Rahvusvaheline hariduskoostöö
2019-2020 õppeaastal
Kuusalu Keskoolis
Kohtumised ja koostöö
Põnevad teemad ja uued kogemused
Imelised mälestused ja sõbrad eluteeks

Hea õpilane! Tutvu projektidega
ja pane oma osalussoov kiiresti teele,
esimesed registreerumise tähtajad on juba septembri alguses!

KUUSALU KESKKOOL

Tähelepanu gümnasist!
Nesodden Videregaaende skole
Nesodden, Norra

7.-11. oktoobril toimub
projektikohtumine Norras!
Kiirusta oma osalussoovist
teatama, saates oma
motivatsioonikirja aadressile
piia.palge-lepik@kuusalu.edu.ee
Tähtaeg:
Esmaspäev 02. september!!!

Sügisese projektikohtumise teema on meediakirjaoskus ja aktiivne kodanik
(ing.k Media Literacy and Active Citizen). Vikipeedia selgitab, et “Meediakirjaoskus on võime pääseda ligi, analüüsida, hinnata ja luua meediat, kasutades
kõiki kommunikatsioonivorme.“
Nädala jooksul arutlevad fääride, eesti ja norra 16-18.-aastased õpilased põhjamaade kultuuriruumi üle. Toimuvad praktilised töötoad ja vestlusringid. Lisaks saavad
õpilased osaleda Norra kooli tundides ning tutvuda Nesoddeni ja Oslo piirkonnaga.
Parima kultuurikogemuse saamiseks elavad fääri ja eesti noored norra eakaaslaste
peredes. Kui päevasel ajal oleme kõik koos, siis õhtud ja hommikud sisustatakse
perede poolt.

Projektireisil saab osaleda kaheksa 10.-12. klasside õpilast.
NB! Üheks osalemise tingimuseks on võimalus majutada külalisõpilast Kuusalus
toimuval projektinädalal 30.märtsist 03. aprillini 2020.
KUUSALU KESKKOOL
Projektijuht: Piia Palge-Lepik
Õpetajad: Oskar Helde, Anu Ukkivi, Niina
Primolennaja, Merja Rumm, Ilvard Eeriksoo, Kai
Peterson

www.opimeopirannates.blogspot.com

KUUSALU KESKKOOL

Ratsutamine ja teraapiad
Prantsusmaal
LEAP SAINT GABRIEL NANTES OCEAN
Le Pellerin, Nantes, Prantsusmaa

Tähelepanu 8.-10. klassi õpilane!
6.-12. oktoobril toimub
projektikohtumine Prantsusmaal!
Kiirusta oma osalussoovist
teatama, saates oma
motivatsioonikirja aadressile
piia.palge-lepik@kuusalu.edu.ee

Tähtaeg:
Kolmapäev 04. september!!!

KUUSALU KESKKOOL

Projektikohtumine keskendub erinevate teraapiavormide tutvustamisele (ing.k Riding and the
Field - the arena for activities to promote Mental
Health). Prantsusmaa kool on ratsutamiskallakuga ja eraldi käsitleme hipoteraapiat kui
ühe vaimse tervise teraapia vormi. Projektikohtumisele valitakse õpilased, kel on varasem
kokkupuude ratsutamisega.
Vaimne ja füüsiline tervis käivad käsikäes. Koos
portugali ja prantsuse eakaaslastega õpime,
kuidas arendada koostööd meelte ja keha vahel.
Osaleme praktilistes töötubades.
Kaheksa eesti õpilast elavad projektis osalevate
prantsuse õpilaste peredes. Nii on võimalus
tutvuda prantsuse kultuuri, keelega, maitsta kohalikke toite ning saada osa kohalikust eluolust.
NB! Üheks osalemise tingimuseks on võimalus
majutada külalisõpilast Kuusalus toimuval
projektinädalal 9.-15. veebruaril 2020.

