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Fresh Water: Memory and Future Heritage      
Comeniuse projekt 

 
Projekt kuulub Euroopa Liidu poolt rahastatavate koolide koostööprojektide hulka, kus 
vähemalt 3 riigi koolid teevad koostööd ühiselt kokkulepitud teemal. Projekt kestab 2 aastat 
(2007-2009). Meie koostööprojekti  teemaks on puhas vesi. Projekti koordinaator on 
geograafiaõpetaja Daisy Kärner.  
Projektis osaleb 7 Euroopa kooli: peale meie kooli veel 2 kooli Hispaaniast, üks Ungarist, 
Türgist, Prantsusmaalt ja Leedust.  
Käsitletakse vee kolme aspekti: 1)  vee puhtus ja kaitse 2) veesüsteemide areng läbi ajaloo 3) 
vee teema käsitlemine rahvuslikus kultuuripärandis 
 
Eesmärgid: 

• tutvuda kodukoha veeprobleemidega. 
• uurida erinevate riikide kodust veekasutust 
• võrrelda kohalikke ja teiste Euroopa riikide veeressursse 
• selgitada välja kodukoha vee kvaliteet ja koostis 
• selgitada välja reostusallikad ja vee puhastamise võimalused 
• selgitada puhta vee säilitamise  ja kaitse vajalikkust 
• õppida tundma veekasutussüsteemide arengut läbi ajaloo nii Eestis kui ka teistes 

Euroopa riikides 
• õppida tundma vee kaitsmiseks sõlmitud  rahvusvahelisi leppeid 
• selgitada Inimõiguste Hartat, iga inimese õigust puhtale joogiveele 
• näidata puhta vee olemasolu tähtsust inimeste tervisele ja sotsialsele heaolule kogu 

maailmas 
• tutvuda partnerkoolide ja Eesti rahvusliku kultuuripärandiga.õppida  
• süvendada õpilaste inglise keele oskust 
• arendada kultuuridevahelist koostööd 
• arendada uurimistöö oskusi 
• arendada loovtööoskusi 
• õpetada kriitilist suhtumist meedias levivasse informatsiooni 
• arendada õpilaste esinemis ja suhtlemisoskust 

 
 
Õppeaastal 2007/2008 keskendume vee keskkonnakaitselisele ja ajaloolisele aspektile. 
Keskkonnakaitse ja vesi: uurime joogivee ja sademete puhtust, reostusallikaid. jne. Viime läbi 
meie kooli ja ka teiste partnerkoolide õpilaste seas uuringu kodusest vee kasutamisest, (vastav 
küsimustik ilmub jaanuari lõpus kooli kodulehele). Keemia ja bioloogia õpetajate abiga 
toimub kohaliku sademetevee, lume ja joogivee veeproovide võtmine ja analüüsimine. 
Toimuvad ka Tallinna ja kohalike veepuhastusjaamade külastused. Projekti lõpuks valmivad 
õpilaste uurimistööd antud teemal. 
Vee ajalooline kasutamine.  Õpilased uurivad eestlaste pesemisharjumusi ja võimalusi, 
kaevude ehitust ja veesüsteemide arengut. 
 



Projekti käigus toimuvad sõpruskoolide omavahelised külastused. Esimene neist toimub meie 
koolis 23-27 jaanuarini. Esimese projektikohtumise eesmärk on omavaheline tutvumine ja 
koostööplaanide täpsustamine. 
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Esimesel projekti töökoosolekul osalevad 6 kooli, kahjuks ei saanud osa võtta Ungari 
kooli õpetajad ja õpilased 
 
Osalejad:    
    

1. INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA JOAQUÍN ARAUJO  
   HISPAANIA, MADRID 
  

  Õpetajad:   Rosalia Suárez  
         Roxana Nodis  
  Õpilased:  Aida Fernández  
            Felicísimo Pacho  

 
  

 
1. ÖZEL ALEV LISESI 

TÜRGI , Istanbul 
       
   Õpetajad:  Kucuk, Nimet 

    Fatma Rezan Erksan  
 
          Õpilased:  Fulya Mucaviroglu 
    Huseyin Altay Orhan 
   

 
2. LYCÉE PROFESSIONNEL RÉGIONAL DU BÂTIMENT 

PRANTSUSMAA, Nica 
  
 Õpetajad:: Dupre Marion  
        Zakacs Mathias.  
 

 
 
3. INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “FRAY LUÍS DE GRA NADA” 

HISPAANIA, Andaluusia 
  
 Õpetajad:  Gloria Becerra Conde 

              Angustias Cabrera Orti 
 
4. JONIŠKIO ANTROJI VIDURIN ö MOKYKLA 



LEEDU , Šiauliai  raj. 
   
   Õpetajad:  Diana Šimaityt÷     
   Õpilased: Agneta Rakute                           

    Roberta Petraityte 



KAVA: 
 
23.01.08.  saabumine Tallinna lennujaama, külaliste majutamine hotellis Reval 

  Central.  
 
24.01.08  Päev Tallinnas 
 kell 10.00 Tallinna veepuhastusjaama külastus koos Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumi 
   õpilaste ja õpetajatega. 
 kell 12.30 lõunasöök Eesti Majas 
 kell 14.00 ekskursioon Tallinna vanalinnas 
 kell 16.15 sõit Pärnu-Jaagupisse 
 kell 18.00 külaliste vastuvõtt Pärnu-Jaagupis, pidulik õhtusöök kooli sööklas, 
   õpilaste majutamine peredesse 
  kell 21.00 külalisõpetajate majutamine Pärnus hotellis „Delfine” 
 
25.01.08 Päev koolis. 
 kell 9.30  aktus kooli aulas 
   ringkäik koolimajas, 
 kell 10.20(3.tund) tundide külastus 
 kell 11.25 rühmatööd töötubades: Õpetajad: Imbi Kasesalu – vee keemilised 
   analüüsid; Eva Palk – vee bioloogilised analüüsid  
 kell 12.30 lõunasöök kooli sööklas 
 kell 13.00 rühmatöö õpilastele – „Vesi kunstis” õpetaja Virve Lohu 
   rühmatöö õpetajatele – „Projektikoosolek” 
 kell 15.00 ringkäik alevis, kooli muuseumi, kiriku ja vallamaja külastus  
 kell 17.00 õhtusöök Halinga Puu restoranis 
 kell 18.00 rahvuslik õhtu koolis 
 
26.01.08. Päev vabas õhus 
 kell 9.00  väljasõit Pärnust Jõulumäele ja Luitemaa looduskaitsealale, piknik 
   rabas 
   sportlikud tegevused Lepaninal 
 kell 14.00  lõunasöök Lepanina restoranis, hüvastijätt külalistega 
 kell 16.00  tagasisõit Pärnusse 
   Hispaania külalised sõidavad Tallinna, teistel vaba aeg Pärnus 
 
27.01.08  lahkuvad ülejäänud külalised 
 


