiendada, kuigi see toimub
virtuaalses keskkonnas ja läbi põimitud treeningu
 Kindlustada kohest ja süstemaatilist tagasisidet: viga on
osa õppimisest, mis ei tohi kõrvale viia lõppeesmärgist
 Läbi viia „labori“tegevusi
- Ergutades kasutama probleemlahenduse tehnikaid
- Toetudes tahtlikele tegevustele, mis on suunatud

-

-

-

tõelise ja konkreetse lahendi saavutamisele
protseduuride ja tegevuste kaudu, mida juhib õppija ja
mis on talle oluline
Mis koosnevad hästi ülesehitatud ja motiveerivatest
tegevustest, mis pakuvad avastamisrõõmu erinevas ja
raskes kontekstis
Ergutades koolide ja firmade tihedamaid suhteid
(välja arvatud Prantsusmaa, Holland ja Poola)
Kaasates rohkem õpetajaid, et arendada õppijate
erinevaid õpistiile. Mõnikord on vaja kaasata rohkem
õpetajaid, et selgitada ainevaldkonda erinevatest
aspektidest
Tagades süstemaatilist ärivaadet.
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8. Sihtgrupid
 Õppija peaks omastama ja analüüsima süsteemi poolt

antud andmeid ja vastu võtma kõige õigemaid otsuseid.
Niisiis mängib õppija õpiprotsessis juhtivat rolli: õppija
vastutab otsuste vastuvõtmise eest ja on samas ka
autonoomne, ta õpib läbi tegutsemise ja koopereerub
teistega.
 Õpetaja ei tohiks selgitada õpisisu mehaaniliselt, vaid ta
peaks
õppijat
stimuleerima.
Õpetajast
saab
õpikatalüsaator ja ta provotseerib reaktsioone, kuid ei
sekku otseselt; õpetaja õhutab õppima ja toetab õppijat
õpiprotsessis, et ta saavutaks teadmise ja vajalikud
pädevused, et osata iseseisvalt mängu mängida. Õpetaja
peab olema vahendajaks konfliktides ja aitama õppijatel
leida probleemidele lahendusi ning tuvastama tugevusi
ning nõrkusi.
 Kõik partnerid ja osanikud, kes on testimisfaasi
kaasatud: äriinimesed ja administratsiooni esindajad
(Hollandis ka jaekaubandus, hulgikaubandus ja
tekstiilitööstus); üksikisikud, kes soovivad ümberõpet;
poliitikakujundajad, kes võiksid lugeda ärimängu
parimaks lahendiks, mida saab rakendada erinevates
sektorites ja kontekstides, et ergutada ettevõtlusoskuste
arengut.
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9. Ärimängu rakendamise võimalused
Ärimäng töötati välja, et seda kasutaks ärijuhtimise,
finantssuuna, majanduse ja raamatupidamise erialade
õppijad,
kes
on
rahvuslikel
ja
euroopa
kvalifikatsioonitasemetel neli ja viis (NQF and EQF), mis
tähendab, et nende eelteadmised ja arusaamine
ärijuhtimisest, finants- ja majandusteemadest on piisav, et
hästi ärimängu kasutada. Kui need eeltingimused on
täidetud, saab ärimängu kasutada nende teadmiste ja oskuste
arendamiseks, mida eelnevalt kirjeldati.
Ärimängu võib kasutada erinevas hariduslikus ja
koolituskontekstis.
Järgneb
nende
partnerriikide
rakendusvaldkondade
lühikirjeldus.
Eesti
 Keskharidus, EQF tase 4 ja 5
- Gümnaasiumi majandussuuna klassid
- Ametikoolid
 Rakenduslik kõrgharidus, EQF tase 5 ja 6
Prantsusmaa
 Keskharidus tasemel IV (EQF 4) : Première/Terminale

