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Results and 
products 

The Rainbow Project partnershipupholds the values of equality and celebrates 
diversity in all aspects of life. 
During the year all partner schools have worked collaboratively to: 
Produce a booklet about butterflies – the co-ordinator gave each partner seeds to 
plant which would grow into flowers that attract butterflies. The aim of this exercise 
was to allow involvement of all students regardless of ability. 
Produce booklets about traditions, weather and our people. These booklets were 
circulated between partners and their content was compared. 
Developed a web page http://www.gyepe.hu/rainbow 
 
Produce 10 paintings which were circulated to all partners and exhibited in a local 
venue 
Produce a Rainbow Project Christmas Tree which was the centre piece of all 
Christmas activities. 
Develop a system of pen friends in partner schools. 
Review and revise The Rainbow Project Equality and Diversity Policy. 
Share expertise and experiences by visiting partner schools. These visits have 
allowed our partnership to develop and strengthen. 
Bring Europe into the lives of all our students, many of whom will never be able to 
travel to our partner countries themselves. Through questionnair for each partner 
country was a chance for everyone to find out at the start of our project just how 
much everyone really knows about each other’s countries and end of the school 
year we knows much more about each other. 
Develop an organic garden. In the autumn students will use the vegetables to make 
preserves, using traditional recipes from partner countries. We did the develop of 
our school curriculum through activities and we got experances from partnerschools 
throught mobilities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valdkond, sektor Comenius koolide koostöö 
haridus 

Projekti kirjeldus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tooted ja tulemused 

Vikerkaare projekti partnerid pooldavad võrdseid võimalusi ja erinevustega 
arvestamist koolielu kõigis aspektides. Mitmekesisus annab võimaluse paremaks 
muuta meie kõigi elu. Võtmealadeks on juhtkond, õpetajad, kõik kooli töötajad, 
keskkond, teadlikkus, kehtiv seadusandlus, hindamine, õppekava, puudega õpilaste 
pered. Kõik partnerkoolid on teinud koostööd, et: 
koostada albumid traditsioonide, ilma ja meie pidude ning tähtpäevade kohta. Need 
albumid saadeti partnerkoolidesse ja materjale võrreldi ning arutati õpilastega. 
Koolis on nähtaval kohal Euroopa kaart ja stendid, mida ilmestavad õpilaste 
valmistatud partnerriikide lipud, õpilased õpivad rohkem tundma erinevaid Euroopa 
riike läbi tegevuste. Viia läbi Liblika teema tegevused kevadel – koordinaator andis 
igale partnerile seemneid, et kasvatada taimi. Ülesande eesmärk oli võimaldada 
kõikide õpilaste osavõttu vastavalt nende võimetele. Õpilased tegid liblikaid 
meisterdamise päeval. Arendati välja veebileht http://www.gyepe.hu/rainbow 
Valiti välja õpilaste kunstitöid, mis saadeti partnerkoolidesse ja mida näidati koolis 
toimuvatel üritustel. Ehiti Vikerkaare projekti jõulupuu, mis oli kõikide jõulutegevuste 
keskmeks. Õpilaste esinemine kooli jõulupeol filmiti ja DVD-d saadeti 
partnerkoolidele. Arendati välja kirjasõprade võrgustik partnerkoolide vahel, 
kvaliteedi tagamise süsteem, mis lubab kõikidel partneritel hinnata õpilaste 
õpitulemusi ja õpetajate teadmisi. See süsteem on ka hea viis hinnata projekti mõju 
partnerkoolidele. Projekti Vikerkaar tegevused kajastuvad kooli ürituste plaanis olles 
õppekavaga tihedalt seotud, arendades välja toimetulekukooli õppekava 
olustikuõpetuse osa. Kaasati sidusgruppe, võimaldades neil kooli külastada ja näha 
meie rahvusvahelist tööd läbi mitmesuguste ürituste: toetuspartnerid Võru 
Linnavalitsus ja hoolekogu. Tehti teistest riikidest ja kultuuridest õppimine 
tähendusrikkaks. Tutvustati oma maa kultuuri ja kombeid. Küsitlused õpilastele 
partnerriikide kohta andsid täiuslikumad vastused võrreldes projekti alguses tehtud 
küsitlustega. 
 

 
Project coordinator Durham Trinity School - UK 
Contact person Ann Southren 
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E-mail A_southern@hotmail.com 

Project homepage http://www.gyepe.hu/rainbow 
Partners VÕRU JÄRVE KOOL -Estonia 

Reet Kangro - reet.kangro@vorulinn.ee 
 
DURHAM TRINITY SCHOOL – UK 
Arany János Általános Iskola és  Gimnázium - Hungary 
Szkola Podstawowa nr 1 im, Janusza Korczaka - Poland 
Scola Speciala-Centru de Resurse si Documentare privind Educatia 
IncluzivaIntegrata - Romania 
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