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# CuNaHe
Projekti CuNaHe teine poolaasta
Eesti-Vene ühisprojekti „CuNaHe: Koolide ja mitteformaalsete
haridusasutuste koostöö Peipsi-Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja
looduspärandi säilitamisel ja edendamise” teisel poolaastal viidi läbi
õppe-ekskursioone, teadmiste ning kogemuste vahetamisi ning
ühisel jõul ja koostööl on valminud ka Peipsi järve piirkonna
metoodilised õppematerjalid.
CuNaHe tegevuste teine poolaasta on olnud tulemuslik. 2019. aasta
novembris käisid Eesti ja Vene haridustöötajad ühisel õppevisiidil
Peterburis. Toimus mitmeid koostöökohtumisi, kus arutati Peipsi
piirkonna metoodiliste õppematerjalide koostamist, mis valmis 2019.
aasta lõpuks eesti ja vene keeles. Räpina Ühisgümnaasium ja Petseri
3. Keskkool korraldasid ka metoodika seminarid õpetajatele.
19. detsembril 2019. aastal tutvustati projekti Pihkvas 12. Peipsi
Foorumil, mille üheks peateemaks oli regionaalne keskkonnaharidus.
Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriks
Räpina Ühisgümnaasium. Vene poot MTÜ Peipsi Järve Projekt ja
Petseri 3. Keskkool. Seotud partneriteks on Pihkva Riiklik Ülikool ja
Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus.
Projekt tugevdab haridusasutuste võrgustiku kaudu 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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23.-25. oktoobril 2019. aastal toimus CuNaHe projekti õppevisiit
Peterburi
Margit Säre MTÜ Peipsi Koostöö Keskus
Oktoobris käisid projekti Eesti ja Vene partnerid
ühisel õppereisil Peterburis, et tutvuda
uuenduslike ja kaasavate õppemeetoditega
kultuuri- ja keskkonnahariduse valdkonnas.
23.-25. oktoobril 2019. aastal toimus projekti
õppevisiit Peterburi. Osalesid Räpina
Ühisgümnaasiumi ja Petseri 3. Keskkooli
õpetajad, Peipsi Koostöö Keskuse ja Chudskoi
Projekti töötajad, samuti projekti juhtkomitee ja
seotud partnerite liikmed – kokku 27 inimest.
Õppevisiidi raames külastati hariduskeskuseid,
kus rakendatakse kultuuri- ja keskkonnahariduse
uuenduslikke ja kaasavaid õppemeetodeid.
Programm tutvustas erievaid keskkonnahariduse
õpetamise võimalusi. Näiteks tutvuti
multimeedianäitusega „Water Universe“ ja
Ökoloogia ja Bioloogia Keskusega „Krestovsky
Island“. Külastati ka Peterburis asuvat kooli nr
227, kus viiakse ellu mitmeid siseriiklikke kui ka
rahvusvahelisi projekte keskkonnahariduse,
kultuuri- ja ajaloopärandi teemal. Õppereisil võeti
osa koolitundidest ning osalejate poolt anti ka

Õppereisi osalejad tutvumas multimeedianäitusega „Water Universe“.

intervjuu kooli TV-le.
Lisaks teadmiste ja kogemuste vahetamisele,
peeti õppekäigu ajal ka plaane projekti järgmise
poolaasta tegevuste üle. Üheskoos mõeldi,
kuidas kavandada õuesõppe programme Räpina
ja Petseri koolides, avatud tunde ja
uurimistööde konkursse.

Õppereisi osalejad seminaril Peterburi kooli nr 227.
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Valmisid Peipsi järve piirkonna kultuuripärandit ja keskkonda
väärtustavad lõimitud õppematerjalid
Irmen Nagelmaa Räpina Ühisgümnaasiumi õppekvaliteedijuht

Eesti ja Vene partnerite koostööna on valmis
saanud Peipsi piirkonna kultuuripärandit ja
keskkonda käsitlevad lõimitud õppematerjalid.
CuNaHe projektis osalejad peavad oluliseks, et
inimesed siin- ja sealpool Peipsi järve hindaksid
piirkonna loodus- ja kultuuripärandit ning
oskaksid seda hoida. Tähtsaks osaks selle
saavutamisel on koolide ainekavadesse Peipsi
piirkonnaga seotud õppematerjalide lisamine.
Selleks loodi Räpina Ühisgümnaasiumi juhtimisel
metoodilised õppematerjalid, mis on seotud
järve looduse ja piirkonna keele ning ajaloo
käsitlemisega ainetundides.

