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SAATEKS
Nüüdseks on kuue aasta jooksul juba üle seitsme tuhande Eesti haridusasutuste töötaja
hüpanud tundmatus kohas vette ja käinud ennast Eesti piiride taga erialaselt täiendamas,
läbides täienduskoolituse või külastades mõnda välismaist haridusasutust töövarju rollis,
üksikud on mõne päeva jooksul järele proovinud ka ise teises riigis õpetamise. Nad tegid seda
eri aegadel ja eri paigus, ent neil kõigil võimaldas sellise kogemuse osaliseks saada Euroopa
Komisjoni rahastatava Erasmus+ programmi õpirände meede.
Sellesse kogumikku on koondatud neist 46 inimese lood. Nad kõik avastasid või said kinnitust,
et enesetäiendamine teises riigis on midagi palju enamat kui lihtsalt koolitus või töövarjuks
olemine. See oli kultuurikümblus, enese proovilepanemine, hirmude ületamine, enesekindluse
tõstmine, maailmapildi avardamine ja palju muud. Eestisse naasnuna tõdesid nad, et sellise
piiritaguse õpirände mõju on sügav ja kauakestev. Veel mitu kuud hiljem polnud saadud
elamus ja inspiratsioon vaibunud. Neid 46 inimest ühendav lüli on, et nad panid oma
õpirändekogemused kirja – enamik essee kujul ja üks koguni luulevormis – ja saatsid 2018. a
lõpus meile sihtasutusse Archimedes, kui me kuulutasime välja oma iga-aastase Erasmus+
esseevõistluse haridustöötajatele „Õpiränne Euroopasse ja tagasi“.
Meil oli neid kirjatöid põnev ja tore lugeda. Laiapõhjaline žürii, kes koosnes eelneva aasta
konkursi võitjatest ning haridusvaldkonda haldavate asutuste töötajatest, valis välja ka mõned
lood, kelle autorid said auhinnad. Ent valikut teha oli väga raske, sest iga kirjatöö oli omal moel
huvitav, õpetlik ja inspireeriv. Sestap toomegi need kõik selles kogumikus laia lugejaskonnani.
Loodame, et ka Sina, hea lugeja, leiad siit endale nii mõndagi kõrva taha panemiseks, saad
julgustust ja nakatud õpirändepisikust!
Esseede lühitutvustuste koostamisel lõid kaasa ka Jelena Rootamm-Valter, Piret Paluteder,
Tiina Kilumets, Laura Vetik ja Hannelore Juhtsalu.
Ja nüüd on Sul, hea lugeja, aeg asuda 46-le põnevale õpirändele selle kogumiku lehekülgedel.
Ole avatud meelega ja mõtle kaasa! Nende soovidega saadamegi Su teele.
Elina Aslett
Sihtasutus Archimedes
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PAKI KOHVER
JA UNUSTA
ARGIPÄEV
Kool, kus ma töötan, nimelt Audru Kool, on
aastaid osalenud nüüd uue nimetusega
Erasmus+ erinevates programmides. Olen
inglise keele õpetajana kaasanud ja
innustanud
õpilasi ja kolleege huvi tundma õpirände
vastu.
Käesoleva aasta algul loobus kolleeg, kes pidi
programmi raames kursusel osalema, sellest
perekondlikel
põhjustel ja meie koordinaator tegi
ettepaneku mulle. Aega otsustamiseks ja
sobiva valiku leidmiseks oli paar nädalat, aga
ma ei kõhelnud hetkegi. Mul ei ole
üksinda reisimise osas takistusi. Valisin koha,
kus ma polnud varem käinud.
Europass Teacher Academy lehelt leidsin
Barcelonas toimuva ahvatleva nimega
kursuse – „Life coaching for teachers: Happy
teachers for better students“.
Just see, mida olin oma mõtetes juurelnud,
et midagi iseendale. Välistasin seekord
igasuguse metoodika ja tehnika, kuidas
tunde ilmekamaks muuta. Ja ma ei pidanud
pettuma.
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Rõõmus ja innustav essee
õnnelik olemisest kui
olulisest õppimisteemast –
veenvana jääb meelde autori
sõnum, et õnneliku
õpetaja õpilasedki on
õnnelikud.
Essee tekitab lugejas soovi
pakkida kohe kohver ja
unustada argipäev, et ennast
turgutama minna.

Minu reisieelne asjaajamine kulges üpris

Saab küsida: kas õnnetul ja läbipõlemise

ladusalt. Sooduspakkumine edasi-tagasi

äärel õpetajal on võimalik õpetada õnnelikke

lennule Barcelonasse Air Balticu kaudu

lapsi? Ega ikka ei saa! Kui õpetaja on õnnelik,

sobis. Ööbimine hostelis peatänava Les

on ka õpilased õnnelikud. Nii arvan mina ja

Ramles lähedal oli küll soodus, aga

kursus kinnitas seda mitmekordselt.

paraku mitte nii mugav. See polnud ka
eesmärk omaette.

Nädala jooksul hõlmas meie tunniplaan
järgmist (siin inglise keeles, sest reeglina on

Aeg 8.-14. aprill oli pisut jahe Hispaania

õpirändekursused võõrkeelsed): SWOT

kohta, aga päikesest ja õites kevadistest

analysis for teachers, work and life balance –

päevadest puudust polnud.

happy teacher – better students, stress

Tutvusin pühapäeva õhtul metroo

prevention and emotion regulations, time

plaaniga, et esmaspäeva hommikul olla

management, mindfulness in our schools,

õigeaegselt kohal.

life skills education, design a positive activity

Google Maps aitas ka kooli üles leida.

for your school ja practical activities.

Algas tutvumine uute klassikaaslastega
ja õpetajaga – Tina, Peter ja Iris

Õpetaja ei pidanud nn kuiva loengut, vaid

Saksamaalt, Mauri, Katja, Hannele ja

kõik teemad arutasime läbi praktiliste

Paula Soomest, Rafaella ja Rosario

ülesannete ja vestluste käigus, kuhu kuulusid

Itaaliast ja mina Eestist.

ka meie isiklikud kogemused. Kursuse
õhkkond oli ääretult soe – meil jätkus ka

SUUREPÄRANE PREILI MANDOLINI

nalja ja naeru.

Meie suurepärane innustav hispaaniaitaalia päritolu õpetaja preili Marta

SOE ÕHKKOND

Mandolini – tema energia nakatas meid

Kursuse õhkkond oli ääretult soe – meil

kõiki. Tutvumise „jääpurustamise mäng“

jätkus ka nalja ja naeru. Kodus oli vaja ette

andis juba märku, et meil kõigil oli ühine

valmistada oma riiki-kooli tutvustav esitlus.

eesmärk – saada kindlustunnet oma
isiklikku arengusse, keeleoskusesse, veeta

Tundus, et soomlastel ja sakslastel oleks

üks suurepärane nädal suurlinnas, luua

nagu finantsilisi võimalusi rohkem,

uusi tutvusi, suhelda – lihtsalt saada hea

õpetajatöö on rohkem väärtustatud, aga

emotsionaalne laeng, et igapäeva

rahulolematust oli ka neil. Itaallased kurtsid,

koolieluga edasi minna.

et õppehooned on kaasajastamata.
Püüdsin oma esitluses rahateemat mitte
puudutada ja tõsta esile meie IT- ja õpilaste
tunnivälise aja veetmise võimalusi. Ja
vaimustunud olid sakslased ja itaallased
meie rahvustoitudest, soomlastele oli see
teema tuttav, sest kõik neli olid Eestit
külastanud, ülejäänud aga lubasid seda
kindlasti teha. Meie õpetaja Marta oli ka
Tallinnas käinud ja kiitis väga meie pealinna.
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Õppetöö välisel ajal külastasime

Kokkuvõtteks: selle kursuse teema –

Barcelona vaatamisväärsusi rühmana kõik

„Õnnelik õpetaja, õnnelikud õpilased“ –

koos ja eraldi, nii palju, kui seda võimalik

täitis minu jaoks eesmärgi. Enesetunne oli

teha oli. Igal õhtul saime kokku mõnes

koju naastes väga hea ja seda on

pubis või kohvikus ja siis juttu jätkus hea

jätkunud siianigi, vähemalt meenutades

õlle või veiniklaasi juures kauemaks ja

tuju tõuseb.

muidugi hispaania-itaaliapäraseid roogi
nautimiseks.

Õpilastele ja kolleegidele tutvustasin ka
kursuse sisu ja kinnitasin, et Barcelona on

Kool korraldas meile Gracia Barrio tuuri.

väärt külastamist. Siinkohal soovitan seda

Võimas oli Sagrada Familia oma

kursust kõigile, kes tunnevad, et on vaja

suursuguses arhitektuuris, kuigi seal on

midagi turgutavat enda jaoks. Registreeri

praegu renoveerimistööd. Muuseas,

end osalema, paki kohver ja unusta

„Ringvaates“ oli juttu, et seal teeb akende

argipäev! 5+ emotsioon on garanteeritud!

mosaiikide restaureerimist eestlanna,
kahjuks olen nime unustanud. Barcelonas
on palju külastamist väärt kirikuid,
muuseume.
Tegin kaasa Walking Tour Modernisme –
väga põnev – ja vaatasin flamenkotantsu
etendust. Erakordselt võimas oli Magic
Fountain of Montjuic’i etendus –
Barcelona lauluga Freddie Mercury ja
Montserrat Caballé esituses. Nii võibki
jääda mulje, et olin nagu turismireisil, aga
see oli meile väärtuslike emotsioonide
kogumine läbi kogu kursuse, mis oli ka
õpetaja poolt püstitatud eesmärk. Väga
tänuväärne eesmärk.

RAHVUSVAHELINE SÜNNIPÄEV

Peaksin kirjutama ka sellest, mis oleks
võinud kursusel olla teisiti, aga siinkohal
pean märkima, et minu jaoks oli kõik
suurepärane, kui, siis aeg oleks võinud olla
pikem, et isiksuse arengu teemat veel
süvitsi arutada, ja psühholoogiateema
õnnelik olemisest on alati väärt kuulamist
ja kaasa mõtlemist, kas minul on ka nii.
Peaksin ka rahulolu juurde lisamise
mõttes mainima, et minu sünnipäev – 13
ja reede – sattus Barcelonas olemise aega.
Nii rahvusvahelist sünnipäeva pole mul
eales olnud. Nüüd oleme kõik koos ka
suhtlusportaalis WhatsApp ja üksteise
tegemistega kursis.
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Sirje Aija, Audru Kool

Reaalainete ja inglise keele õpetajast
autor kirjutab oma õpirändest nii
paeluvalt, et lugejal tekib lausa tunne,

VÄIKE SAMM
TÄIUSLIKKUSE
POOLE

nagu viibiks ta ise Malagas ja
tunnetaks sealt pärit kunstniku Pablo
Picasso vaimu. Autor kirjeldab
kaasahaaravalt nii läbitud koolitusest
kui ka Hispaania haridussüsteemist,
millest meil Eestis on nii mõndagi
kõrva taha panna. Selle kirjatöö
märksõnadeks on tsitaatide
inspireeriv maailm, kogetu ehedus ja
mõtestatus ning
asjalik refleksioon.

Head asjad juhtuvad sageli ootamatult ja
ette planeerimata. Kui ei ole liigseid ootusi,
ei ole võimalust pettuda. Tuleb usaldada
oma avatud meelt ja õppimisesoovi. Nii ka
seekord. Aga alustan algusest ja jõuan ka
selleni, miks sain inspiratsiooni just Pablo
Picasso tsitaatidest, mida olen allpool
korduvalt kasutanud.
“What one does is what counts. Not
what one had the intention of doing.” –
Pablo Picasso

Kirjutades Kääpa kooli jaoks õpirände
projekti, mille tulemusena lootsime astuda
sammukese lähemale kooli arengukava
eesmärkidele, otsisin sobivat koolitust
School Education Gateway kataloogist.
Olen käinud meie viies partnerkoolis ja
varasemate koolituste käigus veel mõnes.
Kooliarendusest huvitatuna tahtsin siiski
näha veel ja veel erinevaid koole, et võtta
külastustelt kaasa ja leida ka enda seest
häid mõtteid oma igapäevatöösse. Valisin
endale õppeasutuste külastamise
programmi Reykjavikis. See pidanuks
toimuma märtsis 2019.
Koolituse korraldajaks English Matters, mille
koduriik hoopis Hispaania. Nad pakuvad
kursusi mitmes eri paigas ja mitmel teemal.
Saime projektile toetuse ja kõik oli
otsustatud. Siis aga selgus, et reisi
kuupäevad mulle siiski ei sobi ja hakkasin
otsima teist võimalust.
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Märkasin sama kursust sügisesel vaheajal

Kõrvu jäi mitu olulist sõnumit:

Hispaanias Malagas. Hispaanias on meil

me ei ole siia tulnud vaid enda pärast;

partnerkool, kus olen käinud ja nii ei tekitanud

me kõik läheme tagasi oma koolidesse ja

see võimalus kohe suurt vaimustust, aga

viime kaasa midagi uut, jagame seda

otsustasin siiski just sinna minna.

kolleegidega ja õpilastega;
ei ole õppimist ilma refleksioonita, sellepärast

“There is only one way to see things, until

peame nädala jooksul õpipäevikut;

someone shows us how to look at them

me ei ole tulnud ainult koole külastama või

with different eyes”

seminarides osalema;
me oleme õpetajad kaheksast riigist ja seda

Kõik koolitused väljaspool enda

haruldast võimalust on vaja ära kasutada;

mugavustsooni on selle poolest sarnased, et

me oleme ajalooliselt, kultuuriliselt ja

korraga oled koos varem tundmata inimestega

looduslikult rikkas Andaluusias ja seda on

ja pead nendega koos tegutsema. Koolituse

tarvis kogeda.

algus oli paljulubav.
Just kõik eelloetletu saigi minu jaoks
Osalejaid parasjagu palju ja meeldivalt vähe

koolitusnädala võluvaks saatemuusikaks. Seistes

(18 õpetajat kaheksast riigist), et jõuda kõigiga

Rooma teatri ees, jalutades araablaste ehitatud

suhelda. Peakorraldaja ja lektor Eduardo

Alcazaba kindluses, kuulates professori juttu

tõmbas karismaatilise isiksusena kohe

Granadas vaimustavalt kaunis Alhambras tajusin

tähelepanu. Nädala kava ja esialgsed

igal sammul selle Euroopa osa rikast ja

juhtnöörid tundusid konkreetsed ja selged.

mitmekesist kultuurikihti. Oli tunda, et

Esimesed tutvumisharjutused lõid meeldiva

koolitusjuht Eduardo armastab oma maad ning

õhkkonna.

püüab igal sammul meiega oma vaimustust
jagada.
Arutasime, kuidas lisaks koolikogemusele ka
kultuurikogemust enda õppetundidesse viia.
Ideid oli palju. Mina kui bioloogia- ja
keemiaõpetaja kikitasin kõrvu, kui küsiti, miks
Andaluusia veinid on nii magusad.
Vastus sai nädala jooksul väga selgeks. Costa del
Sol – Päikeserannik. Bioloogil, teadagi, viib
mõtted fotosünteesile...
Avaloeng Hispaania haridussüsteemist tõi välja
seoseid, millele ise ei olegi osanud mõtelda.
Haridussüsteemi mõjutab tugevalt ajalugu ja
poliitika. Hispaania koosneb küllaltki
autonoomsetest provintsidest ja alati ei ole lihtne
leida üksmeelt.
Kuna minevikus oli rahvas väga harimatu, siis
püütakse nüüd panustada kaasaegsesse
haridusse. Ülikoole on palju, igas neist õpetatakse
peaaegu kõike. Peaasi, et inimesed saaksid
õppida kodu lähedal. On mõistetud arvutioskuse
ja võõrkeelte, eriti inglise keele oskuse vajadust.
Järjest rohkem koole õpetab mõnd õppeainet
inglise keeles.
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Pärast diktaator Franco surma on peetud

Ka Eestis püüdleme kaasava hariduse poole.

eriliselt oluliseks, et valitseks demokraatia.

Tekib mulje, et oleme selle saavutanud, aga

Hispaanlased on uhked oma kaasava hariduse

sageli jääb väga hea tulemus siiski inimeste

üle. Eestis tuleb esimese mõttena pähe

puuduse taha. Nagu seal, nii ka meil – õpetajad

erivajadustega õpilaste kaasamine

üksi ei jõua kõigi õpilaste vajadusi rahuldada.

tavakoolidesse, aga seal sai see mõiste uue

Mõtlen lugupidamisega Hispaania õpetajatele,

tähenduse.

kes selles mitmepalgelises ja kirjus keskkonnas
toime tulevad.

Pidev sisseränne eriti lõunaprovintsidesse
mõjutab haridussüsteemi, sest kõik uued tulijad

“The meaning of life is to find your gift. The

suunatakse kohe koolisüsteemi ja nendega

purpose of life is to give it away.”

hakatakse tegelema. Probleeme on palju, alates
keeleoskuse puudumisest ja töötusest, aga neid

Nagu meil, nii ka Hispaanias muretsevad

püütakse lahendada. Suurimaks mureks

vanemad oma andekate laste käekäigu pärast.

nimetati seda, et iga uus valitsus hakkab looma

Kuulasime Andekate Laste Vanemate Ühingu

oma süsteemi ja järjepidevust on vähe. Ka

asutajat, kes ise õpetaja ja kahe sellise lapse

kaasaegseid meetodeid kasutavaid õpetajaid

ema. Ta tunnetas, et koolis ei jätkunud tema

on juurde vaja, seepärast soodustatakse

laste jaoks piisavalt tähelepanu. Püüdes

õpetajate täiendkoolitust. Isegi palgatõusu on

lahendusi leida, asutas ta koos teiste

võimalik saada, kui oled 100 tundi koolitustel

vanematega ühingu, mis nüüd andekatele

käinud!

lastele teaduslaagreid ja muid arendavaid
õppepäevi korraldab.

“It is your work in life that is the ultimate
seduction.”

Oma lastelt õppides püüab ta ise olla selline
õpetaja, kes märkab. Paljud on oma ande

Õpetajaamet on igal pool sarnane. Käisime

leidnud just õpetajaks olemises. Seda nägin ka

kolmes eri tüüpi koolis, esimene neist üsna

Hispaania koolides – entusiastlikud inimesed,

omapärane. Seal õpiti palju projektide kaudu,

kes uhkusega tutvustasid oma koolis toimuvat.

kus rühmad moodustati eri vanuses lastest. Kui

Mõtlesin rõõmuga meie arvukatele

oled pühendunud oma tööle, siis nõuab see

huviringidele koolides ja huvikoolide

väga palju aega ja energiat, tunnistas õpetaja,

võrgustikule, kuigi andeka lapse pärast

kes oli selles koolis uuenduste eestvedaja. Ta

muretseb ka Eesti õpetaja süda.

tõdes, et nii mõnedki õpetajad ei võta
teistsugust kooli omaks ja lahkuvad, sest

“Inspiration exists, but it has to find you

lisatööd on palju. Kogukonda kaasavas koolis oli

working.”

iga päev liikvel abiväge. Kaasati vanemaid, laste
sugulasi, pensionil õpetajaid, üliõpilasi ja lihtsalt

See tsitaat jäi pähe (ja jääbki sinna) Picasso

kohalikke inimesi, kes soovisid aidata. Tänu

muuseumis, kui kuulasime Eduardo

vabatahtlikele sai teha palju projekte ja

emotsionaalset sissejuhatust külastustuurile.

rühmatöid, kus iga rühma juures oli

See inspireeris mind lugema rohkem selle

juhendamas mõni täiskasvanu. Sai käia

kunstniku elust ja tööst, mille käigus leidsin veel

õppekäikudel väiksemate gruppidena ja aidata

tsitaate, mis haakusid minu mõtetega.

sisserändajate lapsi, kelle keeleoskus nõrk, või

Inspiratsiooni on vaja igasuguses loomingulises

siis erivajadustega lapsi, kes ootasid rohkem

tegevuses, kaasa arvatud õpetajaametis.

tuge. Just sellest koolist jäi meelde rida

Tänapäeval, kui õpetaja vastutus järjest kasvab,

toredaid tegevusi, mida saan oma töös

nõudmised aina suurenevad, peab iga tund

kasutada.

olema kui kunstiteos.
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Seda on lihtsam öelda kui teha, see nõuab aega

Sain kinnitust, et kõik on kõigega seotud ja

ja energiat, aga selle poole püüdlema ikka

mida rohkem neid seoseid märgata, seda

peab. Malaga oli Picasso sünnilinn ja kuigi

huvitavam tundub maailm.

kunstnik suurema osa oma elust mujal veetis,
peab see linn teda õigusega natuke ka enda

Minu huvi koolide vastu sai selleks korraks (aga

omaks.

mitte igaveseks) rahuldatud, inglise keele

Picasso vaim hõljus kõikjal. Ta on üks sellistest

õpetajana sain nädal aega keelepraktikat,

kunstnikest, kes ei jäta ükskõikseks. Inimesed

partnerkoolidega kontakti hoidjana tajun nüüd

kas armastavad või vihkavad tema kunsti. Kas

paremini hispaanlaste olemust,

õpetajagi on kunstnik? Temagi looming mõnele

bioloogiaõpetajana oli lisaväärtuseks võimalus

meeldib, mõnele hoopiski mitte. Picasso oli

õppida tundma Vahemere äärset loodust.

enesekindel ja uskus sellesse, mida tegi. Kas
meiegi?

Leidsin aega külastada La Concepcion’i
botaanikaaeda, mis on kindlasti Euroopa

Minu jaoks ongi koolitused sageli inspiratsiooni

parimate seas.

allikaks. Ei ole mõistlik loota, et sealt saab
hulgaliselt valmis retsepte, mille järgi hiljem

Mõne kursusekaaslasega tekkis hea suhe ja

lihtne käituda. Pigem annab uues keskkonnas

kohtume veel.

ja uute inimeste seas veedetud aeg võimaluse
oma mõtteid korrastada. Meeled ergastuvad ja

Ja veel on Picasso öelnud: “I am always doing

elu muutub värvilisemaks. Õpetaja peab saama

that which I cannot do, in order that I may

oma vaimu värskendada.

learn how to do it”.

“Some painters turn a yellow dot into the

Ei pea olema täiuslik õpetaja täiusliku inglise

sun, others turn the sun into a yellow dot.”

keele oskusega, et minna õpirändesse.
Julgustan kõiki kahtlejaid – see kogemus väärib

Leidsin sellest nädalast rohkem, kui oodata

vaeva ja on väike samm täiuslikkuse poole.

oskasin. Kõik osutus suurepäraseks tänu
inimestele, kes meiega tegelesid, koolides meid
vastu võtsid ja meiega oma teadmisi jagasid –
tänu päikesepaistele, merele, soojale ilmale ja
inspireerivale koolitusprogrammile.
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Aiki Jõgeva, Võrumaa Kääpa Põhikool

ÕPETAJAD
ÕPIVAD... IGAL
POOL JA IGAL
AJAL
Huviäratavalt kirjeldab autor Hispaania
haridussüsteemi, mis tänu oma
paindlikkusele tuleb toime kaasaja
hariduselu väljakutsetega.
Kõlama jääb, et õppimine on väärtus,
mida tasub ikka ja jälle kogeda. Kirjutis
annab väga selge ülevaate koolitusel
kuuldust-nähtust ja kogu õpirändest.
Mõtlemapanev on lugeda, kuidas
külastatud Hispaania põhikoolis olid
väliskülaliste saatjateks ja kooli
tutvustajateks 6. klasside õpilased, kellelt
külalised said „mitmeid õppetunde selle
kohta, kuidas olla hea võõrustaja,
tähelepanelik kuulaja, julge küsija, kui
millestki aru ei saa ja sõbralik kaaslane”.

Samal ajal kui esimene 2018/2019 õppeaasta
koolivaheaeg nurga tagant piiluma hakkas,
pakkisime meie, Kuusalu Keskkooli
matemaatikaõpetaja Pille ja sama kooli
eripedagoog-nõustaja Piret oma kohvrid ja
sättisime end teele Tallinna lennujaama
poole.
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. Ees ootas Hispaania haridussüsteemi tutvustav

Õppisime võõrkeelsete ametnikega suhtlema,

õpiränne ja treeningseminar Lõuna-Hispaanias,

Hispaania kehakeeles niiti-nõela ja hambaharja

Malagas. Õppimist alustasime juba

ostma.

lennujaamas. Stockholmi lennujaamas

Proovisime ära kohaliku toidu tellimise

harjutasime kannatlikult järgmise lennu

kohvikus, kus on hispaaniakeelne menüü ja

ootamist, selleks kulus kuus tundi. Kasutasime

hispaaniameelsed teenindajad. Hästi toimis

kahe lennu vahelist aega tunnikontrollide

käega viitamine viisil: „Tooge meile sama toitu,

parandamisele, intervjuu andmisele ja

mida süüakse kõrvallauas“.

dokumentide koostamisele.
Pealelõunal kohtusime grupikaaslastega. Kokku
Malaga lennujaama kohal sähvisid välgunooled.

oli saanud tõeliselt rahvusvaheline seltskond –

Õppisime kiiresti ära, kuidas äikesepilvede

eestlased (nii põhja- kui lõunaosast), lätlane,

keskel maandumiseks luba oodates rahulikuks

itaallased, prantslased, sloveen, tšehh ja

jääda ja kõrvade lukku minemisel neelatada.

poolakad. Koolituse korraldajad ja

Lennujaamas pagasit oodates saime lisatunnid

koolituspäevade lektorid olid hispaanlased.

kannatlikult ootamises. Kui kaks ja pool tundi
peale Hispaaniasse jõudmist selgus, et meie

Õppisime, kuidas võõrastega kiiresti kontakti

kohvrid on jäänud Stockholmi, õppisime koos

saada. Selleks mängisime mängu „My new best

teiste saatusekaaslastega selle üle nalja viskama

friend…“

ja paberkandjal formaalsusi läbima.
Meil tuli joonistada oma uuest sõbrast pilt ja
TOOGE MEILE SAMA TOITU!

tema kohta pärida ning pärast oma uut sõpra

Läbi kesköö linnaliinibussiga Malaga kesklinna

ka ülejäänud grupile tutvustada. Hirm inglise

sõites õppisime võõras linnas orienteeruma.

keele kasutamise ees kahanes väga väikeseks,

Leidsime oma väikese kööktoakesega korteri ja

sest mitte kõik õpetajad ei oska hästi inglise

tundsime suurt rõõmu, et saame lõpuks

keelt rääkida. Tähtis on julgus ja tahe!

puhata.
Esimese koolituspäeva hommikul õppisime, et

Esmaspäeva (22. oktoobri) hommikul tuli meil

on võimalik ära elada väga vähesega. Meil

kaardi järgi Malaga ülikool üles leida ja sinna

puudusid vahetusriided, hügieenivahendid,

kohale jõuda. Erinevalt ülejäänutest kasutasime

raamatud ja elektrooniliste seadmete laadijad –

võimalust liikuda jalgsi. Õppisime tundma

need kõik olid kohvrites, mis seiklesid samal ajal

Hispaania haridussüsteemi.

kuskil mujal. Kasutasime hommikust aega, et
end kõige vajalikuga varustada ja natuke
linnaga tutvuda.
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Saime kätte koduste tööde tegemise juhendi.

Lapsed olid kaunistanud kooli lugemissaali,

Jah, ka õpetajatel on õppimas käies vaja teha

välja olid pandud õpilaste endi valmistatud

„koduseid õppetükke“ ja mitte vähe!

raamatud ja toimus mitmeid erinevaid

Tutvusime ka ühe imetoreda professoriga, kes

töötubasid. Lapsed kinnitasid, et nad

seda kõike meile tutvustas. Mõistsime, et

armastavad lugemist ja raamatuid ning palusid

armastus ja kirg oma töö vastu on õpetajaks

ka külalistel kirjutada nende raamatutesse

olemise juures väga oluline. Saime inspireeritud!

väikese pühenduse.

