Eesti Rahvapärimuse Kool kutsub osalema –
EESTI TRADITSIOONILINE RAHVAKULTUUR –
esitus ja eeskuju kui võti õpioskustesse
Osalemine on tasuta. Kursus toimub Euroopa Liidu ja Eesti riigi toetusel.
Kursuse maht: 24+8h (kontakttunde 24 h, iseseisev töö 8h)
Toimumisajad: reede, 29.september (lugude jutustamine, perepärimus),
teisipäev, 31.oktoober (mardi- ja kadripäeva kombestik enne ja nüüd),
teisipäev, 28.november (jõulukombestik läbi aja, perepärimus).
Toimumise kellaaeg: 10-17
Toimumiskoht: Antsla (koht täpsustub)
Registreerimise tähtaeg: 18. september 2017 (või kuni kohti jätkub)
Kohtade piirarv: 12
NB! Osalemise eeltingimus: kursus on suunatud vähemkindlustatud sihtrühmadele, toimub
Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel ja on osalejatele tasuta.
Sihtrühmad: (1) põhihariduseta, keskhariduseta või erialase hariduseta inimesed,
(2) töötud, (3) vähenenud töövõimega inimesed, (4) üle 50-aastased inimesed,
(5) väikelaste vanemad, kes pole tööjõuturul aktiivsed (6) teise kultuuritaustaga inimesed.
Eesmärk: õppimisse kaasamine, õpioskuste arendamine läbi rahvapärimuslike tegevuste.
Kursuse märksõnad: rõõmus, julgustav, loov. Eesti rahvapärimused, kombestik, väga põnevad ja
loomingulised laulumängud, vanemad ja uuemad rahvamängud, regilaulud, rahvalaulud,
tantsulaulud, perepärimus, lugude jutustamine.
Kõik õpitu sobib ka õpetamiseks ja edasiandmiseks lastele, noortele, täiskasvanutele. Eelkõige on materjal
aga enesehinnangu ja võimete arendamiseks, uute väljundite leidmiseks ja õppimise nautimiseks:
„Aastate jooksul olen kohtunud inimestega, kes on kui rahvalaulikud ja rahva mängitajad ühes isikus. Kes
on loojad ja jagajad, kelles on sära, särtsu, kes lauldes ja mängides oskavad maha raputada mured ja
vaevad, mis elu jookusl kogunenud ja tunda lihtsalt rõõmu ühisest koosolemise-loomise kogemusest. See
on ääretu tarkus - olla olemas läbi meie rahva lugude.“
Õpiväljund. Õpitut saab rakendada igapäevaelus, lõimida erinevatesse ainevaldkondadesse, kasutada
tähtpäevade juures, nautida peresiseselt.
Kursust viib läbi Terje Puistaja (lisainfo: http://www.parimuskool.ee/sihtgrupid.html )

NB! Kaasa palume võtta:
1) kirjutusvahendid, konspekt;
2) vahetusjalatsid;
3) soovi korral fotoaparaat mängusituatsioonide jäädvustamiseks, diktofon vm lindistusvahend
laulude-laulumängude lindistamiseks.
Õppepäevadelt saab kaasa läbitud teemadega materjalid.
Registreerimine terje.parimuskool@gmail.com või tel 56 492 650.
Registreerimiseks palume esitada järgmised andmed: osaleja nimi, e-post, telefon.
Lisada palume, missugusesse sihtrühma osaleja kuulub.
Euroopa Sotsiaalfondi projektis osaletakse Eesti Vabaharidusliidu partnerina
http://vabaharidus.ee/index.php?page=194
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