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Värska Gümnaasiumi ainekava põhikooli 2. kooliastmele 

Ainevaldkond:  Valikained 

Õppeaine: LOOVUSÕPETUS 

Klass:   6. klass 

Tundide arv õppeaastas: 35 tundi 

Rakendumine: 1.09.2012, täiendatud 1.09.2015, 1.09.2018, 1.09.2019 

Koostamise alus: põhikooli riiklik õppekava; Värska Gümnaasiumi põhikooli 
õppekava 

1. Õppeaine kirjeldus  

Loovust peetakse üheks ettevõtliku käitumise tunnuseks. Arendades õpilaste loovust, 
valmistame ette tulevasi ettevõtjaid ning ettevõtlikke ja kohenemisvõimelisi töötajaid. 

Loovusõpetuses kujundatakse traditsioonilisel ja nüüdisaegsel tehnoloogial põhinevaid 
teadmisi, oskusi, väärtusi ning hoiakuid.  

Loovusõpetuse rõhuasetus on ettevõtluse ühe valdkonna – loomeettevõtlus, mis põhineb 
individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel ning mis on võimeline 
looma heaolu  ja töökohti läbi intellektuaalse omandi loomise ja kasutamise, tutvustamisel. 

Õppe käigus tutvutakse piirkonna eripäral põhinevate kultuuritraditsioonide väljendustega 
ning pärimusliku loomeettevõtluse võimalustega. Õpitakse siduma mõttetööd ja praktilist 
tegevust ning mõistma koolis õpitava seoseid elukeskkonnaga.  

Õppetegevus võimaldab vahetult kokku puutuda töömaailmaga, nt ettevõtete külastamine.  

Loovusõpetus arendab õpilastes seiklusvaimu ning avatust uutele ideedele ja kogemustele, 
koostöö- ja suhtlemisoskusi, probleemide lahendamise oskust, sh kriitilist mõtlemist ning 
analüüsi- ja hindamisoskusi. Loovusõpetus toetab õpilaste positiivse enesehinnangu 
kujundamist. Erinevate rakenduslikku laadi tegevuste analüüsimine aitab õpilastel teha 
karjääriotsuseid, leida meelepäraseid hobisid, sh tegeleda omaloominguga. 

2. Õppe- ja kasvatuse eesmärgid 

Õpetamisega taotletakse, et õpilane rakendab erinevaid mõtlemis- ja tegutsemisviise nii oma 
loometegevuses kui ka igapäevases elus. Õpilane kasutab erinevaid teabeallikaid ja hindab 
kriitiliselt neis sisalduvat infot, tõlgendab ja esitab allikates sisalduvat infot kasutades 
arvutirakendusi ning internetivõimalusi. 

3. Õpitulemus 

Õpilane 

• mõistab loovuse olemust; 

https://et.wikipedia.org/wiki/Loovus
https://et.wikipedia.org/wiki/Oskus
https://et.wikipedia.org/wiki/Anne
https://et.wikipedia.org/wiki/Heaolu
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B6%C3%B6koht&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Intellektuaalne_omand
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• rakendab erinevaid mõtlemis- ja tegutsemisviise nii oma loometegevuses kui ka 
igapäevases elus; 

• osaleb tulemuslikult erinevates meeskondades ning täidab neis mitmekesiseid rolle; 

• mõistab ettevõtluse tähtsust igapäevaelus ja ühiskonnas ning näeb ettevõtlust isikliku 
karjäärivõimalusena; 

• omab ülevaadet piirkonna looduse ja pärimuse eripärast tulenevatest võimalustest 
loomeettevõtlusega tegelemisel; 

• kasutab erinevaid teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot, tõlgendab ja 
esitab allikates sisalduvat infot kasutades arvutirakendusi ning internetivõimalusi. 

4. Õppesisu 

1) Loovuse mõiste ja liigid. Loovus kui 

• iseloomujoon (ka originaalsus) 

• loomine kui tegevus - loomeprotsess, sh loov mõtlemine 

• looming kui loomeprotsessi tulemus – uudne idee, toode, kunstiteos jm. 
2) Ettevõtlikkuse mõiste.  
3) Ettevõtluse, sh loomeettevõtluse mõiste. Rollid (ettevõtja, töötaja jt). Toode ja teenus. 

Tootmine. Reklaam. Müük. Minifirma programm. 

Õppesisu on põimitud praktiliste loovülesannete ning probleemide püstitamise ja nende 
loovalt lahendamisega. Õppetöö raames erinevate projektide kavandamine ja läbiviimine 
hõlmab kogu arendustsüklit idee loomisest toote esitluseni. Õppe käigus tutvuvad õpilased 
piirkonna kultuuri- ja ajaloopärandil põhinevate toodete ja teenustega. 

