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# CuNaHe
CuNaHe projekti tegevused koroona-kevadel ja
suvel
COVID-19 pandeemia ei möödunud mõjutusteta ka Eesti-Vene
ühisprojektist „CuNaHe: Koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste
koostöö Peipsi-Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi
säilitamisel ja edendamisel”. Kevadele ja suvele planeeritud
tegevustesse tuli seoses pandeemiaga teha mitmeid muudatusi.
Koroonaviirusest tingitud eriolukord pani koolid proovile. Samas
andis see ka suurepärase võimaluse katsetada ja kogeda uusi asju nii
õpetajatel kui ka õpilastel, eriti digitaalse õppe valdkonnas. Kevadise
distantsõppe perioodil kasutasid projekti partnerid, Räpina ja Petseri
kool, aktiivselt projekti raames valminud lõimitud õppematerjale ja
ülesandeid Peipsi järve kultuurist ja loodusest. Kevadel sai Peipsi
Järve Projekti (Pihkva) eestvedamisel valmis ka Peipsi kultuuriloo
teemaline viktoriin (vt. http://www.ctc.ee/viktoriinid/peipsimaa).
Petseri ja Räpina koolides toimus õpilaste loominguliste tööde
võistlus ja parimatest töödest pandi juulikuus näitus ülesse Räpina
sadamasse .
Kahjuks pidime ära jätma märtsikuusse planeeritud Eesti-Vene
õpetajate õppereisi Eestisse ning ka laste suvelaagri Petseris – ja
kahjuks tundub, et need ei saa toimuda ka sügisel 2020.
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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Õpilasvõistlus „Peipsi järve looduslik mitmekesisus,
ajalugu ja kultuur“
Irmen Nagelmaa Räpina Ühisgümnaasiumi õppekvaliteedijuht
Eesti-Vene projekti raames viis Räpina
ühisgümnaasium koostöös Petseri 3. Keskkooliga
2020. aasta mais läbi õpilastööde võistluse, mille
eesmärk oli Peipsi piirkonna inimeste elustiili
uurimine, õpilaste keskkonnateadlikkuse
tõstmine, järve ökosüsteemide mõjutajate
uurimine, järve tähtsuse mõistmine ja järve kui
kultuuripärandi väärtustamine.

tutvustaval veebilehel
http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevadprojektid/cunahe/opilastoode-konkurss

Õpilasvõistluse teemad jagunesid kooliastmeti:
• Algklasside õpilaste poolt valmisid
võistlustöödena joonistused kalade
elukeskkonnast ja Peipsi järvega seotud
omaloomingulised muistendid ja
koomiksid.
• Põhikooli õpilaste poolt valmisid
võistlustöödena fotod teemal „Peipsi
järve ilu ja valu“ järve kaunist loodusest
ning murekohtadest.
• Gümnaasiumi õpilaste poolt valmisid
perekonnalood mis kajastasid meenutusi
ja fotosid Peipsi järve piirkonna kultuuri,
ajaloo ja siinse keelega. Teemaks oli
„Peipsi järve lood“.

Võistlusest võtsid osa nii esimese kui ka teise
kooliastme õpilased. Konkursile esitati
joonistusi, fotosid, muistendeid, koguti
mälestusi ning loodi ise uusi lugusid.
Lisaks joonistustele tegid Räpina lapsed ka
koomikseid. Ühe parima koomiksi, mille autoriks
on Raido Lillemäe, pani Peipsi Koostöö Keskus
ka postkaardile, mille teisel küljel kutsutakse
üles lahendama CuNaHe projekti
veebiviktroriini:
http://www.ctc.ee/viktoriinid/peipsimaa

Seosed reisipiirangutega ei olnud võimalik
Petseri laste töösid füüsiliselt üle piiri tuua aga
siiski said parimad tööd välja prindituna
näitusele üles pandud.

Töid hindas Eesti-Vene ühisžürii. Võitjate
autasustamine ja žürii tänamine toimus Peipsi
Järvefestivali viimasel päeval 18. juulil Räpina
sadamas. Kokku vaatas žürii läbi üle 300
õpilastöö. Parimaks tunnistati 48
omaloomingulist kirjutist, fotot ja
kunstitööd.
10. juulil pandi Räpina sadamahoonesse üles
võistlusel osalenud omaloominguliste tööde
näitus, millega sai kohapeal tutvuda kuni 20.
juulini. Räpina õpilastööde kõrval esitleti ka
Petseri õpilaste maale. Kes näitusele ei jõudnud,
saab valminud töid uudistada võistlust

