
 

 

PaCo 

 

Meie kooli rahvusvaheline Erasmus+ koostööprojekt PaCo (Participation in Society         

through Classroom Activity and Cooperation) sai alguse septembris 2018 ning meie kooli            

õpilastel ja õpetajatel on võimalik kahe õppeaasta vältel vahetada kogemusi viie erineva            

Euroopa kooliga. Koostööd tehakse koolidega Soomest, Sloveeniast, Tšehhist,        

Hispaaniast ja Ungarist. Projekti käigus käsitletakse järgmisi teemasid: inimõigused,         

võrdõiguslikkus, keskkonnasäästlikkus, kultuuripärand, kodanikuks olemine, koostöö      

erinevate organisatsioonidega, juhtimine ja otsuste tegemine. Nende teemade raames         

korraldatakse osalevate koolide õpilastele ja õpetajatele rahvusvahelisi töötubasid. Projekti         

eesmärkide saavutamiseks võimaldatakse projektis osalejatel vahetada teadmisi,       

eksperimenteerida ja praktiseerida ning õpitakse teiste Euroopa koolide kogemustest.         

Projekti tulemusena avaldatakse kaks temaatilist e-raamatut. 



 

 

Projekti algus oli väga tegus, sest meie ülesandeks oli kohe alguses vaja välja mõelda sobiv               

logo ja koostada plakat. 7. klasside õpilased andsid endast parima informaatikaõpetaja           

juhendamisel. Kõik partnerriigid valisid hääletuse teel välja kõige sobilikuma plakati ja logo.  



 

Esimene projektikohtumine toimus Soomes 4. - 10. novembril. Meie koolist osalesid           

kohtumisel 8. klasside õpilased Marta Kann ja Kristjan Sild ning õpetajatest Kristi Paju ja              

Andra Kalda. Kõikide riikide osalejatel oli võimalus ettekannete ning arutelude põhjal           

osalevate koolidega tutvuda ja osa saada väga mitmekülgsetest inimõigustele keskendunud          

tegevustest. Samuti käsitlesime kodanikuks olemise teemat ning tutvusime sealsete         

organisatsioonidega, mis teevad tihedat koostööd kooliga. Täpsemalt jagame oma kogemusi          

õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele ja teistele huvilistele vastavalt siis ainetundides,         

töökoosolekutel ja  kogukondliku jõuluürituse raames korraldatavas töötoas. 

 
Foto autor õp Kristi Paju 

 

Peale kohtumist jagasid 1. projektikohtumisel osalenud õpilased oma kogemusi teiste          

õpilastega ja õpetajad kolleegidega. Seejärel keskendusid 6. ja 9. klasside õpilased           

ühiskonnaõpetuse tundides inimõiguste teemale. Valmisid põnevad esseed ja plakatid.         

Projektimeeskonna õpetajad valmistasid Sloveenia kohtumiseks ette esitluse Eesti riikliku         

õppekava kohta ja 6. klasside jaoks ainetunni (joint teaching). 

 

Järgmine projektikohtumine toimus Sloveenias 27. jaanuar - 2. veebruar 2019.          

Sloveenia kohtumisel osalesid kohalikud õpilased ja projekti riikide õpetajad. Meie kooli           

esindasid seal õpetaja Rille Jüriado ja õpetaja Kristi Paju. Sloveenia kohtumistel keskenduti            

riiklikele õppekavadele, juhtimisele ja otsuste tegemisele (sh ka riiklikul tasandil).  
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Sloveenia kohtumise ajal viis meie kodutütarde esindaja läbi põnevad tunnid 5. ja 6.             

klassidega. Projektimeeskonda kuuluvad õpilased Helena Laving ja Heilika Soodla said          

võimaluse osaleda kodutütarde kogunemisel Tartus. Saadud kogemusi jagati kaasõpilastega.         

Enne Ungari kohtumist intervjueerisid nad veel ka Tartu abilinnapead Madis Lepajõed, et            

uurida hariduse olukorda ning juhtimist ja otsuste tegemist Tartus, et anda sellest ülevaade             

Ungari kohtumisel. Kuna Ungari projektikohtumise üheks oluliseks teemaks olid vähemused,          

siis koostasid õpilased vastavasisulise plakati Eesti vähemuste kohta. Õpetajad valmistasid          

ette 6. klassi inglise keele tunni (joint teaching). 