Saime tuttavaks

Nii me siis saimegi mitmeid õppetunde selle

lapsevanematega/koolitajatega, kes teevad

kohta, kuidas olla hea võõrustaja, tähelepanelik

tööd andekate laste toetamisel. Mõistsime, et

kuulaja, julge küsija, kui millestki aru ei saa ja

raskused ja probleemid andekate õpetamisel

sõbralik kaaslane.

on sarnased igal pool.
Kirsiks tordil osutus Picasso muuseumi külastus.
Päeva teine pool kulus ühistranspordiga

Meie hea võõrustaja tutvustas niivõrd

orienteerumisele, linna parimas söögikohas

inspireerivalt ja kaasahaaravalt Picasso elu ja

nimega El Pimpi kohaliku toidu

teoseid, et me unustasime end teda kuulama.

degusteerimisele ja lõpetuseks veel Teatro
Romano y Alcazabaga tutvumisele.

Õppimispäevad Hispaanias jätkusid
intensiivselt. Kuigi olime tulnud Hispaaniasse
väikese eelarvamusega, et kellaaegadest ei

FOOKUS ON KAASAMISEL

osata siin hästi kinni pidada, siis see ei vastanud

Saime suurepärase ülevaate Lõuna-Hispaania

tegelikkuses tõele. Meie grupi koordinaatorid

ajaloost. Teisipäeval ja kolmapäeval (23.-24.

toonitasid korduvalt, kui oluline on kõikidel

oktoobril) toimusid koolide külastused. Meil oli

päevadel täpselt kohal olla. Nii õppisime, et

võimalus näha, milline näeb välja ja kuidas on

eelarvamusi ei saa usaldada ja ajast

korraldatud haridus avaliku sektori kutsekoolis,

kinnipidamine on üks väärt oskus, mida igal ajal

põhikoolis ja lasteaias.

arendama peab.

Hispaanlased on uhked selle üle, et nad on oma
hariduse ülesehituse juures hoidnud peamise

Koolide külastused olid üks oluline osa sellest

fookuse kaasamisel.

õpirändest. Paistis silma, et pool-erakooli
keskkond oli kaasaegsem, sportimisvõimalused

Kuigi ka neil on erikoolid väga keeruliste

laialdasemad ja õpilased vormirõivastes.

erivajadustega õpilaste jaoks, siis paljud

Hispaanlased on väga uhked oma

erivajadusega õppurid on kaasatud

haridussüsteemi üle. Kolm kõige olulisemat

tavakoolidesse. Erilist tähelepanu pööratakse

saavutust on nende endi hinnangul kiire areng

vähese õpimotivatsiooniga noortele ja püütakse

kaasamises, võõrkeelte ja infotehnoloogia

neid kuritegelikule teele minekust igati eemal

oskuste arendamises.

hoida. Põhikoolis olid külaliste saatjateks ja
kooli tutvustajateks 6. klasside õpilased.

ÕPPIDA SAAVAD KÕIK

Hispaanias on haridussüsteem üles ehitatud
Nad olid end selleks hästi ette valmistanud ja ei

selliselt, et õppida saavad kõik. Kõige vanem

jätnud oma külalisi hetkekski tähelepanuta.

õppur Andaluusias on 91-aastane Maria. Kõik

Külastatud põhikoolis oli eriline tähelepanu

immigrandid, kes riiki sisenevad ja kes on

pööratud lugemisele, sest alanud oli

koolieas, haaratakse automaatselt süsteemi.

lugemisaasta.

Neile pakutake vajaduspõhist keeleõpet.
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Ühes klassis võib õppida kuni 27 õpilast, õpetaja

Eriti meeldejäävaks tegid selle

normkoormus 25 tundi nädalas. Seda on

õppimiskogemuse meie lektorid, professorid

kohalike õpetajate hinnangul liiga palju.

Jaeni ülikoolist – Eduardo ja José Ruiz Mas ehk

Koolidirektoritel on kohustus anda väikeses

Pepe, nagu viimane end kutsuda palus. Nende

mahus tunde, et olla õpetamisega kursis.

eriline panus seisnes nende kirglikus
õpetamisviisis.

KEELEOSKUSE TASE UNUNES

Neid kuulates unustasime, et meie keeleoskus

Üheks oluliseks ühise õppimise osaks oli

ei ole kõrgtasemel.

kokkuvõtte tegemine koolituspäevadest.
Selleks tuli meil kursusekaaslastega 3-4

Märkasime, et haridussüsteemi üldistest

liikmelised grupid moodustada. Meie Pillega

rõõmudest ja muredest saab rääkida äärmiselt

sattusime kokku kahe toreda Prantsuse

inspireerivalt.

õpetajaga, Stephanie ja Latitiaga.

Jõudsime järeldusele, et õpetamise ilu võib
seisneda kunsti ja ajaloo kaudu lugude

Nende kahe toreda kolleegiga tekkis meil nii

rääkimises.

hea kontakt, et otsustasime koostööd jätkata.

See oli imeline teekond! Viva España! Uute

Nad tundsid väga suurt huvi KiVa programmi

kohtumisteni!

vastu ja soovivad tulla meie kogemusest osa
saama.
Piret Kamber, Kuusalu Keskkool
Samuti võime kinnitada, et meil Pillega on
nüüd sõbrad Prantsusmaal, kelle koju oleme
me alati oodatud. Kui see ei ole põhjus
õpirändesse minekuks, mis siis üldse on?
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Väga kenasti on ühtseks

KESKENDUMINE
TOOB
RAHULOLU

tervikuks koondatud
koolituse kirjeldus ja
noore õpetaja enda
mõtted, mis koolitusel
tekkisid. Kõlama jääb
areng õpetajana läbi
mindfulness-metoodika,
tervislik mõttemuster –
autor on osanud leida
koolituse kaudu olulise
osa koolielus, mis aitab
väärtustada oskust leida
rahulolu ja arengut
igapäevase keerlemise
ning stressi keskel.

Õpirände eesmärgid on kõigil
individuaalsed, suuremas plaanis võib
öelda, et me kõik soovime saada parimat
koolituskogemust, mis on võimalik ja mis
vastaks meie huvidele ja vajadustele.
Minu koolituse otseseks, inglise keelest
tõlgitud pealkirjaks oligi „Rahuldust
pakkuv koolikogemus“. Algaja õpetajana
tundus selline eesmärgipüstitus väga
kutsuv. Koolitusel lubati õpetada nii stressi
vältimist kui ka endasse süüvimist ja
ümbrusest teadlik olemist ehk
„mindfulness“ seisundit, samuti erinevaid
loomingulisi eksperimente – „flow“ ehk
loomingulise voolavuse ja Cadaver exquisit
joonistamise harjutamist.
Ootused esimeseks koolituseks värske
õpetajana olid suured ja need said tänu
suurepärasele koolitajale Martale Itaaliast
ja 11 toredale kaaslasele kuuest erinevast
riigist põhjalikult täidetud.
Kohati võib esimesel õppeaastal tunduda,
et sind puudutavad probleemid on ainult
sinul.
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Kuna ükski koolitus pole ainult tõsised teemad
ja murekohtade analüüsimine, siis palju
võimalusi saime ka oma loomingulisuse
väljendamiseks ning uute meetodite
avastamiseks.
Üheks minu jaoks põnevamaks neist oli
Cadaver exquisit joonistamine, meetod, kus
koos kogutakse sõnu või pilte, mis ei pruugi olla
loogilised, aga on tekitanud kellelgi
mingisuguse seose. Mängu mõte on selles, et
iga rühmaliige joonistab kaks rida märke,
millest ainult viimast näeb ka järgmine
joonistaja, ja kui paber on otsas, siis tuleb
esimese rea autoril jutustada rühma lugu. Mäng
on loominguline ja arendab jutustamisvõimet.
Põhjuseks on nii varasema aastatepikkuse

Need on kaks olulist oskust mulle, kuna õpetan

kogemustepagasi puudumine kui ka kooli liigist

muukeelsetele õpilastele eesti keeles väga

(olgu selleks siis maa- või linnakool,

huvitavat ja jutustavat ainet – ajalugu.

multikultuurse keskkonnaga kool või teistest
rahvustest õpilasi õpetav kool) tulenevad

UNI, SPORT JA PUHKEAEG

iseärasused.

Läbi rühmatööde sai jagatud nii muresid kui
rõõme, et aga üheks suureks osaks oli just

KUIDAS KÖITA LASTE HUVI

õpetaja rahulolu koolis, siis said peamisteks

Koolitus Barcelonas avas mu silmi juba

märksõnadeks enesehoidmine ja tervislik

esimesel päeval enda enesekesksuse osas –

mõttemuster ning teadlikkus oma keskkonnast

needsamad küsimused ja mured, mis mul olid

ja vajadustest.

uue õpetajana Eestis, olid endistviisi ka üle
kümne aasta töötanud õpetajatel Portugalis ja

Selleks tutvustati õpetajatele erinevaid

Bulgaarias, samuti noortel õpetajatel

süsteeme, mis aitavad jälgida enda heaolu

Prantsusmaal.

taset. Üheks väga efektiivseks meetodiks on
tervislik mõttemuster. Et asja puust ja punaseks

Näiteks oli meil kõigil päevakorras laste huvi

teha, saime paberid ringiga, kuhu pidime

köitmise problemaatika ning eri rahvusest

märkima oma erinevad ajad päevas

õpilastele õppimist toetava materjali

(keskendumise, mängu, suhtlemise, füüsilise,

koostamine.

refleksiooni, puhkamise ja magamise aja).
Nende aegade juurde pidime protsendiga

Väga julgustav oli näha eri vanuses ja rahvuses

märkima, kui rahul me oleme selle aja

õpetajaid mõtlemas ja arutlemas samade

kvaliteediga.

asjade üle, mille peale ise tihti mõtlen. Tehes
harjutusi ja SWOT (Strength, Weakness,

Üldiselt olid kõigil samad probleemid, et

Opportunities, Threats) analüüsi, sattusime

piisavalt polnud ei und, füüsilist tegevust ega

pidevalt samade küsimuste juurde, mis võisid

puhkeaega.

olla erinevas võtmes, aga oma olemuselt olid
lahendatavad samade vastustega.

Et harjutada end rohkem jälgima oma vaimseid

See teadmine rõõmustas ja andis juurde ideid

ja füüsilisi vajadusi, sai kogu grupp ülesandeks

lahenduste näol, mida rühmades välja pakuti.

eelnevaid tulemusi Barcelonas parandada.

Hispaania | 17

Reisi meeleolu, uued inimesed ja kohad aitasid

Oles nüüd saanud tööriistu oma pagasisse,

kindlasti leida uut inspiratsiooni ja

millega teha oma kogemusi nii koolis kui ka

motivatsiooni enesearenguga tegeleda.

väljaspool kooli paremaks, luban, et hoolitsen
nende eest ja loodan, et need teenivad mind

UNUSTAME KESKENDUDA

veel kaua aega.

Suurimal määral aga pani mõtlema
„mindfulness“ praktika, mille suur eestkõneleja

Erasmus+ koolitus Barcelonas on olnud mulle

oli itaallannast koolitaja. Taoline teadlikkus

kinnitust pakkuvaks kogemuseks, mis näitas, et

endast ja momendile keskendumine on

erinevad mured ja kahtlused on meil kõigil ning

tänapäeva kiires digimaailmas asi, mida

see ei loe, kui vana sa oled või mitu aastat oled

kipume unustama.

õpetajana töötanud.

Niisiis oli väga vajalik meenutus, milliseid
eeliseid annab ühele asjale keskendumine ja

Teisalt on teadmised erinevatest meetoditest ja

kuivõrd suurem on nauding tegevusest.

teooriatest pannud mind enda aega paremini

Peamised positiivsed tagajärjed, mis oma

planeerima ning ennast ka säästma, sest oluline

keskendumise parandamisel on, on

on optimaalse tsooni saavutamine oma

automismide vähendamine, oma käitumise

tegevustes, mitte pidevalt tegemine. Kõik need

parem kontrollimine ja hetke nautimine.

praktilised näpunäited, mida kaasõpetajad ja
koolitaja on mulle andnud, panustavad

Montaigne on väga tabavalt kirjeldanud, mida

igapäevaselt minu paremasse koolikogemusse.

tähendab olla teadlik endast ja omada kontrolli
oma keskendumisvõime ja tegevuste üle:

Maarja Lainevoog, Tallinna

“When I dance, I dance; when I sleep, I sleep;

Humanitaargümnaasium

yes, and when I walk alone in a beautiful
orchard, if my thoughts drift to far-off matters
for some part of the time for some other part I
lead them back again to the walk, the orchard,
to the sweetness of this solitude, to myself.”
Niisiis nüüd, kui ma mõtlen, et mul on vaja teha
mustmiljon asja, siis ma meenutan endale, et
selleks, et asjad saaksid tehtud niimoodi, et
rõõm käib tööga käsikäes, tuleb olla hetkes ja
tunnetada protsessi.
Sest kui saavutad piisava keskendumise faasi,
siis on eesmärk paremini sõnastatud ja
tulemused sellega kooskõlas, samuti kaob käest
aeg ja ajataju ning seda just positiivses mõttes.
Viimane eristab mõtte panemist ühte
tegevusse ja mitme asja korraga kordaajamist
ülimalt selgelt. Loodan, et mul jääb meelde
neid kahte asja aina rohkem enda jaoks läbi
mõelda, milleks võtta aega ja milleks mitte?
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SUUR LAENG
ENERGIAT

See on asjalik, samas siiras ja rõõmsameelne
õpirände ülevaade, milles on eriti
huvipakkuvalt kajastatud koolituse otsingut
ja valikut. Essee innustab õpirändele
minema ka õpetajaid, kes pole enam
esimeses nooruses. Ka essee autor kõhkles,
kas tasub õpirändele minna, ent teab nüüd,
et see on kogemus, millest saab üllatavalt
suure energialaengu.
Autor kirjeldab emotsionaalselt, kui
lähedaseks koolitusel osalenud grupp
kõigest ühe nädala jooksul sai ning kuidas
lahkumisõhtul isegi pisaraid näha võis.
Grupidünaamikat ja sotsiaalseid oskusi
käsitleval koolitusel osalenud õpirändaja,
kes ise on õppealajuhataja ja HEV
koordinaator, leiab, et ka kooli- või
klassikollektiiv võiks vabalt olla sama
lähedane kui tema koolitusegrupp.
Autor ütleb: „Kogemuslik praktiline tegevus
läbi turvalisuse, üksteise tundmaõppimise ja
grupi moodustamise ja ühtekuuluvustunde
paljude erinevate harjutuste ja teooria oli
pagas, mille võtsin endaga kaasa. Tore, et
seda pagasit lennujaamas ei kaalutud,
muidu oleksin arvatavasti lennust maha
jäänud.”
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Mul oli suurepärane võimalus osaleda 30.7.-5.8.2017
Iirimaal Aughrimis kursusel Group Dynamics and
Social Skills in the Classroom. Kursuse
organiseerijaks European Bridges Consulting ning
juhendajateks Ulla Salomäki Soomest koos Patries
Wichersiga Belgiast.
Pean tunnistama, et soov kusagile väljapoole Eestit
ennast täiendama minna oli ka varem. Paraku
vaidlesin enesele ikka vastu põhimõttel, et inglise
keel ei ole piisavalt tasemel, et koolitusel hakkama
saada ja üldse... kuhu ma enam...

Kuna koolis võtsime siiski nõuks hakata

Pean tunnistama, et olen üsnagi rännuhimuline

meeskonnana osalema Erasmus+

inimene, kuid paraku Iirimaa pinnale ei olnud

õpirändeprojektis, siis haaras mindki soov

minu jalg veel kunagi astunud. Lähemalt

midagi tõsiselt ette võtta. See toimis nagu

uurides selgus, et Aughrim asub Wiclow

äratus sinu igapäevasest tööelust. Seda enam,

rahvuspargi naabruses imekaunis kohas.

et minu hea kolleeg oli eelmisel suvel käinud

Kuna projektis osalevad koolimeeskonna

Erasmus+ projekti raames Kreekas ning tuli

liikmed (meid oli nimelt neli) valisid koolituseks

tagasi nii uute ja toredate sütitavate ideedega,

kõik erinevad paigad, siiski ühendas meid üks

millest said osa nii kolleegid, kuid kõige enam

oluline teema – integratsioon, digipädevus ja

siiski tema õpilased. Sära oli inimese silmades,

sotsiaalseid oskusi arvestav meeskonnatöö

energia tema tegudes – see mõjus.

koolikeskkonnas.

Nüüd tuli leida kursus. Kui juba minna ja see

VASTUTUS ON UHKE TUNNE

tõesti võimalikuks osutub, siis valik peaks olema

Projekti kirjutasime koos. Vaatamata sellele, et

endale nii huvitav, et võimalikult palju

vastus taotlusele tuli alles mõne kuu pärast,

ammutada uusi mõtteid ja tuua need kaasa

alustasime koos ka inglise keele oskuste

oma kolleegide jaoks, kes õpikeskkonnas seda

täiendamist, valitud riigi kultuuriruumi uurimist

praktiliselt kasutada saaksid.

jm. Põnev oli igatahes – ärevus, ootus ja...
saimegi lõpuks positiivse kinnituse oma

Töötan koolis õppealajuhatajana ning samal

projektile. Kuidagi uhke tunne oli, aga

aastal olin ka HEV koordinaatori kohustes. See

teadsime, et see ei ole lihtsalt preemia, vaid ka

otsustaski valiku. Psühholoogilised teemad,

vastutus.

inimsuhted, kooli sisekliima ning erinevad
grupiprotsessid on ju oluline osa meie

Pärast koolitusele registreerimist võttis kohe

igapäevasest koolielust, mis on vahetult seotud

minuga ühendust Ulla Salomäki, kes oli antud

õppeprotsessiga. Valisin kursuse, leidmaks uusi

koolituse eestvedaja ning koolitaja. Enne

võimalusi ja ideid koolimeeskonna

Iirimaale sõitmist saatis ta erinevaid

arendamiseks ning õpilaste-õpetajate ja

metoodikaid tutvustavaid ettekandeid ja

lapsevanemate koostöö toimimise

kirjutisi, mis tuli eelnevalt läbi töötada. Ette tuli

põhimõtetest arusaamiseks.

valmistada kooli tutvustav plakat.

Sobivat koolitust otsisin lehelt School

See andis hea kindlustunde ja

Education Gateway. Leidsin samal teemal

enesetäiendamine algas tegelikult juba enne

erinevaid koolitusi. Uurisin ka eelnevate

koolituse algust. Lisaks veel inglise keele

kursuslaste hinnanguid ning valik langes

praktiseerimine.

koolitusele Grupidünaamika ja sotsiaalsed
oskused klassiruumis. Toimumiskoht Iirimaa,

Meie grupis oli kuusteist inimest. Esindatud olid

Aughrim.

Soome, Kreeka, Portugal, Hispaania, Itaalia ja
Eestist olime neljakesi, kõik erinevatest

Kursuse aeg oli suvel, mistõttu ei pidanud ka

koolidest.

töölt kaua eemal olema. Sellele koolitusele olid
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antud osalejate poolt väga positiivsed

Me olime koos praktiliselt hommikust õhtuni.

hinnangud. Ka leitud fotod ja filmilõik

Meie grupi näitel võib öelda, et meetodid ja

koolitusest andsid kindlustunde, et olen õige

võtted, mida me läbi tegime, ühendasid meid

valiku teinud.

kiiresti ühtseks meeskonnaks.

Kultuuride erinevus rikastas meid kõiki.

Tore, et seda pagasit lennujaamas ei kaalutud,

Grupidünaamika ja sotsiaalsete oskuste

muidu oleksin arvatavasti lennust maha jäänud.

tunnetamine toimisid tänu meie juhendajatele
hästi. Meiega tehti läbi lisaks teooriale ka antud

Oma teadmistepagasit olen kergendanud oma

teemale vastavaid mängulisi võtteid ning loodi

kolleege appi võttes ja läbi viies põhjaliku

erinevaid olukordi ja situatsioone, mis olid

koolituse koos parimate mänguliste võtetega.

kohati päris ekstreemsed.
Kui koolituspäeva lõpuks särasid silmad neilgi ja
Päevad olid läbimõeldult planeeritud,

energiat näis veel jätkuvat, siis võisin päeva

huvitavad ja täis üllatusi.

kordaläinuks pidada. Oma teadmisi on paljud
õpetajad viinud ka oma õpilasteni, mis ongi

Meie grupi lahkumisõhtul võis näha pisaraid –

selle koolituse kõige suurem kasutegur.

kahju oli lahkuda. Vaatamata meie erinevustele
oli meist saanud hästi toimiv, empaatiline ja

Kui ise olin enne projektis osalemist kõhklev ja

ühtehoidev grupp. Seda ainult seitsme

kahtlev, siis nüüd innustan oma kolleege

päevaga!

projektides osalema. See on kogemus, mida
tasub kindlasti proovida. Energialaeng, mille

Aga miks ei saaks olla selline üks kooli- või

kaasa saad, on üllatavalt suur. Ja äkki proovin

klassikollektiiv?

veel isegi?

Meie juhendajate tööst ja koolituse

Tänan, Erasmus+, et sellise võimaluse olete nii

organisatoorsest poolest võib rääkida ülivõrdes.

paljudele andnud!

Kogemuslik praktiline tegevus läbi turvalisuse,

Anne Pruul, Kuressaare Vanalinna Kool

üksteise tundmaõppimise ja grupi
moodustamise ja ühtekuuluvustunde paljude
erinevate harjutuste ja teooria oli pagas, mille
võtsin endaga kaasa.
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MINNA VÕI
MITTE?
MINNA!

Põhjalik ja tsitaatiderohke ülevaade
koolitusest Dublinis. Esseed ilmestavad
muuhulgas Yeatsi luule ja iiri palve.
Inspireerivalt on välja toodud
õpirände eeltöö – iiri kirjanike ja Iirimaast
kirjutatud teoste lugemine – ning järelmõju.
Autor leiab: "Tegelemine üleeuroopaliste
projektidega on loovust ja võimalusi loov ning
arendav maailm.“ ning tsiteerib ka Oscar
Wilde’i, kes ütles tabavalt: „Haridus on
imetlusväärne, kuid aeg-ajalt tasub
meenutada, et mitte midagi sellist, mis on
teadmist väärt, pole võimalik õpetada.“
Olen erinevates rahvusvahelistes
projektides kaasa löönud 2001. aastast
alates. Suur tänu selle eest mu väga heale
endisele kolleegile Mai Meisalule, kes pani
mind sellesse töösse uskuma, andis
laialdase ülevaate projektide
toimimismehhanismidest ja kutsus kaasa
mitmetele töökohtumistele.
Tänu temale hakkasin 2004. aastal
tegelema välisprojektidega (Comenius,
Erasmus+) juba koordinaatorina. Alati on
vaja innustajat ja julgustajat, kes piltlikult
öeldes võtaks käekõrvale ja julgustaks
edasi minema, näitaks kätte õige teeotsa.
Vaatamata sellele on kõik need teed väga
erinevad oma keerdkäikude ja
võimalustega. Tegelemine üleeuroopaliste
projektidega on loovust ja võimalusi loov
ning arendav maailm.
Mäletan oma esimest minekut 2002.
aastal töökohtumisele Saksamaale, mil
pelgasin ülisuures Frankfurdi lennujaamas
isegi üksi jääda.
Nüüd, aastaid hiljem on kõik teisiti,
julgustan ise inimesi õpirännetes osalema.
Võru Kreutzwaldi Koolis on mitmeid
Erasmus+ projekte. Oleme kahe projekti
koordinaatorkool.
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Meie kooli õpetajad kirjutasid õpirändeprojekti

Kas minu keeleoskus vastab nõuetele, mida

„Toetades projektitööd ja aineõpetajate

koolitusel osalemisel oleks vaja?

võõrkeelepädevust“, mis aitab tagada

Otsisin internetist keeleteste, tegin ühe neist ja

rahvusvahelise projektitöö järjepidevust ja

sain tulemuseks „very good“. See oli alus, millelt

jätkusuutlikkust. Selle raames said seitse

söandasin edasi liikuda. Meie kooli esitatud

õpetajat minna eri riikidesse enesetäiendusele

projekt sai heakskiidu, seega ootas mind ees

ühe- kuni kahenädalastele õppereisidele.

õpiränne Iirimaa pealinna.

Nende seitsme õpetaja hulka sattusin ka mina.
DUBLIN NÕUAB EELTÖÖD
KOGEMUS LOEB

Eeltöö, veel kord eeltöö, see on väga oluline.

Iiri-inglise kirjanik Oscar Wilde on oma essees

Registreerisin ennast kursusele, peagi tuli ka

„Kriitik kui kunstnik“ öelnud: „Haridus on

teade, et võin hakata lendu ja majutust

imetlusväärne, kuid aeg-ajalt tasub meenutada,

broneerima. Trinity Kolledži üliõpilaslinnak

et mitte midagi sellist, mis on teadmist väärt,

pakub soodsa hinnaga ööbimisvõimalust. Ma ei

pole võimalik õpetada.“

teinud kohe broneeringut, see jäi muude

Aga kogeda? Eks seda näita kaks suvist nädalat

töökohustuste tõttu unarusse. Ja kui paar

Dublinis.

nädalat hiljem avastasin, et mul pole veel
ööbimiskohta, olid linnaku kohad täitunud.

Koolis oleme pannud paika oma prioriteedid.
Võttes aluseks meie arengukava, aitab

Surfasin internetis. Arvasin, et London, Pariis,

õpirändeprojekt ellu viia meie kooli personali

Barcelona on kõrgete hindadega, nüüd lisandus

arendamise eesmärke. See aitab:

nende hulka Dublin. Selliste hindadega ei saa

1) toetada õpetajate ametialast arengut, et teha

jääda planeeritud eelarve piiresse. Tuli leida

uuendusi ning parandada õpetamise kvaliteeti

teine lahendus.

ning tõsta seeläbi nende konkurentsivõimet;
2) suurendada õpetajate teadmisi teistest

Paar kuud enne koolituse algust avastasin, et

kultuuridest ja riikidest ning nende mõistmist,

kohe-kohe avatakse üliõpilaskülas uus mõistlike

pakkudes õpetajatele võimaluse luua

hindadega hostel. Broneerisin kiiresti ööbimise.

rahvusvaheliste kontaktide võrgustikke ning

Kokkuvõtteks jäin väga rahule. Hommikune 20-

süvendada endas Euroopa kodanikutunnet ja

minutiline jalutuskäik mööda linna peatänavat

identiteeti;

oli väga kosutav.

3) parandada kõigi aineõpetajate

Oleme lennupileteid proovinud osta ise

võõrkeeleoskust.

lennufirmast, kuid me ei näe kõiki võimalusi.
Seepärast hakkasime lennupileteid ostma

Silmas pidades eelnevat, mida valida? Millist

reisibüroo kaudu, see on kõige mõistlikum ja

täienduskoolitust mulle vaja on? Tekkisid

kokkuvõttes tuleb ka odavam. Nii tegin ka

mitmed keerulised küsimused.

mina. Sain piletid mõistlike lennuaegade ja

Lähtudes projektiteemast, pakutavast suurest

hinnaga.

kataloogivalikust ja eelnevatest kogemustest,
valisin koolituskohaks Dublini. Lõpuks jõudsin

Sõiduni oli piisavalt aega, hakkasin põhjalikult

ka koolituseni.

uurima koolituse ja korraldaja kohta. Avasin
blogi, kus tegin ülevaateid iiri kultuuri kohta,

Välisprojektides on oluline korralik keeleoskus,

kirjutasin olulisematest kirjanikest ja

seega oli ka minu enesetäiendamise teema

raamatutest. Lugesin iiri kirjanike ja Iirimaast

valitud. Mõtlesin, et peaksin igaks juhuks

kirjutatud teoseid.

tegema ka keeletesti.
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Mida täienduskoolitus pakkus? See oli mõeldud

W. B. Yeats on öelnud 1893. a kirjutatud

kõigile, kes tahtsid täiendada oma keeleoskust.

luuletuses „When You Are Old“ („Kui oled vana“,

Kursus pakkus töötubasid, interaktiivset õpet,

Märt Väljataga tõlge):

viktoriine, aktiivõppemeetodite rakendamist,

Kui oled vana, hall ja õdangul

lõimingut õppeainete vahel, kultuuriloolisi

lee paistel istud, siis siit raamatust

ekskursioone, rahvuslikku õhtut, võimalusi
praktiseerida keelt erisugustes
igapäevasituatsioonides.

loe malbusest, su pilgus säranust,
ja varjundeist, mis olid silmis sul.

