
"Wedding Fashion Magazine" 

grupitööna valmib e-ajakiri kõigi 

partnerriikide traditsioonilistest 

pulmarõivastest

"Wedding Fashion Show" 

Käsitöö õpitoad vanemate osalusel

"Wedding party and party games." 

e-raamat

Mängude õhtu koolis  

"Wedding cookery book" - e- 

raamat 

"Kui vanaisa vanaemaga abiellus" - 

dokumentaalfilm, DVD

Suur pulmatoitude festival

ja veel palju muud põnevat
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Projekti peamiseks eesmärgiks on
suurendada õpilaste, õpetajate,
vanemate, kooli ja kogukonna
sotsiaalset kaasatust, kultuurilist
teadlikkust ning arendada
ühiskondlikke, kodaniku- ja
kultuuripädevust. 

 Partnerluse eesmärgid: 

PROJEKTI EESMÄRGID

Projekti kaheaastase eluea vältel

õpime pulmakommete uurimise

vahendusel tundma erinevaid kultuure

ja traditsioone. Vaatleme meie

partnerite igapäevaelu, nende kultuuri

aluseks olevaid iidseid tavasid.

Võrdleme, uurime, loeme, valmistame,

mängime, laulame ja tantsime, ning

ehk ka avastame, et meis on rohkem

ühist kui erinevat. 

PROJEKTI TEGEVUSED JA 
TULEMUSED

murda etnilisi, usulisi ja soolisi 

stereotüüpe 

mõista ja austada teiste 

kultuuride olemust 

vähendada hirmu võõraste 

kommete ja kultuuride ees

aidata kaasa õpilaste 

lugemisoskuse arendamisele 

spetsiaalselt selleks otstarbeks 

loodud õppetsükli abil

julgustada kriitiliselt mõtlema

arendada 21. sajandi oskusi: 

probleemide lahendamist, 

paindlikkust ja kohanemisvõimet, 

produktiivsust ja vastutust. 

edendada pulma- ja 

peretraditsioone käsitledes 

õppijakeskset lähenemist 

õppetöös 

isikupärastada ja diferentseerida 

õppeülesandeid

julgustada praktilist, 

kogemustepõhist, aktiivset ja 

projektipõhist õpet

kaasata õppeprotsessi erinevad 

generatsioonid: kogu pere

arendada digi- ja keeleoskust, 

kasutades rahvusvaheliseks 

koostööks uuenduslikke 

vahendeid. 

 

Logode võistlus

Õppetundide tsükkel "Meie 

väärtused kirjanduses ja filmis"

"Laulu- ja tantsufestival" - igas 

partnerkoolis korraldatakse 

kontserte ja õpetatakse 

traditsioonilisi ja kaasaegseid 

(pulma)tantse

Õpilased teevad online- 

gruppides koostööd, et üksteisele

oma laule ja tantse õpetada 

"Meie laulud ja tantsud" DVD 

online-tunnid partnerkoolide 

õpilastega

Infolehed 

Erasmus + klubi 

Igakuised uudiskirjad 

Erinevate kultuurivaldkondade

spetsialistid külastavad kooli, lastel

on võimalus kohtuda  oma ala

spetsialistidega 

Lavastame autentse rahvusliku

pulmapeo 

Funktsionaalse lugemise tundide

tsükkel 

MIDA ME TEEME?


