Rändest räägitakse üha rohkem nii meedias, isiklikes
vestlustes kui ka koolis. Kuna teema ise on aga keeruline
ja mitmetahuline, toimub selles vallas palju lihtsustamist
ning liigub rohkelt müüte. Ajendeid, miks inimesed oma
kodumaalt lahkuda otsustavad, on aga mitmeid.

Rändelood. Õppematerjal
koolidele

Töötuba „Rändelugude kasutamine koolitunnis“, Pärnus 2018
Mari-Liis Nummert, Tartu Ülikooli eetikakeskus

Materjali taust
• Laekus kokku 45 rändelugu, milles kirjutati
nii töö-, õpi- kui pererändest, aga ka
põgenemistest
ja
emotsionaalsetest
lahkuminekutest. Kirjutajad jagasid nii oma
isiklikke rändekogemusi kui ka esivanemate
rände mõju oma eluteele.
• Laekunud töödest valisime välja 12
huvitavamat ja eripalgelisemat lugu.
Koostöös illustraatoriga valmisid iga loo
juurde ka neid elustavad pildid.
• Materjalis
on
isiklikest
lugudest
rändeplakatid, mis kajastavad nii põhjuseid,
miks inimesed oma kodumaalt välja
rändavad, kui ka seda, kuidas sisserändajad
või nende järeltulijad end uues ühiskonnas
tunnevad.

Eesmärk
Eesti Pagulasabi ja Tartu Ülikooli
eetikakeskuse poolt välja töötatud
õppematerjali
„Rändelood“,
mis aitab sütitada noorte huvi
rändeteema vastu, avardab nende
teadmisi rände põhjustest kui
ka rände taga peituvate isiklike
lugude mitmekesisusest.

Rändelugudega tutvudes
võib…

…kirjeldada, milliseid tundeid rändelugu tekitab
…nimetada põhjuseid, miks loo peategelane
kodumaalt lahkus
…anda soovitusi, mis loo peategelast abistada
võiks
…joonistada jutu põhjal oma koomiksi
...muuta loos ühte sündmust ning kirjutada loole
uue lõpu
…kirjutada rändeloole eel- ja jätkuloo
…kehastuda loo tegelaseks ja vastata
klassikaaslaste küsimustele selle tegelase kohta
…nimetada erinevaid rände liike ja reastada need
esinemise sageduse alusel
…selgitada välja põhjuseid, miks inimesed
rändavad
…koguda andmeid sisse- ja väljarände põhjuste
kohta kodukohas, Eestis, Euroopa Liidus vm
…uurida rändeteekondasid ja -viise läbi aegade

…märkida Eesti või maailma kaardile oma
perekonna rändamise loo
…joonistada koomiksi oma perekonna
rändest Eestis või maailmas
…teha grupitööna lühifilmi eestlaste
rändamisest tänapäeval ja minevikus
…otsida tuntud inimeste rändelugusid ja
tutvustada neid klassis
…tutvustada ja valmistada üksteisele toite
erinevate kultuuride köögist
…koostada soovitusi välismaalastele, kuidas
Eestis hästi hakkama saada
…koostada soovitusi eestlastele, kuidas
välismaal hästi hakkama saada
…kutsuda külalistundi mõne rändetaustaga
inimese oma kogemust jagama
...kirjutada enda mõtetest seoses tulevikus
Eestisse jäämise või siit lahkumisega

Õppematerjal veebis. Lisamaterjalid.
• Eetikakeskuse ja Eesti Pagulasabi rändeplakatite sari “Rändelood”
http://www.pagulasabi.ee/randeplakatid
• Eetikakeskuse metoodilised suunised ja abistavad materjalid õpetajale väärtuskasvatuse mõtestamiseks ja sellega tegelemiseks
http://www.eetika.ee/et/vaartusarendus/opetajale
• Inimõiguste Instituudi inimõiguste teemalised materjalid
http://www.humanrightsestonia.ee/haridus/

NT: Võimalus kutsuda enda kooli rändnäitus, mis räägib inimõigustest Nõukogude Eestis (tasuta!) või vabavaraline ülesannete kogumik
Kompass.
• MTÜ Mondo maailmahariduse teemalised materjalid
NT: Tunnikavad, filmikogu
http://filmikogu.maailmakool.ee/
• Innove materjalid muu kodukeele või kultuuriga lapsega tegelemiseks
http://www.innove.ee/et/yldharidus/muu-kodukeelega
• Kogu Me Lugu videokogu ja õppematerjalid eestlaste rändelugudest
https://www.kogumelugu.ee/