RAHVUSLIKUD AARDED

Mis siis Iirimaal silma jäi?

Koolituse käigus arendasime inglise keele

• Kultuur, kultuur, kultuur… Võimas. Riiklikud

sõnavara ja hääldust. Inglise keel ja iiri kultuur

suured muuseumid on tasuta sissepääsuga.

olid põimitud läbivateks teemadeks, mis andis

• Trinity Kolledž ja selle raamatukogu on

ülihea ülevaate meile nii romantilisest maast.

kindlasti üks maailma uhkemaid.

Õppimine ja kogemine toimus kõikjal:

• Julged jalgratturid, kes sõidavad kiivrita

õppeklassis, tänaval, bussis, muuseumis,

meisterlikult suurte busside ja autode vahel.

raamatukogus, ajaloolistes paikades.

• Suveniire ei müüda tänaval, kõik on
koondunud suurtesse kauplustesse. Suveniirid

Dublinis nautisin õhtuseid jalutuskäike ja

on iiripärased ja stiilselt kujundatud.

muljetavaldavaid muuseume ning

• Iirlased on toredad ja vastutulelikud.

raamatukogusid.

• Dublini pargid on vaimustavad, kõik tunnevad
seal end vabalt. Inimesed hoolivad loodusest, ka

Imestama pani asjaolu, et suured muuseumid

loomad, sh linnud, võivad end turvaliselt tunda.

olid peaaegu inimtühjad, kuigi südasuvised

• Dublin on keele ja kultuuri õppimiseks

tänavad olid rahvarohked. Saalides on

ideaalne koht.

eksponeeritud iiri rahvuslikud aarded,
kunstiteosed ja seda võis nautida tasuta, aga

Nii nagu juba meie projektis oli kirjutatud, saan

rahvast ruumides eriti polnud.

koolituse kohta kokkuvõtteks öelda:
1) parandasin oma võõrkeelepädevust

Kirjandusõpetajana meeldib mulle võõras

edukamaks toimetulekuks nii projektitöös kui

linnas alati käia raamatupoodides.

ka igapäevastes olukordades;

Raamatupoode on selles linnas mitmeid, valik

2) arendasin ja täiendasin metoodilisi ja

oli suur.

üldpedagoogilisi oskusi, sh IKT-alaseid;

Panin tähele, et Dublinis müüakse paljudes

3) sain teadmisi koolisüsteemist;

kohtades väga erinevaid omapäraseid

4) sain teada, kuidas maksimeerida õppimist ja

järjehoidjaid (nt raamatu- ja suveniiripoodides

sellest kasu saada väljaspool tavalist klassitundi;

ning muuseumides).

5) sain teadmisi, kuidas rühmatöö käigus

Suurel osal järjehoidjatest on kujutatud iiri

arendada õpilaste loovust;

rahvuskultuurist pärit motiive.

6) sain uusi tuttavaid, kellega võiks moodustada
rahvusvahelise koostöövõrgustiku ning kellega
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Dublin on ka üks kuuest maailma linnast, mis

saaks ka hiljem erinevaid projekte algatada;

on saanud UNESCO kirjanduslinna tiitli. Seal on

7) avardasin oma silmaringi ja olen muutunud

elanud palju maailmakuulsaid kirjanikke: Oscar

tolerantsemaks;

Wilde, James Joyce, William Butler Yeats jt.

8) sain väliskoolitusel osalemise kogemuse ning

Kõikjal tundub, et kirjandus ja lugemine on

julgustan ka oma kolleege õpirännet ette

iirlastele oluline.

võtma.

Oli väga vahva ja õpetlik õppereis. Nüüd olen
olnud ka ise osaline seda tüüpi (Erasmus+ KA1)
Kodus hakkasin raamaturiiulitelt otsima Iirimaa
kohta veel materjali, mis oli Iirimaal olles
meelde tulnud. Lapsepõlves meeldisid mulle
väga lood iiri ja šoti rahvajuttude kogumikust
„Torupill, haldjad ja hiiglased“, mis on välja
antud kirjastuses Eesti Raamat 1978. a. Praegugi

koolitusel ja läheksin sinna alati uuesti.
Erasmus+ projektid annavad hea
enesetäiendusvõimaluse, söandan neid
soovitada kõikidele. Siin ei saa pugeda
keeleoskuse mitteoskamise taha. Inimene peab
leidma endas jõudu, julgust, pealehakkamist ja

nautisin selle lugemist.

motivatsiooni. Ka koole julgustan osalema

Jaan Kaplinski kirjutab selle raamatu järelsõnas:

leiduks. Suur tänu kuulub meie projekti

„Suure Euroopa poolt vaadatuna asuvad Iirimaa,
Šotimaa ja nende juurde kuuluvad vähemad
saared lausa maailma lõpus. Iirimaa, see kõige
põnevam saar, on viimane maalapp enne
Atlandi avarusi, ja vana aja geograafide meelest
oligi ta viimane maa, kaugemal olid juba lausa
muinasjutulised saared, millest keegi midagi

taolistes projektides, kui vaid projektikirjutajaid
kirjutajatele Marju Purgele ja Ere Tummile, kes
on meie kooli õpetajaid neil koolitustel osalema
julgustanud. Aitäh Eesti büroole, kes kirjutatu
heaks kiitis!
Ja mida soovida Sulle, hea lugeja. Soovin Sulle
parimat iiri palve sõnadega:

kindlat ei teadnud. Nüüd on küll lapik maa

Langegu vihmapiisad õrnalt su

saanud ümmarguseks, palju kaugemad saared

laugudele,

ja meretagused maad on gloobusel oma paiga

lahutagu leebed tuuled sinu meelt,

leidnud, ent Iirimaa ei ole tänini kaotanud oma
võlu ja salapärasust, mille kõrvale tema tunasel
võrdväärsel kaaslasel, Šotimaal, enam kaugeltki
nii palju huvitavat pakkuda pole.“

rõõmustagu päikesekiired sinu südant…
(„Iiri palve“ (tõlkinud Jaan Tammsalu) raamatust
„Keldi palved“, 2003)
Kaider Vardja, Võru Kreutzwaldi Kool
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LEIDSIN
ROHKEM,
KUI OTSISIN

Tundlik, kohati lüüriline mõtisklus sellest, kuidas
islandlased oma kultuuri elujõulisena hoiavad
ning keelt risustamise eest kaitsevad. Värvikalt
on kirjutatud Islandil kohatud inimestest ja
kogetud koolielust. Iseäranis meisterlikult on
autor kirjeldanud Islandile omaseid
loodusnähtusi, sealset valgust ja värve. Autor
ütleb: „Elav ning kindlal pinnal keel ja kultuur
liidab.
Tunnet, et meid seob ainuomane eneseteadvus,
vajame siingi. Seetõttu kasvas küsimus, kuidas
kujundatakse Islandi haridussüsteemis õppijate
keeleteadlikkust ja oskust tajuda keelt oma
identiteedi osana, minu töövarjukoolituse
põhieesmärgiks.“ Ehkki töövarjukogemust pole
kerge esseevormi valada, on see vägagi hästi
õnnestunud.

Mis on see jõud, mis hoiab põhjamaist
rahvakildu ühtsena?
Aeg möödub, maailm muutub, aga
islandlastele ei ole mingi kunst mõista
täna „Egili saagat“ või teisi ligi tuhande
aasta vanuseid tekste. Kuidas muistsed
pärimused siiani tallel on, jutustab Halldór
Laxness romaanis „Islandi kell“.
Gümnaasiumis aitavad islandi keele
õpetajad vanadel lugudel elus püsida,
õpilased loevad saagasid ja harutavad
tunnis lahti tegelastevaheliste suhete
sasipuntra.
Noortele on olulised oma juured, mis
ulatuvad kaheteistkümne sajandi
tagusesse aega ja mida saab uurida Ari
Þorgilssoni „Islandlaste raamatust“.
Keelehoid kaitseb sõnavara risustamise
eest, kultuur areneb elujõulisena.
Elav ning kindlal pinnal keel ja kultuur
liidab. Tunnet, et meid seob ainuomane
eneseteadvus, vajame siingi.
Seetõttu kasvas küsimus, kuidas
kujundatakse Islandi haridussüsteemis
õppijate keeleteadlikkust ja oskust tajuda
keelt oma identiteedi osana, minu
töövarjukoolituse põhieesmärgiks.
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Tere tulemast töövarjuks, ütles mulle Reykjaviki

Guðlaug tutvustas hilisema arutelu järel ka

Breiðholt College, kus asjatundliku ning

mahukat kontrolltöö küsimustikku.

kogenud rahvusvaheliste projektide

Lisaks aitasid Guðlaugi selgitused Laxnessi

koordinaatorina võõrustas mind Ágústa Unnur

„Islandi kella“ avarama pilguga näha ning

Gunnarsdóttir, kellel oli juba varem ühiseid

elustada ammused sündmused Þingvelliris, kus

ettevõtmisi olnud meie kooli projektijuhi Birgit

hiljem jalutada ja uudistada õnnestus.

Petersoniga, kelle eestvedamisel õpiränne 2016.
aasta oktoobrikuu esimesel nädalal teoks sai.

Tänu tema lugemissoovitustele valmis nimekiri
islandi proosakirjanikest ja luuletajatest, kelle

Viikingi hoiakuga sõbralik ja sihvakat kasvu

teoste tõlkeid tasuks meie raamatukogust

blond Ágústa juhatas mind koolis kõigepealt

otsida. Arnaldur Indriðasoni ja Yrsa

õpetajate tuppa, mis oli väikese võimla mõõtu

Sigurðardóttiri loominguga olin juba tuttav, eks

ruum – mõeldud ligi sajale töötajale – kus oli

krimikirjandus leia lihtsalt loetavuse tõttu

minu suureks üllatuseks omaette kööginurk.

kergemini tee nii eestindaja kui ka

Seal tegutses kokk, kes keetis ja küpsetas

raamatusõbra lauale.

spetsiaalselt õpetajatele.
Lõunat pakuti keskpäeva paiku ja maksis see

UKSED ON AVATUD

umbes seitse eurot, samas küsiti pealinna

Guðlaug kõneles, et Islandil ei ole kõigile

söögikohtades korraliku kõhutäie eest neli

kohustuslikke riigieksameid ega sellest

korda rohkem. Üks ääretult sümpaatne ja sale

tulenevaid pingereastamisi.

daam, saksa keele õpetaja, eelistas siiski

Koolis on oluline, et sõltumata võimetest saaks

kohalikku skyr’i. Muuseas, meie selvehallides

iga noor inimene hariduse, mis talle tulevikus

valjusti reklaamitud piimatoodet, mis kõlab

abiks on, mitte ei jätaks lõpuks riigi

kutsuvalt skirr, hääldavad islandlased tegelikult

ülalpidamisele. Sama põhimõtet rõhutas ja

pika i-ga: skiir.

oma õpetajate tööd kiitis hilisemas vestluses
kooli direktorgi.

KIRJANDUS ON KEEL

Kohtusin kolleegidega, kelle tunde oli plaan

Kui ma oma õpilastele mainisin, et Islandil on

külastada. Kodutöö tehtud, oli kooli puudutav

gümnasistid väga motiveeritud, sest nad saavad

põhiline info teada, jäi vaid täpsustamine.

baaskursuste kõrval ise endale vajalikke ja

Muuhulgas sain kuulda, et Islandi koolis ei ole

huvipakkuvaid õppeaineid valida, kostis klassis

keel ja kirjandus eraldi õppeained.

sünge ohe.

Islandi keele õpetaja, heledate juustega

Breiðholt College toetab ka juba täiskasvanud

naeratav Guðlaug teadustas reipalt, et nüüd

õppijat. Nimelt selgus särava õpetaja Gunhilduri

hakkame „Egili saagat“ õppima, ja viis mind

tempokas saksa keele tunnis, et grupis on

oma klassi, kus juba ootas üle tosina üleriietes

huvilisi vanuses 18 kuni 25 aastat.

huvilise, raamatud laual. Õpetaja hoiatas, et

Neile oli tähtis keelt omandada ja nii koos

mobiiltelefon ei tohi kellegi tähelepanu häirida,

kõneldes, kirjutades ja esitlusi tutvustades tund

käivitas slaidikava, viskas tahvlile paar nime ja

oma eesmärgi täitis. Mindki kaasati vestlusse.

õppurite hoogsa abiga algas kordamine
arvestuslikuks tööks, mis seisvat ees iga

Õpetaja jõudis veel kõrvalruumis mõnega

kuueteistkümne nädala järel. Minu ees istunud

individuaalselt vestelda ja kodulugemist

neiu kinnitas, et muistsed saagad ei ole

kontrollida. Tähelepanuväärne on tõik, et

tõepoolest rasked lugeda, vaid üksikute sõnade

tundide ajal on klassiruumide uksed avatud.

tähendus tuleb teose lisast üles otsida.
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Islandi õpetajate töö võttis jutuks ajalooõpetaja

Tutvus kooliga ja vestlused külalislahkete

Óli, kes oli pärast pealinna tutvustavat ringkäiku

võõrustajate seltsis näis esmapilgul olevat kerge

lahkesti nõus lisainfot jagama. Kõne all olid

ülesanne, ent suhtlemine võõrkeeles, pidev

tunnikoormus, mis meil üsna sarnane, ka palk,

keskendumine ja õppimine ning lisaks kuskil

mille neto ületab kaks korda meie bruto.

tiksuv teadmine, et esindan eestlasi, andsid
siiski kokku pingelise töö. Leevendus saabus

Kui õpilaste hulk klassis on suurem kui 26,

loodusest.

sigineb töötasule väike lisa. Vanuse tõustes
väheneb õpetaja normkoormus, kuid palk jääb
samaks, kuni selleni välja, et üle 60-aastane ei
pea andma üle nelja tunni nädalas. Kas ja kui
suur huvi tööandjal tema vastu siis on, jäi
küsimuseks.
Töövarjutamise aega sattus meeldiva
sündmusena õpetajate päev, mida Breiðholt
College’is peeti koolisööklas – aulat neil ei ole –
lõunapausi ajal lustlikult ja õpetajate
tunnustamisega. Nimelt valiti õpetajate
kuningas ja kuninganna ning võitjaid ootas

Islandil on oma puudutus. Raamatuid lugedes
seda täiel määral ei koge, võin nüüd tõdeda.
Saan ainult kirjeldada võõristavalt madalat
taevast ja erilist valgust, mis mõjub nii kirkalt ja
nõiduslikult – justkui maavälise nähtusena
ümbritsevale helke heites. Selline lummav
valgus on mõnes Grímur Hákonarsoni filmi
„Jäärad“ kaadris.
Kui aasta pärast oli Ágústa minu kodus külaline,
kinnitas ta, et mu silmad ei petnud mind, eriti
suvel olevat rohelisel tõepoolest väga
intensiivne erk toon.

Õnnitleti veel aasta aunimetusi pälvinuid,

Värvide kõrval on oma mõju vormidelgi. Ei saa
pilku lõputult samblakarva lageduselt,
rohekatelt mägedelt, vikerkaarega kaunistatud
koskedelt. Geisri aukartust äratav sammas
naelutab paigale. Liustiku jäist hingust on tunda
ammu enne seda, kui hiiglane ise nähtavale
ilmub.

kellest üheks osutus juba tuttav saksa keele

Ma leidsin rohkem, kui otsima läksin. Islandil on

õpetaja Gunhildur, kellele anti aasta

väärt kell.

rohelisest papist välja lõigatud kroon.
Kuningaks kuulutati ajalooõpetaja Óli ja
õpilaste poolehoiu märgina ehtis teda uhke
roheline peakate.

ambitsioonikaima õpetaja tiitel.
Reet Kund, Pärnu Koidula Gümnaasium
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Liigutav ja inspireeriv on lugeda, kuidas

SEDA
TURIST
EI KUULE

õpetaja sai tänu Erasmus+ programmile teha
teoks oma ammuse unistuse ja tutvuda
Islandiga – mõneti Eestile sarnase väikeriigiga,
kus samuti nagu meie kodumaal on äärmiselt
oluline õppida ja vallata võõrkeeli.
Lühike ja kompaktne kirjatöö räägib
tutvumisest Islandi haridussüsteemiga ja
inglise keele õpetamise nüanssidega kolme
väga erineva sealse kooli näitel. Läbitud
koolituse tutvustamise kõrval hakkab eriti
silma Islandi kui võluva maa tundmaõppimise
kogemus.

Osalesin Erasmus+ projekti raames
õppereisil Islandil 21.-28.03.2017.
Erasmus+ ja Island, kust ma teid leidsin?
Erasmus+ programmidest olin kuulnud
ka varem, aga selgemaks sai kõik siis, kui
meie Pärnu Koidula Gümnaasiumi
projektijuht Birgit Peterson tutvustas
2016. aastal erinevaid rahvusvahelisi
projekte ja kursuseid ning julgustas
meie kooli õpetajaid neil osalema.
Edasi lugesin Erasmus+ kohta internetist
ja kohe tundus õpirände mõte ülimalt
sobiv. Miks Island? See väike saareriik
Atlandi ookeanis on oma salapära ja
müstikaga mind alati paelunud.
Õpiränne, mis sisaldas koolide
külastamist ja antud riigi kultuuri, ajaloo
ja haridusega tutvumist, tundus kohe
esmapilgul intrigeeriv ja huvitav. Juba
noore õpetajana 90ndate aastate
alguses oli mul suur soov külastada
koole erinevates Euroopa riikides. Olles
ise hariduselt inglise keele õpetaja,
tahtsin näha, kuidas mujal maailmas
inglise keelt õpetatakse.
Toona oli see üsna keeruline ja põhines
isiklikel kontaktidel. Nüüd, 20 aastat
hiljem, avanes see võimalus taas ning
seekord haarasin sellest kohe kinni.
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Island, pindalalt üle poole suurem kui Eesti, ent
rahvaarvult kolm korda väiksem, tundus olevat
just selline koht, kus võrrelda inglise keele
õpetamist Eesti omaga. Oleme mõlemad
väikesed riigid, mistõttu on võõrkeele õppimine
ja rääkimine ülimalt oluline.

Siinkohal ei tohi mingil juhul ära unustada ka
ekskursioone Islandi maalilistesse paikadesse,
sest on ju loodus Islandil turismimagnet
number üks. Koolides õpetajatega suheldes
saime teada selliseid asju Islandi eluolust, mida
turist kindlasti ei kuule.

Õpirände raames külastasin kolme täiesti
erinevat kooli: need olid Fjölbrautaskolinn i
Breiðholti (kutsekool), Menntaskolinn i
Kopavogi (gümnaasium) ja üks eliitkool, millel
on vaid gümnaasiumiaste.

Tuleb välja, et riigi suurim tuluallikas, s.o turism,
on muutunud probleemiks, sest tohutu
turistide vool ummistab saart. Vaja on ööbimisja söögikohti, samuti napib tööjõudu.

Kõik koolid olid väga erinevad, kuid inglise
keele õpetamine (mul õnnestus kõikides
koolides külastada ka inglise keele tunde) ei
erinenud oluliselt meie omast. Ühes tunnis olid
lausa sama teema ja sarnased ülesanded
(näiteks argumenteerimine Brexiti teemal).
Antud tunnis tekkis äratundmise helge rõõm, et
teeme siin Eestimaal sarnaseid asju.
Võrreldes Eesti õpilastega on inglise keele oskus
Islandi gümnasistidel pisut parem, nende tase
on reeglina C1, meil aga keskmiselt B2+ tasemel.
Peale koolikülastuste oli meil suurepärane
võimalus kuulata loenguid Islandi
haridussüsteemist, ajaloost ja kultuurist, mis
silmaringi avardamise seisukohalt andis palju
juurde.
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Õppereisi kokkuvõtteks saan tõdeda, et kõik,
mida ootasin, ka realiseerus. Suurimaks
kasuteguriks loen iseenda harimist, silmaringi
avardamist ning kogu selle pagasi edasiandmist
koolis nii õpilastele kui kolleegidele esitluste ja
vestluste kaudu.
Oleks patt millegi üle nuriseda, sest kogu
õppereis oli hästi läbi mõeldud ja suurepäraselt
korraldatud.
Tiiu Tõnisson, Pärnu Koidula Gümnaasium

Hea liigendusega essees on välja
toodud õpirändes osalemise kasud
ja võlud. Isikliku arengu ja
enesetäiendamise kõrval joonistub
välja Euroopa kolleegidega
kogemuste vahetamise olulisus. See
on kaasa mõtlema panev pilguheit
eripedagooge ja HEV-õppega
tegelejaid kõnetavatesse
teemadesse.
Autor ütleb: „Antud koolitusel sain
kinnitust oma tegevusele,
enesekindlust, innustust ja
motivatsiooni, tahet jätkata ning olla
veel parem. Kas see mitte polegi
õpetajatöös oluline komponent ...“
Olen ühe maakooli eripedagoog-HEV
koordineerija juba üle kümne aasta. Selle
aja jooksul on käidud paljudel koolitustel.
Mõned neist on olnud suurepärased,
teised seevastu pannud õlgu kehitama,
mõni lausa kulmu kergitama.
Ühel päeval sain kooli sekretärilt kirja, et
plaanis on osaleda Erasmus+ programmis
ning uuris, kas olen huvitatud. Loomulikult
olin kohe nõus osalema. Pikemalt
mõtlemata, analüüsimata, elukaaslasega
arutamata. Miks? Aga ilmselgetel
põhjustel. Põhjustel, mis minu peas kohe
ringlema hakkasid.
1. Erialane enesetäiendus ja isiklik
areng
Mulle oli oluline, et koolitus oleks erialane
– midagi aktuaalset, praktilist ja
igapäevast. Midagi uut ja põnevat, aga
erialast. Hakkasin erinevate koolituste
vahel valima ja olin üllatunud, kui palju oli
võimalusi. Uskumatu kogus koolitusi,
toimumiskohti. Otsing oli intensiivne, sest
tahtsin leida koolitust, mis reaalselt oleks
kasulik, kõnetaks ning annaks mulle
erialaselt midagi juurde.

Lõpuks leidsin kolm koolitust, mis jäid
lõpuvalikusse. Otsustavaks sai koolitustel
osalenud inimeste tagasiside. Minu
väljavalitud koolitus „Conflict
management, emotional intelligence and
bullying prevention“ toimus Firenzes 11. 16.
septembrini 2017. aastal ja pettumust ei
valmistanud.
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VIIS HEAD
PÕHJUST

Koolitaja oli suurepärane. Eelnevalt osalenud

Nende mõtete peale kasvas ootus. Nagu

inimeste kirjeldus vastas olukorrale. Kõik, mida

eelnevalt öeldud, siis olin selleks hetkeks

koolituse kirjeldus lubas, oli olemas. Olin rahul

töötanud ühes koolis üle kümne aasta. Oli

tehtud valikuga ja asjaoluga, et minu aega oli

tekkinud rütm ja tava mingi olukorra

hästi hoitud.

lahendamiseks.

2. Kogemuste vahetamine kolleegidega

Hea süsteem käib ajaga kaasas ja on muutuv

Koolis, kus ma töötan, on ainult üks

ning vajadusel paindlik. Kas me olime

eripedagoog ning HEV õpilaste koordineerija.

paindlikud ja avatud muutustele? Mulle tundus,

Seega on koolis täpselt üks inimene, kes teab,

et olime. Samas oli teretulnud võimalus

mida ma teen – mina ise. Aeg-ajalt on ikka

vaadata olukorda kaugemalt. Tagada, et olen

võimalusi, et vahetada sama eriala esindajatega

mugavustsoonist väljas ning vaadata värske

kogemusi, arvamusi ja küsida nõu. Teha seda

pilguga. Olin valmis.

aga Euroopa kolleegidega oli väga ahvatlev.
Antud koolitusel sain kinnitust oma tegevusele,
Erasmus+ programmis osalemine võimaldas

enesekindlust, innustust ja motivatsiooni, tahet

seda ning tuleb tunnistada, et olin kergelt öelda

jätkata ning olla veel parem. Kas see mitte

elevil. Koolitusel pandi meid kaasa rääkima,

polegi õpetajatöös oluline komponent...

küsima, arvama. Seda osa olin lootnud ja
oodanud. Kuid õhtud oli need, mida nautisin.

4. Keeletreening

See oli aeg, kus käisime kaasosalejatega

Minna üksi võõrale maale, osaleda koolitusel

ümbrusega tutvumas ning rahvustoite

inglise keeles. Saada aru ja teha end

maitsmas. Tõeliselt rõõmustav, sest saateks

arusaadavaks. Panna end olukorda, kus ei ole

saime rääkida oma kogemustest, võitudest ja

muud võimalust, kui hakkama saada. Olin

õppetundidest.

kindel, et see pole raskust tekitav, vaid hoopis
arendav. Tõde pidi selguma muidugi koolitusel.

Õhtused mõttevahetused kinkisid sissevaate

Taas kord sain kinnitust ja enesekindlust, kui

nende kooliellu, mis oli pikitud rõõmude ja

suhtlus kulges sujuvalt.

muredega. Need vestlused olid tõeline boonus
heale koolitusele.

5. Tutvuda linna ja kultuuriga

Kas pole mitte suurepärane olla külaline
3. Rabeleda välja mugavustsoonist

nädalaks ühes Euroopa riigis ja tutvuda selle

Mida teeme meie ja mida teevad teistest

tavade, inimeste, toidu, muuseumide,

rahvustest õpetajad? Kas on samad

vaatamisväärsuste ja kõige sinna juurde

probleemid? Milline on lahenduste valik? Mida

kuuluvaga.

teevad nemad teisiti? Mida me teeme erinevat?

Kokkuvõtteks võin öelda, et see nädal, mille

Kas on minu jaoks täiesti uusi meetmeid? Kas

Erasmus+ võimaldas, rikastas mind mitmeti,

see, mida me teeme, on piisav? Küsimusi oli

pakkus enesetäiendust, põnevust,

palju ja tekkis üha juurde. See oli hea märk

motivatsiooni, innustust, ootuste täitumist ning

sellest, et osalemine programmis oli

enesekindlust. See oli täis õppimist ja

suurepärane võimalus vaadata olukorrale ja

meeldivaid kohtumisi, aga ka selle miski

tegemistele kaugemalt ning laiemalt.

tabamist. Antud nädal oli midagi palju enamat
kui lihtsalt koolitus. See oli võrratu võimalus,

Nii mõndagi selles programmis on mingis

unustamatu kogemus.

mõttes enese proovilepanek. Olen arvamusel, et
aeg-ajalt tuleb panna end olukorda, mis on
sulle väljakutsuv.

Itaalia| 32

Monika Hänilane, Kõrveküla Põhikool

Autor kirjeldab väga põhjalikult ja
huvitavalt kursusel toimunut, sh
olukorda, kus tema õppijaroll
vahetus koolitaja omaga, ning
erinevate maade kultuuride
omapärasid (nt et mõnel pool on
õpetajal rangelt keelatud olla
Facebookis õpilase sõber, teisalt võib
laste üksi koju jätmine tuua
vanematele kaasa
kriminaalkaristuse jne). Autori
kogemus inglise keeles rääkimise
hirmu osas mõjub julgustavalt neile,
kes kardavad oma võõrkeeleoskuse
tõttu õpirändel osaleda.
Kirjutises on ilusasti sõnastatud
õpirände sügavam väärtus: „Erineva
taustaga õpetajatega suhtlemine ja
erinevatel teemadel arutelud,
kogemuste jagamine, nende
maailmapildist osa saamine, see on
midagi sellist, mida teisiti ei saa.
Õpikut (veebi) kasutades võin ma
küll mõne teema iseseisvalt selgeks
saada, kuid kõik muu jääb mitte
lihtsalt saamata, vaid ka täiesti
teadmata.“

Meie koolis kannab sel aastal Erasmus+
õpirändeprojekt nime „Õpetajate
võtmeoskuste arendamine ja kogemuste
vahetamine“. Tulenevalt üldisest ja meie
kooli eesmärkidest, valisin koolitused,
mille abil oleks võimalik arendada 21.
sajandi digipädevusi, saada uusi mõtteid
uue kaasaegse õpikäsituse rakendamiseks
igapäeva õppetöös ja saada oskusi
digivahendite kaasabil edukamalt
rakendada ainetevahelist lõimingut meie
igapäevastes tegevustes.
Koolitusi otsides jäi silma mitmes riigis
tegutsev rahvusvaheline Europassi
õpetajate akadeemia (Europass Teacher
Academy – The largest Erasmus plus
teacher training course offer in Europe),
kes pakkus just neid eesmärke täitvaid
koolitusi.
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HIRM JA
EBAKINDLUS
HAJUSID

Seega valisin oma kursuse välja ja asusin teele.