Foto: Raido Lillemäe, Räpina Ühisgümnaasiumi 4.klass oma
võidutööga.
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CuNaHe töötuba Räpina sadamas Peipsi festivali raames – 18 juuli
Margit Säre MTÜ Peipsi Koostöö Keskus
11-18 juulil toimus Peipsi järvefestival
erinevates Peipsi sadamates. 18. juulil on see
Räpina sadamas, kus Peipsi Koostöö Keskus
tutvustas Peipsimaa kultuuri- ja loodusväärtusi
CuNaHe projekti telgis ja töötoas.
Selleks, et tutvuda, millist rikkust endas
Peipsimaa loodus peidab, kutsus Peipsi Koostöö
Keskus järvefestivali külastajaid oma infotelki
teadmisi proovile panema Peipsimaad
tutvustava veebiviktoriiniga
http://www.ctc.ee/viktoriinid/peipsimaa ja
toredate käeliste loometegevustega. Lisaks sai
kohapeal uudistada Räpina Ühisgümnaasiumi
Peipsi teemalist loometööde näitust, lahendada
temaatilisi puslesid ning rannakivikestele
kalakesi maalida. Infotelgis jagati erinevaid
Peipsimaa kultuurilugu ja elurikkust tutvustavaid
infovoldikuid ning muid materjale.
CuNaHe projekti töötoas oli abiks Räpina
Ühisgümnaasiumi õpilane Andry, et saada uusi
kogemusi ja praktikat. „Kõik see oli väga huvitav
ja mõnus, lisaks sain veel omad kogemused,
vahva elamuse ja uusi tutvusi.“ lisas Andry
kokkuvõttena. Küsimusele kas ja kuidas ta
tegevusega ise rahule jäi vastas Andry: „ Tahtsin
teada saada ja ka proovida, kuidas on mingilgi
üritusel telgis istuda ja aktiivselt inimesi haarata
ning nendega juttu rääkida. Kõik see oli väga
huvitav ja mõnus, lisaks sain veel omad
kogemused, vahva elamuse ja uusi tutvusi. Kuna
omaarust olen üpriski jutukas ja suhelda mulle
meeldib, sain inimestega väga hästi läbi.
Kindlasti tuleksin ka järgmine kord, sest see
elamus mille sain oli unustamatu ning õpetlik,
seega ei jõua järgmist korda ära oodatagi!
Rääkides veebiviktoriinist, siis mulle see meeldis
- pilte oli palju ja hästi välja valitud, küsimuste
sõnastus lihtne ja arusaadav ning huvitavate
vastusevariantidega ja küsimustega oli see ka
igati õpetav ja teadmisi proovile panev“.

Foto: projekti CuNaHe töötuba Räpina sadamas.
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CuNaHe veebiviktoriin
Olga Vasilenko, MTÜ Peipsi Järve Projekt
CuNaHe projekti partner ПООО "Чудской
Проект" (MTÜ Peipsi Järve Projekt) on saanud
Peipsi Koostöö Keskusega koostöös valmis Peipsi
järve tutvustava veebiviktoriini. Viktoriiniga
pannakse proovile lahendajate teadmised Peipsi
järve geograafiast, ajaloost ja kultuurist. Viktoriini
eesmärgiks on saada uusi teadmisi Eesti-Vene piiril
asuva Peipsi järve kohta.
Viktoriin töötab kahes keeles – vene ja eesti, ning
sõltuvalt keeleversioonist sisaldab kuni 25
küsimust Vene-Eesti piiriülese Peipsi järve
piirkonna geograafia, ajaloo ja kultuuri kohta.
Eesti keeles https://quiz.peipsi.org/ee
Vene keeles https://quiz.peipsi.org

Foto: Pepsi teemaline viktoriin

Resurssi eesmärk ei ole mitte
maksimumpunktide kogumine piiratud ajaga,
nagu on tavaks traditsioonilistes
viktoriinides, vaid piirkonna parem tundma
õppimine. Peipsi viktoriin on suunatud
silmaringi laiendamisele ja läbimise aeg ei ole
piiratud. Nii õiged kui valed vastused on
varustatud selgitavate kommentaaridega,
mistõttu viktoriini saab kasutada hariduslikel
eesmärkidel.
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Petseri 3. Keskkooli õppekäik Gdovi
Nadezda Lapina Petseri 3. Keskkooli õpetaja
2.-4. augustil külastasid õppeesmärgil kümme
Petseri 3. Keskkooli õpilast ja viis ER-8 CuNaHe
projekti töörühma liiget Peipse järve rannikut.
Õppekäigus osalejad majutusid järve kaldal.
Esimesel õppepäeval toimus õhtune jalutuskäik
Peipsi järve kaldal.
Teise päeva esimesel poolel toimus ekskursioon
Gdovi linnas, samuti sai külastatud Trutnevi
koopaid, mis on unikaalsed oma floora poolest.
Pärast lõunasööki praktiseeriti õuesõpet Peipsi
järve loodusliku mitmekesisuse teemadel, mille
käigus õpilased tutvusid järves kasvavate
erinevate vetikate liikidega ja uurisid nende
ehitust. Päeva lõpus võeti kõik õpitu kokku.
Kolmandal päeval viisid Petseri 3. Keskkooli
õpetajad läbi Peipsi järve rannikul kasvavatest
vetikatest ja taimedest punumise õpitoa.
Selle õpilaste ekspeditsiooni ja augusti lõpus
toimunud õpetajate metoodilise õppekäigu
tulemusena valmib metoodiline
kogumik, mis käsitleb Peipsi järve loodusliku
mitmekesisuse uurimist õuesõppe vormis.
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KONTAKT

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

PROJEKTI PARTNERID
MTÜ Peipsi Koostöö Keskus (EST)
Räpina Ühisgümnaasium (EST)

Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö
MTÜ Peipsi Järve Projekt, Pihkva
(RUS)

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

