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# CuNaHe

Eesti-Vene koostööprojekt CuNaHe
Märts 2019 – veebruar 2021 on käimas Eesti-Vene ühisprojekt
“CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku
koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi
säilitamise ja edendamise toetamiseks.“ Peipsi-Pihkva järve piirkonna
kultuuri- ja looduspärandi koostööprojekt aitab kaasa haridusasutuste
koostööle ning digiõppe edendamisele.
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Räpina Ühisgümnaasium. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi
Järve Projekt, Petseri 3. Keskkool. Seotud partneriteks on Pihkva Riiklik
Ülikool ja Tartu Ülikooli Haridusuuendkeskus.
Projekti eesmärgiks on haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada
piiriülest koostööd. Projektis käsitletakse Peipsi-Pihkva järve piirkonna
ühist kultuuri- ja looduspärandit läbi uuenduslike hariduslike
meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse
suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot
projektist http://www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/cunahe
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Antud väljaanne valmis Eesti-Vene
piiriülese koostöö programmi 20142020 rahalise abiga. Selle väljaande
sisu eest vastutab ainuisikuliselt
Peipsi Koostöö Keskus ning selles
kajastatu ei peegelda mingil juhul
Programmis osalevate riikide ega
Euroopa Liidu seisukohti.
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CuNaHe seob kultuuri- ja looduspärandi
Projekt CuNaHe keskendub PeipsiPihkva järve piirkonna ühise
kultuuri- ja looduspärandi käsitlemisele läbi uuenduslike hariduslike
meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse
suurenemisele piirkonnast ning
selle edendamisele.

CuNaHe aitab kaasa
digitaalse õppe
täiustamisele Räpina ja
Petseri koolides läbi
kaasaegsete
infotehnoloogiliste
vahenddute soetamise näol.

Mis toimub?
Kaheaastase projekti jooksul
arendatakse välja ühine hariduslike programmide metoodika
Peipsi-Pihkva järve piirkonna
loodus- ja kultuuripärandi käsitlemiseks, kooliõpilastele korraldatakse õuesõppe programme ja
suvekoole, viiakse läbi haridustöötajatele koolitusi ja õppeeksursioone. Projekt aitab kaasa
ka digitaalse õppe täiustamisele
läbi teaduslaborite ülesseadmisega koolidesse. Olulisel kohal on
õppetöö tehniliste võimaluste

parandamine kaasaegsete
infotehnoloogiliste vahendite
soetamise näol Räpina ja Petseri
koolides erinevate. Paljud
tegevused on ka suunatud
piirkonna elanike teadlikkuse
tõstmisele Peipsi-Pihkva järve piirkonna loodus- ja kultuuripärandist. Selleks korraldatakse
erinevaid meediakampaaniaid ja
pärandipäevi.
Miks?
Projekti üheks eesmärgiks on
kaasa aidata haridusasutuste
koostööle ning digiõppe edendamisele. Samuti mõjutavad Peipsi
piirkonna inimeste elustiil, nende
keskkonnateadlikkus ja igapäevased valikud otseselt Peipsi järve
tervist.

19.-22. august 2019 -suvekool Räpinas
19.-22. augustini 2019 toimus Räpinas
Eesti ja Vene koolinoortele PeipsiPihkva järve piirkonda tutvustav
suvekool, mis tõi kokku 30
kooliõpilast.
Nelja päeva pikkune suvekool
tutvustas kohalikku kultuuri- ja
looduspärandit. Programm sisaldas
eksperimentaalset looduse õppimist,
õppevisiite Tartusse ja Peipsi
äärsetesse küladesse. Suvekoolis
kasutati uusi digitaalseid
interaktiivseid töövahendeid.

CuNaHe suvekool Räpinas tõi kokku 30 Eesti Vene kooliõpilast.

2

Mõtteid suvekoolist
Suvekooli juhataja, Räpina
Ühisgümnaasiumi huvijuhi Marika
Ääremaa sõnul on noortel väga
oluline õppida ja tajuda end
ümbritsevat loodust läbi kogemuste
ning praktiliste tegevuste, seetõttu
sisaldas suvekool ka selliseid põnevaid
tegevus nagu kuuldemängu
lavastamine, tõukerattasõitu ning
erinevaid vaatlusülesandeid.

Suvekool jagas teadmisi ja andis julgust
Ederi Ojasoo Peipsi Koostöö Keskusest käis CuNaHe suvekoolis
uurimas kas ja kuidas meeldis. “Väga meeldis”, oli üldine levinud
vastus, mida ilmestati toredate näidetega programmist. Noorte
poolt tõdeti, et kõik läbiviidud tegevused olid huvitavad ning
suvekool andis võimaluse leida uusi sõpru. Eelviimasel
koosolemise päeval oli osalejate seas õhus ka seetõttu veidi
nukker meeleolu ja räägiti, et kahju, et vastleitud sõpru ei näe
niipea.
Põnevaks väljakutseks oli noortele suvekoolis omavahelise
suhtluskeele leidmine - räägiti inglise, vene ja eesti keeles.
Suvekooli programmist ei puudunud ka keeleõpe, mille abil said
noored selgeks põhifraasid eesti ja vene keeles.