Firenze kursus toimus Europass Teacher

Kuigi olin enne käinud koos õpilasgrupiga

Academy ruumides, mis asus kohe Firenze

Erasmus+ vahetuses, siis seekordne minek oli

vanalinnas paikneva Duomo katedraali

veidi teistmoodi. Olin üksi ja teadsin, et kursusel

läheduses.

ei ole peale minu kedagi Eestist. See tundus

Maja, nagu ka kogu vanalinn, on sajandeid

algul veidi hirmutav. Samuti tegi kõhedaks

tagasi ehitatud, võttes külastajaid vastu jaheda

teadmatus enda keeleoskusest. Kas teised

siseaatriumiga ja suursuguste sammastega. Lai

osalejad räägivad vabalt inglise keelt, kas ma

marmortrepp viis külastajad edasi kõrgematele

jaksan inglisekeelsel kursusel kaks nädalat

korrustele.

vajalikus tempos kaasa mõelda ja töötada, kas
ma saan hakkama?

Kursusel osalejad olid tulnud mitmetest
erinevatest riikidest. Õpetajad olid pärit

Segadust ja teadmatust suurendas veelgi kaks

Bulgaariast, Hispaaniast, Poolast, Portugalist,

päeva enne väljalendu saadud kiri, et

Prantsusmaalt, Saksamaalt ja mina ainsana

ülebroneeringute tõttu ei ole mulle majutust.

Eestist.

Õnneks lahenes see olukord kursuse

Kursuse juhendaja oli ülikoolis doktorantuuris

korraldajate kaasabil kiiresti ja sain hakata

õppiv Türgi noormees. Algus tundus põnev ja

liikuma Firenze poole.

paljutõotav.

Kogu ebakindlus, mis haaras mind paar päeva

SUURIM HIRM

enne väljalendu, hajus kohe esimesel päeval.

Minu suurim hirm oli, nagu juba mainitud,

Lennujaamast majutusse jõudes tabas mind

töötada pikad päevad inglise keeles. Firenze

kergendus, jah, mul on olemas koht, kus

kursusel osalejad olid küllalt ebaühtlase

ööbida, ja kuigi see asus esialgselt planeeritud

keeleoskusega õpetajad.

asukohast oluliselt kaugemal, oli see kena ja

Paar õpetajat olid oma koduriigis inglise keele

sobilik elamine koos kõikide mugavustega, et

õpetajad ja nende keeleoskus oli muidugi

veeta seal järgmised kaks nädalat.

perfektne; mõned õpetajad olid aga sellised,
kes said küll jutust aru, kuid nad olid valmis

KEERULINE LIIKLUS

rääkima vaid üksikutel juhtudel ja eelistasid

Algatuseks paar sõna Firenze liiklusest.

pigem olla vaiksed jälgijad.

Imekaunis Firenze, mille kesklinn on ehitatud
sajandeid tagasi, ei ole kindlasti planeeritud

Seega asetusin mina sinna kuhugile keskele ja

vastu võtma sellist autode voogu, mis seal

juba esimese päeva lõpuks oli selge, et

tänasel päeval liigub. Vast on kohane kesklinna

keeleoskuse pärast pole mul kindlasti vaja

võrrelda Tallinna vanalinnaga, kuid Firenze

muret tunda.

veelgi kitsamatel ühesuunalistel tänavatel on

Enesekindlus tuli kiiresti ja vajadusest rääkida

pidev autode ja busside liiklus kõikjal.

tuli iseenesest ka julgus.

Samuti ka kesklinna ümbruseski on paljud

Lisaks andsid hea keelepraktika õhtuti koos

tänavad ühesuunalised ja peab valmis olema

kaaskursuslastega linnas ühiselt tehtud

selleks, et ühes suunas liikuv ühistransport

jalutuskäigud erinevatesse kirikutesse ja

läheb vastassuunas hoopiski mingit teist

muuseumidesse, mida saatsid lõppematud

marsruuti mööda. Selles segaduses

arutelud kõikvõimalikel erinevatel teemadel.

orienteerumine võttis mitu päeva ja seda
mõistma hakates oli ka enda liikumisi lihtsam

Teisel nädalal üksi „koju“ jalutades tabasin end

planeerida ja tekkis lootus jõuda soovitud

inglise keeles mõtlemast.

kohtadesse õigeaegselt.
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Kuna me olime kursusekaaslastega koos kaks

Kandsime ette oma esitlusi, vaatasime videoid

nädalat, siis selle ajaga me õppisime üksteist

ja pidasime diskussioone erinevatel haridusega

üsna hästi tundma, teadsime juba mõndagi

seotud teemadel.

huvitavat üksteise peredest, kuid oluline, et
saime ka palju infot erinevatest

Enamasti võis õppetöö kvaliteediga jääda

koolisüsteemidest ja eripäradest, saime

rahule, töö tempo oli kogu kursuse jooksul hästi

teadmisi erinevate riikide kultuuriomapärade

läbi mõeldud ja planeeritud. Mõnigi kord tuli

kohta ja ühiskondlike hoiakute kohta.

oma töö lõpetada ka peale tundi, tulla järgmisel
hommikul varem, või siis teha tööd hoopiski

PAAR ARVUTIT KOOLI PEALE

hilisõhtul oma „kodus“.

Nagu ikka, kui inimesed on koos niivõrd
erinevatest riikidest, siis mured ja probleemid

Selle kursuse raames saadud kogemuse põhjal

on ka üsna erinevad.

arvan ma, et me, eestlased, oleme pigem
esirinnas.

Oli koole, kus oli terve kooli peale vaid paar

Minu „viga“, ka siin Eestis olles, on selgelt see, et

arvutit, oli koole, kus pigem kardetakse

kui ma näen mingit probleemi, siis ma ei suuda

kasutada internetti koolitundides ja ka riike ja

jääda kõrvaltvaatajaks ja hoida oma suud kinni.

koole, kus õpetajatel on rangelt keelatud olla

Nii juhtus korra ka Firenze koolitusel, kui

õpilastega sotsiaalmeedias (näit. Facebookis)

koolitaja näitas minu jaoks lihtsat ja meil Eestis

sõber.

koolitundides kasutusel olevat rakendust,

Ja muidugi oli ka riike, kus laste üksi jätmine

rääkides sellest valesti. Proovisin küll ennast

koolis, kasvõi lühikeseks ajaks, ei tule kõne allagi

vaikima sundida, kuid siiski sekkusin ja viisin

ning selline käitumine toob ka kodudes

selle koolituse hoopiski ise lõpuni.

lapsevanematele kaasa kriminaalkaristuse.
ÕPPIJAST SAI ÕPETAJA

Eesti tuli esile kui ilmselgelt kõige liberaalsem

Saan aru, et Türgist pärit noormehele võis see

ja edumeelsem riik.

juba kultuurilistel põhjustel olla üksjagu
ebameeldiv olukord, kuid ta suutis jääda

Kogu kursuse suurimaks kasuteguriks peangi

rahulikuks, vaatas YouTube’ist õppevideo

teadmiste omandamise kõrval just

(uuesti) koos meiega üle ning andis teema

kaasõpetajatega suhtlemist ja kogemuste

juhendamise ja näidete toomise minule üle.

vahetamist. Erineva taustaga õpetajatega

Seega korraks vahetus minu õppijaroll hoopis

suhtlemine ja erinevatel teemadel arutelud,

õpetaja omaks.

kogemuste jagamine, nende maailmapildist
osasaamine, see on midagi sellist, mida teisiti ei

Teadmisi ja oskusi, mida sain koolituselt, olen

saa.

proovinud jõudumööda anda edasi nii meie
õpetajatele kui ka kasutada õpetajana enda

PALJU JÄÄKS TEADMATA

ainetundides ja klassijuhatajatöös. Kogemus oli

Õpikut (veebi) kasutades võin ma küll mõne

suurepärane ja kui tulevikus leian koolituse, mis

teema ka iseseisvalt selgeks saada, kuid kõik

mind kui õpetajat arendab, proovin kindlasti

muu jääb mitte lihtsalt saamata, vaid ka täiesti

saada uuesti võimaluse osaleda Erasmus+

teadmata.

projektis.

Tööpäevad olid Firenzes tihedad. Kahe nädala

Kaks nädalat koos samade inimestega on

jooksul pandi meid mitte ainult kuulama

põnev väljakutse. Mõnega neist sain nii headeks

juhendaja loenguid ja teemakäsitlusi, vaid lisaks

sõpradeks, et suhtleme siiani Facebooki

praktilistele töödele tegime ka hulgaliselt

vahendusel, jagame oma igapäevaseid muresid

paaris- ja rühmatöid.

ja rõõme nii kooli kui ka oma peredega seotud
teemadel.
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Vaatame, kas plaan üksteist külastada ka

Arno jõgi, mis voolab läbi linna ja linna

kunagi realiseerub.

erinevaid pooli ühendav üks Euroopa vanimaid
kaarsildu Ponte Vecchio. Seda loetelu võib

Kui rääkida lõpetuseks veel natukene Firenzest,

Firenze puhul jätkata lõppematult.

siis nagu üks minu kolleeg ütles, on tegu
linnaga, mis on nagu muuseum. Või on see

Firenze on linn, mis lisaks võimalusele seal

vastupidi? Muuseumisse on paigutatud linn?

erialaselt koolituda annab suurepärase
võimaluse koolitada ennast arhitektuuri, kunsti,

Vaid mõned märksõnad sellest tuhandeid

skulptuuri jpm vallas.

aastaid vanast linnast, mis puhkes renessansi

Soovitatav on ainult arvestada sellega, et peale

ajal tõeliselt õitsele, linnast, mille vanalinn on

Firenze külastamist tuhmuvad tahtmatult teie

UNESCO maailmapärandi nimekirjas: arvukad

järgmised sihtkohad selle imelise linna

kirikud (Santa Croce jt) ja katedraalid (Santa

vaatamisväärsuste kõrval.

Maria del Fiore jpt), paleed (Palazzo Vecchio,
Palazzo Medici Riccardi jt), muuseumid (Uffizi
galerii, Galleria dell’Accademia jt), väljakud
(Piazza della Signoria, Piazzale Michelangelo
jt),
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Eve Liis, Audentese erakool
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Pärnu Raeküla Kool on igati
uuendusmeelne õppeasutus. Laste
õppetöö peab olema mahlaselt põnev.
Oluline on huvitavalt õpetada ja selle
käigus ka huvilisi õpilasi tekitada.
Külge jääb ikka see, mis on põnev,
teistmoodi, meeldejääv. Nii on meie kooli
õpetajad osalenud aastate lõikes mitmetel
välismaailma pakutavatel koolitustel,
loonud sidemeid õppeasutustega teistest
Euroopa riikidest ning arendanud
ühisprojekte.
Kõik selleks, et õpetajad tooksid uusi tuuli
meie kodusesse kooli ja meie õpilasedki
avardaksid oma maailmapilti ning õpiksid
paremini elus toime tulema.
Sel õppeaastal võttis meie kool vastu
väljakutse katsetada projektiõpet. Mulle
mõte meeldis, kunagi varem pole ma seda
teinud, kuid nüüd tuli see teoks teha.
Eks mingisugused kogemused ja mõtted
mul selle teostamise osas olid endalgi,
kuid kus häda kõige suurem, seal abi
kõige lähem ja nii pakkus meie kooli
arendusjuht välja mõtte koolitada end sel
alal Itaalias.
Seni olin klassiõpetajana enamasti
kuulanud huvitavaid koolituslugusid oma
kolleegidelt, kes teadmisi ammutanud
välismaalt. Mitte, et ma ise ennast harinud
poleks. Kodumail ikka ja rohkesti, kuid
kaugemal mitte. Võimalus minna
Itaaliasse end täiendama nii huvitaval
teemal oli mulle tõeliseks maiuspalaks.
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Kursus, mis huvi pakkus, kandis nime „Project

Järgmistel päevadel algas aga meie koolitus

and competence based learning: innovative

kodulähedases internetikohvikus Coaster. Nagu

and effective methods and tools“.

see moodsale ajale kohane on, ikka

Koolituse korraldajaks oli organisatsioon Enjoy

kombineeritult virtuaalmaailmaga.

Italy. Tutvudes programmi sisuga, tundus just
see vajalik olevat minu edaspidises

Esimene tutvus kaaslastega oli sujuvalt tehtud

igapäevatöös.

linnarännakul, nüüd saime omavahel pisut
rohkem tuttavaks ühise ümarlaua taga

Nii sündiski otsus võtta ette teekond Itaaliasse.

vesteldes.

Natuke oli hinges ka kartust, kuidas võõral maal

Koolituse käigus tutvustati meile uusi

ja võõra rahva seas hakkama saada. Kuid eks

virtuaalkeskkondi: WeSchool, Genially, Edmodo,

õpirännakute käigus omandatakse ka elulisi

kus on võimalik õppimist vaheldusrikkamaks

kogemusi, seda ikka ja jälle igas vanuses, ja neid

muuta ja õpilaste digipädevusi parendada.

kogemusi sain mina sellelt reisilt ohtralt.

Õppetöö mitmekesistamiseks selgitati Flipped
classroom’i ja Creative classroom’i

MÜSTILINE ROOMA

tööpõhimõtteid.

Minu uus kodu nädalaseks koolitusperioodiks
Roomas asus suurepärases asukohas. Seda

UUS MEETOD

ümbritses lausa muististe paradiis, alustades

Samuti saime ülevaate sellest, kuidas

Vatikanist ja lõpetades Colosseumiga.

rakendada klassis lapsi grupitööle pisut

Nii mulle vähemalt tundus ja hetkeks ei

teistmoodi, kui seda tavapäraselt on tehtud.

teadnud ma, mida tahan rohkem, kas uusi

Uue meetodi nimi oli Jigsaw ja lühidalt kujutas

meetodeid koolituselt või ahmida ajaloohõngu.

see endast erinevate gruppide grupiliikmete
vahelist koostööd.

Koht, kus peatusin, oli tõeline Itaalia kodu lahke
perenaisega, kes juba saabumisõhtul mulle

Et õpitul jumet oleks, oli koolitaja meilegi

Itaalia elust-olust kiirkursuse korraldas.

valmistanud samasuguse ülesande, mida koolis
võiks vastavalt teemale kasutada. Kõik tuli ise
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Oma õpingukaaslastega kohtusin Rooma

järgi katsetada. Tööülesanne kandis pealkirja

Termini raudteejaama juures. Minu suureks

„Rome bingo“. Sisaldas see vast ülesandeid, mis

üllatuseks oli meie hulgas veel ka üks

tagasihoidlikule põhjamaalasele olid

kaasmaalane, lisaks kolleegid Rootsist, Soomest,

katsumuseks heas mõttes: avalikud esinemised,

Austriast, Sloveeniast ja Hispaaniast. Kohe

inimeste küsitlused, kohaliku looduse ja

esmasel kohtumisel tundsime, et meie ja

ajalooga tutvumine, etenduse andmine

koolitaja Alessandro Gariano oleme kui

rahvarikkas pargis ning grupiliikmete keelte

ammused tuttavad.

õppimine.

Esimesel õhtul sai meie rahvusvahelisele

Temperamentsete kaaslaste toel kasvab ka

grupile tuttavaks Rooma vanalinn. Vaatamata

endas esinemisjulgus. Kui kõik vaoshoitumad

rohketele rahvahulkadele linnapildis suutis

tööülesanded Rooma tänavatel täidetud said,

grupijuht Alessandro viia meid öises Roomas

etendasime üheskoos avalikkusele

ajas tagasi ja panna mitte märkama sagimist

improviseeritud perfomance’i Rooma ajaloost –

enda ümber.

ja ei mingit kohmetust.

Müstiline vanalinn ärkas tema jutustuste saatel

Tegevusi tuli filmida ja tulemus töökeskkonda

ellu just meie jaoks. See oli Roomaga tutvuse

üles laadida ning pärast kaasgruppidele

alustamiseks enneolematu kogemus-õppetükk.

esitada.

See oli õppimine, kohanemine, grupitöö,

Eks kool ole koht, kus õpetaja ja õpilased

keelepraktika, orienteerumine, suur

teevad koostööd ja see protsess peab huvi

loodusõpetus- ja ajalootund ning digioskuste

pakkuma mõlemale osapoolele.

kasutamine, kus kõik osalised lisaks kursustel
õpitule ka omi teadmisi jagasid.

Õpetaja saab lastele anda enamat, kui tal on

Tulemus oli suurepärane. Esmalt keerukana

endal avar silmaring ning uudsed kogemused.

tundunud ülesanne oli mänguline ja grupitööd

Ma ei toonud oma õpilastele Euroopa

väga tulemusrikkad.

õpirännakult kaasa ainult uusi õppemeetodeid
ja töökeskkondi, vaid ka muutunud õpetaja.

TAHAKS OLLA ÕPILANE

Tagantjärgi mõeldes mõistsin, et osa kodutööst

Mis minu oma, see minu õpilaste oma, väärt

oli mul Rooma minnes tegemata. See linn on

teadmisi ja kogemusi tuleb jagada.

lausa ammendamatu. Sain aru, et läbi

Kogu elu on üks suur projektiõpe ja õpiränne

teistmoodi huvitava õppeviisi on teadmiste

erinevates olukordades. Tore, kui saame üksteist

omandamine tõhusam, samas liidab see ka

erinevate kogemustega rikastada.

gruppides olevaid liikmeid. Kindlasti teen
omadegi lastega projektiõppe raames läbi
mõne sarnase lõbusalt õpetliku tööülesande.
Huvipakkuvad olid ka keskkonnad, kus töid sai
esitleda ja jagada.
Kursuse raames külastasime ka kohalikku
Mamiani kooli. Koolimaja polnud sugugi uus ja
moodne, vaid kauni arhitektuuriga vanaaegne
ehitis. Koolipere oli oma ajaloolise maja üle
väga uhke, sest mitte ainult välimus, vaid ka
hoone sisemus oli kaasajast puutumatu. Ehkki
inimesed selles majas elasid moodsa aja elu
kaasaegsete õppimisvõimalustega.
Pargirohelusse uppuv koolihoone oli kõrval
Rooma peatänavate saginast. Kooliaias
kädistasid uudisliigina Itaaliasse ilmunud
ererohelised kaeluspapagoid ja õitsesid
hibiskused. Kõige selle toreduse keskel ei
pidanud ka mina oma hinges kadedust
tundma. Meil Eestimaal pole küll palju
muinasjutulisi koolimaju, kuid moodsate
õppevahendite osas ei jää me alla välisilmale,
ehk oleme sammukese eespoolgi.
Tegelikult olen natuke kurb, et ma ise enam
õpilane pole, kuid oma õpilaste elu saan ma
huvitavaks teha ja läbi nende õpetamise ka ise
elamusi saada.
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Kaja Lillipuu, Pärnu Raeküla Kool

Autor on kompaktselt välja toonud
õpirändes osalemise "ivad", väärt ideed ja
inspireerivad mõtted. Õpirändekogemuste
essentsina on kirjutises meelespea „Kuidas
vältida arusaamatust ja olla avatud
erinevatele kultuuridele?“ Kõlama jääb
mõte: „Maailm pakub palju huvitavaid
elamusi. Kui sa võtad seda avatud
südamega, usaldad elu, oled sõbralik teiste
inimeste vastu ja uudishimulik, siis suured
ja väikesed imed toimuvad iga päev.“

IMETORE OLI
TUNDA END
TUDENGINA
Oktoobris käisin oma 9-kuuse beebiga
Itaalias ja osalesin koolitusel “Facing
diversity: Intercultural Classroom
Management”.
Kuna olen ise täiskasvanute koolitaja, siis
peale koolituse sisulise osa huvitas mind
ka õppeprotsessi korraldamine,
koolitusmetoodika valik ja elluviimine.
Oma töö jaoks tegin järgmised
järeldused:
1. Erasmus+ lähetusprojekt on enam kui
lihtsalt koolitus: kogu õppekogemus (reis
ise, linnas orienteerumine, kultuuri
avastamine ja kohalike inimestega
suhtlemine) rikastab ja muudab osaleja
maailmapilti.

2. Kuna inimesed tulevad erinevatest
riikidest ja tutvuvad korraldajate
kultuuriga koolituse kaudu, siis tuleks
koolitusel rohkem tähelepanu pöörata
külalislahkusele ja õppijate toetamisele
(vastuvõttev asutus polnud kahjuks selles
osas heaks eeskujuks).
3. Sõltumata koolituse teemast ja
kvaliteedist saab palju uut ja huvitavat
teada ka teistelt osavõtjatelt – minu puhul
kümnelt eri riikidest tulnud koolitajalt.
4. Imetore oli tunda end jälle tudengina,
kes, käes kohv ja seljas kott, kiirustab
õpingutele läbi ühe Euroopa kauneima
linna ajalooliste tänavate.
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5. Kuna koolitajana töötan taustalt väga
erinevate õpilastega, siis veel kord sain aru,
kuivõrd tähtis on õppijakeskne lähenemine
ning projektitöö- ja teiste koostöömeetodite
valimine selleks, et õppimine oleks tulemuslik
ja õpiväljundid saaksid saavutatud.
6. Kuna koolituse jooksul pidime koostama
teejuhi oma kultuuri kohta, siis see pani mind
mõtlema, et kumb kultuur mõjutab minu
maailmavaadet, otsuseid ja elu tervikuna
rohkem – kas vene või eesti? Mõistsin, et mitte
kumbki eraldi, vaid pigem nende
kombinatsioon. See tuli mulle üllatusena.
Väike meelespea, mille panin oma seinale
siis, kui koju olin jõudnud:

Kuidas vältida arusaamatust ja olla avatud
erinevatele kultuuridele?
Ära eelda, et kõik mõistavad asju täpselt
samamoodi.
Mäleta, et see, mis on normaalne sinu jaoks,
võib olla seotud ainult sinu kultuuriga.
Mäleta, et sarnasel käitumisel võib olla teine
tähendus.
Mingi käitumise märkamine ei tähenda selle
mõistmist.
Ära eelda, et teine inimene mõistab seda,
mida sa tahtsid öelda, just nii, nagu sa
mõtlesid.
Ära eelda, et teine inimene tahtis öelda just
seda, kuidas sina sellest aru said.
Võib-olla sulle ei meeldi teise inimese
käitumine, aga proovi seda mõista.
Pea meeles, et enamik inimestest käituvad
mõistlikult – sul on vaja ainult aru saada,
milles see mõistlikkus seisneb.
Mida õppisin oma pisikeselt tütrelt? Maailm
pakub palju huvitavaid elamusi. K
ui sa võtad seda avatud südamega, usaldad elu,
oled sõbralik teiste inimeste vastu ja
uudishimulik, siis suured ja väikesed imed
toimuvad iga päev.
Jelena Lohmatova, Täiskasvanute õppe keskus
Vestifex
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VÄIKSE EESTI
SUUR
JALAJÄLG
EUROOPAS

Suurepäraselt kirjutatud ülevaatlik
essee IT- ja digimaailma võludestvaludest läbi õpetaja silmade. See on
võrdlev ning tuumakas analüüs Eesti
olukorrast haridusvaldkonnas võrreldes
teiste koolitusel osalenute
koduriikidega.
'Autor tõstab esile Eesti esmaklassilised
võimalused, millega me oleme nii
harjunud, et ei oska neid enam
millekski eriliseks pidada. Eriti kasulik
on, et essees on välja toodud ka
kitsaskohad ning õpetussõnad
järgmistele õpirändajatele.

Kõik uus on mulle alati huvi pakkunud. Nii
lõi minugi silmis särama tuli, kui koolis
levis info, et avaneb kandideerimine
Erasmus+ programmi õpirändele.
Õppida on mõnus ja eriti hea on see, kui
õppetöö toimub mõnevõrra teistsuguses
keskkonnas, sest siis on lisanduvad
teadmised mitmekihilisemad, kui
klassikalised kodumaised lahendused
seda eales võimaldaksid.
Miks sattus üks Tartu õpetaja Firenzesse,
mida ja mil viisil ta seal õppis ning kuidas
suutis ta sealjuures ehk teisigi õpetada?
Alustada tuleb aga tõsiasjast, mille järgi on
elu kõik see, mis juhtub siis, kui oleme
hõivatud oma suurte plaanide
tegemisega.
Minu plaanides oli sihikule võetud hoopis
teine kursus hoopis teises sihtkohas.
Ometigi arenesid asjad sedasi, et Zagrebis
toimuma pidanud teatrikursus
transformeerus Firenzes läbi tehtud ITkoolituseks.
Kui kursusele piisavalt inimesi ei
registreeru, siis see lihtsalt ei toimu, aga
õnneks oli minu puhul võimalik üks kursus
teisega asendada.
Sel viisil sattusin koolitusele, mille üldine
sihiseade minu kooli eesmärkidega ehk
rohkemgi kokku kõlas kui esialgu valitul.
Erasmus+ suurimaks väärtuseks on selle
käigus kohatud inimesed. Kui seltskond
satub olema toetav ja suhtlemisele avatud,
on koju mineku eel tunne, nagu lahkuks
vaat et sugulaste juurest.
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Minu puhul täpselt nii läkski. Juba esimese

Mitmekesisus koolis rakendatavates

päeva lõunaks taipasin, et olen kokku sattunud

metoodikates, mitmekesisus koolikorralduses,

inimestega, kellega seisab ees üks ütlemata

mitmekesisus digitaalsete vahendite

lõbus nädal.

kasutamise tasemes, rääkimata
mitmekesisusest selles, kas lahkumisel tehakse

Kuus päeva hiljem õhtuhämaruses ja

põsele üks, kolm või mitte ühtegi musi.

tänavamelus viimastele lahkujatele head reisi
soovida oli tõesti kurb. Juba mõne päevaga

Põhjaeurooplase tagasihoidlikkuselt lihvib see

võivad inimesed väga hästi ühele lainele saada

maha vähemasti ühe kihi. Alternatiivide

ja seda eriti siis, kui neid kõiki seob sama kirg

nägemine ja kogemine paneb sügavamalt

sama eriala vastu.

mõtestama isiklikku tegevust ja vahendeid
eesmärkide saavutamiseks.

KEELEOSKUS EI OLE TAKISTUS

Erasmusega seoses paistab levinud olevat hirm,

EESTI ON KAUGEL EES

et ilma põhjaliku võõrkeeleoskuseta pole

Heakene küll. Seltskond on vaieldamatult

võimalik kursusel hakkama saada. Enda

oluline, aga ärme unusta formaalse õppimise

kogemuse põhjal julgustaksin siiski kõiki vähegi

komponenti. Sellega seoses saan teha üldistusi,

huvitatuid kandideerima.

mis ehk teistelegi tulevikus kasulikud. Põhiline
neist on järgnev: Eesti on ülejäänud maailmast

Olin kursusel, kus ka neile, kes inglise keelt

IT-valdkonnas palju penikoormaid ees ning see,

sisuliselt üldse ei osanud, suudeti selgitada,

kas ülejäänud maailm meile ka järgi jõuab, pole

mida ja kuidas teha tuleb.

üldsegi kindel.

