
   
 

Erasmus+ projekti Go Green & Care raames töötatakse välja innovaatiline raamistik Green Care moodulile, et 

tõsta antud temaatika teadlikkust kutsehariduses loodusvarade, metsanduse, loomakasvatuse ning sotsiaal- ja 

tervishoiu valdkondades. Kuna Green Care metoodika ja teema on muutunud järjest populaarsemaks ja 

seepärast on vajalik, et kutsekooli lõpetajad oleksid antud valdkonnas kompetentsed. Soome, Eesti, Küprose, 

Hollandi ja Inglismaa erinevate koolide ja asutuste õppejõud ning kutseõpetajad loovad koostöös Green Care 

mooduli raamistiku, mida annab integreerida iga partnerkooli eelpool nimetatud valdkondade õppekavadesse.   

 

Projekti Go Green  & Care teine rahvusvaheline kohtumine toimus Inglismaal, võõrustajaks 

Bridgwater College. Kooli peamajad asuvad Somerseti südames - Bridgwater ja Cannington 

väikelinnades. Koolis õpib 15 000 õpilast ja töötajaid 1000. Õpetatavad erialad (osakonnad): 

Arts & Technology, Access, Science & Humanities, Business & Professional Studies,Land-

based Studies.   

Kooli maaerialadest tegi ülevaate Jeremy Kerswell. Ta tõdes, et põllumajanduse erialad on 

viimase kümne aastaga hulganisti populaarsust kogunud ja õpilaste puudust ei ole. Kool on 

teinud mitmeid suuri investeeringuid , loonud Loomade Majandamise Keskuse, Ratsaspordi 

keskuse koos väli- ja sise areeniga, Aktiivõppe keskuse, 180 hektarit farme, korrastanud 

ajaloolise Müüriäärsed Aiad (Walled Garden) ning rajanud 18 rajaga folgiväljaku. 

 

Kooli aianduse õpetaja Nigel Cox tutvustas meile Walled Gardens´it ja kooli botaanikaaeda.  

Kooli botaanikaaed oli muljetavaldav ja meie aianduse inimestel oleks sealt väga palju 

õppida.  Hetkel tegeleti seal uuendusliku teadusprojektiga – kalad, reovesi ja kasvatamine.  

Kalade väljaheidet kasutati taimede väetisena ja kalad läksid toidulauale.  

Aed on avatud külastajatele ning on õppebaasiks tudengitele.  Kohapeal on võimalik osta 

taimi ning on avatud teetuba. 

 

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse põhiteema projektis on siduda õppekava raamistikku metsa 

kõrvalkasutus ja rekreatsioon ning keskkonnahoid. Soomest osaleb projektis kaks kooli,  

YSAO kool, kes on projekti eestvedaja, täidab õppekava raamistikku loomadega seotud 

tegevuste rakendamisel sotsiaal ja tervisehoolduses. Teise Soome kooli SAKKY poolt 

antakse raamistikule sisu erivajadustega inimeste käitumise, hooldamise ja vajaduste kohta. 

Inglismaalt BC tuleb raamistikku teadmine, kuidas aidata inimest kasutades aedu ja parke. 

Õppekava raamistiku teeninduskultuuri teadmised tulevad Küprose Intercollagesist. 

 

Teisel päeval külastas iga kooli esindaja oma erialaga seotud osakonda. Meie kooli esindaja 

Teele Luks külastas Bridgwater Collage hooldustöötaja, kosmeetikute, juuksurite, eelkooli 

õpetajate ja teisi eriala tunde  ja Kadri Kukk kooli arboristide õpetamise baasi ning 

lähedalasuvat riigile kuuluvat majandusmetsa.  

 

Kahe sisuka päevaga töötasime välja õppekava raamistiku tegemise vormid ning  sai paika 

raamistiku valmimise tööplaan. Järgmine kohtumine toimub Küprosel oktoobris 2015. 

 