Maailma Terviseorganisatsioon kirjeldab vaimset
tervist kui heaoluseisundit, milles inimene
realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase
elu pingetega, suudab töötada tootlikult ja
tulemusrikkalt ning on võimeline andma oma
panuse ühiskonna heaks. (www.terviseinfo.ee)

Projektijuht: Piia Palge-Lepik
Õpetajad: Maria Trei, Ingrit Keerma,
Ilvard Eeriksoo, Sergo Treufeld, Kai Peterson,
Piret Kukk, Piret Kamber

www.opimeopirannates.blogspot.com

KUUSALU KESKKOOL

Kaunid kunstid ja
jätkusuutlikkus Portugalis
Selle projekti kolmandal kohtumisel võetakse
vaatluse alla demokraatia ja jätkusuutlikkus
kaunite kunstide võtmes. Iga kool valmistab
eelnevalt ette ülevaate oma riigi parimatest
kunstilistest saavutustest — meie oleme
otsustanud tutvustada lisaks kirjanikele ja
muusikutele ka Eesti laulu– ja tantsupeo
traditsiooni.
Nädala jooksul osaletakse koos soomlaste ja
kreeklastega
portugali
kooli
tundides,
külastatakse kunsti– ja kultuuriasutusi,
kohtutakse kunstnike ja kirjanikega.
Rahvusvahelistes gruppides uuritakse erinevaid
kunstivorme ning nende teostust, lähtudes
keskkonnateadlikkusest ja säästvast eluviisist.
Projektikohtumisel saab osaleda seitse eesti
õpilast. Eeltingimuseks on huvi kaunite
kunstide vastu ning oskus kasutada IKTvahendeid.
Õpilased elavad ka selle projekti puhul peredes.
ning saavad seeläbi osa portugali elulaadist.

KUUSALU KESKKOOL
Projektijuht: Piia Palge-Lepik
Õpetajad: Kertu Priilinn, Piret Kukk, Margit
Krönström, Viive Abel

Escola Secundária José Saramago
Mafra, Portugual

Tähelepanu 8. -9. klassi õpilane!
3.- 9. novembril toimub
projektikohtumine Portugalis!
Kiirusta oma osalussoovist
teatama, saates oma
motivatsioonikirja aadressile
piia.palge-lepik@kuusalu.edu.ee
Tähtaeg:
Reede 13. september!!!

NB! Üheks osalemise tingimuseks on
võimalus majutada külalisõpilast Kuusalus
toimuval projektinädalal kevadel 2020.

Portugal = 3 F
Fado
Fotball
Fatima
www.opimeopirannates.blogspot.com

KUUSALU KESKKOOL

Mänguline
matemaatika Itaalias
Istituto Comprensivo di Atri
Atri, Abruzzo, Itaalia

Tähelepanu 7. -9. klassi õpilane!
10.– 16. novembril toimub
projektikohtumine Itaalias!
Kiirusta oma osalussoovist
teatama, saates oma
motivatsioonikirja aadressile
piia.palge-lepik@kuusalu.edu.ee

Tähtaeg:
Reede 20. september!!!

Itaalias uuritakse matemaatikas ettetulevaid põnevaid veidrusi ja naljakaid juhtumisi,
projektikohtumise ingliskeelne pealkiri kõlab järgmiselt: “Curiosities in Math”.
Iga partnerriigi kodutööna valmib esitlus oma maa kohta matemaatika võtmes, veel
kirjutame temaatilisi luuletusi ning joonistame karikatuure. Töödest valmib kohapeal näitus,
mis seatakse üles Itaalia koolis. Et ka suurem publik saaks töödest osa, loome virtuaalse
näituse veebis.
Projektinädala raames koostavad partnerriikide õpilased ühekoos projekti kalendri ning
loovad matemaatilisi lauamänge. Eestit esindab kuus õpilast.
Lisaks tutvutakse linnaga, nauditakse itaalia kööki ja kultuurielu. Õpilased elavad hostelis.

