Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestiline edulugude konkurss „Õppimine on
põnev!“
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Õpetajad, 5.-9. klassi õpilased

TEGEVUSE ALGUS- JA
LÕPPKUUPÄEV

15. sept. 2018 – 15.06.2019

EDULOO PEALKIRI

VI Saarte koolide pärimuspäevade korraldamine
Eesmärgid:
1.Tutvustada erinevate väikesaarte (Kihnu, Ruhnu, Vormsi,
Pakri, Hiiumaa, Saaremaa, Prangli, Liivimaa - Kolka)
pärimuskultuuri
2.Suurendada õpilaste huvi koostöö vastu pärimuskultuuri
vormide kaudu

TEGEVUSE EESMÄRGID JA
SEOS ÕPPETÖÖGA

3.Kaasata õpilasi suurürituse ettevalmistusse ja korraldusse
4.Parandada koostööd õpetajate ja õpilaste vahel suurprojekti
vormi kaudu.
Miks me seda tegema hakkasime?
1.Väheneb noorte huvi oma kodukoha pärimuse (laulud,
tantsud, jutud, käsitööalad) vastu
2.Väheneb noorte omavaheline füüsiline (reaalne) suhtlus
3.Pärimust käsitletakse kui kinnistunud ja dogmaatilist,
milles on vähe uuenduslikkust

5.Õpilasi ja kohalikku kogukonda on vähe kaasatud
suurürituse ettevalmistamisesse ja läbiviimisesse ning
koostegemisse.
6.Pärimusega tegelevail pedagoogidel on vähe kohtumis- ja
teabevahetusvõimalusi.
Seos õppetööga
1.Projekt pakkus õpilastele võimaluse valmistada külalistele
Kihnut tutvustav reisikava ja olla seejuures koos
õpetatajatega ise giidideks.
2. Õpilased osalesid programmi korralduses (töötubade
korraldamine, kontserdi läbiviimine jne.)
3.Pärimuspäevadel tutvustati kooli muusikatundides õpitut
(laulud, tantsud, pillilood).
Milliseid ainetundidega seotud eesmärke aitas see tegevus
saavutada?
1.Ajalugu – pärimuse tundmaõppimine
2.Muusika – õpitu kasutamine esinemistel
3.Kihnu laul ja tants
3.Ettevõtlus – projektiõpe (projekti ettevalmistamine ja
läbiviimine)
Seos innovatsiooniga
1.Ühistegevus erinevate põlvkondade vahel.
Ürituse ettevalmistamisesse ja läbiviimisesse olid kaasatud
õpilased (34), õpetajad (14), Kihnu saare pensionäridkäsitöömeistrid (8) ja ettevõtjad (23 – transport, majutus,
toitlustus).
2.Innovatsioon – see on vana meeldetuletamine ja
arendamine
Külalisõpilased said ise valida, millises käsitöö õpitoas nad
osalevad (ragulka valmistamine, kalavõrgu parandamine,
villa kraasimine, saarte laste omatehtud mängud, sõlmede
valmistamine jne., kokku 12 töötuba).
3.Areneda saab vaid koostöös
Erinevate saarte pärimust õpetavad pedagoogid said
pärimusõppega teemasid arutada ja planeerida ühistegevusi.
TEGEVUSE
LÜHIKOKKUVÕTE
MEEDIASSE
max 1000 tähemärki koos
tühikutega

VI Saarte koolide pärimuspäevadel osalesid pärimusgrupid
Kihnust, Ruhnust, Saare- ja Hiiumaalt, Vormsilt, Pakrilt ja
Pranglilt. Külalistena Kolka pärimusgrupp Lätist. Kokku 201
õpilast. Osaleti töötubades (12), anti 3 ühiskontserti. Arutleti
pärimuskultuuri arenguteemadel. Töötubadesse olid
õpetajaina kaasatud ni õpetajad kui ka kohalikud
käsitöömeistrid

KOOSTÖÖPARTNERID

1. Kihnu Kooli projektijuhtimise pedagoog –
projektijuhtimise teooria, nõustamine, projekti seire.
2.Kihnu Kooli pedagoogid – kontseptsiooni väljatöötamine,
kava koostamine, teavitus, kontsertite ja töötubade
korraldamine-juhendamine
3. Eesti Rahvuskultuuri Fond – stipendium töötubade
korraldamiseks
4.Kihnu Vallavalitsus – ruumid ja kohalik transport
5. Eesti Kultuurkapital – toetus majutusteks
6.Kohaliku Omaalgatuse Programm – reklaami ja
materjalide toetus
7.EV Kultuuriministeerium – õpilaste toitlustamine
8.Kihnu valla ettevõtjad – (transpordi-, majutus- ja
toitlustusettevõtted).
9.Kihnu muuseum – ekskursioonid ja töötoad
10. Kihnu tuletorn - ekskursioonid

TEGEVUSES OSALENUD
ÕPILASTE ROLLID

Õpilased osalesid VI Saarte koolide pärimuspäevade
korraldustegevustes, töötubades ja esinemistel. Abistasid
õpetajaid ruumide ettevalmistamisel ja külalistele saare
tutvustamisel, avamis- ja lõputseremoonial.

TEGEVUSE TULEMUSED JA
MÕJU

Tulemused:
1. 12 töötuba
2. 3 kontserti
3.1 vestlusring
Mõju
1. Suurenes huvi pärimuskultuuri vastu
2.Tihenes koostöö Eesti saarte pärimusgruppide vahel
3.Paranes õpetajate koostöö
4.Paranes koostöö õpetajate ja õpilaste vahel
5.Eriline sünergia, mille lõi saare vanuritest käsitöömeistrite
kaasamine.

SOOVITUSED

Viited illustreerivale materjalile

1. Mida varem hakatakse suurüritust ette valmistama, seda
parem on tulemus.
2.Mida enam kaasatakse partnereid, seda suurem on ürituse
kasutegur ja sünergia
3. Mida enam arutab toimkond korraldusküsimusi, seda
detailsemaks ja täpsemaks ning paremaks muutub korraldus
4.Mida enam kaasatakse koostööpartnereid ja rahastusfonde,
seda kindlamaks muutub ürituse finants- ja jätkusuutlikkus.
Artikkel:
https://parnu.postimees.ee/6692795/galerii-saarte-koolideparimuskultuuripaevad-toid-kihnu-osalejatele-lahemale

Fotod üritusest on nähtaval:
https://drive.google.com/drive/folders/1_w5lemXwga0jpu
e2JMaWxMxFEdJyULTk
Mina, EDULOO ESITAJA NIMI, nõustun antud eduloo ja kaasa saadetud lisamaterjali
avaldamisega „Ettevõtliku kooli“ koduleheküljel www.evkool.ee ja teistes
kommunikatsioonikanalites.
Täidetud vorm saata meiliaadressile ettevotlikkool@gmail.com . Kirja pealkirjaks lisada
MAAKOND: ÕPPEASUTUSE NIMI. Edulugu loetakse saadetuks, kui saate vastavasisulise
vastuskirja.