Tõsi ta on, et see võttis aega, aga samas oleks
kursus olnud tunduvalt vaesem, kui sellel poleks

Sattusin lõpuks IT-kursusele, mille tuumaks oli

olnud kolme muhedat härrasmeest

nutiseadmete kasutamine ainetunnis. Meile

Prantsusmaale kuuluvalt Reunioni saarelt!

tutvustati erinevaid rakendusi, mida hariduses
proovida. Kahoot’i lahkamisele kulutatud aeg

Reunioniga seoses on paslik tulla Erasmuse

oli veidi lahtisest uksest sisse murdmist

teise peamise kasuteguri juurde.

meenutav tegevus, aga samas sai iga õpetaja

Erinevad inimesed ja nende erinevad

üles leida ka endas pesitseva võistluspisiku.

kultuuritaustad ühte klassiruumi koondatult
ühtede eesmärkide nimel tegutsemas on

Teiste rakenduste puhul võin kinnitada, et need

viljakas pinnas, millelt võrsuvad teadmised

olid mulle varasemalt tundmatud, aga nende

mitte ainult õpitava, vaid ka üksteise kohta.

kasutamisloogika tabamine ei osutunud
ülemäära keeruliseks. Mingit erilist juhendamist

Erasmusel osalevat õpetajat võiks kujundlikult

ma järgnevate päevade jooksul ei vajanudki. Iga

nimetada diplomaadiks, kellel on võimalus ja

inimene Eestist, kes valdab siinsel keskmisel

au tutvustada oma kodumaad parimast küljest

tasemel inglise keelt ja oskab arvutiga ringi käia,

ning koju naastes kaasa võtta eredaimad killud

võib ennast maailma mastaabis tõelise IT-

sellest, mida kaasõpilased kursuse mosaiiki

guruna tunda.

lisasid.
Enamgi veel. Nädala alguses pidi iga osaleja
Kuna kursustel osaleb õpetajaid paljudest

tutvustama oma töökohta ja sealseid

erinevatest riikidest, siis on võimalik kogeda

digivõimalusi. Geograafiaõpetaja Serbiast andis

Euroopas valitsevat pluralismi vägagi vahetult.

teada, et neil on kogu kooli peale neli
dataprojektorit, mis üldiselt on kapis luku taga,
aga kust võib neid hea õnne korral ainetundi
saada.
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.Selliste infokildude peale süvenes veendumus,

Osalejate eripalgelisust ühe kursuse käiku

et Eesti koolides olevad võimalused on

määrava faktorina tuleb aga kindlasti arvestada.

esmaklassilised.
Oma kogemuse põhjal oli iga päev ja tund,
IMESTUS JA KADEDUS

mille veetsin Erasmusel, täidetud millegi uue ja

Ühel hetkel esinesin ka mina. Kuigi kursuse

põnevaga. Tingimata ei olnud see formaalne

fookuses olid tahvelarvutid ja nutitelefonid, siis

kursuse sisu. Iga kohatud inimene, iga läbi

ometigi pidin teatama, et meie kool on

käidud nurgatagune, iga nähtud maja ning iga

tahvelarvutite faasi vahele jätnud. Meil on

peetud vestlus õpetasid midagi.

mobiilsed arvutiklassid, mis tagavad 500
õpilasele 100 sülearvutit. Teoreetiliselt võib iga

Mida inimene õpib, see sõltub eelkõige temast

klass muutuda hetkega arvutiklassiks. Selle

endast. Oluline on hoida vaim avatuna. Vaid nii

peale nägin väga palju imestunud ja ehk ka

on kindel, et naastes Eestisse on kaasas kilode

kadedaid nägusid.

viisi uusi mõtteid ja ideid, mis edasises töös
inspireerivad.

Järgnevatel päevadel sain oma töökohas

Erasmus tähendab suhtlust ja suhtluse kaudu

valitsevaid olusid kirjeldada veel korduvalt, huvi

ju õpitaksegi!

nende vastu oli ilmne. Erasmus+ on
suurepärane võimalus kogemaks, et teatud
valdkonnas on Eestis asjad väga hästi. See
valdkond on haridus!
Usutavasti suutsin teistele kursusel osalenutele
visandada mudeli ühest väikesest digitiigri
taolisest riigist, kus kõike lennult neelatakse ja
kus kõik uus on tegelikult juba kogetud ning
kasutuses.
Ehk motiveeris see mõnda kursusel kohatud
õpetajat kodukohta naasmise järel avarama
pilguga ringi vaatama, et leida samuti võimalusi
projektideks ja rahastusteks, mis digilõhet
lappida aitaksid.
Erasmuse-taoliste koolituste kitsaskohti otsides
jääb mulle ainsana silma see, et osalejate erinev
taust võib tähendada ka erinevat valmidust
mingite teemade kallal töötada. Kui mõnele on
põhilised mõisted ja võtted juba varasemast
selged, siis mõni peab alustama päris algusest.
Selle tagajärjel on tempo ehk veidi madalam ja
mõnele võib protsess jätta veniva mulje.
Paari õpetajaga vestlesime sellest, et kursuse
läbi viimine tasemegruppides annaks sellele
hoogu juurde ja toetaks sisukust. Samas saab
iga tulevane erasmuslane juba kursust valides
iseseisvalt analüüsida, kas kursuse kirjelduses
leiduv õppekava on tema jaoks piisav või mitte.
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Indrek Pajur, Tartu Jaan Poska Gümnaasium

Suurepärane värvikas kõnepruugis
essee, millest leiab detailse ülevaate
koolitusest, õpirände käigus saadud
kogemusest ja muljetest ning ka
uusi teadmisi stressi maandamise
kohta, mida õpetaja jagas naasnuna
innukalt oma kolleegidega. Autor,
kes sattus enesele ootamatult
sellele Sitsiilias toimunud
koolitusele kolleegi asemel, ütleb, et
ta ei usu juhustesse ning et
tööstressi maandamise teemaline

TÖÖSTRESS
KONTROLLI
ALLA

koolitus kulus talle väga ära. Samuti
tõdeb ta, et „julge hundi rind on
rasvane. Väga rasvane.“
29. juulist 4. augustini 2018 osalesin
Erasmus+ õpetajate õpirände projekti
raames Sitsiilias IFOMi korraldatud
koolitusel „Stress management: How to
prevent and manage work-related stress in
schools“.
Koolitusele sattusin täiesti „juhuslikult“,
kuigi juhustesse ma ei usu. Nimelt pidi
tegelikult minema õpirändele üks teine
õpetaja, kuid isiklikel põhjustel otsustas ta
rändest loobuda ning pakkus seda
võimalust mulle. Ma ei pidanud pikalt
mõtlema ning nii ma õpirändajaks saingi.
Ometi haakus koolituse teema koheselt
minuga – kevadel lõppenud kooliaasta oli
minu jaoks üsna pingeline ning
stressirohke.
Seega ootasin huviga oma õpirännet, et
saada nippe ja tehnikaid tööstressiga
toime tulemiseks.
Koolituse toimumispaigaks oli väike
sadamalinnake nimega Porticello, mis
asus Sitsiilia „pealinnast“ Palermost umbes
kahekümneminutilise rongisõidu
kaugusel. Saabumise päevale oli
planeeritud tutvumine ülejäänud grupiga
ning kohe ka väljasõit Palermosse.
Meie koolitusgrupis oli kokku seitse liiget:
mina Eestist, muusikakooli direktor ja
inglise keele õpetaja Tšehhi Vabariigist,
kehalise kasvatuse õpetaja ja kooli
huvijuht Sloveeniast ning lastekooli
õpetaja ja kooli haldusjuht Šotimaalt.
Lisaks oli meiega muidugi ka koolitaja,
itaalia noormees Francesco uhke
perekonnanimega Tarantino.
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Esmaspäevast reedeni toimuski koolitus. Pean

Vabal ajal külastasime lähedalasuvat

ütlema, et päevad olid üllatavalt sisutihedad,

turistilinnakest Cefalut ning Porticellos asuvaid

tegusad ja töökad.

Solunto varemeid. Eestist niivõrd erinev maastik
oma mägede, järskude orgude, kaljude, kiviste

ERINEVAD STRESSID

randade ning helesinise veega oli omaette

Koolituse käigus anti esiteks ülevaade sellest,

vaatamisväärsus.

kuidas stressi defineerida ja ära tunda. Saime
teada, et on olemas negatiivne stress ja

Kohalikest inimestest rääkisid vähesed inglise

positiivne stress ning et selle mõju isikule sõltub

keelt, kuid olid siiski väga sõbralikud,

sellest, kui pikalt antud stressiolukord inimese

rõõmsameelsed ja abivalmid. Üllatav oli see, et

elus kestab.

ka hilisel kellaajal südaöö paiku olid tänavad

Ka positiivne stress võib olla kahjulik, kui seda

inimesi täis ja mitte ainult täiskasvanud, vaid

saab liiga palju. Pidime ka täitma küsimustiku,

ringi uitasid ka lapsed, isegi meie mõistes

mille tulemusena selgus, kas ja kuivõrd stressis

lasteaiaealised. Eestis oleks selline asi

me oma elus antud hetkel oleme.

ennekuulmatu!

Seejärel said kaardistatud peamised

Jäin väga rahule nii koolituse, koolitaja,

stressifaktorid meie kui õpetajate elus ning siis

grupikaaslaste kui reisikogemusega. Üksinda

asusime leidma viise, kuidas nendega toime

reisimine ja inglise keeles toimuv

tulla.

rahvusvaheline kursus on hea võimalus
mugavustsoonist välja tulla ja ennast nn laias

Viie päeva jooksul õppisime erinevaid

maailmas proovile panna.

suhtlemistehnikaid ja seda, kuidas ennast
võimalikult stressivabalt kehtestada, tutvusime

Teistest Euroopa riikidest kokku tulnud

konfliktilahendamise meetoditega, kordasime

grupikaaslastega rääkimine annab hea pildi

üle ajaplaneerimise põhimõtted ning

haridussüsteemis toimuvast: sarnasustest,

teadvustasime, kuivõrd oluline faktor stressi

erinevustest, tugevustest ja ka nõrkustest

vähendamiseks elus on meie enda tervislik

erinevates riikides ning tekkis ka mõtteid

seisund ja oskus vajalikul hetkel aeg maha

omavaheliseks koostööks.

võtta.
Kiirete lahenduste jaoks saime kaasa

Antud õpirände peamine kasutegur minu jaoks

visualiseerimis- ja hingamistehnikad ning nippe

oligi eelkõige enda mugavuse, rutiini ja

nii täiskasvanute kui ka õpilaste koostööoskuste

hirmude ületamine. Nii turvaline on ju päevast

arendamiseks.

päeva käia sama rada ja teha samu asju oma
armsas pisikeses koolikeses meie turvalises

Oli hämmastav, kui hästi meie koolitaja

Eestis.

materjali valdas ning kuivõrd osavalt suutis ta
gruppi kaasata aruteludesse, innustada ennast

Eks enne rännet olid ka hirmud:

avama ning teistega koostööd tegema. Aeg

Mis portsu otsa ma nüüd olen sattunud? Millele

lendas kiirelt ja kogu aeg oli põnev.

ma jah-sõna ütlesin? Kas saan üksinda
reisimisega hakkama?

Koolitaja ja koolitusfirmaga jäin väga rahule

Kas minu inglise keel on piisav? Kas saan

ning keeruline on neile miskit ette heita. Kõik

kõigest aru ja olen piisavalt pädev?

oli põhjalikult läbi mõeldud, päevad olid

Kas Euroopas sedasi rännata on ikka turvaline?

teemade kaupa osadeks jaotatud ja iga minut
arvel.
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Selgus, et neil hirmudel ei ole alust ja julge

Motiveerivaks ja innustavaks oli reisi ajal ka

hundi rind on rasvane. Väga rasvane. Pärast

teadmine, et Eestis tagasi olles ootab ees

rännet tekkis mõnus endaga rahulolu tunne,

koolitusel saadud info tutvustamine ja

sain aru, et Eestis õpetatava inglise keele tase

jagamine kolleegidele. Soovisin seda teha sama

on rahvusvahelistel kursustel suhtlemiseks igati

innukalt, nagu seda tegi meie itaallasest

piisav ja et ka teistes riikides on

koolitaja Francesco Tarantino.

haridusmaastikul probleeme ja õpetajate seas
nii rahulolu kui ka rahulolematust.

Minu korraldatud väikesele „Stressist vabaks –
Itaalia eri“ pärastlõunale kogunes veidi alla

See nädal Sitsiilias aitas kahtlemata vähendada

kümne kolleegi, kellega koos sai räägitud reisi-

minu stressitaset ja andis oskust nüüdsest

ja koolitusmuljetest, kaardistatud oma

teadlikumalt jälgida stressi osakaalu oma elus.

stressitase ning arutletud selle üle, kuidas keegi

Olen tähelepanelikumalt planeerinud oma

oma stressiga toime tuleb.

ajakasutust ja püüdnud leida rohkem võimalusi
lõõgastumiseks ning tervislikumaks toitumiseks.

Lisaks sellele sai kõigile soojalt soovitatud
osalemist õpetajate õpirändes, sest see on

Rahulik, enesekindel ja oma stressiga hästi

kogemus, mis toob kasu nii isiklikul, tööalasel,

toime tulev õpetaja suudab kahtlemata ka

kollegiaalsel kui ka organisatsiooni tasandil.

lastega olla kannatlikum ning mõistvam, mis
omakorda mõjub positiivselt kogu klassiruumi
ja koolipäeva sisekliimale.
Rõõmus õpetaja = rõõmsad õpilased. Nii see
lihtsalt on.
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Anu Vananurm, Audentese erakool

Kunstiteraapia teemalisel koolitusel
käinud autor õppis nii kursuse
raames – näiteks kunsti seose kohta
gestaltmeetodiga – kui väljaspool
seda, ahmides endasse kohalikku
kunsti, ajalugu ja olustikku. Kirjutis
annab põhjaliku ja värvika ülevaate
Itaalia elust ja olust, lähemalt
Firenzest ja põnevast kogemusest
peremajutusega. Autor tõdeb oma
õpirändele tagasi vaadates: „Kõige
suuremaks kasuteguriks pean ehk
seda, et kõike ei pea nii ülitõsiselt
võtma. Elus on palju ilusat ja
märgata tuleb eelkõige inimesi
enda ümber, keskkonda, milles elad
ja tegutsed ning ilusaid hetki. Küll
siis ka kohustused saavad täidetud,
aga rõõmsamas meeleolus ja
väiksema pingega.“

Ilmselt tunneb suur hulk eestlasi ühel
hetkel soovi Eesti kliimast väljuda: kogeda
midagi uut ja säravat ning tulla koju/tööle
tagasi tervisest pakatavana. See oli üheks
ajendiks ka minule, kui otsisin koolitust
stressi maandamise kohta.
Asutuse juhina on terved närvid väga
olulised. EPALE oli suureks abiks ja sellest
algul lähtusingi. Alles hiljem sain projekti
jooksul teada, et on ka muid võimalusi
koolitajate leidmiseks.
Leidsin sobiliku koolituse, kuid elu teeb
ikka korrektuure ning varsti seisin
vastamisi teadmisega, et pean leidma uue
koolituse. Ülesanne, mis algul tundus „ah,
mis see siis ära ei ole“, osutus üsna
keeruliseks.
Nagu eespool mainisin, soovisin lahkuda
soojemasse kliimasse. Seega välistasin IdaEuroopa riigid. Samuti ei soovinud ma
minna Lõuna-Euroopasse keset suve, kui
keskmine temperatuur on 35°C.
Lõpuks, seal ta oligi – maikuus Firenze ja
“Art as Therapy: self-expression and special
needs in art education”.
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KUNST JA
ITAALLASED

Programm oli paljutõotav. Pidime läbima

Õhtusöök oli veidi toekam, valdavalt pasta

kunstiteraapia ajaloo ja põhiväärtused,

salatiga. Õnneks jagus seda kõigile. See oli ka

analüüsima juhtumiuuringuid ning tegema

ainuke aeg, kus sain perega koos lauas istuda ja

praktilisi tegevusi teemal “Minu lähenemine

nendega natuke rääkida.

kunstile”; õppima, kuidas saab kunst meie
emotsionaalset ja vaimset heaolu parandada,

VÄIKESED PALGAD

sh kuidas toimub isiklik kasv ning saab

Sain teada, et naine töötas koolis inglise keele

arendada eneseteadmiste ja

õpetajana ja mees ärivaldkonnas motiveerijana.

eneseregulatsiooni, aja ja ruumi juhtimise

Vahel tuli lapsi hoidma Mamma, kes hiilis

oskusi.

vaikselt korteris ringi ja rääkis omaette. Lastele

Lisaks veel intuitiivne maalimine,

ta väga meeldis, sest vaatamata vanusele, mis

eneseväljendus, empaatia ja teiste

võis olla umbes 70, istus ta lastetoas keset

heakskiitmine.

põrandat ja mängis.

Kui hakkasin internetist otsima infot Firenze

Taustainfona sain teada, et Itaalias on palgad

kohta, mõistsin, et paremat ja asjakohasemat

väga väikesed. Näiteks võib ülikooli jurist

paika on raske leida. On ju Firenze ajalooline

teenida 800 eurot kuus. Sellest ära ei ela ja on

kunsti- ja kultuurilinn, inspiratsiooniks paljudele

üsna tavaline, et inimestel on olemas ka teine

loovinimestele. Olin väga põnevil.

töökoht, kus tasutakse sularahas. See selgitab,
miks saab oste teha peamiselt ainult sularahas.

Koolituskeskus Teacher Academy pakkus
majutuseks välja mitmeid variante. Et võtta

Minu pererahval oli samuti teine töökoht. Mis

koolituselt maksimumi, otsustasin majutuda

see täpselt oli, mulle ei öeldud. Aga igal

kohalikus peres. Soovisin kogeda kohaliku

teisipäeva õhtul läksid mees ja naine pärast

itaalia perekonna igapäevaelu. Kahjuks või

õhtusööki sinna tööle. Ja eks minu majutumine

õnneks ei saanud ma klassikalist itaalia

nende juures oli samuti lisasissetuleku

perekonda: pereema oli umbes minuvanune

võimalus.

itaallanna, pereisa päritolult aafriklane, lapsed
vanuses 3-7. Väga armas perekond. Kohe nii

Koolituskeskus asus Firenze kesklinnas. Kui

armas, et nädala esimeses pooles mõtlesin, kas

mõelda sellele, et Firenze sai alguse juba 59.

need lapsed ei jonni kunagi.

aastal eKr, siis on see piirkond täis ajalugu. Iga
astutud jalajälg saaks rääkida palju lugusid.

ITAALIAPÄRANE SÕNAVAHETUS

Kuid mida aeg edasi, seda vabamaks muutus

Meie kursusel oli osalejaid Hispaaniast,

ka perekond ja ühel õhtul kuulsin ära isegi

Portugalist, Amsterdamist, Sloveeniast,

itaaliapärase sõnavahetuse.

Soomest ja Eestist. Koolitust viis läbi

Targu püsisin oma toas, ootusega, kas nõud

psühholoog Davide Bassano, umbes 30aastane

hakkavad lendama. Samal ajal meenus mulle,

mees.

et Itaalias väidetavalt nii asjad käivadki, et see ei
tähenda midagi.

Üksteisega tutvudes rääkisime oma taustast,
miks me selle kursuse valisime, mis on meie

Perekonnas oli mul ette nähtud hommiku- ja

ootused. Minu ootuseks oli leida uusi tehnikaid,

õhtusöök. Hommikusöögiks sain espressokohvi

kuidas igapäevast stressi maandada.

ning iseküpsetatud leiba või ja marmelaadiga.
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Davide rääkis kunsti seosest

äksin järgmisel hommikul kokkulepitud ajal

gestaltpsühhoteraapiaga. Gestaltmeetod vaatleb

kohvriga õue, mida aga ei tulnud, oli buss.

inimest tervikuna ja tema eesmärgiks on oma

Helistasin turismifirmasse ja küsisin, milles on

võimeid tundva ja tulemuslikult tegutseva

probleem. Nad leidsid tellimuse üles ja leppisid

isiksuse areng. Märksõnadeks on tunnete

bussijuhiga uuesti kokku. Tundus, et kõik klapib.

teadvustamine, elamine siin ja praegu, hea

Mida aga endiselt ei tulnud, oli buss.

kontakt iseenda ja teistega ning vastutusvõime
ja teadlikkus. Davide praktilised kunstiharjutused

Kui turismifirma veel kord bussijuhile helistas,

suunasid meid ennast ja oma tööd analüüsima.

oli buss juba teel linnast välja. Juht väitis, et
linnas oli liiga palju liiklust ja ta ei hakanud

Lisaks klassiruumile toimusid tegevused väljas.

tulema. Niipalju siis itaallastest. Õnneks ei

Organiseeritud oli kaks 1,5-tunnist

varjutanud see minu elamusi Itaaliast. Sain

linnaekskursiooni giidiga. Mõlemad olid väga

omal käel Pisasse (olgu, rongipileti nõudsin

huvitavad. Igal pärastlõunal saime teha oma

siiski turismifirmalt sisse) ja hiljem lennukile.

„ekskursioone“, sest Firenze avastamisest ei
saanud küllalt. Kunst kunsti otsa, ajalugu ajaloo

Milline on see kogemus, mille ma sain? Kas ma

otsa. Viimasel päeval oli meil organiseeritud

tahaksin minna tagasi Firenzesse või üldse

ekskursioon maakonda.

Itaaliasse, kuigi sularahas askeldamine on
kummaline, inimeste suhtlusviis valjuhäälne,

Kuna mul olid Pisast õhtuks lennukipiletid,

korraldus eestlase jaoks pisut liiga lõdva?

valisin poole päeva ekskursiooni Pisasse.

Sain tagasisidet, et minuga on kõik korras;

Koolituskeskuse kaudu sain tellida pick up

õppisin, kuidas paremini lõõgastuda ja ennast

teenuse, et turismifirma (loe: buss) võtab mu

kunstilise tegevuse läbi väljendada.

maja eest peale.
Kõige suuremaks kasuteguriks pean ehk seda,
et kõike ei pea nii ülitõsiselt võtma. Elus on
palju ilusat ja märgata tuleb eelkõige inimesi
enda ümber, keskkonda, milles elad ja tegutsed
ning ilusaid hetki. Küll siis ka kohustused
saavad täidetud, aga rõõmsamas meeleolus ja
väiksema pingega.
Olen väga tänulik Erasmus+ programmile ja
Eesti meeskonnale, et te meie asutusele sellise
võimaluse andsite!
Annely Veevo, Hiiu Valla Raamatukogu
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Tegemist on innustava ja aktiviseeriva
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kirjutisega sellest, kuidas ühes koolis asutati
õpirändeprojekti raames või sellest
tiivustatuna tosin õpikogukonda, mis
võimaldavad õpetajatel teha koostööd ja
end arendada just neid huvitavates
valdkondades. Projektis osalenud leiavad, et
õpikogukonnad kui koostöövorm sobivad
nende koolile väga hästi ja soovivad, et see ei
jääks vaid „moeröögatuseks“, vaid saaks
„uueks normaalsuseks“. Huvitav on ka
kirjeldus õpirändest, mille käigus autorid
külastasid Itaalia ettevõtluse arendamise
keskust ning tutvusid võimalustega
arendada aktiivselt koolinoorte
ettevõtlikkust, anda neile võimalusi
genereerida ideid ja leida lahendusi
meeskonnana. Väga sümpaatne on, kuidas
essees tuuakse välja kolleegide koostöö
kasulikkus õpirände käigus.
Jüri Gümnaasiumis käivitus 2017. aastal
Erasmus+ koolitöötajate õpirändeprojekt
“Koostöine õppimine ja õpetamine”.
Projekti raames koolitusid 16 õpetajat
erinevates Euroopa riikides. Koolitusideede
rakendamiseks moodustati koolis hiljem
õpikogukonnad, kus praeguseks osalevad
kõik õpetajad.
2018. aasta maikuus õpirändasime meie,
kolm Jüri Gümnaasiumi õpetajat
Bolognasse, et saada kogemusi ja teadmisi
ettevõtlikkuse õpetamisest. Koolituse
nimetuseks oli „Teaching entrepreneurship
and leadership at school“.
Õpirändel köitis meid eriti tegevus, kus
ettevõtted pakuvad noortele
lahendamiseks erinevaid probleeme ja
arendusi – see teeb õppimise
elulähedaseks ning toob ettevõtlusesse
unikaalseid lahendusi ja ideid.
Haridustöötajatena saime enam kasu
õpitud ja läbimängitud meetoditest.
Enesearengu põhifookusena nägime aga
ettevõtlikkuse õpetamise süsteeme – hea
praktika näited; kuidas süsteemselt
organisatsiooni ettevõtlikkusõpet
integreeritakse;
õpetamissüsteemid/koolikorraldus jms.
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Oluliseks pidasime õpet eksperimentaalsete

Meeskonna koostööd nimetatakse kindla aja- ja

töötubade, simulatsioonide ja interaktiivsete

tegevusplaaniga projektiks.

projektide korraldamise ja läbiviimise osas,

Näiteks lahendasid kaks noorte meeskonda

mida koolituse kirjelduses oli lubatud.

(mõlemas 5 liiget) panga ja veinitootja vahelise
probleemi. Nimelt soovis pank leida

Täiendkoolitus oli oodatust enam suunatud

kaasinvestoreid veinitootlusesse, kus toodeti

ettevõtlusele (ettevõtjate profiilid, äriplaan,

küll head ja kvaliteetset veini, kuid nende

edukate ettevõtete ärimudelid jms).

toodang jäi teiste Itaalia veinitootjate varju.

Koolitusel oli kaks põhikoolitajat. Üks koolitaja
keskendus rohkem 21. sajandi oskuste

Noortest ja nende juhendajatest koosnev

arendamisele, teine teooriale ning ärimaailma

meeskond lahendas probleemi nii, et muudeti

suurkujudele. Teooriaosa tekitas meis mõneti

turundusstrateegiat, kujundati veinipudelitele

umbusaldust, sest uuringute infoallikatele

uued sildid ning muudeti lähenemine ostjatele

viitamine oli puudulik.

isiklikumaks. Sellest koostööst said kasu kõik
osapooled.

Sessioonides vaheldus teooria praktiliste
grupitöödega. Läbimängitud aktiivseid

Keskuse on loonud 13 aastat tagasi praeguseks

meetodeid kohandame ja rakendame oma

97-aastaseks saanud Marino Golinelli, kelle

ainetundides ning jagame kolleegidega

rahade toel fond peamiselt tegutseb ning

õpikogukonnas.

kellega koolitusgrupil õnnestus isiklikult
kohtuda. Riigi ja omavalitsuse või projektide

INNOVATSIOON VANAS VABRIKUS

tuge keskusel peaaegu pole. Noortelt/koolidelt

Koolitusel nägime ja kogesime, kuidas senisest

küsitakse siiski väikest osalustasu erinevates

enam ettevõtjaid haridusse kaasata, kui

töötubades osalemise eest.

külastasime asutust nimega Fondazione
Golinelli. Inspireerivaks näiteks olid nii selle

Vastavalt meie Erasmus+ projektile võtsid kõik

kogukonna-asutuse füüsiline ja vaimne

osalejad endale ülesandeks asutada õpitu

keskkond kui ka selle omanikust ettevõtja.

levitamiseks õpikogukonnad. Meie oleme oma
kogemusi jaganud kolleegidele

Vanast liftivabrikust ümber ehitatud

töökoosolekutel, kus mh kutsusime üles

innovaatilise sisekujundusega hoone pakub

osalema vähemalt ühe õpikogukonna töös.

arenguvõimalusi kõige rohkem lastele ja
noortele (sh imikud ja erivajadustega noored).

Kuna Jüri Gümnaasiumi õpetajad käisid

Multifunktsionaalselt, huvitavate värvi-, vormi- ja

koolitumas kolmes riigis ning neljal koolitusel,

materjalilahendustega kujundatud keskus

loodi õpetajate poolt pärast koolitusi järgnevad

koondab noorte ideelaboreid ning

õpikogukonnad: õpilaskeskne klassiruum,

infotehnoloogia, loodusteaduste ja kunsti

ümberpööratud klassiruum, projektipõhine

tööjaamu.

