Inge Mälzer
Olen Inge Mälzer ja töötan Võrumaal Rõuge
Põhikoolis huvijuhi ja käsitöö õpetajana ning olen
hetkel 9. klassi klassijuhataja ja juhendan paari
minifirmat. Nagu armastan ennast tutvustada:
olen Võrumaale sisse toodud pruut ja nüüdseks
on see minu koduks olnud juba üle 30 aasta. Kahe
täisealise tubli tütre ema ning hetkel veel ühe
väga toreda ja aktiivse lapselapse vanaema. Kõige
tähtsamaks elus pean perekonda ja kodu. Väga
meeldib teater, muusika, reisimine ja matkamine.
Suurimateks hobideks on õmblemine ja rahvuslik
käsitöö. Neid oskusi pakun läbi oma pisikese
ettevõtte ka oma klientidele.
Olen töötanud Võrumaal 30 aastat kokku kolmes
koolis. Minu suurim õnnestumine õpetajana ongi
ilmselt olnud minu nii pikk töötamise aeg koolis ja
noortega. Olen proovinud ühe aasta ka muud
ametit, aga tulin ikka tagasi haridusse. Koolis töötamise kõrvalt olen olnud alati aktiivne
kogukondlikult ning ettevõtlik ja loov.
Ettevõtlusõppe ja õpilasfirmadega olen tegelenud juba 2006.aastast peale kui Setomaa
Valdade Liidu eestvõtmisel hakati ettevõtlusõpet arendama Setomaa koolides. Misso kool, kus
tol hetkel töötasin, oli üks Setomaa koolidest. Tunniplaanis oli igale kooliastmele
majandusõpetuse tund ja ühiselt nelja Setomaa kooliga organiseeriti ettevõtluspäevi, laagreid,
koostööd ettevõtjatega ning väljasõite. Sellest ajast peale olen juhendanud ka mini- ja
õpilasfirmasid. Mul on kogemus välislaatadel käimisest ja tunnustusena olen ühe
õpilasfirmaga olnud palutud tolleaegse peaminister Andrus Ansipi vastuvõtule.
Õpilasfirmades algab kõik innovaatilisest ja erilisest ideest. Ka minu eelmise õppeaasta
minifirma Britex tõestas seda. Mitte üheltki laadalt ei lahkunud poisid ilma mingi auhinna või
tunnustuseta.
Ettevõtlusõpe mõjutab õpilaste ettevõtlikkust ning loovust, ettevõtlusõpe aitab noort inimest
tulevikus. Koolist peaksid astuma ellu haritud ja läbilöögivõimelised noored, kes hakkavad
parimal moel oma elu üles ehitama. Noorte ettevõtlikkusest oleneb majanduse edulugu.
Koolis on võimalus luua tulevikule orienteeritud keskkond, mis soosib ettevõtlikku mõtteviisi
ja praktilisi oskusi. Õpilasfirma (või minifirma) programmi lõppedes on noored muutunud. Nad
julgevad riske ja vastutust võtta, oskavad paremini suhelda.
Esimesel koolitussessioonil sattusin sTARTUp Day 2019 festivalile. Arvan, et ilma
ettevõtlusõppe baaskoolitusele tulemiseta poleks ma kunagi sattunud nii innovaatilisele
festivalile. Samuti sain uusi teadmisi ja energiat teiselt koolitussessioonilt just loovustehnikate

rakendamise osas. Ikka edasi, pärast kuuendat koolitussessiooni loodan olla teadlikum,
avatum ja innovaatilisem ettevõtlusõppe õpetaja või vähemalt õpilasfirmade juhendaja.
Rõuge Põhikoolis ma jätkan kindlasti õpilasfirmade juhendamist ja loodan, et me ühiselt
õpetajate ja lastevanematega saame muudetud või ühildatud oma õppekava erinevad osad
innovaatiliseks ning loovaks ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppeks. Midagi meil ju juba tehakse,
aga põhiliselt on see tegevus huviringi või projekti või ühe ainetunni põhine.
Ikka edasi, mitte sammugi tagasi.
Ikka ettevõtlikuma ja loovama tuleviku poole.

