Noorte kohtumine „Õppimine loodusega!” toimus Tallinnas
Projektis osalesid teismelised Tallinna Kanutiaia Huvikooli Laste ja noorte „Äriõppe”
ringist ja Eestis elavate pagulaste lapsed Süüriast, Iraagist ning Sri Lankalt vanuses
11-19. Kohtumise idee pakkus välja Kristina Tomilova IDEE45 infoõppes raames
märtsis 2018. Suhtluskeeleks oli ainult eesti keel.
Erinevate kultuuride lapsed leidsid lihtsalt ühise keele. Osalejad kogunesid mitu
korda selleks, et koostada projekti plaani. Arutati koostöövõimalusi erinevatega
organisaatsioonidega ja tarnijatega. Lapsed korraldasid kõik meistriklassid,
viktoriinid, ekskursioonid ja mängud iseseisvalt.
Projekti raames kohtuti veebruari alguses Tallinna Kanutiaia Huvikoolis. Lapsed
tutvusid ja osalesid meeskonnatöö mängudes. Selgus, et 20 nime meeldejätmine ei
ole üldse raske.
"Õppimine loodusega!" sisaldas erinevaid teemasid: keskkonnateemaline kohvik ja
seminarid asjade taaskasutamise kohta, õppereis prügimäele, Energiamuuseumi
külastamine, samuti tegevused nagu „Anna mänguasjale teine elu“, „Väike koristus”
ja „Sõprusmäng- istutamine”. Analüüsiti, miks on jäätmete sorteerimine vajalik?
Plasti, paberi ja maisipulkade vees lagunemise katse aitas kõigil aru saada, miks
jäätmete sorteerimine kodus on oluline.
Kohtumise tipphetk oli ekskursioon prügimäele. Seal oli väga ebameeldiv lõhn, kuid
lapsed said teada, kui palju jäätmeid nad igapäevaselt tekitavad. Nad nägid, kuidas
jäätmed sorteeriti ja kuidas osa jäätmetest taaskasutati. Kahjuks ei pruugi kogu prügi
ringlusse jõuda. Igaüks meist peaks aitama võidelda planeedi puhtuse eest,
sorteerides prügi ja vähendades plastpakendite tarbimist.
Toredam tegevus oli lasteaia külastamine. Projektis osalenud lapsed olid selleks
valmistunud. Nad olid eelnevalt korda teinud oma vanad lemmikmänguasjad,
mõeldud nende kohta lugusid. Lasteaias rääkis igaüks lastele loo endast ja oma
lemmiklelust. Kõik suhtlesid eesti keeles, tantsisid ja laulsid eestikeelseid laule.
Tallinna Kanutiaia Huvikooli ladude korrastamise käigus õppisid projektis osalejad
sorteerima prügi ning eristama taaskasutatavaid materjale. See kogemus oli kasulik
hilisemaks prügi nõuetekohaseks sorteerimiseks, sest paljud asjad võivad saada uue
elu kui need õigesti taaskasutusse võtta.
Kultuuridevaheline suhtlus oli väga vajalik, kuna projektis osalejate seas oli erineva
kultuurilise taustaga inimesi, näiteks need, kes ei söö sealiha, need, kes hijabi
kannavad ja need, kellele see ei meeldi. Kuigi osade jaoks oli teatrikonkurssidel
osalemine raske, meeldis kõigile õppida selgeks tervitamine ja armastuse avaldamine
tamili, araabia, türgi ja vene keeles. Kõik sai võimalikuks suuresti tänu eesti keelele!
Kes oleks seda osanud arvata? Lapsed viisid läbi tutvumis- ja äratundmismänge ning

avastasid igapäevaselt ühisosa ja erinevusi toitumis- ja koristusharjumustes ning
jalgsimatkade liikumiskiiruses.
Projekti lõppedes tuli osalistele külla loodusesse ökoloogilise suhtumise eestvedaja
Tatjana Lavrova, kes rääkis nendele ülemaailmsest koristupäevast „Teeme Ära!”.
Lastel oli palju küsimusi millele vastuseid kuulati tähelepanelikult ja huviga.
Kohtumise lõpus olid lapsed täis indu ja teadmist, et koos suudavad nad palju ära
teha!
Iga päeva lõpus analüüsiti tegevusi ja tehti kokkuvõtteid. See eeldas maksimaalset
tähelepanu ja võimaldas lisada projektile uusi tegevusi.
Ei puudunud ka meelelahutus - tegevusmängud, õpitoad, tantsud K-POP-i järgi,
õhtused diskod, võistlused ja basseinikülastus. Lapsed õppisid mängude ja tegevuste
käigus leidma ühist ja erinevat. Ühisosa väljendus osalejate toredates kirjalikes
soovides üksteisele.
Sellised kohtumised aitavad kaasa Eestis elavate erinevate kultuuritraditsioonidega
noorte suhtlemisele, vastastikusele mõistmisele ja arengule. Projekti tegevusi
valmistavad ette ja viivad läbi noored ise. Põhitegevuseks on noorte kohtumised 3-6
päeva jooksul ning nende poolt valitud teemaprogrammi teostamine.
Projektide elluviimist rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi,
Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Noorsootöö Keskuse ja Archimedese
Noorteagentuuri Fondi vahenditest.
Lisainfo:
https://www.youtube.com/watch?v=SQQQdzVopi8&list=LLXr6k5qHBKdqD5TETeMTWQ&index=6&t=2s
https://r4.err.ee/916952/v-pole-zrenija/932836?
fbclid=IwAR2OlOcSlP0wSXQHEJHiGvsqMuen28nukwR2tv0bcsJQ5tisIr8yKEs73r
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https://www.facebook.com/opimeloodusega

