Erasmus+ kohtumine ühendas noori läbi kunsti, muusika ja tantsu
Pärnu Waldorfkool võõrustas 6.–9. detsembril Tallinnas ja Pärnus Erasmus+ projektirühma
Rumeeniast ja Türgist. Strateegilise koostööprojekti The Different Colours of Us lõpukohtumisele
õnnestus kohale sõita üheksal Rumeenia õpilasel koos kahe saatja-õpetajaga ning neljal kolleegil
Türgist. Viimase kohtumise teemaks oli The Colours of Dance and Music – tantsu ja muusika värvid.
Ootamatult saabunud krõbedale külmale vaatamata veedeti Eestis neli meeleolukat päeva.
Projektigrupp veetis koos Pärnu Waldorfkooli 8. klassiga kaks päeva Tallinnas, kus tutvuti erinevate
ajalooliselt oluliste paikadega ning külastati kaht kunstikeskust. Vaprad külalised jalutasid
kahekümnekraadise pakasega mööda vanalinna, kus giid Pavel näitas kätte olulisemad
vaatamisväärsused ja püüdis läbikülmunud rännuseltskonda huumoriga üles soojendada. Olde Hansa
restoranis kosutati seltskonda keskaegse pidusöögiga. Üks külaliste lemmikutest oli Eesti
Vabaõhumuuseum, kus Kuie koolimajas peeti maha meeleolukas vanaaegne koolitund
jõulumängudega. Meeleolukas oli ka giidiga jalutuskäik läbi lumevaiba alla mattunud Kadrioru pargi,
kus sai mõtiskleda erinevate ajalookihtide üle.
Tõesti, asjalike noortega Eestist ja Rumeeniast sai vaatamise ja imestamise kõrval arutleda ka
tõsisematel teemadel. Einete ajal ning bussisõitudel tuli juttu koolilõpetamisest, tulevikuplaanidest,
füüsikast, võõrkeeltest, kirjandusest, kunstist, ajaloost… Fotografiska galeriis avaldas õpilastele
sügavat muljet Nick Brandti fotonäitus suurte imetajate väljasuremisest. KUMU kunstimuuseumis
saadeti õpilased Eesti püsiekspositsioonile oma lemmik-teose otsingutele – tagasi saabuti väga
erinevate töödega ning noortel õnnestus oma valikuid hästi põhjendada.
Projektikohtumise kolmas päev oli pühendatud kontrastidele muusikas – hommikul viisid waldorfkooli
7. ja 9. klass külalised Arvo Pärdi Keskusesse, kus muusika oli ühendatud kunstiga, klaasist akende taga
avanes talvine võlumaailm ning meister ise jalutas keskuses ringi ning tuli lahkelt pildile. Pärnus ootas
kohalikke kooliõpilasi ja külalisi koolidisko, kus mängiti eri riikide õpilaste koostatud playlistide lugusid.
Oli huvitav kogeda, kuidas ühised rütmid meid omavahel ühendavad ja tuttavaks teevad. Selgus, et
kõige toredam on tantsida ühiste liigutuste saatel või hoopiski suures ringis rahvamuusikat kogedes.
Kohtumise neljandal päeval nautisid külalised kohalikku elu-olu. Hommikuseks elamuseks oli
kiigujooga Janne Ristimetsa Tantsustuudios. Sealt liiguti edasi Maarja Magdaleena Gildi töötubadesse.
Pärastlõunal käisid Rumeenia õpilased omal soovil waldorfkoolis tundides ja veelkord ringi vaatamas,
sest hubane keskkond ja kunstimaiguline atmosfäär oli neis eelmisel õhtul huvi äratanud. Pärastlõunal
viisid 8. klassi noormehed külalised kelgumäele ning õhtusöögile. Koos oldi viimaste hetkedeni, sest
vägevate kamraadidega oli raske hüvasti jätta.
Antud Erasmus+ projekti raames said õpilased mõnevõrra vähe osaleda välisreisidel, kuid sedavõrd
rohkem saime viia läbi tegevusi kohapeal ning kaasata suurema hulga kooliõpilasi. Muuhulgas
külastasid kaks klassi Peipsimaad ning õpetaja ja õpilase koostöös anti välja luksuslik käsitsi köidetud
ja illustreeritud luuleraamat õpetaja poolt õpilastele pühendatud luuletustest – waldorfkooli
tunnistussalmidest. Samuti viidi projektiaastate jooksul läbi mitmeid virtuaalrändeid, mis pakkusid
õpilastele palju rõõmu ja vaheldust. Paljud tegevused õnnestus igapäevasesse õppetegevusse lõimida
– näiteks 6. klass sai Vana-Rooma ajalugu õppides teada, et ühe projektipartneri kool asub
Suurbritannias roomlaste ehitatud Hadrianuse valli lähistel.
Kogu projektiperioodi kõige toredam oli tõdemus, et häid sõpru ning ärksaid ja lahedaid noori võib
kohata kõikjal Euroopas. Tasub vaid maailm avatud meeltega vastu võtta – ja leiad kõige paremad

kaaslased kohast, mille peale ei osanud varem mõeldagi. Loodame heade sõpradega järgnevate
projektide käigus uuesti kohtuda.
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