
 

 

„Hakkame santima!“ mentorkoolitus 2019  

Tartus 

 

 

  

Kahepäevane koolitus Tartus, Tiigi Seltsimajas ja Aparaaditehases, laupäeviti  12. ja 19. oktoobril.  

Koolituse eesmärk: koolitada välja piirkondades eestvedajad ja tugevad praktikud, kellel on 

ettevalmistus sanditamiskombestiku koolituste läbiviimiseks kui ka mardi- ja kadrijooksmise 

eestvedamiseks ja kogukonna kaasamiseks. 

Sihtgrupp:  kogukondade eestvedajad, rahvamajade juhatajad, õpetajad (lasteaed ja kool), 

noortekeskuste töötajad, mäluasutuste  töötajad, huviringide juhid .  

 

Koolituse kava  

1. päev – TIIGI SELTSIMAJA, 12. oktoober 

10:30 – Kogunemine, tervituskohv 

11.00 – 12.30 Ülevaade sanditamiskombestikust, fookuses kadripäev (Reet Hiiemäe, Eesti 

Kirjandusmuuseum) 

12.30 – 13.15 Praktiline osa. 21.sajandi kadrisandid (Kairi Leivo, kogukonna eestvedaja  

13.15 – 14.00 Lõuna 

14.00 – 15.30 Praktiline osa jätkub (Kairi Leivo)  

15.30-15.45 Turgutuspaus 

15.45 – 16.30 Praktiline osa jätkub. Kadrisantide õppejooks (Kairi Leivo)  

  

2. päev – APARAADITEHAS, 19. oktoober 

Inspiratsioonikoolitus – kogukonna kaasamine ja motiveerimine.  

Läbiviijad Ivika Nõgel (MTÜ Partnerlus) ja Krista Habakukk (Eesti Külaliikumine Kodukant MTÜ) 

10:30 – Kogunemine, tervituskohv 

11.00 – 13.15 Kogukonna kaasamine ja motiveerimine (tehnikaid ja nippe), praktiline õpe 

13.15 – 14.00 Lõuna 

14.00 – 15.30 Jätkub 

15.30 – 15.45 Turgutuspaus 

15.45 – 16.15 Jätkub. Motivatsioonipakett 

16.15 – 16.30 Tagasiside, lõpuring. 



Esimese õppepäeva kadrisandikombestiku koolituse sisu: 

Folklorist ja Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Reet Hiiemäe annab ülevaate sanditamiskombestikust 

fookusega kadripäeval. Praktilisel koolitusel õpitakse tundma kadrisandi jooksmise kombeid, nende 

olulisust tänapäevas, tutvustatakse kadriperekonda ja erinevaid ehtimise ja maskeerumise võimalusi. 

Viiakse läbi praktiline kadrisandijooks, mille käigus lauldakse kadrilaule ja mängitakse mänge. Samuti 

võetakse läbi ka muid kadrisantimise käigus vajaminevaid oskusi. 

Praktilise kadrisandi kombestiku koolituse viib läbi praktik ja kogukonna eestvedaja Kairi Leivo 

 

 Teise õppepäeva kogukonna kaasamise koolituse sisu: 

Koolitusel saab häid näpunäiteid kogukonna tõhusamaks kaasamiseks ja motiveerimiseks. Koolitusel 

mängitakse läbi osalejate enda planeeritava ürituse korraldamine koos analüüsiga seoses selle aasta 

kadripäevaga. Koos vaatame mida planeerite teha, keda ja millal kavandate kaasata, milline on ajatelg, 

eelarve. 

Koolituse viivad läbi Ivika Nõgel (MTÜ Partnerlus) ja Krista Habakukk (Eesti Külaliikumine Kodukant 

MTÜ).  

 

Registreerimine ja lisainfo 

Kodulehelt: www.mardipaev.com 

FB event: https://bit.ly/2ngaT5Z  

Tiina Konsen – Tartumaa kuraator ( Tiina.Konsen@raad.tartu.ee, telefon 5305 9698) 

Kati Taal – projektijuht (kati.taal@folkloorinoukogu.ee, telefon 5749 3451)  

Leelo Viita – koolitusjuht (leelo.viita@rahvakultuur.ee)  

 

Koolitused toimuvad Eesti Folkloorinõukogu ja Rahvakultuuri Keskuse koostöös. 

Koolitust toetab Tartu Linnavalitsus, Eesti kultuurkapitali rahvakultuuri ekspertgrupp ja Kultuurkapitali 

Tartumaa sihtkapital.  
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