KUUSALU KESKKOOL
Projektijuht: Piia Palge-Lepik
Õpetajad: Kertu Priilinn, Pille Pürg, Piret Kukk,
Margit Krönström, Kai Peterson, Anu Ukkivi,
Maria Trei, Kersti Kaseleht

www.opimeopirannates.blogspot.com

KUUSALU KESKKOOL

Kuidas valime osalejaid
projektikohtumistele?
Rahvusvahelised projektid loovad osalejatele võimalused:





erinevate mõtteviiside, kultuuride ja väärtustega tutvumiseks
huvipakkuva teema paremaks tundmaõppimiseks
võtmepädevuste arenguks (vt.lk 9 — võtmepädevused)
uute tutvuste loomiseks ja mõttekaaslaste leidmiseks

Õpilased, kes saavad võimaluse osaleda projektikohtumistel, on mitte ainult
Kuusalu kooli esindajad, vaid esindavad projektis ka Eesti riiki.
Valikuprotsessis osalevad klassijuhatajad, inglise keele õpetajad ning juhtkonna
esindaja. Kõige aluseks on õpilase enda soov, millest ta annab märku, saates
motivatsioonikirja projektijuhi e-postile.
Iga projekti puhul lähtume õpilase motivatsioonist, samuti hindavad õpetajad
õpilase käitumist ja hoolsust, aktiivsust õppetegevustes ning koostööoskust.
Igale projektile kohanduvad lisakriteeriumid, lähtuvalt projekti teemast ning
vanusegrupist. See info on iga kandideerimiskutse juures toodud.
Inglise keel on oluline, kuid mitte peamine. Piisab julgusest ja valmisolekust
inglise keeles suhelda! Keeleoskus areneb hämmastavalt kiiresti, võrreldes
projektinädala esimest ja viimast päeva.
TÄHTIS: Selle õppeaasta kevadel võõrustame kolmel
korral projektipartnereid.
Seepärast on lisakriteeriumiks õpilase ja tema pere võimalus
võõrustada külalisõpilast (vt. lk 8 projektikalender)
Lisainfo: Piia Palge-Lepik
piia.palge-lepik@kuusalu.edu.ee
tel. 5061369

www.opimeopirannates.blogspot.com

KUUSALU KESKKOOL

Meie võõrustame!
Algav õppeaasta tuleb eriline — ees on ootamas
tervelt seitse õpilasreisi ning kolmel korral oleme
ka ise võõrustaja
rollis. Nendel reisidel on
kokku 44 õpilaskohta. Meie võõrustada on 51
õpilast.
Tihti küsitakse, mis tingimused esitatakse
võõrustavale perele ning peljatakse, et ei vasta
nõuetele. Paljud meie õpilased on juba elanud
peredes, nii Soomes, Kreekas kui Portugalis.
Nad võivad kinnitada, et elamistingimustega
jäädi rahule.
Oluline on üles näidata külalislahkust ning pakkuda külalisele Eesti elamust,
võttes ta üheks nädalaks oma pere liikmeks. See tähendab ühiseid hommiku–
ja õhtusööke, kooskäimisi pere regulaarstel tegemistel, olgu see sporditrenn
või õhtused jalutuskäigud naabri juurde. Hea, kui külalisele on võimalus
tutvustada piirkonda, kus elatakse. Ja tõesti, magamisase on see kõige
viimane tegur, millele külaline mõtleb. Meilt on küsitud, kas külaline peab
saama eraldi toa. Ei pea, ta võib jagada tuba pere oma lapsega. Piisab, kui
magamisasemeks on madrats põrandal ning olemas pesemistingimused.
Külaline liigub kooli ja koolist koju koos pere oma lapsega. Projektinädala
programmid proovime suures ulatuses sättida tavakoolipäeva raamidesse. Nii
jõuavad ka bussilapsed kenasti koolibussidele.
Meile on tulemas noored Portugalist ja Prantsusmaalt (Vaimne tervis), Norrast
ja Fääridelt (C.U.L.T.U.R.E), Kreekast, Soomest ja veelkord Portugalist
(Demokraatia). Iga külaline toob endaga kaasa oma maa keele ja kultuuri. See
on suurepärane võimalus õppida meil neid kaugeid maid natuke lähemalt
tundma. Ja kes teab, ehk jäävad loodud kontaktid kestma ja arenevad
kauakestvaks sõpruseks… Kes soovib, see proovib :)
NB! Pered on KINDLASTI teretulnud majutama Eestisse tulejaid ka sel
juhul, kui oma laps projektireisil ei osale.