STMG, Bacs professionnels tertiaires
 Tehniline haridus tase III (EQF 5) : BTS/DUT
 Kutseharidus õpipoisi praktikaga tase III ja IV (EQF 5
ja 4)
 Elukestev täiskasvanu õpe
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Itaalia
 Keskharidus (keskkooliklassid) – neljas ja viies aasta
- Tehnikakolledžid –majandussektor; ametikoolides –
äriteenused; lütseum – sotsiaalained
- Samuti ülejäänud tehnikakolledžites – tehnoloogia,
keskkool ja ametikoolid
- CLIL (integreeritud aine- ja keeleõpe)
- Kooli ja töö lähenemise kogemus, eriti programmis
Impresa Formativa Simulata (IFS)
 Ülikooliväline haridus
- IFTS - Istruzione e formazione tecnica superiore
- ITS – kaheaastased kursused alljärgnevas kuues
tehnilises valdkonnas:
✤Uued
tehnoloogiad
„toodetud
Itaalias“:
mehhaanika,
toiduainetetööstus,
äritugi,
informatsioon ja nõuanne; mood, ehitus
✤New
Life
tehnoloogiad,
energiatõhusus,
jätkusuutlik transport; uudsed tehnoloogiad
kultuuripärandile – turism, IT.
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Holland
 Kutsekeskharidus (mbo) tase 3 ja 4 (EQF 3/4)
 Kutsekeskharidus tase 5 (Associate Degree), SME
 Kõrgharidus (hbo) tase 5
 Õpimeetod
väikeettevõtluses
(Certificate
Entrepreneurship CE)
Poola
 Keskkool, sealhulgas
- tehnikakoolid
- lütseum- ettevõtlusklassid, majandusklassid
- ametikoolid
Portugal
 Kutseharidus ja koolituskursused tase 4 (NQF and
EQF), suunatud kas noortele või täiskasvanutele
järgmistes valdkondades:
- Hariduslikud ja koolituskursused
- Õpipoisikursused
- Erialased kursused
- Spetsiaalsed kursused
 Keskkoolijärgne
kõrgharidus,
mitte
ülikool
(Tehnoloogilised erialakursused – tase 5 NQF e EQF)
 Teised koolituskursused (pidev ametialane õpe) kuni
õppijad vastavad ülaltoodud eeltingimustele.
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Rumeenia
 Põhikool ja keskkool
- majanduskolledžid
- tehniliste erialade kolledžid
 Üldkeskharidus (kui õpitakse ettevõtlust)
 Kõrgharidus
- majandus
- tehnilised erialad
Sloveenia
 Keskkool – kõik programmid, milles õpetatakse
majandust, äri, ettevõtlust:
- üldkeskharidus - neljas (viimane) aasta
- tehniline keskharidus - neljas (viimane) aasta;
äriteenused
- kutseharidus - kolmas (viimane) aasta
 kõrgharidus,
mitte
ülikool
–
kõikides
õppeprogrammides, milles on majanduse, ettevõtluse
jne. moodulid.
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10. Lisa
Ärimängu tehnilised näitajad
Programm koostati programmiga Java ja ta kasutab Servlet
Technology tehnoloogiat läbi Struts raamistiku. On
kasutatud HTML jsp lehekülgedel, kus kasutatakse reaalajas
saadavaid andmeid. Seetõttu saab lehekülgi töödelda ükskõik
millise veebilehitseja või platvormi abil.
Ärimäng põhineb kliendiserveri arhitektuuril. Tarkvara
kasutamiseks on vaja internetiühendust ja brauserit (Opera,
Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari,
jne). Sellise arhitektuuri ja Java keele kasutamine on lasknud
saavutada järgmised eesmärgid:
 ülekantavus: veebis saadaval olev tarkvara käivitub igal

platvormil
 lihtne konfiguratsioon: tarkvara on parameetriline ja
seetõttu lihtsalt kliendi nõudmistele kohandatav.
Selle mängu loomine veebipõhisena lubab ligipääsu suurele
hulgale kasutajatele. Objektipõhine programmeerimiskeel
lihtsustab tublisti testimisfaasi.
Veebiliidese arendamise infrastruktuur põhineb järgmistel
standardsetel tehnoloogiatel:
 TCP/IP ja http protokollid
 4-kihiline arhitektuur
 J2EE (Java 2 äriversioon) arendusplatvorm
 Objektile orienteeritud arendus
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Süsteem põhineb mitmekihilisel arhitektuuril, mis võimaldab
lahus hoida kasutajad ja programmi. Selle põhinäitajad on:
veebitehnoloogia, usaldusväärsus, paindlikkus, lihtne
hooldus, funktsioonide eraldamine andmehaldusest ja
keskendumine suhtlemisele kasutajaga. Mitmekihilist
arhitektuuri (joonis 3) peetakse parimaks lahenduseks mitme
kasutajaga programmi loomisel.
Sellist tüüpi arhitektuuriga saab vähendada
lõppkasutaja arvuti tegevust ja saab suurendada
andmeserveri andmete turvalisust. Et säilitada andmete
puutumatus, ei võta klient andmeid otse andmeserverist, vaid
veebibrauseri kaudu veebiserverist, mis teisendab erinevaid
lehekülgi, mida kasutaja näeb oma arvutis. Andmebaasile on
ligipääs vaid administraatoritel ja nemad võivad seal
sisalduvaid andmeid muuta.

Joonis 3: Mitmekihiline arhitektuur
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