õpe, aktiviseerivad meetodid,
veebiplatvormid.

Fondazione Golinellisse tulevad ideede
genereerimiseks kokku meeskonnad, mis

Meie ise juhime õpikogukonda “Aktiviseerivad

koosnevad võimalikult erinevatest noortest ja

meetodid“, kus õpetajad mängivad erinevaid

õpetajatest, õppejõududest, juhendajatest

meetodeid läbi, katsetavad ja analüüsivad neid,

(erihuvid, erivaldkonnad). Ettevõtted pakuvad

modifitseerivad enda tundidele sobivateks,

meeskonnale välja paar probleemi-

toovad juurde uusi.

arenguvajadust ja nad saavad valida, millisega
neist tegelema hakkavad.

Itaalia| 52

Need koondatakse virtuaalsesse „tööriistakasti“,
kust iga õpetaja saab oma tundide
ilmestamiseks leida inspiratsiooni, kuidas
ainetundi huvitavamaks ja liikuvamaks teha.
Projekti õpikogukondade ajel läks Jüri
Gümnaasiumis lahti tõeline õpikogukondade
loomise buum. Esmalt tekkis tundide

lühivaatluse õpikogukond. Lisaks on käivitunud
robomatemaatika, klassijuhatajate,
teemapõhise kavandamise, vaikuseminutite ja
Liikuma Kutsuva Kooli õpikogukonnad.
Kaks õpikogukondade eestvedajat võtavad
2019. aastal osa Tartu Ülikooli poolt
korraldatavast õpikogukondade juhtide
jõustamiskoolitusest, et ammutada teadmisi
selle koostöövormi jätkusuutlikuna hoidmisest,
kuna soovime, et Jüri Gümnaasiumile nii hästi
sobiv töövorm ei jääks vaid moeröögatuseks,
vaid oleks „uueks normaalsuseks“.
Õpikogukonnad kui koostöövorm ongi selle
Erasmus+ projekti kõige suurem kasutegur. Nii
saavad õpetajad end arendada just selles vallas,
milles nad ise kõige rohkem areneda soovivad.
Bologna koolitusest kõnetas meid enim just
Fondazione Golinelli idee. Soovime sarnase
ideelabori mõtet populariseerida Rae valla
ettevõtjate hulgas.

Kristi Vimberg, Veronika Koppel ja Kristi Mänd,
Jüri Gümnaasium
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Selles hästi komponeeritud tekstiga
essees arutletakse kooli rolli üle
loovuse arendamisel ja tõdetakse, et
kui õpetajal endal mingisse
meetodisse usku ei ole, siis ei õnnestu
tal seda tunniski kasutada. Autor toob
välja vastuolu: IT versus kujutlusvõime.
Samuti kirjeldatakse konkreetseid uusi
meetodeid ja võtteid, mida õppetöös
kasutama hakatakse. Esseed on
vürtsitatud teravate elamustega –
nimelt elas autor Rhodosel üle
maavärina.
Öeldakse, et õpetaja elukutse sobib
inimesele, kes ise on uudishimulik ja
õpihimuline. Eriti kehtib see väide
tänapäeval, mil maailm on tehnoloogia
arengu tõttu muutumas järjest
keerulisemaks. Uudishimu tõttu haarasin
minagi kooli (Saku Gümnaasiumi)
arendusjuhi poolt pakutud võimalusest
läbida koolitus välisriigis.
Minu õppereis toimus 2017. aasta juulis,
sihtkohaks väike saar Vahemeres.
Koolitajaks oli Kreeka organisatsioon
RICHeS (Rhodes International Culture &
Heritage Society).
Koolitusel osalemise olulisim eesmärk oli
kogemus. Oli see ju esimene kord, kui
läksin välismaale õppimise eesmärgil ja
päris üksi. Vältimaks suurlinnaga seotud
hirmu, et eksin lootusetult ära, valisin
schooleducationgateway.com lehelt
sihtkohaks Kreekale kuuluva saare –
Rhodose.
Reisimisega õnneks mingeid tõrkeid ei
esinenud: tegemist on väikese kohaga, kus
sõbralikud elanikud alati abivalmis olid. Ka
kooli arendusjuht oli Rhodosel käinud
ning oskas jagada teadmisi piirkonna
omapäradest. Valik Rhodose kasuks langes
tänu rikkalikule ajaloole, mis piirkonna
kultuuri kujundanud on.
Minu jaoks oli uus kogemus ka välismaa
kolleegidega kohtumine. Rhodosele oli
end arendama tulnud õpetajaid
Hispaaniast, Portugalist, Horvaatiast ja
Lätist.
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Üllatuslikult oli lisaks minule veel üks kursusel

.Kindlasti ei pea kogu õpetamist ja õppimist

osaleja Eestist. Niisiis sain kauges riigis inglise

virtuaalmaailma kolima, kuid nimetatud

keele kõrval suhelda ka emakeeles ning kuulda

digikeskkonnad toovad tundi vaheldust ning

teistes koolides kehtivatest õpetamistavadest.

uute meetoditega katsetamine on põnev nii
õpilasele kui ka õpetajale.

Koolitusel omandasin teadmisi nii kultuurist kui

Kahjuks oli põhiline IKT rakendus, millega

ka IKT rakendustest. Enamus päevadest kulus

kursuse ajal tegelesime, liiga keeruline ja

uute rakenduste tundmaõppimiseks, mis

aeganõudev ning meenutas

aitavad õpetajat uuenenud IKT

programmeerimise algkursust.

õppemeetoditega tuttavamaks teha ja oma
tundi mitmekesistada. Selle kõrval õppisime

Ajanappuse ja juba juurdunud lihtsamate

tundma kohalikku kultuuri ja ajalugu.

meetodite tõttu pole saadud teadmisi oma
töös rakendanud. Vahend kandis nime

Eelviimase päeva veetsime linnas, kus meile

TaleBlazer ning õpilastes peaks selle

tehti põhjalik giidituur. Oli väga palav päev, kuid

kasutamine arendama digipädevuse kõrval ka

see ei seganud uute teadmiste omandamist.

loovust. Mäletan ülikooliajast õppejõu väidet, et

Rhodos üllatas rikkaliku keskaegse vanalinnaga,

kui õpetajal endal mingisse meetodisse usku

mis on kantud ka UNESCO kultuuripärandisse.

pole, ei õnnestu tal seda tunniski kasutada.
TaleBlazer ei võitnud minu usaldust ja seega ka

PISIKE MAA, PALJU KULTUURE

Kuna olen ajalooõpetaja, oli ringkäik linnas
kõige meeldivam osa. Esimest korda nägin väga
erinevate kultuuride kooseksisteerimist
pisikesel maa-alal. Praktiliselt üksteise kõrval
olid mošee, kirik ja sünagoog ning tunda oli nii
idamaade kui ka Euroopa mõjutusi.
Olen tänulik ideede eest, mida koolitus mulle
andis. Näiteks kasutan õpetamisel rohkem
meetodeid (ajurünnak, loovkirjutamine), mis
arendavad õpilastes loovust. Kuna IT-ajastu
võimalused kahandavad eriti noorte inimeste
kujutlusvõimet, lasub koolidel üha suurem roll
selle edendamises.
Õppisin kasutama ka digitaalseid tööriistu
(näiteks Padlet ja Word Cloud), mis aitavad luua
virtuaalseid mõistekaarte. Infotehnoloogia
areng võib halvasti mõjuda loovuse arengule,
kuid õigete vahendite kasutamisel õppetunnis
võib õpetaja selle protsessi hoopis vastupidiseks
pöörata. Iseenda teadmiste laiendamiseks ning
mõne ühiskonnaõpetuse teema
illustreerimiseks olen kasutanud ka koolitusel
tutvustatud veebilehte tellmaps.com.
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mitte edaspidist kasutamist.

Kahjuks ei olnud kursus ka kõige paremini

Tänu Kreeka sõbralikkusele ja rahulikule

organiseeritud, sest lõunasöögikoha pidi igaüks

meeleolule oli üldine atmosfäär nauditav ja

võõrast linnast ise otsima ning sellest tingitud

stressi maandav. Minu jaoks oli tegemist hariva

hilinemiste tõttu venisid päevad pikemaks kui

puhkusega.

esialgu planeeritud. Seetõttu võtan järgmise
õppereisi valimisel arvesse, et kogu päev oleks

Kuigi koolitusel põhiliselt õpetatud programm

koolitajate poolt paremini organiseeritud.

ei ole minu töös siiani kasutust leidnud, olen
siiski õnnelik, et väljakutse välismaal õppida

MAAVÄRIN

vastu võtsin. Arvan, et pikk suvepuhkus on

Reisi lõpp oli õudusunenägu. Viimasel ööl

ideaalne aeg koolituse läbimiseks, sest

hotellis magades ärkasin, sest voodi ja kogu

puhanuna on inimene märksa vastuvõtlikum

mööbel ruumis olid liikuma hakanud. Toimus

uute teadmiste ja kogemuste omandamiseks.

loodusnähtus, mida Eestis kunagi ei koge –
maavärin! Unesegasena panin kiirelt riided

Tänan meie kooli arendusjuhti, kes võimaluse

selga ja jooksin välja. Olin kõrgeimal, kuuendal

välja pakkus ning kogu sellega kaasneva

korrusel.

bürokraatiaga toime tulla aitas. Üksi reisimine,
uute inimeste ja olukordadega suhestumine oli

Pea kogu hotell oli minutitega inimestest tühi.

põnev väljakutse, mis jääb meelde elu lõpuni.

Sel hetkel mõtlesin, et inimene võib luua

Kindlasti osalen õpirändeprojektides ja külastan

enneolematuid leiutisi ja pidada end planeedi

Rhodost võimalusel ka tulevikus.

valitsejaks, kuid loodusjõudude vastu oleme
kaitsetud. Mõne aja pärast läksin tagasi oma
tuppa, magada siiski ei saanud, sest
tugevamale raputusele järgnesid ka järeltõuked
ning kuuendalt korruselt tundsin neid hästi.
Eriti hirmsaks tegigi juhtunu asjaolu, et see
toimus öösel, mil inimene on kõige kaitsetum.
Kuna midagi halba kokkuvõttes see kellelegi
kaasa ei toonud, pean nüüd toimunut
huvitavaks kogemuseks ja nimetan seda
„geograafiatunni praktikumiks”.
Ka oma õpilastele olen maavärinast rääkinud ja
tagantjärgi tõdenud, et ohutum oleks olnud
pugeda laua või voodi alla.
Rhodos on saar, kuhu soovitan reisida kõigil,
sest iga inimene leiab endale sealt midagi.
Ajaloo- ja kultuurihuvilised võivad tutvust teha
vanalinnaga, kauni looduse nautijad näevad
kõikjal ilusaid vaateid.
Ka lastega reisijatele on küllalt tegevusi. Mul on
hea meel, et valisin koolituseks sihtkoha, kus
enamik inimesi käib ainult puhkamas.
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Anu-Liis Lauk, Saku Gümnaasium

Informatiivne essee LAK-õppe teemalisest
õpirändest. Kreekas Kalamatal õppimas
käinud autor sai sealses ajaloolises
vanalinnas ülesandeks leida erinevusi ja
sarnasusi oma kodulinnaga ning kavatseb
seda toredat ideed rakendada tulevikus
koos oma õpilastega reisides. Autor ütleb:
„Selleks, et õpilased saaksid oma
maailmapilti avardada ja õpitut koheselt
praktikas rakendada on oluline, et nende
keeleõpe oleks heal tasemel, õpilastes huvi
teiste Euroopa riikide kultuuri ja koostöö
vastu omaealiste õpilastega teistest
riikidest. Selle eesmärgi täitmisel on õpitud
CLIL meetodist väga suur abi.” Kirjutis
annab hea ülevaate saadud õpi- ja
kultuurikogemusest. Eriti huvipakkuv on
õpirände sihtpunktiks olnud riigi ja selle
kultuuri tundmaõppimisele pühendatud
osa.
Pärnu Raeküla Kool käib ajaga kaasas.
Kooli õppekeskkonda uuendatakse
pidevalt – renoveeritakse koolihooneid,
kaasajastatakse õppekabinette, soetatakse
õppetööks vajalikke kaasaegseid
vahendeid (sh digitaalseid).
Meie õppekava on pidevas täiustumises –
kool liigub õppekava uuenemisel ja selle
rakendamisel ainepõhiselt õppelt
pädevuspõhise õpetamise poole.
Uuendusmeelne on ka meie
õpetajaskond, kes on valmis õppima
parimatelt praktikutelt ja muutma
õpetamise kultuuri meie koolis õppimise
kultuuriks.
Õpetajad on valmis end pidevalt
täiendama, et leida uusi tuuli teistest
Euroopa praktikatest ja kõike seda ikka
seepärast, et endal oleks huvitav ja
õpilastel silmad säraksid.
2017. aasta sügisel osales meie kooli
seltskond õpetajate ühisõpirändel
Barcelonasse, kus tutvusime muutunud
õpikäsitlusega Hispaania koolides. Sealt
saime mitmeid häid ideid, kuidas õpilastes
õppimise motivatsiooni tõsta, aidata neil
leida seoseid erinevate ainete vahel ning
teooria praktikasse rakendada.
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2018. aasta sügisest viisime 1. klasside

Meie esimesel kohtumisel õpingukaaslastega

õppekavasse süsteemse projektõppe ja

toimus vahva tutvustusring, kus kõik osalejad

valmistume kasutama LAK- (lõimitud aine- ja

said ennast, oma kooli ja ootusi alanud

keeleõppe) meetodit õppetundides ja

kursusele tutvustada. Saime ka teada, et meie

projektides.

rühm jagunes valitud teemade alusel 8
erinevaks grupiks.

Minu kursuse teemaks oli „Content and
Language Integrated Learning – CLIL“. Võimalus

Tutvusime ka oma koolitajatega ja kursuse juhi

osaleda kursusel Kreeka imekaunis ja

Thodoris Zevgitisega. Lisaks oli igal teemal oma

päikesepaistelises linnas Kalamatas oli

koolitaja. Meie teemat (CLIL) juhendas Spiros

lisaväärtuseks ja suurepäraseks vahelduseks

Spiris, kes oli oma lapse- ja kooliaastad veetnud

meie hallile ja kõledale sügisele. Kalamata on

perega Kanadas ja valdas seetõttu väga hästi

Messeenia piirkonna pealinn ja Peloponnesose

inglise keelt, mistõttu oli tema loengutest lihtne

poolsaare suuruselt teine linn, mis on hakanud

aru saada.

kuulsust võitma suvituslinnana.
Esimene õhtu lõppes piduliku õhtusöögiga
Kursus toimus 27. oktoobrist kuni 4. novembrini.

Kreeka traditsioonilises restoranis, maitstes

Kursuse korraldajaks oli Kreeka täiskasvanute

meie koolitajate soovitusel erinevaid kreeka

koolitusega tegelev Areadne Lifelong Learning’u

toite. Meie lemmikuteks said lambajuust

keskus.

talagani, mille maitse on vastavalt aastaajale
erinev, sõltuvalt sellest, mida lambad parasjagu

Tutvudes programmi sisuga, olin väga rõõmus,

söövad, kreeka jääkohv frapee, tzatziki – kreeka

sest huvitava ja meie kooli õppekava

jogurti, küüslaugu ja ürtidega määre – ning

arendamise eesmärkidega väga hästi sobiva

loomulikult värske ja imemaitsev kreeka salat,

koolituse kõrval oli pööratud suurt tähelepanu

mida sõime igal päeval vähemalt korra.

Kreeka kultuuri, ajaloo ja traditsioonide
tutvustamisele.

Teisel päeval viis grupijuht meid
ajaloohõngulisele tuurile Kalamata vanalinnas.

Niisiis suundusin reisile küll väikese kartusega,

Saime rühmiti ülesanded leida erinevusi ja

sest asusin sellisele teekonnale päris üksi

sarnasusi oma kodulinnaga (vahva idee

esimest korda ja pelgasin pisut nii mitme

kasutamiseks õpilastega reisides).

ümberistumisega reisi kui ka võõral maal oma
keeleoskusega iseseisvalt hakkama saamist, aga

KALAMATA ON NAGU PÄRNU

samas ootusärevalt.

Suurim sarnasus minu kodulinnaga oli see, et
Kalamatat peetakse iseseisvuse hälliks Kreekas,

Minu peatuspaigaks sai nende 9 päeva jooksul

nagu selleks on ka Eestis Pärnu, kus loeti ette

rannaäärne hotell Flisvos. Hotell oli väga

iseseisvusmanifest 23. veebruaril 1918. a.

mugavas ning soodsas kohas, sest seal peatus
pea kogu meie õppijate rühm – 45 inimest

Väga põnevaks tagasivaateks ajalukku oli ka

erinevatest riikidest: Lätist, Taanist, Soomest,

antiikse Messini keskuse ja ajaloomuuseumi

Saksamaalt, Sloveeniast, Itaaliast, Bulgaariast

külastus. See oli üks suuremaid linnu, mis

jm.

ehitati 300 aastat eKr ja mille õitsenguaastad

Hotelli konverentsiruumides toimusid ka

jäid hellenismi ja Rooma perioodi.

mitmed loengud.
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Õppepäevad meie koolitaja Spirosega olid

Muutunud õpikäsitluse üheks eesmärgiks on

põnevad. Algul rääkis ta CLIL-meetodi loojast

õpilaste võimalikult suur kaasatus ja nende

David Marshist ja tutvustas metoodika olemust.

aktiivne osalemine õppeprotsessis.

Kui olingi algul pisut kahelnud selle meetodi
kasutamise võimalikkusest meie koolis, sest

Selleks, et õpilased saaksid oma maailmapilti

meie õpilased hakkavad inglise keelt õppima

avardada ja õpitut koheselt praktikas

alates 3. klassist (2. klassis toimub see ühe

rakendada, on oluline, et nende keeleõpe oleks

nädalatunni raames suulise kursusena), siis sain

heal tasemel, õpilastes huvi teiste Euroopa

teada, et eristatakse kahte viisi CLIL’i

riikide kultuuri ja koostöö vastu omaealiste

õpetamisel: Hard CLIL – kus kogu aineõpe

õpilastega teistest riikidest. Selle eesmärgi

viikase läbi võõrkeeles – ja Soft CLIL – kus

täitmisel on õpitud CLIL-meetodist väga suur

mõned ainetunnid ja/või projektid viiakse läbi

abi.

võõrkeeles.
Minu eesmärgiks oli tutvuda CLIL-õppemeetodi
Arvan, et meie saame hakata kasutama just

praktikas rakendamisega, sõlmida huvitavaid

seda nn pehmet CLIL’i varianti ja viia selle

kontakte ning sõlmida partnersuhteid teiste

esialgu sisse meie projektidesse.

koolidega mujalt Euroopast. Alustada ühiste

Koolituse käigus tutvustati meile uusi

projektidega eTwinningu vahendusel. Samuti

virtuaalkeskkondi: Adobe Spark; Kahoot,

saada teadmisi Kreekast ja parandada oma

Edmodo jm, kus on võimalik õppimist

keeleoskust ja suhtlemisjulgust.

vaheldusrikkamaks muuta ja õpilaste
digipädevusi parendada.

Arvan, et antud õpiränne täitis kõik ootused,
mida ma olin endale loonud ja olen saanud

Meile tutvustati erinevaid CLIL-meetodiga üles

rikkamaks ühe võrratu kogemuse võrra. Olen

ehitatud koolitunde, samuti vahendeid, mida

õnnelik ja tänulik, et Erasmus+ programm

kasutada. Samuti koostasime ka ise erinevaid

mulle selle kogemuse võimaldas.

tunnikavasid ning tutvustasime neid
õpingukaaslastele.
KUIDAS MAAILMAPILTI AVARDADA?

Külastasime Kalamata Maria Callase nimelist
muusikakooli, kus töötas õppejuhina meie
juhendaja Spiros. Ta näitas ilmse uhkusega
oma uut koolimaja, külastasime muusikatunde
ja vestlesime õpetajatega. Meile esitati Kreeka
rahvalikku muusikat buzukidel (rahvuspillid –
sarnased meie mandoliinidele).
Väga kiiresti said need tegevusrohked ja
huvitavad päevad läbi ja oligi käes viimane
päev, mil grupiga koostasime kokkuvõtva
esitluse oma koolituse meeldejäävatest
hetkedest, esitlesime seda ja saimegi
tunnistused, et oleme valmis ka oma koolides
juurutama õpitud meetodit.
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Pille Nurk, Pärnu Raeküla Kool

EI TOHI
KARTA
KEELEOSKUSE
TÕTTU

Avameelne mõtisklus, mille puhul
paelub lugejat autori julgus jagada
oma kõhklusi ja kahtlusi, mille ta
koolituse käigus ületas. Väga
huvitav on lugeda, kuidas autor
juba enne koolitust õpirändeks
valmistus. Luubi all on hirmud
eneses ja suutlikkus neid ületada –
see kirjatöö on heaks tõestuseks, et
kui on eesmärk, siis leiab ka aja ja
võimaluse võõrkeelt õppida ning
kaaslaste toel saab põneva
õpikogemuse ja eneseusu. Ja seda
pole õpetaja jaoks sugugi vähe.

Minu õpiränne algas juba paar aastat
tagasi, kui läbi erinevate otsingute leidsin
endale ühe huvitava rahvusvahelise
koolituse, mis õnnestus sel suvel
realiseerida.
Koolitust otsides teadsin, et koolituse sisu
peab mind kõnetama ja olema tööalaselt
kasulik. Üheks määrajaks oli ka
keeleoskuse tase, sest minu
võõrkeeleoskus polnud parim, pigem olin
algaja tasemel.
Koolituse sisu uurides pidin endale selgeks
tegema, kas ma võiksin suhtlemise osas
hakkama saada oma olemasolevate
oskustega. Lisaks olin kindel, et pean
kindlasti iseseisvalt õpirände ette võtma, et
keele praktiseerimise osas
mugavustsoonist välja tulla.
Leides sobiva koolitusteema, soovisin
sellele koolitusele kohe minna, aga tuli
välja, et sinna oli vajalik aasta varem ette
registreerida, et üldse koolitusele saada.
Registreerimisega tuli riskida, sest ma ei
teadnud, kas meie kooli projektitaotlust
üldse rahuldatakse.
Aasta ootamist ja tuligi tore rõõmusõnum,
et kooli õpirändeid rahastati. Rõõm oli
esmane emotsioon, aga siis tekkisid
kahtlused ja kõhklused, kas ma ikka olen
valmis minema päris üksi ja seal ka
hakkama saama.
Aeg liikus kiirelt koolituse poole, vastuvõtja
hakkas suhtlema ja ka endal tuli hakata
tegutsema.
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Kõige keerulisem oli enda tunnetega

Aga esmane tutvusringi tegevus oli šokeeriv,

tegelemine ja arusaam valmisolekust

sest enamik koolitusel osalejaid olid inglise

keelebarjääri ületamiseks. Töö kõrvalt polnud

keele õpetajad – ja mina oma vähese

aega minna keelekursusele ning selle asemel

keeleoskusega.

leidsin teise lahenduse: hakkasin sõnu kordama
ja õppima läbi audioharjutuste autosõitude ajal.

SOE JA TOETAV SUHTUMINE

Olukorrast tuli välja rabeleda ja tutvumisringi
Intensiivne keeleõpe käis mul enne koolitust

ajal ütlesin igaks juhuks, et ma ei pruugi kõigest

igapäevaselt poolteist kuud ja olen väga tänulik

aru saada ja alati ennast ehk ka väljendada.

sellele perioodile, sest see sundis mind teisiti

Arvan, et selles osas tegin õige otsuse, sest

mõtlema ning ennast kokku võtma eesmärgi

koolitaja arvestas sellega kogu koolituse vältel.

nimel.

See ei tähendanud seda, et ma oleksin saanud
aja lihtsalt vaikselt ära olla, vaid koolitaja oskas

Mõeldes tagasi õpirände eeltegevusele, siis

rahustada, rääkida ja pani tegutsema. Ta

meeldis mulle väga vastuvõtja soojus,

hoolitses kõigi eest ja ei pannud kedagi halba

abivalmidus. Näiteks olin üks hetk väga hädas

olukorda, mille eest olen talle väga tänulik.

kohalikust transpordist arusaamisega, aga kui

Koolituse lõppedes ütlesin talle, et ma pole

kirjutasin vastuvõtjale, siis saatis ta väga täpse

saanud kunagi nii sooja ja toetavat aktiivset

kirjelduse koos kellaaegadega, kuidas on

õppimist, nagu seda tegi tema.

võimalik saada lennujaamast hotellini. Üksi ma
poleks hakkama saanud.

Pean tunnistama, et koolituse ajal oli tõesti
raskeid hetki, kus ma ei saanud tekstidest aru,

Oli teisigi küsimusi, aga kõigele leiti lahendus ja

sest seal olid tundmatud sõnad, aga abiks olid

arvan, et minu edu võti oli julgus küsida.

telefon ja Google’i tõlge ning sain hakkama.

