Koolitaja Piret Mägi

Piret Mägi on peamiselt rõivadisaini ja loomeprojektidega seotud kursuste juhendaja,
kes oma 10 Tallinna-aasta jooksul on osalenud paljudes eriilmelistes projektides, mis
kaasavad nii meeskonnatööd, ettevõtlust, pikemat ning lühiajalist planeerimist jms.
Tema tegevusi on koondanud nägemus tegevustest, mis kokkuvõttes mahuvad ühe
nimetaja alla: jätkusuutlikkus.
Peamiselt sügavama ning kvaliteetsema väärtuse loomist taotlevatele ettevõtmistele pühendudes on Piret ise
osalenud paljudes programmides, koolitustel, kursustel. Nende vahel, raames ja kõrval on ta ise olnud ka erinevate
programmide korraldajaks, juhendajaks, läbiviijaks.
Läbi nelja aasta vedas Piret Mägi peakorraldajana Eesti suurimat nooremale sihtgrupile mõeldud moeetendustkonkurssi ERKI Moeshow, mille jaoks sai loodud eraldi ainekursus. Selle raames toimusid loengud
kommunikatsiooni, turunduse, ürituskorralduse, partnerlussuhete, tehnilise ülesehituse jm valdkondade osas.
Kolm aastat Tallinna Tööstushariduskeskuse õppejõuna rõivakollektsiooni loomise kursuse (kus peamiseks
eesmärgiks kvaliteetse ja põhjaliku rätsepaoskuse omandajate loomeplaani tuua rõivaste kontseptuaalsem ning
disainidistsipliine järgivate diskursuste kaasamine) juhendamise tulemusena valminud kollektsioonidega
saavutasid õpilased erinevatel konkurssidel edu ning äramärkimist ning aine kohta valmis aineprojekt
õppesüsteemi
Moodle
(aine
leitav
Moodle
keskkonda
sisselogimisel
lingilt
https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=6174 ).
2015 a sügisel juhendas Piret 7-nädalast kaasaegse üldhariduskoolisüsteemi moodul-õppele kohandatud
valikainet, mis kätkes taaskord loomingulist tegevust põhjalikuma väärtuse esiletoomise ja jätkusuutlikkuse
aspektist.
Piret on Together Estonia noortevahetusprogrammis olnud ise nii osaleja kui seejärel ka koolitajana Grundvig
projekte läbi viinud Prahas ning Dulvertonis Inglismaal. Ühtlasi on ta andnud ühekordseid loenguid ja töötubasid,
korraldanud disainiekskursioone spetsiifilisema huviga pressigruppidele, väliskülalistele jt.
Piret Mägi ise on võtnud osa paljudest jätkusuutlikku eluviisi, ettevõtlust ning tema eriala – rõivadisaini käsitlevatest töötubadest ja kursustest nii Eestis kui välismaal: zero waste töötuba Aalto Ülikoolis (juhendajaks
Holly McQuillan Uus-Meremaalt), Reet Ausi uurimisprojektis osalemine Bangladeshi tehases, Velveti akadeemia,
jätkusuutliku loomemajanduse koolitus-kontakt-projekt Saksamaal, ettevõtluse koolitusprogramm Loomeinkubaatoris jne. Samuti kuulub Pireti portfooliosse erinevate kontseptuaalsemate teemade käsitlused läbi
kunstilisemate meediumite, nt lühifilmi „Living Spirits“ stenaariumi ja kostüümide loomine, HULA rõivabrändi
jätkusuutlikku kõrvalharuna re-design-rõivaste loomine, rahvusvahelisel näitusel „Anna uus elu“ taaskasutusinstallatsiooniga üles astumine jpm.

