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Meremäe kooli opilanõ Greete Hain 
(„Tähenduse teejuhid“ nr 15, lk 14):

 „Setomaal on kolm kooli. Mulle meeldib nende juures see, et need ei ole 

kuigi suured ja minu arvates õpetatakse nendes koolides paremini, sest siin 

saab õpetaja pöörata tähelepanu, kui keegi millestki aru ei saa. 

Õnneks on koolides veel seto kultuurist rääkivaid 

tunde, mis tuletavad noortele meelde, et nemad 

on meie kultuuri edasiviijad. See püsib nende 

õlul, sest kui nemad [noored] unustavad meie 

kultuuri, kombed ja kõik tähtsad sündmused 
ning kohad, siis läheb seto kultuuriga halvasti“.



Kuulõ, kon võro kiilt ja kultuuri 

kõrralidselt opatas, jääs kõgõ 

veitümbäs
 2021/2022. opiaastagal omma plaaniperätse võro keele ja kultuuri 

tunni ni mõnõ muu opiainõ võrokiilse tunni Vana Võromaa 11 koolin.

 2017/2018. opiaastal opati võro kiilt ja kultuuri 

15 Vana-Võromaa koolin (26.01.2018 Seto hariduskonverendsil Mikidamäel)

- Kokko om üldhariduskuule  u ligi 40, st u ¼ Vana-Võromaa koolen om 

kõrraline oppus



Veidemb kuulõ, a oppus süvembält, 

mitmalõ klassilõ, opirühmäle

 2019/2020. opiaastal luud Põlva Jakobi Kuul esi tahtsõ 

võro kiilt ja kultuuri umma opikavva – paljongi koolijuhi 

initsiatiivil, kinka jaos paikkundline hindätiidmine ololinõ, 

tähtsä

 Para opatas võro kiilt mitmalõ klassilõ, opirühmäle 6 

koolin: Haani, Harglõ, Mõnistõ, Põlva, Põlva Jakobi, 

Lüllemäe koolin



Kas teie koolis õpetatakse võru keelt ja 

kultuuri?



Mis aitaks teie koolis olevat võru keele ja kultuuri 

õpet senisest mahukamaks ja süstemaatilisemaks 

muuta? (Valida võib mitu vastust.)



Kas võru keele õpetus (selle võimalikkus) on teemaks olnud 

teie kooli arengu- või õppekava arutlustel?



Mis on seni takistanud võru keele ja 

kultuuri õpetamist teie koolis?



Kui valisite vastuse „Muu põhjus“, siis palun nimetage, mis 

on see põhjus (2 vastust)

Õpilaste valikainete ressursid on 

juba täis muid aineid, huviringide 

valik väga suur ja seetõttu jääb 

huvilisi võru keele ringi väheks

Õpilaste ja lapsevanemate 

vähene huvi



Milliste tegevustega 

(ettevõtmistega) olete 

oma koolis kujundanud 

õpilaste kultuurilist 

identiteeti (sh 

kodukohakultuuri-põhiseid 

väärtushinnanguid), mis on 

ühtlasi nii põhikooli kui ka 

gümnaasiumi riikliku 

õppekava üheks läbivaks 

teemaks?

 Kultuuri- ja väärtuspädevust defineeritakse riiklikus õppekavas kui 

„suutlikkust hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide ja eetika seisukohast; tajuda, analüüsida ja 

väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, 

loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning 

nüüdiskultuuri sündmustega; väärtustada kunsti ja loomingut ning 

kujundada ilumeelt; hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, 

väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; 

teadvustada oma väärtushinnanguid ja arvestada nendega otsuste 

langetamisel; olla salliv ja koostööaldis ning panustada ühiste 

eesmärkide saavutamisse“ (põhikooli ja gümnaasiumi riiklik 

õppekava, 2014)



Kõnõkampi vastussit 1.

 1. Kos sa elät 2. kas mõistat võro kiilt 3.kas koton kjääki 

kõnõlõs võro kiilt 4. Kas tunnet sjolle keele vastu huvvi 

Arvan, et seda keelt peaks õpetatama juba lasteaias, 

aga muidu ta lihtsalt hääbub - toda viimast varianti olõ 

õi vajja.

 Minu isiklik seisukoht - üks keel saab olla elujõuline, kui see on lapsel 

kaasas juba emapiimaga, s.t., et seda räägitakse kodus. Koolis on 

võimalik ainult teadvustada sellise nähtuse nagu võro kiil 

olemasolust, aga niimoodi õpilasi kõnelema ei pane ja sund on siin 
absoluutselt välistatud.



Kõnõkampi vastussit 2.

 õppekäigud, muuseumitunnid, teemapäevad, rahvakalendri 

tähtpäevade pidamine, temaatilised võistlused, ainepäevad ja 

nädalad, pilliõpe rahvamuusika suunal, rahvapillilaagris ja kooli 
poolt toetus nendel osalemiseks, meediaringi intervjuud piirkonna 

endiste õpetajatega, NK ja KT erinevad tegevused, ühisüritused eri 

põlvkondadele koos, matkad, laagrid, heakorrapäevad, põnevad 

esinejad koolis jt

 Neid väärtusi kujundame õpilastes kogu oma igapäevase tööga. 

Konkreetsemalt on näiteks õppekavas 1.-2. klassi tantsutund (sh rahvuslikud 

tantsud), 1.-4. klassi koorilaul (osalemine laulupidudel), 5.-7. klassi 

ansamblitund (sh rahvuslike pillide õpe, rahvuslik muusika), 5. klassi 

kohalugu, toimuvad mitmed traditsioonilised üritused koolis, mis on seotud 

paikkondlike inimeste ja kultuuriga.



Kõnõkampi vastussit 3.