5. Õppetegevus 

Õppetööst vähemalt 2/3 moodustab praktiline tegevus. Õppetundides arutletakse nähtuste ja 

olukordade üle ning kasutatakse erinevaid teabeallikaid, ühendatakse loov mõttetöö ja 

praktiline tegevus. Õpilased täidavad erinevaid loovülesandeid lähtudes põhimõttest, et 

loovuses ei ole õiget või valet, on lihtsalt erinevad lahendusviisid.  

1) Loovülesanded  
- suulised ja kirjalikud: setokeelne kirjavara, rahvakalendri tähtpäevad, seto muinasjutu 
etendamine, ettevõtte tutvustus 
- muusikalised: rahvalaul (seto leelo), rahvatants, kohalikel sündmustel osalemine 
- kunstilised: käsitöö, meisterdamine, mustrite väljatöötamine, dekoratsioonide valmistamine 
- mängulised: sündmuse (mängu, võistluse jm) koostamine, ettevalmistamine ja läbiviimine  

2) Probleemülesannete lahendamine, situatsiooni- ja rollimängud: etteantud olukorrale ja 
probleemile lahenduse leidmine 

3) Erinevad teemapäevad: nt puit/ taluarhitektuur, muusika/ tants/ teater, tekstiilkäsitöö, 
kohalik toit kohalikust toorainest, metall/ savi, vesi, turism jm 

4) Minifirma tegevuses osalemine 
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Õpitakse positiivselt meelestatud keskkonnas, milles tunnustatakse õpilaste püüdlikkust ja 
arengut, toetatakse omaalgatust, ettevõtlikkust ja loovust ning väärtustatakse piirkonna 
kultuuriloomingut ja -tausta. 

6. Hindamise põhimõtted 

Õpitulemuse saavutatust hinnatakse sõnaliste hinnangute ja kokkuvõtva mitteeristava hindega 
(arvestatud (A)/ mittearvestatud (MA)).   

Õpitulemuse hindamisel arvestatakse iga õpilase individuaalseid võimeid ja arengut. 
Tähtsustatakse õpilase aktiivsust õppetöös osalemises, iseseisvate tööde õigeaegset esitamist, 
eesmärkideni jõudmist, ajaplaneerimist, kokkulepetest kinnipidamist jm.  

Kokkuvõttev hinne „arvestatud“ kujuneb tunnitööde, praktiliste ülesannete ja iseseisvate 
tööde hinnetest. 

7. Füüsiline õppekeskkond, õppekäigud   

Õpikeskkond ning õppekorraldus aitavad õpilasel mõista ümbritsevat maailma, 
kultuuritraditsioonide ja tehnoloogilise maailma arengut ning väärtustada esivanemate 
kultuuripärandit. Õppetundide raames toimuvad muuhulgas 

• erinevatele valdkondadele suunatud teemapäevad; 

• kohtumised loovate isikutega, õppekäigud ettevõtetesse, sh loomeettevõtjate juurde; 

• õppekäigud looduses, muuseumide ja näituste külastused; 

• osalemine võistlustel ja konkurssidel; 

• loominguliste ülesannetega esinemine kooli ja piirkonna sündmustel; 

• minifirmade osalemine erinevatel laatadel jt sündmustel. 

8. Õppematerjal 

Temaatilised  

• õpetaja poolt koostatud töölehed; 

• skeemid ja tabelid, illustratiivne materjal; 

• lisakirjandus; 

• internetiallikad, digitaalsed õpikeskkonnad; 

• helikandjad (DVD, CD), videofilmid. 

9. Üldpädevuste 
kujundamine 

1) kultuuri- ja 
väärtuspädevus  

2) sotsiaalne ja 
kodanikupädevus 

3) enesemääratluspädevus  
4) õpipädevus  
5) suhtluspädevus 
6) matemaatikapädevus 
7) ettevõtlikkuspädevus  
8) digipädevus 

10. Lõiming ainevaldkondadega 

1) keel ja kirjandus 
2) võõrkeeled 
3) matemaatika 
4) loodusained sotsiaalained 
5) kunstiained 
6) tehnoloogia 
7) kehaline kasvatus 
8) valikained: majandusõpetus, 

pärimusõpe, tants 

11. Läbivad teemad 

1) elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine 

2) keskkond ja jätkusuutlik areng 
3) kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus 
4) kultuuriline identiteet 
5) teabekeskkond 
6) tehnoloogia ja innovatsioon 
7) tervis ja ohutus 
8) väärtused ja kõlblus 

 


