TASi taotlusvoor 28.08-18.09.2017
PRIA poolt heakskiidetud ühis-ja koostööprojektid
Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine
Jrk Kood
Pealkiri
1 4R2017101 Noorte
6MT-2599 keelpillimängijate
rahvusvahelise
koostöö arendamine

Taotleja
Asukoht Toetussumma Partner(id)
Karijärve
Konguta
11223,2 Bärumi Muusika- ja
Keelpilliorke
Kultuurikool,
ster MTÜ
Karijärve
Keelpilliorkester
MTÜ,
Oslo Muusika- ja
Kultuurikool

Tegevused
Toimuvad ühised õppelaagrid ja
kontserdid, mille käigus arenevad noorte
pillimängu-, keele-, suhtlemis-,
ettevõtlikkus-, koostöö- ja
esinemisoskused. Projekti käigus toimub
ka Norra ja Eesti viiuliõpetajate
pedagoogilis-metoodiliste kogemuste
vahetus, mis võimaldab pilliõpetuses
kasutatavaid meetodeid mitmekesistada
ja leida võimalusi erinevate meetodite
kombineerimiseks. Projekti kaasatakse
erineva haridusliku ja sotsiaalmajandusliku taustaga noori ning
kohalikku kogukonda.

Eesmärk
Karijärve Keelpilliorkestri noored
keelpillimängijad kohtuvad kolmel
korral Norra (täpsemalt Oslo ja
Bärumi muusikakoolides õppivate)
noorte muusikutega. Projektil on
kolm eesmärki:
1.Arenevad projektis osalevate
noorte rahvusvahelised suhted.
2. Projektis osalevad noored
tegutsevad aktiivselt Tartumaal.
3. Noored mõjutavad teisi TAS-i
piirkonnas olevaid noori oma
eeskujuga.

2 4R2017101 Veeteemalised
2MT-2589 õppetegevused
noortele

Mittetulund Luunja
usühing Jõeja
Järvehuntid
e
Akadeemia

14872,63 Emajõe Lodjaselts töötab välja
õppeprogrammid,
mida hakatakse
projekti raames läbi
viima.
Jõe- ja Järvehuntide
Akadeemia projekti läbiviimine,
koostöö
korraldamine.
Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskus töötab välja
õppeprogrammid,
mida hakatakse
projekti raames läbi
viima.
UÜ Jõelaevad programmide
läbiviimiseks
viikingilaeva "Turm"
rent poole hinnaga.

Projekti raames viiakse läbi 74
õuesõppeprogrammi siseveekogude ja
märgalade teemadel, nendest 30
õpperetke koostöös viikingilaevaga Turm.
Lisaks viiakse läbi ka 43-päevast
õppelaagrit veekogude ja märgaladega
seotud teemadel (vee ringe, Emajõe
elustik, märgalad, ajalooline kalandus ja
laevandus, paadiehitus jne).

Õpperetked tõstavad kohalike
elanike teadlikkust siseveekogude ja
nendega seotud märgalade
unikaalsest loodusest, ökoloogilisest
tasakaalust, seosest inimtegevusega
ning rõhutavad säästlike
tarbimisharjumuste olulisust ja
positiivset mõju loodusele. Säästva
arengu heaks näiteks on ka
viikingilaeva retk ise - kohalikest
taastuvatest loodusvaradest (puit,
tõrv, tööjõud) ja kohalikust
kultuuripärandist lähtuvalt on
loodud keskkonnasõbralik
veesõiduk, mis tegeleb kohalike
loodusväärtuste tutvustamisega.
Koostöös erialaspetsialistide ning
õpetajatega toimub pidev
õuesõpperetkede arendamine ja
täiustamine - sõitude teemadering
on lai, ajastus, kestus ja õpetamise
metoodika sobivad huvigruppidele ja
laevatingimustele.