Lisainfo: Piia Palge-Lepik
piia.palge-lepik@kuusalu.edu.ee
tel. 5061369

KUUSALU KESKKOOL

www.opimeopirannates.blogspot.com

Õppeaasta projektikalender
2019—2020 õppeaasta

06.-12.oktoober

Vaimne tervis
Teraapiad, ratsutamine

Nantes, Prantsusmaa

8 õpilast
Elamine peredes

07.-11.oktoober

C.U.L.T.U.R.E
Meedia kirjaoskus ja
aktiivne kodanik
Nordplus Junior

Nesodden, Norra

Demokraatia
Kaunid kunstid ja
jätkusuutlikkus

Mafra, Portugal

Mänguline matemaatika
Matemaatilised veidrused ja põnevad faktid

Atri, Itaalia

Vaimne tervis
Õpime meeltega

KUUSALU

16 õpilast
Elavad peredes

8.-14. märts

Mänguline matemaatika
Matemaatika meie
igapäevaelus

Romford, Inglismaa

7 õpilast
Elamine hostelis

30.märts– 03. aprill
VÕÕRUSTAME!

C.U.L.T.U.R.E
Active Lifestyle and
Outdoor Learning
Nordplus Junior

KUUSALU

16 õpilast
Elavad peredes

Kevad
VÕÕRUSTAME!

Demokraatia
Teadus ja tehnoloogia

KUUSALU

19 õpilast
Elavad peredes

Kevad

Vaimne tervis
Vlog, meedia mõju ja
mõjutused noortele

Nantes, Prantusmaa

2 õpilase individuaalne
õpiränne

10.-16. mai

Mänguline matemaatika Iasi, Rumeenia
Kujundid ja Matemaatika

3.-9. november

10.– 16. november

9.-15.veebruar

8 õpilast
Elamine peredes

7 õpilast
Elamine peredes
6 õpilast
Elamine hostelis

VÕÕRUSTAME!

6 õpilast
Elamine hostelis

Elukestva õppe
võtmepädevuste raamistik koosneb
kaheksast võtmepädevusest

Loe lisa: https://issuu.com/mitteformaalne/docs/mitteformaalne-oppimine

„Pädevuse” all mõtleme teadmiste, oskuste ja suhtumiste
kogumit.
Mõiste „võtmepädevus” (ingl key competence) viitab
millelegi, mis on igas eluvaldkonnas vajalik ning toetab
inimese eneseteostust, sotsiaalset ühtekuuluvust, kodanikuaktiivsust ja
tööalast konkurentsivõimet.
SA Archimedes Noorteagentuur

https://noored.ee/votmepadevused/

Leia riigid!
Vihjeks: kõigi nende Euroopa riikide
koolidega teema koostööd rahvusvaheliste projekti raames 2018-2021.

Soovid osaleda projektireisil?
Hoia silm peal projektikalendril
ja
jälgi taotlustähtaegu!

Õiged vastused: Fäär i saar ed, Itaalia, Kr eeka, Nor r a, Por tugal, Pr antsusmaa, Rumeenia,
Soome, Suurbritannia, Türgi (10)

