Mis on Comeniuse programm?
Jan Amos Komenský (ladinapäraselt Comenius) oli Tšehhi õpetlane ja filosoof, kes sai
Euroopas tuntuks oma uudsete pedagoogiliste vaadete poolest, mille mõju kestab tänase
päevani.
Üldhariduse valdkonna allprogrammina on Comenius pakkunud koolidele, õpetajatele,
üliõpilastele ja koolitusasutustele erinevaid rahvusvahelise koostöö võimalusi alates
1995.aastast.
2007 – 2013 toimib Comenius iseseisva programmina elukestva õppe programmis, mida
finantseerib Euroopa Liit ja milles osalevad 27 Euroopa Liidu liikmesriiki; Island,
Liechtenstein, Norra ja kandidaatriigina Türgi.
Comeniuse programm toetab ja üldhariduse büroo menetleb järgmisi tegevusi:


koolide koostööprojektid;



piirkondlik koostööd mis tahes üldhariduse eest vastutavate organisatsioonide vahel
(Comenius Regio-alates 2009);



osalemine projektide ettevalmistavatel lähetustel;



osalemine õpetajatele ja haridustöötajatele mõeldud koolituskursustel;



õpetajate ja tulevaste õpetajate praktika; õpilaste õpiränne (alates 2009).

Comeniuse Programmi projekt
„More trees? Yes, please!“
Projekt kestab kaks õppeaastat, täpsemalt august 2012 – juuni 2014.
Projekti koordinaatorkool ehk juhtivpartner on Szkola Podstawowa Nr 21 im. Krolowej
Jadwigi w Lublinie. See on 750 õpilasega algkool kaunis Ida-Poola linnas Lublinis. See Poola
kool koostas ka projekti ning mõtles välja projekti tegevused.
Kooli kodulehekülg: www.sp21.lublin.pl
Projekti lihtpartnerid on
Scoala cu cls. I-VIII Lucian Grigorescu on väike, 655 õpilasega põhikool Rumeenia kaguosas
linnas nimega Medgidia.

Kooli koduleht: www.luciangrigorescu.ro
Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil on 250 õpilasega algkool Portugali väikelinnas
Baiãos. Koolis käivad kõrge töötuse tasemega maapiirkonna lapsed. Samas on see kool PõhjaPortugali aktiivseim ja arenenuim õppeasutus.
Kooli koduleht: www.agrupamento-vale-ovil.edu.pt
Hamiyet Sevil Ilkogretim Okulu on 670 õpilasega algkool Akçakocas Türgis. Linn asub
Musta mere ääres, umbes 200 km riigi suurimast linnast Istanbulist kirdes. Selles piirkonnas
elatutakse pähklite kasvatamisest ja turismist.
Kooli kodulehekülg: http://hamiyetsevil.meb.k12.tr/
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov on põhikool Edela-Tšehhis,
mis asub 100 km pealinnast Prahast ja 40 km Karlovy Varyst. Koolis on 520 õpilast.
Kooli koduleht: WWW.1ZSKLASTEREC.CZ
Tallinna Laagna Gümnaasium, mis ei vaja meie kodulehe lugejatele tutvustamist.
Osnovna skola Ivana Mazuranica on 433 õpilasega uus ja kaasaegne põhikool Ida-Horvaatias
Vincovcis.
Kooli koduleht: www.os-imazuranica-vk.skole.hr
CP RAMON Y CAJAL on 260 õpilasega algkool väikelinnas Lominchar’is, mis asub
Hispaania südames. Selles koolis õpivad kuuest eri rahvusest õpilased.
Kooli koduleht: http://edu.jccm.es/cp.ramonycajal/
Coten End Primary School on 430 õpilasega algkool Inglismaal Warwickis. See on umbes 20
km Birminghamist kagus ja 100 km Londonist loodes. Kool asub kuulsa Warwicki kindluse
lähedal.
Kooli koduleht: http://www.cotenend.warwickshire.sch.uk/
IVAN VAZOVI nimeline keskkool Plevenis Bulgaarias on oma 1550 õpilase ja kaasaegsete
õppehoonetega oma piirkonna suurim ja kaasaegseim.
Kooli koduleht: www.sou-ivanvazov.eu

Projekti eesmärk ja sisu
Selle projekti kõige üldisem eesmärk on õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine, üksteisele
looduskaitsealaste kogemuste ja teadmiste jagamine, ökoloogiliste, ajalooliste ja teaduslike
harude integreerimine õppetöösse, keskkonnahariduse andmine, võõrkeeleõpe, ITK vahendite
kasutamine, interneti ja sellega seotud ohtude teadvustmine, netiqueti õpetamine ja Euroopa
koolide vahelise koostöö edendamine ja kontaktide loomine.
Antud projektiga seoses on meie kooli õpetajatel ja võib-olla ka mõnedel õpilastel võimalus
külastada partnerkoole, luua uusi kontakte ja suhteid ning näha, kuidas teised koolid töötavad.
Projekt annab õpetajatele võimaluse veidi ringi vaadata, et saada inspiratsiooni koolitööks.

