COMENIUSE PROJEKT „THE BRIDGE“
VILJANDI MAAGÜMNAASIUMIS
• Viljandi

Maagümnaasiumi

5.-6.klasside

õpilased

võtavad

osa

rahvusvahelisest projektist „The Bridge“ kahe aasta jooksul 2009-2011.
Projekti kuuluvad lisaks meie koolile ka üks Poola, Sloveenia, Itaalia,
Saksamaa ja Inglismaa kool. „The Bridge“ tähendab silda nende maade
kultuuride ja kommete vahel.
• Projekti esimeseks ülesandeks oli õpilaste poolt läbi viia küsitlus nii
kaasõpilaste kui ka täiskasvanute seas. Küsitlus sisaldas erinevaid
kultuurilisi

ja

geograafilisi

küsimusi

partnermaade

kohta.

Selle

tulemusena saime teada, et nii Saksamaa, Itaalia kui ka Inglismaa on üsna
hästi tuntud, Poolast teatakse mõnevõrra vähem ja Sloveeniast ei tea meie
inimesed suurt midagi. Teiste maade küsitlused näitasid, et Eestist ka ei
teata eriti midagi ja seetõttu on meie ülesanne Eestit nii palju kui võimalik
tutvustada.
• Järgmiseks ülesandeks on tarvis igal klassil teha eestikeelne jõulukaart,
mida me saame oma partnerkoolidele jõuludeks saata. Selle tegeluse
organiseerimist juhib õpetaja Külliki Asu.
• 30. novembriks on igal õpilasel vaja koostada esitlus teemal „Estonia“
inglise keeles, kus ta saa tutvustada oma kodumaad Eestimaal mitte
käinud inimestele. Keeleõpetaja kindlasti aitab inglise keele koha pealt,
aga õpilane peab olema võimeline seda ette kandma st. see peab olema
vastavalt tema tasemele ehk siis tema enda koostatud, kuid igasugune abi
on loomulikult teretulnud. Esitluse formaat on paindlik. Võib kasutada
PowerPoint’i, plakateid, kilesid jne, aga esitluse pikkus ei tohi olla
rohkem kui 3 minutit.
Inglise keele õpetaja valib igast klassist välja 4 (neli) paremat tööd,
millest projekti koordinaatorid teevad omakorda valiku ja parima töö

autor (1 õpilane) saab võimaluse sõita 3. märtsil projektikohtumisele
Inglismaale.
• 11. jaanuariks on õpilastel paaristööna vajalik sooritada järgmine
ülesanne, mille pealkiri on „Neighbourhood through kids’ eyes“
(ümbruskond/ naabruskond laste silmade läbi). See võib olla video,
esitlus, plakat vms. Töö peab olema inglise keeles, milles jällegi inglise
keele õpetaja kindlasti aitab. Töö pikkuseks on 5-10 minutit ja see peab
olema samuti 100% laste enda looming -

nii nagu nemad oma

ümbruskonda näevad.
Nendest töödest valivad õpetajad välja 2 (kaks) parimat tööd klassi peale
(4 õpilast) ja koordinaatorid omakorda 2 (kaks) kõige paremat, kelle
autorid (4 õpilast) saavad ka preemiaks reisi Inglismaale 3. märtsil. Need
õpilased peavad oma tööd ka Inglismaal teistele partneritele tutvustama.
• Nagu juba öeldud, toimub järgmine projektikohtumine Inglismaal 3. -7.
märts 2010, kuhu on võimalik kaasa võtta 5 (viis) õpilast. Õpilaste valik
on seletatud ülalpool seoses jooksvate ülesannetega.
Võitjad õpilased selguvad küll alles jaanuari lõpuks, kuid palume vaadata
üle juba praegu oma lapse reisidokumendid, sest just Teie laps võib
osutuda valituks. Reisi-, majutus- ja elamiskulud katab projektiraha, kuid
vanematel tuleb katta transpordikulud lennujaama ning reisikindlustus.
• Paljudel õpilastel on veel võimalus sõita sügisel 2010 Poola ning kevadel
2011 Saksamaale. Lisaks võtame meie partnerkoole vastu märtsis 2011.
Ootame ka lastevanemate poolt teotahet ning mõistvat suhtumist meie projekti.
Projekti
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on

võimalik

tutvuda
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