ERASMUS+ projekti "Õpilase individuaalne märkamine ja arendamine
õppe- ja kasvatustöös" koolituse tagasiside

Experience Italy: language, cultural and food in Calabria region
1.05.-7.05.2017, Itaalia

Koolituse eesmärgiks oli tutvuda lõuna Itaalia Calabria regiooni kultuuri erinevate tahkudega, seda nii
läbi kohaliku kogukonna omavahelise koostöö turismi edendamiseks, kui ka partnerlussuhete kohalike
haridusasutustega. Oli huvitav kogeda, kuidas reaalselt toimib kahepoolselt kasulik teadmiste ja oskuste
vahetus ning lisaks ka kõikehõlmav teavitustöö piirkonna atraktiivseks muutmiseks turistidele. Kuna
Vääna Mõisakool on nii toimiv haridusasutus, kui ka Vääna kogukonna (sh ka Harku valla) üks
silmapaistavatest kultuuriväärtustest, siis teadmiste pagas erinevate funktsioonide integreerimiseks
kuluvad igati marjaks ära.
Koolitus toimus JUMP Start up Youth eestvedamisel, mille keskne roll ongi tuua kokku nimetatud
piirkonnas tegutsevad organisatsioonid, on nendeks siis haridusasutused, pagaritöökojad,
restoranipidajad või talunikud ja väiketootjad. Loodud koostöövõrgustik on suurepäraselt toimiv ning
võimaldab vastavalt tellija soovidele panna kokku erinevaid kultuurilise taustaga külastusprogramme,
alates hariduslikest programmidest kuni puhkusepakettideni välja.
Nii mõndagi on Vääna Mõisakoolis juba loodud ja mitmed koolituse käigus kogetud tegevused on meilgi
toimivad, kuid arenguvõimalusi veel jagub. Näiteks sealsete kohalike koolide õpilased külastavad
regulaarselt nii õuesõppe, loodusõpetuse, kui ka kodunduse tundide raames kas siis kohalikku farmerit,
õppides seal tundma kuulsa Calabria kitsejuust
valmistamise kunsti või siis väikest pagaritöökoda, kus
saadakse huvitavaid teadmisi leivavalmistamisest.
Samuti toiduainete turg, mis pakub rikkalikku kohaliku
tooraine ja valmistoodangu valikut, tagamaks Itaalia
köögi omapära ja püsimise itaallaste endi hulgas. Oli
huvitav avastada tõsiasi, et itaallased ei luba
kergekäeliselt oma toidulaule teiste maade ja rahvaste
toite.
Pildil: Kitsejuustu valmistamine

Ka Eestis on viimasel aastakümnel päevakorda tekkinud küsimus, missugust toitu ja toiduaineid
eelistada? Kas me saame öelda, et oleme teinud kõik selleks, et meie lapsed eelistaksid alati kodumaisest
toorainest valmistatud toitu? Kas oleme piisavalt astunud samme, et meie lapsed teavad ja tunnevad
oma kodupiirkonna ajalugu, väärtust, võimalusi siin elada ja töötada? Kuigi palju on juba tehtud, saab
öelda, et teha on veel ja veel.
Kindlasti aitas koolitusel osalemine avastada uusi põnevaid lähenemisi, mida saaks ka Vääna Mõisakool
ellu viia, tihendamaks nii kooli, kui ka kogukonnavahelist koostööd.
Koolitusmeetodid olid väga praktilised – sisaldades nii külaskäike, vestlusi, kui ka põnevaid töötube, kus
kursuslased said ise proovida erinevate toodete tootmist (eeskätt itaalia rahvusköögile isaloomulike
toitude valmistamine). Sinna juurde aga kuulusid
selgitused, kus ja kuidas seda kõike saab siduda
haridusasutustes õppetöö korraldamisega. Külastades
mitut kooli, sai selgeks, et õpilased on taolistest
lühiõppeprogrammidest vägagi huvitatud ning need
aitavad muuta tavakoolipäeva märksa põnevamaks ja
atraktiivsemaks.
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Pildil: Õuesõpe – seemnete, maitseainete ja
erinevate viljade tundmaõppimine