Marika Ääremaa suvekooli
lodjasõidul.

Heleri: “On olnud väga põnev. Esimene
päev oli raskem, kui ei teadnud, kuidas
suhelda. Peale seda on kõik läinud
lõbusalt.”

Bianka: “Kõige lõbusam on
olnud erinevad ülesanded.
Inimesed on väga soojad.
Kõik on avatud ja lõbusad.”

Alina: “Tegevused on olnud väga
toredad. Grupitööd on olnud põnevad.
Kuna keegi ei osanud inglise keelt, tuli
leida, kuidas omavahel suhelda.”

Projekti CuNaHe suvekooli meened.
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Metoodilised materjalid
Projekti eesmärkide saavutamisel on tähtsaks osaks koolide
ainekavadesse Peipsi järvega seotud õppematerjalide lisamine.
Selleks luuakse Räpina Ühisgümnaasiumi juhtimisel metoodilised
materjalid, mis soosivad järve loodust ja piirkonna keele ning ajaloo
käsitlemist koolide ainetundides.
Suvekooli õpilased digitunnis.

Eesolevad sündmused
21. september 2019 - Eesti-Vene ja
Eesti-Läti programm on korraldamas
traditsiooniks kujunenud Euroopa
koostööpäeva Tartu observatooriumis
Tõraveres. Päev on pühendatud
piiriülesele koostööle, keskkonnaalase
teadlikkuse tõstmisele ja
keskkonnakaitsele. Päeva juhtlause on
„Green Space Tour“. Peipsi Koostöö
Keskuse viib koostööpäeval läbi Peipsi
järve teemalisi õpimänge. Ootame
osalema. Rohem infot
https://www.estoniarussia.eu/wpcontent/uploads/2019/08/Agenda_Gr
een_Space_Tour_2019_EST_final.pdf

Projekti õppematerjalide koostamist Räpina Ühisgümnaasiumi ja
Petseri 3. keskkooli õpetajate ühistööna juhivad ekspertidena
õpetajad Maire Alver- keel ja kultuur, Karin Tuul- loodus, Tiiu Viljaloajalugu. Kaasatud on Pihkva Ülikool ja Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus.
Räpina Ühisgümnaasiumi juhtimisel luuakse metoodilised
materjalid, mis soosivad järve loodust ja piirkonna keele ning
ajaloo käsitlemist koolide ainetundides.

Mitmete ainetega lõimitud õppematerjalid jagunevad kolme teema
vahel:
Peipsi järve bioloogiline mitmekesisus
Ajalugu ja kultuur Peipsi Pihkva järve piirkonnas
Kultuur ja keeled Peipsi-Pihkva järve piirkonnas
Valminud õppematerjalid avaldatakse elektroonsel kujul eesti ja vene
keeles. Materjalide info- ja töölehti on võimalik välja trükkida.
Metoodilisi materjale ja projekti toel ostetud interaktiivse
lameekraani kasutusvõimalusi tutvustatakse Peipsi piirkonna koolide
õpetajate ühisel õppepäeval.

Oktoober 2019 - CuNaHe projekti
õppereis haridusspetsialistidele St
Peterburgi, mille käigus külastatakse
interaktiivseid kultuuri- ka loodushariduskeskuseid ning osaletakse
hariduslikes väliprogrammides.

Irmen Nagelmaa
Räpina Ühisgümnaasiumi õppekvaliteedijuht

Projekti partnerid
Peipsi Koostöö Keskus- juhtpartner
Räpina Ühisgümnaasium
MTÜ Peipsi Järve Projekt, Pihkva
Petseri 3. Keskkool
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Projekti partnerid

KONTAKT

MTÜ Peipsi Koostöö Keskus- juhtpartner (EST)
Räpina Ühisgümnaasium (EST)
MTÜ Peipsi Järve Projekt, Pihkva (RUS)
Petseri 3. Keskkool (RUS)

MTÜ Peipsi Koostöö Keskus
Margit Säre
E-post: margitsare@gmail.com
Tel: +372 5088409
www.ctc.ee
Puiestee 71 a, 51009 Tartu
EESTI
www.ctc.ee
www.facebook.com/peipsicenter

Uudiskirja fotod tegid Margit Säre,
Marika Ääremaa ja Ederi Ojasoo.

Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti
Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool
ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Programmi koduleht www.estoniarussia.eu.
Eestipoolset kaasfinantseeringut toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus

