Paide Gümnaasiumi valikkursused 3.-7. juunil 2019
Õpetajad/Kool/Kursuse
Valikkursuse nimi
toimumiskoht

Etikett

Kaasav Ühiskond

Säästev renoveerimine
Ettevõtluse alused

Kursuse ja õpetaja(te) lühikirjeldus

Õpitulemused

Orienteeruv kava

Hindamine

Marike Reedla (Järvamaa
Kutsehariduskeskuse
etiketiõpetaja

Praktiline kursus Särevere mõisas. Kursusel
omandatakse alusteadmised ja oskused
etiketist. Õpitakse tundma ja kasutama
etiketialast sõnavara, räägitakse käitumise ja
heade kommete olulisusest. kursuse lõpus
tunneb õpilane riietumis- äri ming
vastuvõtuetiketi nõudeid.

Ellen Rosimannus Paide
Gümnaasium

Kursuse käigus uuritakse välja, kuidas
elavad erivajadustega inimesed meie ümber
ja otsitakse lahendusi, kuidas saame meie
toetada nende kaasamist ühiskonda.
Õppetegevused: arutelud filmide ja loetu
põhjal, kohtumised inimestega, rollimängud,
osalejatele huvipakkuvate teemade
käsitlemine.

Kursuse käigus uuritakse välja, kuidas
elavad erivajadustega inimesed meie
ümber ja otsitakse lahendusi, kuidas saame
meie toetada nende kaasamist ühiskonda.
Õppetegevused: arutelud filmide ja loetu
põhjal, kohtumised inimestega, rollimängud,
osalejatele huvipakkuvate teemade
käsitlemine.

Kursust hinnatakse hindega
arvestatud/mittearvestatud.
Kasutatakse ka kujundavat ja
enesehindamist. Kursus on
arvestatud, kui õpilane: 1)on
osalenud aktiivselt tundides; 2)on
omandanud kirjeldatud õpiväljundid
vähemalt baastasemel

Kursuse läbinu: • Oskab Eesti
väikelinnadele iseloomulike ajalooliste
hoonete arhitektuurajalooliselt väärtuslikke
elemente märgata ning mõistab ajalooliste
hoonete säilitamise väärtust;• Oskab teha
vahet väga põhilistes erinevustes uue ja
vana maja ennistamise vahel (nii esteetiline
kui konstruktsiooniline aspekt);• Tunneb
põhilisi töövõtteid vana akna ennistamisel
ning ajalooliste ja looduslike värvide
valmistamisel

Kursuse käigus osalemisaktiivsus,
kursuse lõpus iseseisev töö
(hinnatakse ühiselt juhendajate ja
osaliste endi poolt) Arvestuslik
(arvestatud/mitte arvestatud)

Rainer Eidemiller, Karen
Klandorf, Jaak Salmar

Valikaine eesmärgiks on õpetada märkama
kohaliku arhitektuuripärandi väärtusi ning
selle kaudu tekitada huvi ajalooliste hoonete
ennistamise ning ka kestliku ja kogukondliku
mõtteviisi vastu. Valikaine käigus antakse
ülevaade kodukoha arhitektuuripärandist,
selle väärtustest ning potentsiaalist,
õpetatakse põhiteadmisi selle kohta, kuidas
tuleb vanu maju ennistada, et need säiliksid
ja rikastaksid ka edaspidi meie
elukeskkonda, tutvustatakse ringmajandust
ning sellega haakuvaid ehitusliku
vanamaterjali taaskasutamise võimalusi.
Lisaks teoreetilistele teadmistele tehakse
ajalooliste hoonete vaatlusi, ennistatakse
oma kätega vanu aknaid ning valmistatakse
ise traditsioonilisi ja looduslikke värve.
Kursuse lõpuks koostab õpilane iseseisva
tööna analüüsi tema poolt valitud vana maja
kohta ning esitab selle kursuse osalistele
aruteluks.

Osalejate piirmäärad

Kursust hinnatakse mitteeristavalt
(arvestatud/mittearvestatud).

Vahendid
Kursus toimub
Särevere mõisas
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Tööriided, mis võivad
määrduda

5
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