Tagasivaade ERASMUS+ projekti E+MOTION kogemustele Prantsusmaal.
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi noored on kahe aasta jooksul osa saanud rahvusvahelisest
Erasmus+ õpilasvahetuse projekt E+Motion, mis ühendab noori muusika ja liikumise kaudu.
Igal projektikohtumisel on kavas olnud suur ühiskontsert Itaalia, Eesti, Austria, Prantsusmaa ja
Saksamaa õpilaste ning õpetajate osalusel, samuti korraldati igal korral tantsulisi äkketteasteid.
12.-18. jaanuarini viibisid Erasmus+ projekti E+Motion noored Prantsusmaal Lensis. 9.-12.
klassi õpilased tutvustasid Eesti muusikat, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ning oma talenti
Lycée Saint Paul de Lens´is. Õpilasi saatsid õpetajad Reet Lend ja Kadri Barr.
Noorte reisipühapäev oli pikk ja väsitav. Lend Tallinnast Helsingisse ning sealt Pariisi, rongisõit
edasi Lille´i, kust liiguti Flixbussiga Prantsusmaa kirdenurgas asuva Lensi linna - kogu seiklus
võttis terve päeva. Kohale jõudnud, tutvuti peredega ning esimeste muljete ja tutvumiste aeg
venis öötundidesse.
Esmaspäevane päev on projektikohtumisel tavapäraselt koolide tutvustamiseks ning õpilaste
omavaheliseks tutvumiseks. Prantslased üllatasid oma külalisi kohe väikese ekskursiooniga
maailmakuulsasse Louvre´i muuseumi, mille filiaal asub Lensis. Ka meie õpilased said osa
tuntud ja hinnatud teostest, näha oma silmaga klassikute maalikunstnike Rubensi ja
Rembrandti teoseid. Muuseumi väljapanek hõlmab kunsti, mille tähelepanuväärsem osa pärineb
muinasajast, antiigist, keskajast ja ka Egiptusest. Muuseumikülastuse käigus anti õpilastele
erinevaid ülesandeid, mille käigus tuli komponeerida fotoseeriaid endast kuulsate teostega.
Loomulikult tehti proove nii oma lauludega kui flashmobi kokkuharjutamiseks.

Teisipäeval jätkusid proovid esinemisteks. Projekti käigus on igal kohtumisel ettevalmistamist
erinevates rühmades ja koos. Proovide käigus on alati ette nähtud eraldi ajad kõigile
osalevatele koolidele oma kava harjutamiseks, sellele lisaks tehakse ühisproove ühendkoori
laulude jaoks, mida juhendavad erinevate maade õpetajad-dirigendid ning korraldava maa
juhendajad-õpetajad viivad läbi üsna intensiivseks kujunenud flashmobi proovid. Kuid sinna
sekka jätkus ka muid tegevusi: näiteks korraldati õpilastele proovide vahel sulgpallivõistlus.
Õhtu lõppes karaoke ja tantsuõhtuga koolis, kus meie noored osutusid oma esitustega
mitte-eestlaslikult julgeks ja populaarseks.
Kolmapäevgi oli elamusterohke. Lisaks proovidele sai taas kogeda kultuuri ja tutvuda ajalooga.
Külastati I maailmasõja mälestusmärke Vimy-Laurette memoriaalpargis, mis on suurim
omataoline Euroopas. Memoriaalpargi ala hõlmab u 40 000 hauda, ligi 20 000 mälestusristi ning
grandioosset mälestustahvlit veelgi suurema hulga nimedega - kogu kompleks on pühendatud
sõjas hukkunutele. Huvitava faktina leiab sellest maanurgast tükikese Kanadat - nimelt nende
leegioni abi aitas piirkonda I maailmasõja ajal ja tänutäheks on Laurette´i piirkonnast tükike
sümboolselt Kanadale omistatud. Projekti üks ühisesinemisi peeti Arras´ vanalinna keskplatsil flashmob toimus sel kohtumisel lausvihmas keset päeva. Märgadele oludele vaatamata võisid
osalejad tulemusega rahule jääda.