 

Kolmandal projektikohtumisel Ungaris 31. märts - 2. aprill 2019 osalesid õpilased ning            

õpetajad kõikidest projektiga seotud riikidest. Meid esindasid 9. klasside õpilased Helena           

Laving ja Heilika Soodla. Õpetajatest käisid kaasas õpetaja Kristi Paju ja õpetaja Rille             

Jüriado. Antud kohtumisel keskenduti jällegi otsuste tegemisele ja käsitleti ka          

võrdõiguslikkuse teemat. Nii Ungari kui Sloveenia kohtumise raames tutvusime ka erinevate           

riikide koolidega koostööd tegevate organisatsioonidega.  
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Peale Ungari kohtumist jagasid õpilased oma kogemusi teiste õpilastega. Õpetajad rääkisid           

Ungari ja Sloveenia kohtumistest oma kolleegidele. Seejärel algas kiire töö meie keskkonna            

projektiga, et see põhjalikult läbi viia. Tšehhi projektikohtumisel osalenud õpilased, Kaarup           

Öövel, Toomas Haak ja Karola Steinberg aitasid projektimeeskonnal kõige sellega tegeleda.           

Tehnoloogiaõpetaja juhendamisel valmisid Supilinna päevadeks prügisorteerimiseks      

sobilikud prügikastid 6. - 9. klasside õpilaste ühistööna. Õpetajad valmistasid koos mõnede            

meie kooli 6. ja 8. klasside õpilastega Supilinna platsipäevaks ette taaskasutusteemalise           

töötoa. 8. - 9. klasside vabatahtlikud andsid oma panuse, et aidata Supilinna seltsil laadapäeva              

läbi viia ja hiljem koristada. Projektimeeskonda kuuluvad õpilased koostasid järgmiseks          

projektikohtumiseks keskkonnasäästlikkuse teemalise esitluse. 

 

Projekti neljas kohtumine leidis aset Tšehhi Vabariigis 29. septembrist 5. oktoobrini 2019            

ning seal käsitleti keskkonnasäästlikkuse teemat. Meie kooli esindasid antud kohtumisel          

õpilastest Kaarup Öövel, Toomas Haak ja Karola Steinberg. Õpetajatest juhendasid seal meie            

õpilasi õpetaja Riina Pauklin ning õpetaja Kristi Paju. Programm oli põnev ja õpiti palju.              

Kogetut jagati koolikaaslaste ning kolleegidega. Peale kohtumist on projektimeeskonnal         

plaanis korraldada projektinädala, et kõik õpilased ning nende klassijuhatajad saaksid osa           

PaCo projektist. Läbi erinevates töötubades osalemise saadakse teadlikumaks projekti         

läbivatest teemades. 
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11. - 18. novembril toimus meie koolis PaCo projektinädal, mille põhiteemadeks olid            

keskkond, selle säästmine ja kultuur ning kultuuripärand. Kõikidel klassidel oli võimalus           

osaleda põnevates õppeprogrammides väljaspool koolimaja. Koostöös ERM-i, Loodusmaja ja         

Lodjakojaga said õpilased osa järgmistest programmidest: “Jäätmete vähendamine ja         

sorteerimine/taaskasutus”, “Kuidas elad, Emajõgi?”, “Ilus vaev”, “Minu oma, meie oma”,          

“Kammkeraamika”ja “Kuidas „päike“ lauale saada?”. Pärast õppeprogrammide läbimist        

valmisid toredad installatsioonid, plakatid, fotoesitlused ja video. Iga vanuseastme parimaid          

tunnustati 17. detsembril direktrissi tänutunnikesel.  
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5. projektikohtumine toimus Hispaanias 9. - 15. veebruar 2020. Seal keskendusime           

kultuuripärandile ja aktiivseks kodanikuks olemisele. Antud kohtumisel esindasid õpilastest         

meie kooli Liisa Maria Võhmar, Liisi Liias ja Mia Britt Williams ning õpetajatest Rille              

Jüriado ja Kristi Paju. Kõikide riikide esindajad pidid tutvustama oma kohalikku kultuuri ja             

välja tooma mõne täpsemat valdkonna (nt muusika, kunst, toit, pühad) omal vabal valikul.             

Läbi projektikohtumise põneva ja laiahaardelise programmi tutvustati kõigile kohtumisel         

osalejatele mitmekesist Hispaania kultuuri. Kogetut jagati oma koolides, nii õpilaste kui ka            

õpetajatega uue õppeaasta alguses.  
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Viimane kohtumine pidi aset leidma 2020. aasta mais Tartu Kesklinna Koolis. Kahjuks jäi             

kohtumine eriolukorra tõttu ära ja lükkub edasi 2021. aasta kevadesse. Siis on plaanis             

keskenduda koostööle erinevate asutuste ning organisatsioonidega ja teha kokkuvõte meie          

projekti töödest ning tegemistest. 

 

Lisainfo: 

https://sites.google.com/educarex.es/paco-erasmus/home 

http://haridus.archimedes.ee/strateegiline-koostoo 
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