Väga erinevad valikkursused nt arheoloogia, 

linnaökoloogia, matk Karula maastikel, kunstielu 

Võru linnas, inimene ja religioon, argimaagia, 

rahvusköögid, bioloogilise mitmekesisuse 

välipraktikum jne jne. Väga tugev uurimis- ja 

praktiliste tööde tegemise traditsioon, kus 

erinevad teemad käsitlusele tulevad, erinevad 

koostööprojektid (sh välismaised), kunsti- ja 

muusikaprojektid jne.



Millisel viisil kultuuripärandi õpetamine võiks kultuurilise 

identiteedi kujunemisele kõige tõhusamalt kaasa aidata?



Milliseid võru keele ja kultuuriga seotud tegevused võiksid 

aidata kultuurilist identiteeti kujundada?

 Suvised keelelaagrid (srn "vanasti maal vanaema juures") ja huvitegevused, eeskujudena 

arvamusliidrid, kes kõnelevad võru keelt.

 Tunnustada ja tasustada koolis võru keelt rääkivaid õpetajaid. Põlvkondadevaheline 

sidusus (ühistegevused jms), Võru Instituudi poolt abi, innustamine ja juhendamine ka 

kindlasti on väga vajalik

 Võru keele laagrid, võru keelt õpetavate koolide võrgustiku läbikäimine, ühised üritused

 Õppekäigud, -päevad, uurimuslik õpe

 Üritusd, teemapäevad jms, kuhu oodatakse erinevatest koolidest õpilasi või tullakse 

külalistena läbi viima päeva/töötubasid vms.

 Uma Pido (meie õpilased osalesid), võrokeelse kirjanduse lugemine ja lugude kirjutamine, 

kodus kõnelemine jne

 Erinevad üritused, kohtumised jne



Millisel juhul võtaksite võru keele ja 

kultuuri õppe oma kooli õppekavva? 



Kui valisite vastuse „Mitte ühelgi juhul“, 

siis palun selgitage lähemalt, miks.

Kui on huvilisi õpilasi.



Millises vormis võiks koolis võru keelt ja kultuuri õpetada? 

(Valida võib mitu vastust.)



Kas olete teadlik , et Vana-Võromaa lasteaedades töötab 

17 keelepesarühma (keele algõpetus)?



Kas teie meelest peaks õpetus jätkuma ka niisuguse 

lasteaia lähimas koolis (nn piirkonnakoolis)?



Lisakommentaarid, küsimused

Osadele küsimustele oli keeruline vastata, sest meil on 

koolis kõik ilusti olemas, oodatud oli vastama pigem 

need, kellel pole veel antut teemat koolis arendatud. 

Viimasele näiteks panin "ei", sest igal koolil peaks olema 

võimalus valida vastavalt oma piirkonna eripärale 

mõnda suunda.

 Võru keelt tulebki Võrumaal rääkida, sundus ei vii edasi, 

vanemate tugi küll.
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Võru kirjanduse kujunemislugu

Mart Velsker
https://wi.ee/wp-content/uploads/2021/10/kirjanduslugu.pdf

 Võru kirjandus, eriti luule sai 1920. aastatel tugev lisaimpulsi setu rahvuslikust 
ärkamisest. Sellele ärkamisele andis kirjandusliku väljundi eeskätt Paulopriit 
Voolaine, kes kirjutas ka ise setukeelset luulet, kuid kelle energilisel juhtimisel ilmus 
tollal „Seto lugõmik“ (1923) ja ka lugemiku teine osa „Kodotulõ’“ (1925). Ernst 
Puusepa tõlkes ja Voolaise keelelisel toimetamisel ilmus sel ajal ka uue 
testamendi nelja evangeeliumi tõlge setu keeles „Mii’ Issändä Jeesusõ Kristusõ 
pühä Evangeelium. Matteusõ, Markusõ, Luukasõ ja Johannõsõ kirotõt“ (1926). 
Samuti tegi Voolaine koos teiste setu kultuuri eestvõitlejate ja uurijatega palju 
ära selle nimel, et laiemas kultuuriprotsessis oleks teadvustatud setu 
lauluemade – Miko Ode, Martina Iro, Hilana Taarka, Anne Vabarna jt roll. Eriti 
põnevaks kujunes Voolaise koostöö Anne Vabarnaga, kes hakkas tema juhiste 
kohaselt looma pikemaid lüroeepilisi tekste. Muu hulgas valmis nende koostöös 
ja Anne Vabarna poja kirjapanduna (laulik oli ise kirjaoskamatu) 1927. aastal 
setu eepos „Peko“. Teos jäi pikaks ajaks käsikirja, kuid on 1995. aastal Paul Hagu 
ja Seppo Suhose toimetusel Soomes ilmunud ja hiljem ka Eestis välja antud.



Velsker: 1920. aastate setu kultuuriliikumine mingis 

mõttes eeskujuks võru kultuurirenessansile

 Setu kultuuriliikumisega seotud kirjarahva tegevuse üks tulemus oli 

see, et Kagu-Eestist tuli hulk omakeelseid tekste. Teine oluline tahk oli 

aga lokaalse rahvusliku ärkamise tegevusstrateegiate 
läbimängimine: 1920. aastatel antakse setude jaoks välja lugemikke, 

tõlgitakse eesti kirjandust setu keelde, hoolitsetakse omakeelsete 

suurte tüvitekstide olemasolu eest, tuuakse rahvalaul 

kirjandusmaastikule, hangitakse oma tegevusele ametlikku tuge, 

seotakse setu patriotism hõimuliikumisega. Mingis mõttes on 

tollane toimimisviis olnud ka eeskujuks 70 aastat hiljem 

aset leidnud võru kultuurirenessansile.



Tennä kullõmast –

hääd vana-aasta lõppu!