Piirkonnaga seotud õppeülesannetes on
lõimitud võru keel, eesti keel, kirjandus, inglise
keel, vene keel, informaatika, matemaatika,
ajalugu, ühiskonnaõpetus, religiooniõpetus,
geograafia, käsitöö, kunstiõpetus.
Valminud õppematerjalid on avaldatud
elektroonsel kujul Räpina Ühisgümnaasiumi
kodulehel https://yg.rapina.ee/wpcontent/uploads/2019/10/KorrigeeritudPeipsi_loiminguprojektid_koond-1.pdf.
Materjalide info- ja töölehti on võimalik välja
trükkida ning kõik huvilised saavad neid soovi
korral vabalt kasutada.

Metoodiliste materjalide kogumik koosneb
teoreetilisest materjalist ja töölehtedest. See on
mõeldud kasutamiseks III kooliastmes (7.–9.
klassis). Projekti õppematerjalide koostamine oli
Räpina Ühisgümnaasiumi ja Petseri 3. Keskkooli
õpetajate ühistöö. Seda juhtisid ekspertidena
õpetajad Maire Alver (keel ja kultuur), Karin Tuul
(loodus), Tiiu Viljalo (ajalugu). Paljudest Petseri
3. Keskkooli õpetajate välja töötatud materjalidest on kogumikus kasutatud õpetajate Olga
Bogdanova (tehnoloogia) ja Evgenia Ponomarenko (keel ja kirjandus) ülesandeid. Õppematerjalide koostamisse olid veel kaasatud oli
Pihkva Ülikool ja Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus. Toimusid mitmed koostöökohtumised ja
arutelud, kus lepiti kokku õppematerjalide
kokku sobimises, et moodustada ühtne terviklik
õppematerjal.

13. novembril 2019. aastal toimus Räpina
Ühisgümnaasiumis õppepäev, kus anti ülevaade
õppematerjalidest ja võimalustest, kuidas neid
siduda igapäevasesse koolitöösse. Samuti
tutvustati projekti toel ostetud interaktiivse
lameekraani rakendusvõimalusi õppetöö
läbiviimisel.

Õppematerjalid jagunevad kolme teema vahel:
- Peipsi järve bioloogiline mitmekesisus,
- ajalugu ja kultuur Peipsi piirkonnas ning
- kultuur ja keeled Peipsi piirkonnas.

Projekti CuNaHe töökoosolek.
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Petseri 3. Keskkoolis tutvuti piirkondliku keskkonnahariduse ja
kultuuripärandi õpetamisega
Nadezda Lapina Petseri 3. Keskkooli õpetaja
Petseri 3. Keskkoolis toimunud koolitusseminaril
keskenduti erinevatele õppemeetoditele, mis
aitavad tutvustada piirkondlikku keskkonnahariduse ja kultuuripärandi lõimimist ainetundidega. Projekti meeskond ning haridustöötajad
osalesid Petseri kooli avatud ainetundides ning
tutvusid kohaliku kultuuripärandiga.
4. veebruaril 2020. aastal toimus Petseri 3.
Keskkoolis koolitusseminar, mis keskendus
geograafia, kirjanduse, bioloogia, keemia ja
ökoloogia tundide avatud ja lõimitud läbiviimisele.
Sealjuures oli fookus Peipsi järve piirkonna
kultuuri ja looduspärandi õpetamisel. Eestist
võtsid osa Peipsi Koostöö Keskus ning Räpina
Ühisgümnaasiumi töötajad.

teemakohast joonistusnäitust.
Seminari osalejad jaotati väiksematesse
rühmadesse, kes külastasid avatud tunde,
kus kasutati lõimitu õppemetoodikaid.
Õppepäev lõppes aruteluga, kuidas
parandada Peipsi piirkonda käsitlevaid
õppematerjale. Petseri 3. Keskkooli direktor
Nina Jaroslavtseva esitles ka projekti raames
koostatud metoodiliste keskkonnahariduslike
materjalide kogumikku.

