
Ettevõtluspädevuse rakendamise plaan Meremäe koolis lõimituna
pärimuskultuuriga

Ettevõtluspädevust rakendame järgmistes õppeainetes: käsitöö ja kodundus, 
tehnoloogiaõpe, muusika, matemaatika, kunstiõpetus, seto keel ja kultuur, inglise keel, 
vene keel, liikumisõpetus ja ajalugu.

Ettevõtluspädevuse pideva rakendamisega taotletakse, et Meremäe kooli õpilane põhikooli 
lõpuks

1) oskab püstitada eesmärke, võtta vastutust ideede elluviimisel ning rakendab meeskonnatöö

võtteid.

2) arendab enda loovust praktilises võtmes.

3) kasutab erinevaid teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot, tõlgendab ja 
esitab neis allikates sisalduvat infot.

4) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustab pärimuskultuuri.

5) teab oma õigusi ja kohustusi kui tarbija, töötaja ja tulevane ettevõtja.

6) saab aru ettevõtluse tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonnas.

7) mõistab ettevõtja, juhi ja töötaja rolle ning vastutust.

8) oskab näha ettevõtlust ning pärimust isikliku karjäärivõimalusena, on positiivse hoiakuga 
ettevõtluse ja ettevõtja suhtes.

9) suudab osaleda õpilas- ja minifirma töös, arendab sotsiaalseid- ning koostööoskusi. 

10) teab ja tunneb Seto traditsioonilisi toite, rahvarõivaid, mustreid, värve ja käsitöötehnikaid
ning oskab seda seostada loomemajandusega.

11) teab ja tunneb Setomaa käsitöö,- toidu- ja turismiettevõtjaid, kelle toodang põhineb Seto 
kultuuripärandil.



Ettevõtlusmooduli rakendamine Meremäe Kooli õppekavas projekti “Pärimuslikele 
traditsioonidele  tuginev ettevõtlusõpe Setomaa koolides” raames.

PROJEKTI LAIEMAD TULEMUSED

Oma piirkonna pärimuse kaasaegse rakenduse teadvustamine ning riigisisese võrdlemise 
kaudu hakkavad noored enam väärtustama oma piirkondlikku tausta ning selle traditsioone 
ning õpetajad seda kasutama riiklike ainekavade õpetamisel. Lisaks õpivad noored uusi 
laiemaplaanilisi oskusi, mida and saavad iseseisvalt rakendada edaspidises elus, nagu näiteks 
projektiõpe, aineteülene lõimimine, koostöö ning eneseanalüüs.

Kohalik pärimus leiab uued edasikandjad ning piirkond leiab suuremat kajastust 
maakondlikus ning ka riiklikus meedias. Kohalikud meistrid saavad aimu sellest, kes võiksid 
kohalikest noortest olla nende oskuste edasikandjad ning saab alguse koostöö. Projektides 
osalevad eri vanuses noored ning see puudutab kogu põhikooli õpilasi - ka neid, kellel 
puuduvad Seto juured. 

ÕPPETEGEVUSED:

Teema- ja ettevõtluspäevad:

Need võimaldavad õpilastel osaleda intensiivses päevases projektõppes vastavalt teemale, 
mis neid huvitab. Nad tutvuvad ettevõtjatega, saavad katsetada erinevate materjalidega tööd, 
kuulda lugusid mis olid seotud kohaliku kultuuripärimusega ning ajalooga. Õpilased saavad 
praktiliselt katsetada oma oskusi ning kohest tagasisidet oma tegevusele.

Teiste pärimuslike kultuuriruumide külastamine õppereisina

Õpilased külastavad tugeva kultuuri- ja pärimusidentiteediga piirkonda, tutvuvad sealse 
kultuuriga ning inimestega. Selle läbi õpivad nad, et lisaks Seto kultuurile on Eestis veel 



tugevate traditsioonidega omakultuuri piirkondi ning harjuvad enda kultuuri tutvustama 
sõnaliselt, läbi rahvalaulude, keele jne. 

Meister-selli õppe korraldamine

Õpilased käivad valitud kohaliku käsitöömeistri juures projektõppel, ehk siis kokkuleppel 
meistriga valivad nad endale valmistamiseks eseme ning teevad selle valmis. Õpilane mõistab
tehnoloogia arengut ning näeb selle seost arengutega käsitöös, kus lõimitakse uut ja vana. 
Selle käigus saavad nad oma huvides spetsiifilisemat tuge kui nad oleksid saanud lihtsalt 
käsitöötunni raames ning seetõttu on koolil võimalik arendada õpilasi vastavalt nende 
huvidele. 

Õpilasfirmades ja minifirmades tegutsemine

Oma firma loomine ning selle arendamine on tõstnud ettevõtluspädevust väga suurel määral. 
Õpilased arendavad kõiki eelmainitud oskuseid ning saavad katsetada ettevõtja elu, lõimides 
seda praktikat paljude õppeainetega. 

Kohalike tähtpäevade tähistamine 

Kohalike tähtpäevade tähistamise kaudu saab terve kool osa piirkondlikust pärimusest ning 
tähistamise korraldamisel saavad nad ühtaegu rakendada ettevõtluspädevusega seotud 
osaoskuseid kui ka õppida lähemalt läbi praktilise tegevuse tundma Setomaa loodusolusid, 
usku ning kultuuritraditsioone. 

Õpilaskohvikute pidamine

Õpilaskohvikud haaravad kaasa terve kooli (ning vahel ka lasteaia) õpilased ning seal 
rakendavad nad eelkõige ettevõtluspädevust, kuid osaliselt on see seotus ka piirkondliku 
pärimusega läbi pakutava toidu ning suunitlusega kasutamaks kohalikku ning mahedat 
toorainet. Ettevõtluspädevuse valdkondadest arendame selle läbi enesejuhtimist, sotsiaalsete 
olukordade juhtimist, loovust ning väärtust loovat mõtlemist. Kohvikute kaudu areneb 
õpilastel ka terviseteadlik käitumine, mis on ka meie kooli üks põhiväärtuseid. 

Koolikontsertite korraldamine

Koolikontserte korraldavad õpilased ning kooli töötajad noortejuhi eestvedamisel. Seal 
kasutatakse pärimuskultuuri lõimituna rahvuskultuuri ning noortekultuuriga ning õpilased 
saavad koostöökogemuse ning mõned neist juhtimiskogemuse. Arendatakse koostööoskusi, 
eneseväljendusoskusi, projektipõhise mõtlemise oskusi. 

Setokeelsete näidendite loomine ja õppimine



Seda tehakse meil õppeaine “Seto keel ja kultuur” raames ning see lõimib pärimuskultuuri 
noortekultuuriga, sest õpilased koos juhendajaga otsivad nende ühisosa ning väljendavad 
kaasaegseid mõtteid seto keeles. Õpilased tunnetavad enda identiteeti ning loovad 
kogukonnale väärtusi.

Osalemine üle-piiri projektides

Õpilased kasutavad seto kultuuri tutvustamiseks võõrkeeli ning mõistavad paremini Setomaa 
ajalugu ning kohaliku keskkonna tausta. Õpilased saavad võimaluse tutvuda noortega 
väljaspoolt oma kultuuriruumi ning samaaegselt otsida ühisosa, kuna ajalooliselt on see kahel
pool kontrolljoont eksisteerinud. Õpilased mõistavad seto kultuuriloo ning üldajaloo ning ka 
ühiskonnaõpetuse tähtsust praktilises elus.