Koolitusel osalejate vastuvõtjale andsin teada
ka oma keeleoskuse tasemest ja hoiatasin, et

Kõige raskem oli koolituse ajal viimane päev,

ma ei pruugi kõigest aru saada, aga nad

mis tegevuste poolest oli jällegi kõige põnevam,

suhtusid sellesse väga positiivselt ja aitasid

sest tegime rollimänge. Raskus seisnes selles, et

kaasa dokumentide täitmisel.

tundsin väsimust suhtlemise osas, sest olin
esmakordselt nii pikalt üksi teises

Isiklikult enda jaoks sain väga positiivse

keelekeskkonnas. Õnneks oli abilisi tohutult ja

kogemuse ja üha suurema enesekindluse

kõik arusaajad ning toetavad grupiliikmed. Ka

koolitusel osalemiseks.

teised ütlesid, et on tegelikult päris väsinud, mis

Jõudes vastuvõtvasse riiki, sain tänu ette antud

andis aga teadmise, et ma polegi väga halvas

juhistele väga hästi hakkama. Kõige raskemaks

olukorras.

osutus aga jällegi endaga hakkama saamine
koolituse-eelsel ööl. Ma ei maganud, ainuke

Kui mõelda sellele, mida ma õpirändes otsisin

mõte oli hakkamasaamisest ja keelest

ja kas ka leidsin, siis arvan, et sain ühe võrratu

arusaamisest – kas ma ikka olen teinud õige

kogemuse võrra rikkamaks. Ületasin ennast ja

otsuse. Sellised kõhklused käisid läbi kogu öö,

oma hirme, kindlasti tuleb ka edaspidi

aga hommik tuli kiirelt ja lähenes koolituse

täiendada oma keeleoskusi, aga seal olles sain

algusaeg.

endas teadmise, et saan hakkama.
Suurelt jaolt olen välja toonud oma õpirände

Olles jõudnud koolitusele, sain aru, et kõik

kirjelduses emotsioonid, aga arvan, et need

polegi kõige hullem.

ongi need, mis tihtipeale takistavad
tegutsemistahet.
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Mõeldes tagasi koolituse sisu peale, siis kui see
oleks võimalik, telliksin selle koolituse koos
sealse koolitajaga meie kooli, sest minu meelest
peaksid saama neid teadmisi kõik
pedagoogilist tööd tegevad inimesed.
Hetkel olen tutvustanud oma kollektiivile
koolituse sisu ja öelnud, et minge ennast
koolitama ja kasutage koolitust kui võimalust
enesearenguks.
Isiklikult minule on koolitusel läbitud teemad
olnud abiks igapäevase töö läbiviimisel, sest
saan reaalselt kasutada õpitut. Olen julgem,
enesekindlam.
Lisaks koolitustegevusele oli väga hea võimalus
tutvuda teise riigi kultuurieluga ja näha
kultuuride erinevusi nii iseseisvalt ringi liikudes
kui ka vastuvõtja eestvedamisel.
Nüüdseks on koolitusest möödunud juba päris
mitu kuud ja tajun üha rohkem seda, et kui
avaneb uus võimalus minna rahvusvahelisele
koolitusele, siis teen seda kindlasti. Mõttetu on
karta oma keeleoskuse pärast, mis tuli välja ka
teistega suheldes.
Mitmed grupiliikmed ütlesid, et kolleegid ei
julge minna koolitustele, sest arvatakse
keeleoskuse taset mittepiisavaks.
Enamik grupist leidsid, et see on väär
arusaamine ja pigem tuleb mõelda positiivselt
ning küsida julgelt vastuvõtjalt, kui miski jääb
arusaamatuks, sest muidu ei osata aidata.
Soovin õpirände planeerijatele julget
otsustuskindlust ja et nad leiaksid ennast
kõnetava rahvusvahelise koolituse, sest need on
väga kasulikud ja ägedad.
Silva Stepanova, Kääpa Põhikool
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Hoogsalt kirja pandud lugu selle kohta,
kuidas koolitaja kursuslase leiab ning
kursuslane ta kutse vastu võtab, õpib ning
õpituga väga rahule jääb. Selle projekti teeb
eriti omapäraseks asjaolu, et autor kirjutas
taotluse temaga ühendust võtnud
kursusekorraldaja initsiatiivil – too oli
leidnud tema kontaktid eTwinningu
portaalist. Autor ja tema kolleeg käisid
õpirändel kahekesi, olles leidnud neid
ühendava teema, milleks oli LAK-õpe ehk
nende puhul inglise keele integreerimine
teiste õppeainetega. Aktiivõppemeetodeid
tutvustav koolitus ja enda
proovilepanemine teises keelekeskkonnas
olid niivõrd põnevad ja rikastavad, et autori
kool otsustas tingimata ka uues
taotlusvoorus projektitoetust taotleda.
Kõlama jääb mõte: „Need kogemused, mis
sellistest projektidest ja õpirännetest saab,
on hindamatu väärtusega.“
Eelmise aasta sügistalvel avastasin oma
postkastist kirja Gertraud Lehrilt, kes olevat
minu kontaktid saanud eTwinningu
portaalist ning uuris, kas ma õpetajate
õpirändeprojektist ei tahaks osa võtta.
Samas pakkus ta Carobinstituudi poolt
pakutavaid koolitusi, mis toimusid Sitsiilias,
Küprosel ja Maltal. Kuna ma K1 projektis
varem osalenud ei olnud, tundus see mõte
üsna huvitav ja intrigeeriv.
Asusingi kohe projekti välja mõtlema ning
koolitusi valima. Üksinda välismaale
koolitusele minna ei tundunud eriti
ahvatlev, seepärast kutsusin endaga kaasa
kolleegi, kes lisaks inglise keele õpetamisele
on ka algklasside õpetaja ning kuna ma ise
õpetan inglise keelt ja bioloogiat,
otsustasime kandideerida Sitsiilias
toimuvale koolitusele “Teaching English –
motivating learners and preparing for CLIL”
ehk teisisõnu – inglise keele õpetamine,
õppijate motiveerimine ning inglise keele
integreerimine teiste õppeainetega.
Gerdy Carobinstituudist oli lahkesti nõus
mind aitama ja seda ta ka tegi.
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HINDAMATU
VÄÄRTUS

Projekt sai valmis ning tänu Archimedesele

Koolituse korraldaja oli Carobinstitute ning

saime ka rahastuse. Kuna rahastusotsus venis

Gertraud Lehr, kes oli alates projekti

pikale ja meie poolt valitud kursus pidi

kirjutamisest väga hooliv ja abivalmis ning

toimuma juba juuli alguses, tuli plaane muuta

vastas minu kirjadele kohe, kui mul mingi

ning registreerisime end ümber septembri

küsimus tekkis. Ka kursusenädalal oli Gerdy

alguses Küprosel toimuvale samale koolitusele.

kogu aeg kohal ning lahendas tekkinud

9. septembril asusimegi teele Küprose poole.

probleemid koheselt.

Kohale jõudsime kenasti, lennujaama oli meile

Kursuse lõpus saime lisaks osavõtutunnistusele

takso vastu organiseeritud, ning taksojuht viis

ka kena mälupulga, mis meie suureks

meid väikesesse Tochni külasse, kus meid

üllatuseks oli täis Alani aktiivõppemeetodeid.

majutati kenasse hotelli. Ka koolitus toimus
samas hotellikompleksis.

Lisaks kursusel läbiproovitule oli seal veel palju,
palju selliseid, mida me nüüd ise saame

MALTA ENERGIAPOMM

proovida ja katsetada. Paljud meetodid on

Koolitus toimus meil iga päev 8.30-13.30. Selle

sobivad ka teistes õppeainetes kasutamiseks

viis läbi Maltalt pärit energiapomm Alan Marsh.

ning seepärast tegime peale kusrsust väikese

Koolitus oli nii põnev ja kaasahaarav, et kordagi

koolituse ka enda kolleegidele, et ka nemad

ei tulnud mõttessegi kella vaadata.

oma tunde veidi aktiivsemaks muuta saaksid.

Mõnel päeval jäime isegi lõunasöögile hiljaks,

Selle õpirände kõige suurem kasutegur oli vast

sest tegevused olid niivõrd huvitavad, et tühi

see, et saime end teises keelekeskkonnas

kõht ei tulnud meeldegi. Kõik koolituspäevad

proovile panna, kindlasti saime juurde palju

olid täis erinevaid aktiivõppemeetodeid, mida

uusi võtteid, mida ka praegu oma tundides

me ise ka läbi proovisime.

usinalt kasutame ning nagu eelpool juba

Kõik aktiivõppemeetodid olid suunatud

öeldud, saime uusi kontakte ja tutvusi.

suhtlemisokuse arendamisele, toimusid
erinevad paaris- ja rühmatööd, mängud ja

Kindlasti osaleme ka uues

võistlused. Oli väga, väga põnev.

projektikirjutamisvoorus, sest need kogemused,
mis sellistest projektidest ja õpirännetest saab,

Koolitusel osalesid õpetajad lisaks meile veel

on hindamatu väärtusega.

neljast riigist – Prantsusmaalt, Saksamaalt,
Poolast ja Lätist.
Tänu sellele, et Alan meid ühiselt tööle ja
suhtlema pani, sai meist ruttu n-ö ühine pere.
Peale lõunat olid meil kahel päeval
organiseeritud väljasõidud kursusekorraldaja
poolt ning ülejäänud õhtupoolikud sisustasime
ise – organiseerisime takso ja sõitsime randa.
Õhtud aga veetsime ühise õhtusöögilaua taga.
Tänu sellistele ühistele ettevõtmistele sulandus
meie grupp ühte, arenes keele- ja
suhtlemisokus ning saime ka palju uusi tutvusi
ja kontakte, kellega koos ehk ka tulevikus
ühiseid projekte kirjutada.

Küpros| 64

Kaili Kivi, Lüganuse Kool

Julgustav kirjutis sellest, kuidas noor õpetaja
kõhkles aastaid, kas ta on ikka sobiv
kandidaat rahvusvahelises projektis
osalema ning kuidas ta lõpuks julgust kokku
võtnuna ja Küprosele õpirändele läinuna sai
teada, et ta hirmud ja kõhklused olid olnud
alusetud. Essee lõpeb väga positiivse
noodiga: õpetajal on juba plaanis uus
koolitus tuleval aastal Itaalias. Tegemist on
mõtiskleva käsitlusega, mis asetab
õpirändel kogetu ja õpitu laiemasse
elutarkuse omandamise konteksti. Autor
ütleb: „Läbi üksi reisimise õppisin oskusi
tulla toime iga olukorraga, ennast
väljendama ja enda eest seisma, eks need
ole ühed parimad oskused, mida arendada,
seistes igapäevaselt klassi ees.“ Väga hästi
kirja pandud essee – lausa väike kunstiteos.
Läbi elu räägitakse, et inimene peab
püüdlema tähtede poole, et meie piiriks on
vaid taevas ja on neidki, kes jõuavad
kaugemale. Püüdlusi on mitmeid, nagu ka
on palju erinevaid inimesi, on neid, kelle
jaoks on oluline enesemääratlemise viis
pere, ning selle ümber koondunud kodu.
Kuid ka neid, kelle jaoks aga hoopis
olulisem väline tunnustatus, märkamine ja
eneseareng.
Mina kipun jääma sellesse viimasesse
kategooriasse. Kui ma õpetajatööga 2011.
aastal algust tegin ja noore ning
kogenematuna kooliuksest klassi ette
astusin, vaatasin ma kadedusega, kuidas
vanemad ja väärikamad kolleegid käisid
projektide raames reisimas. Sellel ajal
tundus see mulle midagi nii kauget ja
kättesaamatut, leidsin ennast mõtetelt, et
ma pole piisavalt hea, pole piisavalt
kogemust ega ka oskusi.
Tagantjärgi võib mõelda, et need olid
vabandused ja hirmud: kuidas ma nii noore
ja kogenematuna trügin sinna vanade
kolleegide sekka, kuidas ma üksi hakkama
saan, kas minu inglise keele oskus on piisav.
Nii need aastad möödusid, unistasin ka
vaikimisi sellest momendist, kus ka minule
see võimalus avaneb ja ma saan võitu oma
sisemistest deemonitest.
Kaua ootama ei pidanudki.
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SEALT
TULEVAD
PARIMAD
OSKUSED

2017. aastal kuulutati koolis taas kord välja
konkurss Erasmus+ koolitustele ning julgust
kokku võttes esitasin ka mina oma
motivatsioonikirja koos soovitud koolituse
andmetega.
Sellest tulenevalt viis 2017. aasta suvi mind
Küprosele. Põhja-Euroopa inimesele omaselt
üritasin leida ikka koolituse soojemasse kohta,
teistsugusesse kultuuriruumi ja eelkõige
sihtkohta, mis toetaks ja aitaks arendada mind
kui ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat.
Koolitust valisin hoolega, see pidi nii pakkuma
mulle huvi kui ka olema koolile kasulik.
Põhjaliku eeltöö järel, kus sai uuritud erinevate
kursuste sisu, loetud teiste tagasisidet ja
lähtudes eelkõige ka enda huvist, sai välja
valitud koolitus, mille nimi tõlkes kõlaks
järgnevalt: „Haridus väljaspool klassiruumi“ –

kuna tema saabus pimedas, oli tema sunnitud
võtma takso. Etteruttavalt võin juba öelda, et
tagasisõit lennujaama läks palju libedamalt ja
ka odavamalt, kuna kasutasin kohalikele
mõeldud busse. Ja oma järgmisel reisil juba
tean, millega arvestada.

õppimine muuseumites, looduses ja

LINNALEGEND KUMMITAMAS

monumentidelt.

Hoolimata kohalejõudmise raskustest võib

Lennu kuupäev saabus ruttu, ärevus oli ka suur,
seda eelkõige selle pärast, et mul pole olnud
palju võimalusi reisimiseks. Leian, et Erasmus+
programm on üks suurepärane viis maailma
nägemiseks läbi kogemuse. Tagantjärgi reisile
mõeldes, oleksin pidanud palju rohkem
tähelepanu pöörama logistikale, sest juhend,
mille ma sain koolitusepakkujalt, osutus kohale
jõudes võrdlemisi kasutuks.
Õnneks sujus lend vahejuhtumiteta. Larnacas
lennult tulles tuli juhendi järgi leida otsebuss
Limassoli. Selgus, et infopunkti töötajad ei tea
sellest midagi, kuid läbi mitmete päringute
õnnestus leida tee busside väljumiskohta ja
sealt ka bussile. Limassolis ei sõitnud buss mitte
kesklinna, nagu mina olin arvanud, vaid pani
meid maha agulit meenutavas linnaosas.
Juhendi järgi pidi edasi saama linnaliinibussiga.
Kiirelt kaarti uurides selgus, et lähima
bussipeatuseni on 2 km, samas kui
toimumiskohta oli 4 km. Otsustasin jalutamise
kasuks.
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Hiljem kuulsin oma Hispaania kolleegilt, et

öelda, et koolitus ise oli hea.
Esimesel päeval läksin kohale küll väikese
eelarvamusega, sest nende poolt korraldatud
majutuskohas ei teatud minust esimese hooga
midagi ja mõttes kummitas mind ühe Eesti
kolleegi lugu või siis linnalegend sellest, kuidas
kohale jõudes avastas ta, et on ainus osaleja ja
koolituse toimumine oli pigem formaalsus.
Minu õnneks koolitus siiski toimus, kuigi läbi
nädala toimusid tööpäevad pigem lõunamaade
rütmis ja eestlasele omane saksa täpsus oli
pigem üleliigne harjumus.
Koolitus ise oli sisutihe, materjal oli
pedagoogiliselt väga kasulik ja eriti tore oli, et
kogu materjal saadeti hiljem ka kõigile
osalejatele, mis lihtsustas märkimisväärselt
hiljem enda koolis oma kogemuse jagamist.
Läbi koolituse sain mitmeid häid ideid, kuidas
korraldada paremini oma tööd õppekäikudel,
ning nii mõnigi teemapunkt pani mõtlema,
miks ma ise ei ole varem selle peale tulnud või
et ka meie riigis võiksid seadused õpetajat
samamoodi kaitsta.

Kuid minu silmis ei olnud Erasmus+ koolituse
kõige suurem kasutegur mitte slaididelt saadav
raamatutarkus, vaid reisimisega saadud
kogemus, võimalus avardada oma silmaringi,
näha hetki teise riigi õpetaja igapäevaelust ja
tutvuda kohaliku kultuuriga.
Minu lemmikosad kogu koolituse vältel olid
rühmatööd, vestlusringid või arutelud, kus
osalevad õpetajad said rääkida oma
kogemustest. Kõik need hetked, kus me saime
võrrelda erinevate riikide haridussüsteeme,
rääkida enda kasutatavatest meetoditest ja
isiklikult leida üha uuesti kinnitust sellele, kui
hea elu on kohati Eesti õpetajal.
Kui rääkida kõigist nendest hirmudest, mis mul
seoses Erasmus+ projektiga olid, siis need olid
alusetud. Nagu selgus, osalevad iga
keeletasemega õpetajad ja inglisekeelses
keskkonnas veedetud nädal aitab pigem
keeleoskuse arengule kaasa ja annab
kõnelejana juurde enesekindlust. Läbi üksi
reisimise õppisin oskusi tulla toime iga
olukorraga, ennast väljendada ja enda eest
seista – eks need ole ühed parimad oskused,
mida arendada, kui tuleb seisa igapäevaselt
klassi ees.
Ning hirm selle ees, et ilma suure pedagoogilise
pagasita pole mul Erasmus+ projektis midagi
anda, osutus ka liialduseks. Sest kogu selle
projekti üks eesmärk ongi ju enda harimine,
arendamine ja õppimine.
Läbi selle positiivse kogemuse sain ma julgust
veelgi juurde ja juba järgmine aasta viib mu tee
mind väga põnevale koolitusele Itaalias.
Merilin Nigumann, Saku Gümnaasium
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KURSUS
VALIS
MIND

Kaasahaarav ja detailne jutustus ühe
õpirändeprojekti saamisloost, alates sellest,
kuidas idee idanema hakkas, kuni
ettevalmistavate koosolekuteni, mis olid
kantud sellisest õhinast, et keegi ei
vaadanud kella, kuni õige kursuse
valimiseni, mida tabavalt võrreldakse
hästiistuvate kingade otsimisega, kuni hinge
tikkuvate hirmude, umbusklikkuse ja
ärevuseni, ning viimaks igati eduka
õpirändeni ja järeltegevusteni. Autor jagab
hulganisti häid nõuandeid õpirändeprojekti
heaks õnnestumiseks, juhtides tähelepanu
nii ettevalmistuste kui järeltegevuste
olulisusele, ning pakub välja retsepti
tasakaalus õpirändeks. Seda tervikliku ja
mitmekesise sisuga esseed võiks nimetada
lausa väikseks õpirände käsiraamatuks.

„No ja kuhu siis järgmine õpiränne teie
koolis on planeeritud?“ – sellest paar aastat
tagasi hiliskevadel bussis juhuslikult pealt
kuuldud küsimusest kõik alguse saigi.
Muidugi, kui juhuslikke asju juhuseks
pidada.
Projekti koostamine, arutamine, veel pärast
tööpäeva lõppu läbiviidud töökoosolekud
oli tegelikult tore aeg. Keegi ei vaadanud
kella, vaid taheti siiralt teha midagi uut,
midagi, mis tooks töörutiini elevust ja uusi
tuuli. Igaüks andis oma panuse, uuris
dokumente ja koostas kirjeldusi, samuti valis
igaüks kursuse vastavalt etteantud
kriteeriumitele. Mingil hetkel tundus just see
kõige raskema ülesandena. Igatahes minu
puhul meenutas kursuse valik küll
kingapoodi minekut – kaupa on palju, aga
kui tahad midagi kindlat, siis tuleb
leidmisega vaeva näha.
Veebileht School Education Gateway on ju
valikut täis, endale vajaliku leidmiseks tuleb
aga aega ja kannatust varuda, et valik ei
jääks pinnapealseks ja „kingad“ pärast
hõõruma ei hakkaks.
Kindlasti oli valiku puhul tähtis, et koolitus
oleks seotud minu töövaldkonnaga, kuid
kajastaks mingit uut aspekti. Seepärast
tundub, et minu puhul ei valinud mitte
mina kursust, vaid kursus valis mind.
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Õppealajuhatajatele suunatud kursus

Kohapeal selgus, et selle koolitusfirma puhul oli

tunnivaatlusest „A Guide to Conducting

igasugune kartus asjatu. Kõrgel tasemel olid nii

Classroom Observation“ langes kokku nii minu

korraldus, sisu kui ka dokumendid. Oma kooli

huviga laiendada oma teadmisi tunnivaatluse

teiste õpetajate õpirände tagasisidest sain

kohta kui ka kooli huviga rakendada

teada, et mitte kõik koolitusasutused ei olnud

tunnivaatlust kui õpetajate toetamise ja

teadlikud Europassist, seetõttu on hea enne

tunnustamise süsteemi. Nii imelik kui see ei ole,

sõitu kogu vajalik teave koolitajalt järele uurida,

aga sellist kursust pakuti ei kuskil mujal kui

Europassi vorm välja printida ja endaga kaasa

Maltal.

võtta, et kohapeal kõik lõplikult vormistada.

HEA ON KAHTLANE

Hea on ka igaks juhuks vorm mälupulgal kaasa

Kui tegemist on nii kauge maa ja sinu jaoks

võtta, et vajadusel sisse viia parandusi või

tundmatu koolituskeskusega, siis esimese

täiendusi.

asjana hakkad otsima infot ja teiste tagasisidet.

Meie koolitusrühmas oli kaheksa inimest: seitse

Vaatamata sellele, et tagasisidet oli kerge leida

neist olid Portugalist ja mina üksi „kuskilt

ja kõik oli justkui positiivne, on tänapäeva

mujalt“. Seitse portugallast esindasid kaht kooli,

maailm õpetanud olema skeptiline ja hea

nimelt toetatakse Portugalis seda, et ühest

tundub olema kahtlane. Seepärast ütlen ausalt,

koolist oleks rohkem kui üks inimene, see aitab

et lisaks tagasisidele ja Facebook’i lehele uurisin

kaasa ühise teadmise tekkimisele ja kergendab

ka Google’i kaardilt tänavavaateid, kas ikka

vajalike muudatuste sisseviimist kooliellu.

selline aadress ja koht on olemas.
Portugali keele valdav kasutamine
Segadust tekitas ka keskuse nimi – Alpha

rühmakaaslaste omavahelistes aruteludes ei

School of English, ja kui siis veel pärast

tekitanud aga mingeid pingeid, sest

registreerumist tuli kiri palvega täita inglise

ühisarutelud toimusid ju ikkagi inglise keeles.

keele test, et määrata mind keelerühma,

Lisaks sellele oli meil igal õhtul kodutöö, mis

otsustasin olla konkreetsem ja helistada neile,

koosnes kahest osast: kõigepealt tuli etteantud

et aru saada, mis toimub.

küsimusi arutada teiste rühmakaaslastega ja
seejärel oli vaja lisada oma arvamus ja teha

Mulle teatati lahkelt, et keeleoskuse

kokkuvõte.

määratlemine on lihtsalt taustainfoks, rühm
tuleb ikkagi üks ja terviklik. Veel enne õpirännet

Arvan, et selles seisnes päris suur kasutegur: nii

tuli korraldajatelt mitmeid kirju: oli vaja saata

oli võimalus kuuldut ja tehtut analüüsida ning

oma pilt hoonesse sissepääsu loa

rühmana lähemaks saada.

vormistamiseks, saata õppejõule kodutöö,
täpsustada lennuajad jms.
Mida lähemale tuli aga aeg, seda rohkem
hakkas ootusärevus kergeks paanikaks
muutuma. Sisemist hirmu aitas maandada
ettevalmistuste algoritm: kursusekinnitus, arve,
ööbimine, lepingud, lennupiletid, kindlustus.
Liigseks ei pidanud ka reisi registreerimist
välisministeeriumi kodulehel. Ikka kindlam.
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Meie koolituspäevad lõppesid valdavalt kella 2-

Väga kerge on sattuda sama rutiini ohvriks,

3 ajal. Muuseumid suleti kell neli ja seepärast

samasse jooksurattasse, milles olid enne

püüdsime koolituspäeva jooksul teha pause

minekut. Et seda ei juhtuks, on vajalik juba

võimalikult vähe ja lühikesi, et jõuda veel kuskil

projekti kirja panna sammud, mida pärast

käia. Leian, et suhtuda õpirändesse kui ainuüksi

koolitust tegema hakkad.

koolituse läbimisse on sama vale kui suhtuda
sellesse kui kultuurireisi.

Siiski ei ole projekti kirjutamise ajal võimalik
ette näha kõiki mõtteid ja võimalusi, mis

Pigem saab siin rääkida lõimitud aine- ja

koolituse tulemusel tekivad. Sel juhul on hea

keeleõppe vormist täiskasvanutele – õpirände

õpirände järel oma kooli meeskonnaga jälle

ajal on fookuses nii teema, keel kui ka kultuur.

kokku saada, et koolisisene tegevuskava

Kui jääda pelgalt koolitusteema piiridesse, siis

koostada ja seda koos ellu viia.

pole erilist mõtet Eestist välja sõita, kui aga
esimesele kohale panna kultuuriaspekt, siis jääb

Teadmiste-, mõtete- ja emotsiooniderikas nädal

õpiränne pealispinnaliseks ning kulutatud aeg

Maltal sai teoks tänu paljudele osapooltele, kuid

ja raha ei oleks õigustatud.

mõtted ja soovid oleksid jäänud virtuaalseteks,
kui neil ei oleks olnud materiaalset toetajat –

Kui aga läbida koolitusel sulle ja sinu koolile

Erasmus+ õpirändeprogrammi.

olulist teemat, kasutades selleks võõrkeelt kui
vahendit ning tutvudes sind õppimise hetkel

Jäävad ju nii mõnedki toredad asjad raha

ümbritseva kultuuriga, siis sel juhul on kõik

puuduse tõttu tegemata. Seepärast on hea, et

komponendid tasakaalus.

õpetajatele ja koolidele üldiselt on loodud

Pea kõige tähtsam on aga see, mis pärast

selline (enese)arendusvõimalus. Muutume ju

õpirännet toimuma hakkab.

tehtust ja tehtavast kõik ainult rikkamaks.
Urve Aja, Narva Kreenholmi Gümnaasium
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„Need inimesed, kes mõtlesid välja ja tegid
teoks võimaluse õpetajatel maailma näha ja
uusi teadmisi omandada, olid ühed
ütlemata targad inimesed,” nendib autor,
kes tänu õpirändele esimest korda elus
lennukiga lendas. Ladusas tekstis on hästi
kirjeldatud, kuidas valitud kursusel
osalemise vajadus lähtus kooli visioonist.
Väga huvitav on lugeda ühe õuesõppe
valdkonnas eesrindliku Eesti kooli
uuenduslikest tegemistest. Autor väärtustab
kontakte eri maade õpetajatega ning teeb
huvitava tähelepaneku: „Teise õpetaja
tunneb kaugelt ära, mistahes riigist ta siis
pärit on.“

Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama
sellest, et töötan neljandat õppeaastat
tegutsevas Muraste Koolis. See fakt ei oleks
üldse nii oluline, kui mu täitsa värske ja väga
armas algkool ei oleks tugevalt looduse
poole kaldu.
Nimelt toimetame me lähtuvalt kooli
visioonist: Muraste Kool on aastaks 2020 uut
õpikäsitust praktiseeriv silmapaistev
kogukonnakool, mis väärtustab
looduskeskkonda ja koostööd, ning kus iga
õpilase individuaalne areng ja koolirõõm on
pühendunud õpetajatele südameasjaks.
Niisiis, kuna aasta 2020 on lähedal, siis
oleme eesmärgi saavutamiseks edukalt
rakendanud projektõpet ja lõimitud õpet
ning meil on sügisesel ja kevadisel perioodil
kõigil klassidel üks õuesõppepäev nädalas,
meil on ka vahva kooliaed.
Õuesõpe on projektõppe kõrval üks meie
prioriteetidest. Meie pühendunud õpetajad,
mina nende hulgas, on end harinud
erinevatel kodumaal toimunud kursustel
ning palju lugenud ja uurinud, et õuesõpe
Muraste moodi ei oleks pelgalt õppimine
õues, vaid eesmärgistatud sisukas tegevus.
Siiski tundsime, et õpetajad vajaksid uue
õpikäsitluse rakendamiseks veelgi rohkem
uusi teadmisi, mida varem läbitud
õpetajakoolitus ja erinevad kursused ei ole
andnud.
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Kes aitab piire nihutada ning mujal maailmas

Kursus tundus juba esimesest hetkest põnev.

parimatest kogemustest õppida? Muidugi

Nii elurõõmsalt entusiastlikke koolitajaid ma

Erasmus+. Hingasin sügavalt sisse ning viisin

polnudki varem kohanud.

ennast õpirände projekti kirjutamise
üksikasjadega kurssi. Seejärel otsisin ma

Kaaskursuslasi oli mitmelt poolt – esindatud

kursust, mis oleks just õuesõppe suunitlusega.

olid lisaks Eestile veel Rootsi, Poola, Saksamaa,
Kreeka, Serbia, Rumeenia, Ungari, Horvaatia,

Leidsingi sellise kursuse ning meie kooli

Tšehhi ja Portugal. Kõik 31 osalejat olid väga

partneriks sai Dominou. Erasmus+ projekt oli

toredad ja suhtlemisaltid.

minu esimene rahvusvaheline projekt. Olin
enda üle väga uhke, kui see positiivse otsuse sai

Muide, teise õpetaja tunneb kaugelt ära, mis

ning koolipere rõõmustas, et ühel meie hulgast

tahes riigist ta siis pärit on. Mingi teistmoodi

on võimalik oktoobrikuus Maltal kasulik

olek või aura või mingi muu imevidin, aga

meeldivaga ühendada.

õpetaja kohe on õpetaja moodi.
Õuesõppe teemal teadmisi omandades-

Partneri valikuga panin täppi – nii palju tuge

vahetades sain kinnitust, et meie kool on täiesti

kõikideks projektiga seotud asjaajamisteks

õigel teel. Teeme juba praegu seda, kuhu kogu

poleks osanud lootagi. Kõigile küsimustele sain

Euroopa koolid liiguvad.

kiire asjaliku vastuse ja kursuse toimumise eel
toimus väga aktiivne teabevahetus kõigi

Korjasin koolituspäevade käigus mitmeid nippe

kursuslastega.

ja mõtteid, mida meie koolis juba tehtavale
lisaks rakendada. Uued õpetamismeetodid olen

Kuidas aga juhtus, et projekti kirjutaja ise osutus

meie kooli teistele õpetajatele edasi andnud

ühtlasi ka õpirändes osalejaks? Meie projekti

ning need on õuesõppe rakendamisel omaks

väljundiks oligi vaid see üks, väga konkreetne ja

võetud.

meie koolile vajaliku suunitlusega kursus.
Võimalus Maltale sõita, et õuesõppest rohkem
teada saada, oli kõigil õpetajatel. Selleks aga tuli

UUED KONTAKTID

motivatsioonikiri direktorile adresseerida.