Õppepäev algas sissejuhatavate ettekannete ning
lühikese kultuuriprogrammiga. Külastati
geograafiaklassi ning tutvuti projekti raames
soetatud õppetööd mitmekesistavate
multimeediumi seadmetega ning vaadati

Koolitusseminaril osalejad tutvusid Petseri
linamuuseumiga ja Petseri kooliõpilane pakkus
külalistele killukest kohalikust kultuurist.
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Keskkonnahariduslik õppekäik Tallinnasse 25.-27. märtsil
Margit Säre MTÜ Peipsi Koostöö Keskus

Keskkonnahariduslik õppekäik Eestisse
tutvustab Pihkva regiooni haridustöötajatele erinevate muuseumite ja aktiivõppekeskusete hariduslikke programme,
uuenduslike ja kaasavate õppemeetoditega
koole Tartus ja Tallinnas.

Tagasiteel Pihkvasse külastatakse ka
uuenduskuuri läbinud ja 2020. aasta kevadel uuesti avatavat Kalevipoja muuseumi.
Samuti tehakse peatus Alatskivi lossis, et
tutvuda ka sealsete Peipsi järve piirkonda
tutvustavate õppeprogrammidega.

25.-27. märtsil 2020. aastal toimub CuNaHe
projekti teine õppekäik Eestisse.
Mitmepäevane programm on suunatud
formaalse kui ka mitteformaalsete hariduse
tutvustamisele. Peipsi Koostöö Keskuse
eestvedamisel tutvustatakse Tartu ja
Tallinna koolide, muuseumite ning
aktiivõppekeskuste poolt pakutavaid interaktiivseid ajalugu, kultuuri ja keskkonnaharidust lõimivaid õppeprogramme ning
metoodikaid.

Õppereisil jagatakse mõtteid naaberriikide
haridussüsteemist ning tutvustatakse
erievaid õppemeetodeid ning -võimalusi.

Õppevisiit saab alguse Kagu-Eestist, kus
kõigepealt tutvutakse Räpina Ühisgümnaasiumi tegemistega ning piirkondliku kultuurija keskkonnahariduse tutvustamisega koolitundides. Seejärel liigutakse edasi Tartusse
Raatuse Gümnaasiumi ning Tallinna Tõnismäe Reaalkooli, kus tutvutakse uuenduslike
õppetegevuste ning võimalustega.
Tallinnas on õppekäigu osaks tutvumine
erinevate muuseumite ning aktiivõppekeskusete poolt pakutavate õppeprogrammidega. Eesmärgiks on parema ülevaate
saamine, kuidas neid seotakse erinevate
ainetundidega. Tutvutakse PROTO Avastustehase hariduslike õppeprogrammidega ning
Paksu Margareeta muuseum-külastuskeskusese tundide ning arendusprojektidega.

Alatskivi Loss – üks Peipsi järve piirkonna külastuskohtadest, mis
peidab endas hariduslikke ja põnevaid õppeprogramme nii
lastele kui ka täiskasvanutele.
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KONTAKT

Eelseisvad sündmused 2020. aastal
•
•

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

•
•
•
•
•

Märts - Pihkva regiooni haridustöötajatele õppereis Eestisse.
Aprill/mai - õuetunnid kooliõpilastele Räpina ja Petseri
koolides.
Aprill - Peipsi järve kultuuriteemaline veebiküsimustik.
Juuli - projekti meeskonna ja juhtkomitee töökokkusaamine.
August - suvekool Venemaal.
Juuli/august - kogukonna-ja järvefestivalid Räpinas ja Petseris.
August - õpilastööde võistlus ja näitus koolides ning kohalikes
kultuurikeskusetes.

PROJEKTI PARTNERID
MTÜ Peipsi Koostöö Keskus (EST)
Räpina Ühisgümnaasium (EST)
MTÜ Peipsi Järve Projekt, Pihkva
(RUS)

Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö
programm 2014-2020

Petseri 3. Keskkool (RUS)

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