Neljapäev, 16. jaanuar oli Lensi kohtumise kõige tähtsam päev, sest õhtul toimus
projektikontsert. Kogu hommikupoolik kulus harjutamistele ja heliproovidele. Õhtune osa on
olnud igal kohtumisel eriline, nii ka seekord. Iga riigi noored esitasid taas uue kava. Kadrioru
Saksa Gümnaasiumi noorte repertuaaris võis kuulda eesti rokiklassikat Ruja palaga “Inimene
õpib”, laulupeohõngulist lugu “Eesti muld ja Eesti süda” (L. Koidula sõnadele kirjutanud Rein
Rannap) ning üsna tänapäevast hiphopi hitti “Meil on aega veel” (ans Põhja-Tallinn). E+motioni
ühendkoori esituses sai kuulda juba tuttavaid ühislaule itaalia, eesti ja saksa keeles. Seekord
lisandus prantsuskeelne lugu: Pierre Bachelet´ “Les Corons” on pühendatud kaevuritele ning
nende raskele elule ja ametile. Mitmed noored ütlesid hiljem, et see laul läks rohkem hinge kui
ükski teine projektilaul. Kontserdi lõpetasid pidulikud kõned, millega tänati projektis osalenuid
ning nende juhendajaid ning järgnes üks väike üllatus. Prantsusmaa õpetajale Isabelle´ile kingiti
südamlik ühine sünnipäevalaul kõigilt osalejailt. Nii publik kui noored ise said õhtusest
lõppkontserdist võimsa emotsionaalse elamuse.
Projekti viimase päeva sisutasid vastuvõtjad taas elamusterohkete vabaajategevustega.
Külastati Seiklusparki Koezio, kus meeskonnana tuli läbida erinevaid katseid. Lisaks külastati
piirkonnas teist suuremat linna Lille´i, mis andis võimaluse vastuvõtvate peredega veel koos
aega veeta. Juhendajad-õpetajad tegid kokkuvõtteid kohtumisest ning arutati ettevalmistusi ka
Ulmi kohtumiseks. Laupäeval suundusid kõik külalised tagasi koduriikidesse kogemuste,
elamuste ja tutvuste võrra rikkamana. Nii mõneski õpilases tekkis huvi lisaks saksa ja inglise
keele kasutamise kogemusele ka prantsuse keele õppimise vastu, millele kindlasti aitas kaasa
Lensi kooli sõbralik vastuvõtt. Õpilaste tagasiside on ka selle projektikohtumise osas valdavalt
positiivne ning osalemine nende jaoks inspireeriv kogemus.

Lõppenud koolivaheajal, 19. - 26. aprillil pidi toimuma projekti viimane kohtumine Saksamaal
Ulmis. Veel märtsis said noored projektikoori proovis harjutada ning kohtumiseks ja
esinemisteks valmistuda. Seoses viiruspuhanguga Euroopas ning üle maailma on aga projekt,
nagu paljudki teised üritused, hetkel peatatud. Siiski on kõigil osalenutel häid mälestusi
kohtumistest Itaalias, Eestis, Austrias ning Prantsusmaal.
Tagasivaade Itaalia, Eesti, Austria ja Prantsusmaa projektikohtumistele on leitavad järgmiste
linkide kaudu:
https://ksg.edu.ee/et/uudised/ksg-itaalias-erasmus-programmis-emotion
★ https://www.facebook.com/watch/?v=680700168992804
https://www.ksg.edu.ee/et/uudised/erasmus-programm-emotion
★ https://www.ksg.edu.ee/et/uudised/erasmusi-flashmob
https://www.ksg.edu.ee/et/uudised/ksg-opilased-austrias-erasmus-programmis-emotion-6-12-ok
toobril-2019
★ https://drive.google.com/open?id=1MHX4VN5-gMAElisfZWOTLO8siJyV1h0M
https://drive.google.com/drive/folders/13zip4pUNV9gHkS0qt0rd1elh4bL8W3mB?usp=sharing
Videokokkuvõtte seni neljast kohtumisest pani kokku Ulmi kooli õpetaja Hannes Grimm ning
see on nähtav siit:
https://drive.google.com/file/d/1s6chtOdqSmg1xP0tgWuLIeXMtN0tGUBL/view?usp=sharing

