Eesti Tantsujuhtide Rahvatantsurühm (ETR) kuulutab välja oma
mentorprogrammi
ETR-i mentorprogramm on mõeldud rahvatantsukollektiividele, kes vajavad toetust ja nõustamist.
Programmi eesmärk on tõsta projektis osalevate rühmade taset ja arendada juhendaja erialaseid
oskusi.
Mentorprogrammis saab osaleda konkreetne kollektiiv koos oma juhendajaga. Selleks viiakse nad
aastaks kokku ühe ETR-i tantsujuhi ja tema juhendatava kollektiiviga. Programm pakub
tantsurühmale arenemis- ja koostöövõimalusi ning uut huvitavat väljundit.
Perioodil 1. jaanuar 2016 – 1. märts 2017 saavad programmis osalevad kollektiivid ja nende juhid
personaalset ja asjatundlikku nõustamist, omandavad uusi praktilisi oskusi ning teevad selle
tulemusena professionaalsemat tööd. Seeläbi ühtlustub ja tõuseb kollektiivide tase.
Kokku viidud rühmad ja nende juhendajad korraldavad aasta jooksul ühiseid treeninglaagreid. Laagrid
on avalikud ja nendes saavad osaleda ka selle piirkonna juhendajaid, kus laager toimub.
Lisavõimalusena on väiksema kogemusega kollektiivi juhil võimalik osa võtta ETR-i seminar-laagrite
tööst, et oma teadmisi ja kogemustepagasit veelgi täiendada.
Mentorrühma ja selle juhendaja ülesandeks on toetada väiksema kogemusega rühma ja juhendaja
arengut, anda nõu, olla usaldusisik, suunata kollektiivi arengut ning aidata käivitada protsesse ja
lahendada kollektiivi töös võimalikke ettetulevaid probleeme.
Projekti rahastab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA läbi laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate
kollektiivide tegevustoetuse arendusstipendiumi programmi ja projekt viiakse ellu koostöös Eesti
Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga.
ETR-i mentorprogramm katab kollektiivide sõidukulud treeninglaagritesse,
mentorrühma juhendaja ja klaverisaatja töötasud ja majutuskulud.

majutuskulud,

ETR-i tööst võtab hooajal 2015/2016 üle 50 kollektiivijuhi, kelle juhendada on üle 140 laste- ja
täiskasvanute rahvatantsurühma. ETR-i mentorrühmad ja juhendajad on:
Naisrühmad: Maire Udras (Viire),Tiiu Pärnits (Uulu naisrühm), Kärt Vuks (TÜ RKA neiduderühm)
Neiduderühmad: Kärt Vuks (TÜ RKA neiduderühm), Maire Udras (Variatsioonid)
Noorterühmad: Piret Lett (Savijalakesed), Tiiu Pärnits (Pärnu Ühisgümnaasiumi noorterühm), Anita
Kreen (Miina Härma Gümnaasiumi noorterühm), Anne Jürimäe (Nõo Gümnaasiumi noorterühm), Uve
Saar (Hugo Treffneri Gümnaasiumi tantsurühm „Tantsutallad“)
B-segarühmad: Jaanus Randma (Tarbatu B-segarühm), Kadri Tiis (segarühm Kapak), Karin Soosalu
(Kolga segarühm), Linda Pihu (segarühm Sukad ja Tagi)
D-segarühmad: Ülo Luht (Kuljus vilistlasrühm), Lea Kurvits (Kolumats), Kadri Tiis (segarühm Kapak)

**********************************************************************************
ETR-i mentorprogramm on perioodil 1. jaanuar 2016 kuni 1.märts 2017 suunatud täiskasvanute
segarühmadele (B, D)- ja naisrühmadele ning noortesega- ja neiduderühmadele.
ETR-i mentorprogrammis nõustatavate rühmade valimine
Nõustatavate rühmade valik toimub konkursi alusel. Valiku aluseks on järgmised kriteeriumid:
* Kollektiiv kandideerib koos juhendajaga
* Kollektiivi juhendaja on tantsulise erihariduseta, vähese kogemusega
* Kollektiivil on tugev soov ja teadvustatud vajadus arendada oma tegevust
* Kollektiiv vajab toetust, nõustamist ning motivatsiooni tegutsemiseks
* Kollektiivil on huvi õppida ning valmidus oma õppimise ja arengu eest initsiatiivi võtta
Kandideerides ETR-i mentorprogrammi peab kollektiiv esitama:
* Viimase 2–3 aasta tegevuse ülevaate
* Hooaja 2015/2016/2017 tegevuse eesmärgid
* Juhendaja CV, kus ta näitab ära, milliseid rühmi ta juhendab ja millistel koolitustel on osalenud
* Põhjenduse, miks kollektiiv soovib endale mentorrühma ja mis on peamised ootused programmile
ETR-i mentorprogrammis osalemiseks palume esitada vabalt vormistatud avaldused koos tegevuse
ülevaate, eesmärkide, juhendaja CV ja põhjendusega 14. detsembriks 2015 e-posti aadressil
etrmentor@gmail.com.
ETR-i mentorprogrammis saab perioodil 1. jaanuar 2016 – 1. märts 2017 osaleda kuni 10 kollektiivi.
Programmis osalevate kollektiivide valiku teeb ETR koos ERRS-i juhatusega detsembri kolmandal
nädalal.
Täiendav info ja kontakt:
Kadri Tiis
e-post: etrmentor@gmail.com
telefon: 51 56 888
Eesti Tantsujuhtide Rahvatantsurühm tähistab sel hooajal oma viiekümnendat sünnipäeva kandes
endas poole sajandi vanust koostantsimise, õppimise ja kasvamise kogemust. ETR koondab enda
ridadesse suure hulga Eestis tegutsevate rahvatantsurühmade juhendajaid. Hoiame, edendame ja
kanname edasi eesti rahvatantsu traditsioone. Korraldame seminare, õppepäevasid, kontserte ja
tantsupidusid. Anname välja rahvatantsuga seotud trükiseid ning heli- ja videosalvestisi. Osaleme
erinevatel tantsusündmustel ja festivalidel nii Eestis kui raja taga. Räägime kaasa valdkonna
arengutes. ETR-i töövormiks on seminar-laagrid, mis toimuvad 3-4 korda aastas. Meie õpetajad on
olnud Helmi Tohvelmann, Naima Ebrok, Nelli Uustalu, Heljo Talmet, Kai Leete, Ullo Toomi, Kristjan
Torop, Suren Arutunjan, Salme ja Ott Valgemäe, Helju Mikkel, Heino Aassalu, Maie Orav, Henn Tiivel,
Pill ja Ülo Luht jpt.