Projekti tegevused
Valmib sõnaraamat puude kohta, loodusteemaline fotonäitus, luulevõistlus ’Olen puu’,
puidust mänguasjade valmistamine, vanapaberikorjamise aktsioon, vanapaberist muusikali
kostüümide valmistamine, loodusmatk, orienteerumisvõistlus, lauluvõistlus ’Laulud puudest’,
puidust jõuludekoratsioonide valmistamine, kokaraamatu koostamine toitudest, kus on
kasutatud puuvilju; talispordipäev, puude kohta käivate matemaatika ülesannete lahendamise
võistlus. Projekti jooksul valmib projekti kodulehekülg, logo ja lõpuks tuleb esitamisele
partnerkoolide ühine muusikal ’More trees? Yes, please!’ Selle esitus toimub Tšehhis ja
üllitatakse ka DVD.

Projektiga seotud õpetajad


Marika Sarapuu– projektijuht



Eve Ader– kunst ja käsitöö



Kati-Mai Toome– inglise keel



Eteri Parts– muusika



Natalja Dovgan– ajalugu ja ühiskonnaõpetus



Anne Kato– kunst ja käsitöö



Kristi Koosa– loodusõpetus



Piret Lass– loodusõpetus



Janari Allik– eesti keel ja inglise keel



Karina Tavas– algklassid, inglise keel



Liia Opmann– algklassid, arvutid



Piret Seepa– algklassid, arvutid



Imre Vijard– matemaatika, arvutid



Raido Kivinurm– matemaatika, arvutid



Lembit Luik– tehniline tugi

Projekti tegevuskava 2012-2013 õppeaastal
Septembris toimub partnerkoolides projekti meeskondade koostamine, kooli töötajate ja
õpilaste informeerimine ning alustatakse ka projekti kodulehe kavandamisega.
Kõik partnerkoolid saadavad Poola oma meeskondade nimekirjad ja fotod Comeniuse
projektiga seotud õpetajatest.
Koolid peavad valima ka oma projekti logo ja selle Poola saatma. Lõplik logo valitakse välja
Poola kohtumisel.
Veel tehakse Comeniuse stend ja tutvustavad plakatid partnerkoolide kohta. Meie kooli stend
tuleb muusikaklassi kõrval olevale seinale 2. korrusel.
Põhikooli

III aste tegeleb septembris partnerkoolide riike tutvustavate posterite

kavandamisega. Iga klass sai ühe maa, mille kohta nad pidid tegema huvitava ja informatiivse
plakati formaadis 2xA3.

Klassid jagasime järgmiselt:
Riik

Klass

Bulgaaria

6B

Rumeenia

6A

Tšehhi

7C

Horvaatia

7B

Türgi

7A

Inglismaa

8B

Poola

8A

Portugal

9B

Hispaania

9A

Projekti logo kavandeid tegid meie kooli 6A ja 6B klass kunstiõpetuse tunnis.
Projekti meeskond valib oma lemmiku välja ja saadab Poola meie kooli esindama.
Oktoobris (22.10-26.10.2012) toimub partnerkoolide esimene kohtumine Poolas Lublinis,
kus otsustatakse ära ka täpsem tegevuskava.
Detsembris toimub mini-sõnaraamatu valmistamine, kus on sees puude nimed erinevates
keeltes.

Puitmaterjalist

jõuluehete

valmistamine

koolides.

Puuviljadest

valmistatud

toiduretseptide kogumine.
Jaanuaris

otsitakse

puudega

seotud

sümboleid

muinasjuttudest

ja

legendidest.

Muinasjutuvõistlus puudest. See on emakeelne ja jutud tulevad internetti ning kõikidel
juttudel on ka illustratsioonid.
Veebruaris toimub projekti raames rahvusvaheline kunstivõistlus ’HALDJAPUU’ ning
talispordipäev.
Märtsis leiab aset kirjandusvõistlus ’Olen puu’. Toimub ka partnerkoolide kohtumine
Inglismaal (18.03-22.03.2013).
Aprillis kohtuvad partnerkoolid Portugalis (15.04-19.04.2013). Toimub puuteemaliste laulude
esitamine.
Mais meisterdame puidust mänguasju ja korjame vanapaberit. Mai viimasel nädalal (20.0524.05.2013) tulevad meie kooli külla partnerkoolide esindajad. Peame neile meeldejääva
vastuvõtu korraldama.
Loodetavasti võtavad meie kooli õpilased projekti üritustest aktiivselt osa ja õpivad selle
käigus ka midagi juurde.

Toredat koostööd soovides

Marika Sarapuu
projektijuht

