
 

 

 

 

Projekti nimi: Imavere kool kui kogukonna keskus ja ajaloopärandi kandja 

Taotleja: MTÜ Tahe Teha, registrikood 80226014 

Projektimeeskond: Tiina Lohur, Margit Reinpõld, Raivo Tamm, Krista Tiitmaa, Allika Jüris, 

Õnnela Lees 

Projekti eesmärk ja seos LJKK strateegiaga: Kogukondlik kultuuripärand on säilitatud ja 

Imavere kooliga seotud inimesed (sh noored) on piirkonnaga rohkem seotud. 

Seos meetme 1.1 eesmärgiga: Lõuna-Järvamaa tegevuspiirkonna elanikud (eelkõige noored) 

on piirkondlike maineürituste korraldamise ning eakohaste eneseteostusvõimaluste kaudu 

tugevamalt kodukohaga seotud. Kohalik kultuuripärand on säilitatud ja laialdaselt 

eksponeeritud. Koostöö maapiirkonnas on tugevnenud. 

Tegevuskava elluviimise periood: aprill 2017 - oktoober 2019 

Kavandatud tegevused:  

 Kooli rahvamajaga ühendava koridori seinale koostatakse montaaž Imavere kooli 

ajaloost. Raamitud pildid (5tk) suurusega A1.  

 Rahvamaja seinale paigaldatakse piirkonna kultuurikaart 1500x1500mm 

 Raamatukogu seinale valmib pannoo Imaverest pärit luuletaja Reinhold Kamseni kohta  

 Kooli koridoris asuvas seinaorvas (lipunurk trepi juures) paigaldatakse 

alumiiniumraamile turvalisest klaasist lükanduks. Klaasi taga eksponeeritakse  2012.a 

valminud kooli lipp. Lipp on igapäevaselt nähtav, samas aga kergesti kättesaadav, et 

kasutada saalis pidulikel sündmustel.  

 Kooli eestvedamisel korraldatakse fotokonkurss. Kogutakse fotosid laste koolivälistest 

tegevustest läbi Imavere kooli ajaloo (rahvakalendri tähtpäevade tähistamine,  

koolipeod, ühine töötegemine jms). Lisaks fotodele kogutakse ka vanu koolitarbeid, 

diplomeid, kiidukirju või fotosid nendest. Parimatest esitatud fotodest ning esemetest 

ja dokumentidest tehtud fotodest kujundatakse 2018. a kalender, mida trükitakse 350 

eksemplari ning jagatakse kooli juubelil õpilastele, õpetajatele, vilistlastele, külalistele. 

Kõik kogutud fotod digitaliseeritakse ja on huvilistele nähtavad kooli vilistlaspäeval 

ning hiljem kooli veebilehega seotud pildialbumis.  



 18. novembril 2017 tähistatakse kooli vilistlaspäeva, toimub aktus. Tegevust pakutakse 

erinevas vanuses osalejatele. Avatud on kohvikud. Kohal on fotograaf. Tantsuks 

mängib ansambel.  

 2017-18 õa viiakse õpilastele läbi kooli mäng „Abakusest tahvelarvutini“. Võitja 

võistkond sõidab preemiareisile.  

 Kogutakse õpilaste ja õpetajate fotosid ja lugusid kooliajast. Koduloo kogumine 

seotakse kooli õppekavaga ja uurimustööde tegemisega. Uurimustööd säilitatakse 

koolis ja raamatukogus. 2019 sügisel valmib trükis „Imavere kooli ajaraamat“, seda 

trükitakse 300 eksemplari.  

 Luuakse digitaalne koolialmanahh. See seotakse kooli veebilehega ja uueneb pidevalt. 

 Toimuvad kohtumised Imaverega seotud kultuuri- ja haridusinimeste ning nende 

järeltulijatega.  

 

 

 