Õpirände käigus täiendasin ma oma teadmisi

Tundus, et mul endal oli suurim motivatsioon

ka multikultuursest klassiruumist. Ühe Malta

end selles vallas koolitada. Igatahes Maltale ma

innovaatilise kooliga tutvudes ning sealset

sattusin.

multikultuurset koolikeskkonda jälgides sain
ma nii mõnegi hea idee, mida oma koolis

LENNANUD VAID UNES

kasutada.

Ma olen juba mõnda aega elanud ja

Lisaks sai selle kooliga sõlmitud kontakt, mis

toimetanud, aga vot lennanud olin senini vaid

võimaldab nii mu õpilastel kui minul endal

unes. Nüüd lõpuks sai üks mu unistustest teoks,

suhelda sealsete eakaaslaste ning õpetajatega.

2017. aasta 3. oktoobri varahommikul alanud
lend viis mind pärastlõunaks Maltale. Olin

Koolituspäevade käigus rääkisime kursuslastega

kodutööd teinud ning teadsin sihtriigist nii

omavahel palju. Saime aimu üksteise

mõndagi. Siiski oli Malta veidi teistsugune, kui

tegemistest ning kodumaade

ma ette kujutasin, aga armas ikka.

koolisüsteemidest. Seltskond oli väga
eripalgeline, kuid üheks ühiseks nimetajaks oli

Mul oli 9 päeva aega, et õpirände käigus uusi

see, et kõik armastavad oma tööd ning on

teadmisi hankida, Maltaga tuttavaks saada ning

valmis uuendusteks.

teadmistepagasiga tagasi koju tulla.
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Õpirände lisaväärtuseks olidki sarnaste
huvidega õpetajatega sõlmitud rahvusvahelised
kontaktid. Need on viinud ühiste projektideni
eTwinningus ning suhtlemine on jäänud
püsima.
Hindamatu on õpirände käigus avarduv
silmaring. Väike saareriik Malta on väga pika
ajalooga ning põnevate arheoloogiliste
leidudega riik. Õpetan meie koolis
loodusõpetust ja ajalugu. Osasaamine Malta
väärika ajalooga ja kauni loodusega seotud
teadmistest võimaldab mul ainetunde
rikastada. Vahetu kogemus on kogemus,
millesarnast ei saa iialgi vaid lugedes ja pilte
vaadates.
Kes otsib, see leiab. Mina leidsin, mida otsisin.
Umbes täpselt aasta tagasi toimunud
õpirändekogemus on ikka veel eredalt meeles.
Mu silmad säravad, kui Maltal toimunud kursust
meenutan.
Need inimesed, kes mõtlesid välja ja tegid teoks
võimaluse õpetajatel maailma näha ja uusi
teadmisi omandada, olid ühed ütlemata targad
inimesed. Aitäh, Erasmus+, et andsid mulle
võimaluse hindamatu kogemuse osaliseks
saada!
Annika Hinn, Muraste Kool
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Essee sisaldab sütitavat ja luulelist
mõtisklust õpetaja kutsumusest, mida
kirjutise autor väga armastab. Hästi on lahti
seletatud kahe erineva õpirände käigus
väisatud kursuste sisu. Autor nimetab
täiendkoolitust õpetaja „uuendus- ja
värskenduskuuriks“, mis aitab astuda välja
mugavustsoonist ja rutiinist. Ta leiab, et ka
täiskasvanud õppijad vajavad seda, et
koolitajad pakuksid neile enam
loomingulisust ja mängulisust. Autor ütleb:
„Õpetaja olemine on miski, millest teadmine
istub inimeses sees juba üsna varajases
nooruses. Hilisemad täiskasvanuelu
ratsionaalsemad ja praktilisemad valikud
võivad selle sädeme küll üsna tuhmiks
summutada, kuid alateadlikult suunavad
edasised valikud su lõpuks ikkagi õigesse
sadamasse. [...] Seista Hiinas külmetavate
jalgadega, üleni kriiditolmusena 70-pealise
klassi ees ja äkki teadvustada, kui
õnnelikuks see olukord ja töö sind teeb.“
Silma torkab õpirände inspireeriv roll, selle
motiveeriv mõju osaleja edasisele
enesearengule.

Õpetaja olemine on miski, millest teadmine
istub inimeses sees juba üsna varajases
nooruses. Hilisemad täiskasvanuelu
ratsionaalsemad ja praktilisemad valikud
võivad selle sädeme küll üsna tuhmiks
summutada, kuid alateadlikult suunavad
edasised valikud su lõpuks ikkagi õigesse
sadamasse.
Vahepealsed elukäänakud, mis selle
sädeme justkui poolkogemata uuesti
leegiks puhuvad, võivad endalegi tunduda
üllatava äratusena. Teha 15 aastat
kontoritööd ja siis ühel päeval tunda
kirgastust tavalist koolitust tehes.
Seista Hiinas külmetavate jalgadega, üleni
kriiditolmusena 70-pealise klassi ees ja äkki
teadvustada, kui õnnelikuks see olukord ja
töö sind teeb. Tunda vabadust, loomingulist
lendu ja sügavat HUVI selle töö vastu, mida
sa teed. Jõuda lõpuks arusaamisele, et
õpetamine ongi see, mida sa teha tahad ja
tegema pead.
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LOOMING
JA
MÄNGULUST
HOIAVAD
SÄDET

Ma olen õnnelik inimene, sest olen oma elu

Koolituse peamine idee seisnes selles, et

jooksul saanud keeleõpetajana töötada

Business English ei ole kuidagi teistsugune

praeguseks kokku ligi 10 aastat. Aegu tagasi

inglise keel, nagu vahel õpilased ja õpetajad

õpetasin prantsuse keelt. Vahepeal töötasin

arvavad. Business English’i õpetamine

personalivaldkonnas ja aktiivse

tähendab seda, et tuleb õpetada keele

täiskasvanukoolitajana pea 15 aastat, nüüd

kasutamist spetsiifilistes äritegevusega seotud

õpetan täiskasvanutele peamiselt inglise keelt.

valdkondades (koosolekud, läbirääkimised,
intervjuud, telefonisuhtlus, ärikirjad jne).

KAKS KOGEMUST

Loomulikult kasutatakse seal spetsiifilist

Tahan jagada kahte väga erinevat

ametlikku sõnavara, mida tuleb ka omandada,

koolituskogemust, mille sain Erasmus+

aga nende suhtlusolukordadega toimetuleku

programmi raames 2017. ja 2018. aastal ja

õpetamine on samaväärselt oluline. Teadmised

näidata, kuidas need koolitused, olgugi täiesti

erinevatest (äri)kultuuridest on samuti BE

erinevad, suunasid mind otsima edasisi

loomulik osa.

arenguteid.
Kursusel tegime ise läbi erinevate alateemade
Osalesin oktoobris 2017 Malta Executive

õpetamist, metoodikatest kasutasime

Training Institute'is 2-nädalasel koolitusel

grupiarutelu, paaristööd, rollimänge. Veidi

Teaching Business English ja juulis 2018

arutasime ka keeleteoreetilistel teemadel,

Ühedkuningriigis The English Language

näiteks kuidas määratleda fluency’t, aga samuti

Centre’is Brightonis toimunud 2-nädalasel

arutasime seda, kuidas hinnata õpilase

kursusel Aspects of Teaching English.

tegelikke vajadusi ja neid oma kursuse
ettevalmistamisel arvesse võtta.

Mõlemat kursust ühendas see, et teised
osalejad olid erinevate õppeasutuste – põhi- ja

Kasulik teema oli minu arvates ka autentsete

keskkooli, kutsekooli, majandus- ja

materjalide koostamine, siingi tuleb leida

insenerialade rakenduskõrgkooli ja ülikooli

tervislik tasakaal õpilaste soovide ja õpetaja

õpetajad.

eesmärkide vahel.

Mõlemad kursused pakkusid lisaks ka
arendavat lisaväärtust suhtlusest teiste maade

Brightoni kursus keskendus loomingulisusele

õpetajatega, metodoloogilistest aruteludest,

inglise keele õpetamisel ja õppimisel. Kursuse

kuidas üht või teist teemat meie väga

läbiviija Jade Blue on ise kunstnik, kellel on

erinevatele õpilastele õpetada, aga samuti meie

peagi valmimas inglise keele grammatika

erineva kogemuse ja meie riikide

loomingulise õpetamise ja õppimise õpik, mille

haridussüsteemide ja koolitus/õpetamiskultuuri

kohta võib öelda, et see on tema enda

võrdlemisest.

joonistatud.

Need arutelud toimusid nii kursuse raames kui

Aspects of Teaching English’i põhifookus oli

ka väljaspool klassiruumi, n-ö vabast ajast.

praktilistel metodoloogilistel (ja loomingulistel!)

Malta kursust vedasid kaks inglasest õppejõudu:

võtetel ja nippidel, mis olid mõeldud peamiselt

esimesel nädalal Nick Brieger, kes on

põhi- ja keskkooliastme õppijatele.

muuhulgas mitme Business English’i õpiku
autor ja teisel Julie Saliba. Mõlemad on
ettevõtlustaustaga professionaalsed õpetajad.
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Näiteks, kuidas joonistada Present Perfect’it?

See tähendab pigem sisseharjunud rutiinist

Kuidas õpetada sõnavara sõna otseses mõttes

väljumist, enda õppijarolli aktiviseerimist ja

sajal erineval moel? Selekteerisin neid võtteid

avatust õppimisele, mis ei sisalda tingimata

selle pilguga, mida saaksin oma täiskasvanud

õpikut ja kirjalikke harjutusi.

õppijatele kohandada. Etteruttavalt võib öelda,
et ka tõsised ja asjalikud täiskasvanud naudivad

Need kaks väga erinevat kursust avasid mulle

mängulisel, rutiinivabal ja neile uudsel moel

professionaalse arengu uusi külgi: Business

keeleõpet.

English’i kursusel lihvisime professionaalseid ja
spetsiifilisi õpetamiseks vajalikke teadmisi ja

Selle koolituse peamine väärtus minu jaoks oli

oskusi.

just ennekõike oma metodoloogilise pagasi
täiendamine. Õpetamist õppisin viimati

Aspect of Teaching English’i kursus avas mulle

ülikoolis rohkem kui 20 aastat tagasi, seega oli

rohkem õpetamise „käsitöö“ loomingulist külge.

see kursus just õigeaegne ja asjakohane

Loomingulisus on miski, mida ma nii elus kui

uuendus- ja värskenduskuur. Sain innustust

töös vajan ja väärtustan, ja nii andis Brightoni

oma mugavustsoonist ja rutiinist välja astuda,

kursus mulle võimaluse kasvada mitte ainult

olin lausa nii inspireeritud, et registreerusin

professionaalselt, vaid ka inimese ja isiksusena

rahvusvahelise 5. astme TEFL-sertifikaadi online-

tervikuna.

kursusele!
Katrin Kamerov, Multilingua Keelekeskus OÜ
Loomulikult testisin õpitud võtteid septembris
alanud kursustel kohe oma täiskasvanud
õppijate peal. Ma olen väga ammu väga
lühikest aega põhikooli lapsi õpetanud, kogu
minu pedagoogiline kogemus pärineb siiski
täiskasvanute koolitamisest ja neile keelte
õpetamisest.
Loomingulisus metodoloogiliste võtete puhul ei
tähenda tingimata „lapsikut mängimist“, nagu
meie tõsised ja töökad täiskasvanutest õppijad
tihtipeale eelarvamuslikult arvavad.
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Põhjalik kirjutis, mis analüüsib õpirände

ÕPIRÄNNE
ALGAS
25 AASTAT
TAGASI

erinevaid tahke, sealhulgas kuidas valida
kursust ja selle toimumispaika ning mida
korraldajad võinuksid teisiti teha. Eriti
huvitav ja mõtlemapanev on lugeda, kuidas
õpetaja palju aastaid tagasi, enda
koolipõlves osales õpilasvahetuses ning on
selle kogemuse eest siiani väga tänulik – see
mälestus on tekitanud temas soovi pakkuda
oma õpilastele samasuguseid kogemusi ja
võimalusi ning see inspireeribki teda
kirjutama projekte ja kaasama ka õpilasi, et
nad saaksid võõrkeeles suhelda.

Tahaksin rääkida oma õpirändekogemusest.
Käisin Erasmus+ programmi toel välismaal,
Maltal, kursusel „Creativity and Motivation in
the Classroom with Teacher Language
Development“.
Korraldaja oli Easy School of Languages,
Valletta, Malta. Õppejõud oli Alan Marsh.
Kuidas ma leidsin selle kursuse ja mida ma
valikut tehes silmas pidasin ning mis oli
minu hinnangul selle kursuse ja kogu
õpirändekogemuse kõige suurem
kasutegur, sellest kohe lähemalt.
Esmalt läheksin aga ajas tagasi nii oma 25
aastat, mil õppisin ise alles keskkoolis.
Õppisin saksa keele eriklassis, ehk siis
õppisin saksa keelt võõrkeelena alates
esimesest klassist (teisest poolaastast) ning
11. klassis toimus õpilasvahetus ühe kooliga
Lüneburgis, Saksamaal.
Kaks nädalat olime meie seal ja sealsed
õpilased siis omakorda kaks nädalat Eestis.
Ööbisime kahekaupa peredes. Ja just (alles)
sel ajal hakkasin ma lõpuks saksa keelt
rääkima.
Tegemist oli ju sunnitud olukorraga. Perega
suheldes ei saanud kasutada emakeelt,
poes jm ka mitte. Ja kui esmasest hirmust
üle sain, läks asi juba palju lihtsamalt. Olen
siiani ülimalt tänulik selle kogemuse eest.
Nüüdseks olen ma ise keeleõpetaja. Kõik
need dialoogid ja kunstlikult tekitatud
olukorrad keeletunnis ei ole ikka see, mida
vaja.
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Ma õpetan esimese võõrkeelena inglise keelt ja

Aga kuna erinevatest riikidest oli osalejaid

teise võõrkeelena saksa keelt. Just lähtudes

enamasti vaid üks ühest riigist ja tegemist oli

iseenda kogemusest kirjutan projekte ja üritan

inglise keele õpetajatega, leppisime kokku, et

kaasata õpilasi, et oleks võimalik panna nad

räägime omavahel ka ainult inglise keelt. See oli

suhtlema võõrkeeles. Enda täiendkoolituse

äärmiselt kasulik ja lisaks soodustas seda

kursuse valikut tehes pidasin silmas eelkõige

muidugi ka inglisekeelne suhtlus bussis ja

seda, et kursus inglise keele õpetajatele

vaatamisväärsuste avastamisel.

toimuks inglise keelt kõnelevas keskkonnas ja
et õppejõuks oleks inglise keelt emakeelena

Ehk siis esmalt harjutamine „tundides“ ja siis

kõnelev õpetaja.

„pärast tunde“...

Kursuse leidsin Teacher Academy „Kutsealase

PALJU AVASTAMIST

arengu võimalused õpetajatele veebis ja

Ja muidugi oli Malta avastamist väärt! Lisaks

kohapeal“ kursuste hulgast Euroopa

Vallettale, kus toimus meie kursus ja kus käisin

koolihariduse veebiplatvormilt School

mitmes erinevas muuseumis, St. Johni

Education Gateway.

katedraalis ja koguni Malta ajalugu tutvustaval
kinoseansil „The Malta Experience“, avastasin ka

See on suurepärane koht sobivate

teisi kohti.

täiendkoolituskursuste leidmiseks, sest kõige
usaldusväärsemad on teiste inimeste

Maltal on väga hästi korraldatud bussiliiklus

kogemused kursustele hinnangu andmisel.

ning Valletta keskterminalist saab alustada

Lugesin ka konkreetse õppejõu kohta kiitvat

sõitu mistahes suunas.

hinnangut Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu
kodulehelt „Malta – avastamist väärt“, autor Siiri

Käisin oma nädalapiletiga ära ka Gozo saarel,

Kalmus.

kus kehtis seesama pilet. Gozo saare pealinnas
Victorias imetlesin võimsat Citadellat. Malta

Küsimusele, miks ikkagi täiendada end inglise

saarel külastasin Hagar Qimi templit, uudistasin

keele õpetamise/õppimise alal just Maltal,

paadis Blue Grottot ning tegin rohekassinisest

vastab autor: „Seda kindlasti sellepärast, et

veest imeilusaid fotosid, külastasin vaikset ja

tegemist on inglise keelt kõneleva

lummavat Mdina linna (kuulus Mdina klaas ja

keskkonnaga. /---/ Ja loomulikult pühendunud

klaasehted!), Marsaxlokki kaluriküla, Mosta linna

õpetajad, kes oma õhinaga tõmbavad kaasa ka

ning ujusin The Golden Bay ja Ghajn Tuffieha

kõige tagasihoidlikuma õppuri.

rannas.

Üheks selliseks karismaatiliseks õpetajaks on

Minu Maltas viibimise ajal toimus Vallettas ka

laialt tuntud õpetaja ja õpikute autor Alan

kohalik festa.

Marsh.“ Kõike seda eelpool öeldut võin ka omalt

Festa-nädalaks kaunistati tänavad värviliste ja

poolt kinnitada. Tegemist oli suurepärase

suurejooneliste dekoratsioonidega ning

õppejõuga ja fantastilise keskkonnaga

pidustuste keskmes oli kohalik peapühak, kelle

keeleõppeks.

auks toimus missasid ja löödi kirikukelli ning
festa kulminatsioonina toodi viimasel

Meie kursus oli äärmiselt rahvusvaheline,
osalejaid oli Austriast, Poolast, Ungarist,
Rumeeniast, Itaaliast, Saksamaalt, Belgiast,
Venemaalt, Ukrainast, Hispaaniast ja Eestist
(mina).
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peonädala päeval tema kuju kirikust välja.

Korraldaja, Easy School of Languages

Minu hinnangul oli selle kursuse ja kogu

organiseeris kõikidele osalejatele ühise

õpirändekogemuse kõige suurem kasutegur

linnaekskursiooni Vallettas ning kutsus meid

minu jaoks: leida uusi toimivaid

ühisele lõunasöögile.

õpetamismeetodeid, praktiseerida koostööd
ning jagada oma kogemusi kolleegidega

Kuna kohalik rahvustoit on jänes, maitsesime

erinevatest Euroopa liikmesriikidest.

pastat jäneselihaga. Kuid kahjuks oli see ainuke
ühine üritus väljaspool koolitustunde. Kui

Minu peamised ootused olid: õppida teiste

mõtiskleda selle üle, kas on midagi, mida

riikide kolleegide praktikast, katsetada ja

koolitaja/korraldaja võinuks teha teisiti või

arendada uusi õppimis- ja õpetamismeetodeid,

millele ma ise järgmine kord rohkem

omandada praegusele töökohale ja

tähelepanu pööraksin, siis oleks see tõenäoliselt

ametialasele arengule vajalikke praktilisi oskusi,

see, et ühiseid üritusi võinuks rohkem olla.

jagada oma teadmisi ja oskusi kaasõppijatega
ning suurendada oma sotsiaalseid, keelelisi ja

Teiste kogemusest targemana tean, et paljud

kultuurilisi pädevusi, eelkõige just uute

korraldajad „sisustasid“ päevad hommikust

kontaktide loomiseks.

õhtuni ühiste tegevustega. Samas, üldjuhul ei
käinud ma oma rännakutel üksi. Me

Seega, ma võin öelda, et leidsin selle, mida

sõbrunesime teiste osalejatega just ühiselt

otsima läksin. Ma olen väga rahul oma

Maltat avastades. Seega ega me ju midagi ei

Erasmus+ õpirändekogemusega, soovitaksin

kaotanud.

seda kõigile teistele ning ma ise sooviksin ka
tulevikus osaleda veel Erasmus+ õpirändes. Kaks

Teine mure oli majutusega. Korraldaja hoolitses

nädalat möödus uskumatult kiiresti. Albumitäis

küll majutuse eest, aga see tähendas seda, et

imeilusaid vaateid, mis kutsuvad tagasi.

olime laiali paigutatud nii Valletta kui ka Sliema

Kolleegid ja nüüdseks juba sõbrad erinevatest

erinevates korterites, mis ei olnud just kõige

riikidest.

mugavamad ega koolile kõige lähedamal.
Jällegi, ühiste ettevõtmiste jaoks mitte just
kõige sobivam variant.
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Juta Laane, Kõrveküla Põhikool

Ladusalt kirjutatud essee kirjeldab kursust, mis
oli autori jaoks „täielik motivatsioonipomm!“ Ta
toob välja konkreetseid uusi tegevusi ja võtteid,
mida ta hakkab tänu koolitusele õppetöös
kasutama. Lisaks mõtestab autor lahti õpetajaks
olemist ja õpetaja pidevat arenguvajadust.
Töötan inglise keele õpetajana Tallinna
Tõnismäe Reaalkoolis. Käimas on juba
kolmas kooliaasta. Iga uus aasta on nagu
uus raamat, kus alati on midagi uut. Iga
kord tekib uusi väljakutseid.
Pidevalt küsin endalt: „Mis tegelane see
õpetaja on ning millised eesmärgid tal ees
on?“, „Mis on see asi, mis tõeliselt lapsi
õppima paneb?“, „Millised on uue põlvkonna
õpilased?“.
Küsimusi on tegelikult palju ning et
kõikidele küsimustele vastuseid leida, on
vaja omale aina uusi eesmärke püstitada.
Vaja ennast arendada, lugeda ametialast
kirjandust, õppida tundma uusi
metoodikaid, artikleid lugeda, kolleegidega
kogemusi vahetada, osaleda koolitustel ja
seminaridel. Kõik see on tänapäeval õpetaja
jaoks oluline, kui ta soovib olla hea õpetaja.
Õpetaja on see, kes mitte ainult õpetab, vaid
ka ise õpib kogu oma elu.
Mul on väga vedanud, et kooli juhtkond on
mulle pakkunud võimaluse osaleda
Erasmus+ programmis. Ma olin väga
rõõmus, kuid oli väga raske aru saada,
millisel teemal soovin täiendkoolitust saada.
Kogemust oli tollal vähe, mistõttu ei olnud
veel töömuredega kursis. Ka Tallinna
Ülikooli magistriõppes olen saanud nii palju
teadmisi, et uusi – veel mul puuduvaid – oli
keeruline välja mõelda. Pärast nädalast
uurimist-puurimist otsustasin, et soovin
osaleda kursustel, kus käsitletakse
tehnoloogiate kasutamist õppeprotsessis.
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ÕPETAJAD
EI TOHI
MAHA
JÄÄDA

Leidsin ka vastava kursuse Maltalt, mille

Kursus oli minu jaoks täielik

nimetuseks oli „Õpiprotsess tehnoloogia

motivatsioonipomm, uued teadmised

kasutamisega“ ja mis toimus 11.-22. juunil 2018.

rikkalikud. Soovisin väljakannatamatult juba
kooliaasta algust, et hakata uusi teadmisi

Tänapäeval räägitakse palju tehnoloogia

rakendama ja kolleegidele uusi võtteid

kasutamisest koolides. Meie kool pöörab sellele

õpetada. Ma olin ideid täis.

iga aastaga aina rohkem tähelepanu. Mina
püstitasin kursuseks omale eesmärgi, et mind ei

Kui rääkida kursusest detailides, siis selle kava

huvita niivõrd uute tehnoloogiate lihtlabane

oli väga detailselt läbi töötatud ning suure

kasutuselevõtt, vaid tehnoloogiate abil tundide

praktilise iseloomuga. Kursuse eesmärk oli

huvitavamaks muutmine. Just seda valitud

pakkuda õpetajale uusi nägemusi, kuidas ta

kursus ka pakkus. Ma nägin ainulaadset

saaks enda tunnis uusi võtteid kasutada. Meie

võimalust õppida, kuidas luua tehnoloogia abil

rühmaga töötas väga hea ja kogenud koolitaja,

hea ja tulemuslik dialoog õpetaja ja õpilase

kes väga põhjalikult ja hoolikalt andis selgitusi,

vahel, sest uued tehnoloogiad on tänapäeva

juhendas ja arvustas meid motiveeritult, pööras

noortele ju nii lähedane teema.

tähelepanu meie nõrkustele ja tugevustele.

TULEB SAMMU PIDADA

Kursusel osalenud õpetajad õppisid arvutit iga

Ühest küljest õpivad tänapäeva noored väga

päev, uurisime uusi rakendusi ning koostasime

kiirelt kõike, mis on tehnoloogiatega seotud.

tunniplaane koos nende rakenduste

Noored räägivad tihti keelt, mida meie ei

kasutamisega, proovisime tunde läbi mängida

mõista, kasutavad sõnu, mis on tekkinud just

nagu päris tunnis. Iga nädala lõpuks pidime

tänu tehnoloogiatele. Õpetajad ei tohi maha

koostama projekte, kuhu kindlasti kaasata

jääda.

õpitud arvutiprogrammide ja rakenduste
kasutamist. Õpetajad esitasid oma ideed ja

Teisest küljest, kuigi noored päevast päeva

projektid kogu rühmale.

„elavadki oma nutitelefonides“, ei oska nad
tihtipeale teha elementaarseid asju internetis ja

Just siin mul tekkis ka idee (üks paljudest

arvutis. Näiteks ei oska paljud efektiivselt

kursusel saadud ideest), et oma tundides

internetiavarustest informatsiooni otsida, paljud

võiksin õpetada ka õpilastele projektide

ei oska slaide koostada. Puudub nii-öelda

koostamist arvutiprogramme kasutades.

tehnoloogiate targa kasutamise oskus. Seetõttu
on tehnoloogiate kasutamine tundides oluline.

Esiteks õpiksid lapsed projektide koostamist.
Teiseks arendaksid lapsed oma koostöövõimet,

Minu valitud kursus oli mitmekesise

kuna teeksid projekte gruppides.

programmiga, mis hõlmas nii väga lihtsate ja

Kolmandaks tõstaks selline lähenemisviis

elementaarsete arvutiprogrammide ja äppide

õpimotivatsiooni.

kasutamist, mida saab ilma erilise

Neljandaks areneks esinemisoskus.

ettevalmistuseta tunnis kasutada, kui ka väga

Ning viiendaks, mis ka kõige olulisem, kuna

keeruliste programmide kasutamist ning

tegemist on ikkagi inglise keele tunniga, õpiksid

blogide ja internetilehekülgede loomist ja

lapsed ka inglise keelt ja seda väga tõhusalt.

õppeprotsessis kasutamist.
Kursusel oli üks väga kasulik ja arendav tegevus
Kursus kestis kaks nädalat. Kursusel osalesid

suhtlemine kolleegidega teistest riikidest.

õpetajad erinevatest riikidest. Vabal ajal

Mõistsin, et tegelikult on kõikidel meil ühised

veetsime koos aega, vahetasime muljeid enda

tööalased mured, samad eesmärgid, soovid ja

koolidest ja riikidest, nautisime imeilusat Malta

nägemused.

ilma.
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Kogemuste vahetus on üks kasulikke asju. Sain

Ma jäin kursusega väga rahule. Olen tänulik, et

palju huvitavaid ideid ja lahendusi, kuidas

selline Erasmus+ programm on olemas ja sellise

õpilasi motiveerida, muuta õpikeskkonda

võimaluse mulle pakkus. Õpetajad peavad

huvitavamaks ja mitmekesisemaks.

õppima ja omavahel suhtlema. Ainult nii
muutume me paremateks. Tagajärgedeks on

Oli väga motiveeriv näha, et mina pole ainus

parem õpikeskkond ja motiveeritud õpilased.

siin maailmas, kel on muresid klassiruumi
arendamisega, õpilaste distsipliini hoidmisega,

Õppimine peab olema lastele rõõmuks, mitte

sisemise motivatsiooni kõrgel hoidmisega,

tüütuks kohustuseks. Rakendasin tunnis

õpimetoodikate arendamisega, kes tunneb

erinevaid uusi võtteid. Peale erinevate

rõõmu, kui lapsed arenevad, et sa oled

arvutiprogrammide kasutamist kasutan inglise

suuteline lapsed tunnis tööle panema, ja nii

keele õpetamiseks ka poplaule. Minu õpilased

edasi.

õpivad inglise keelt väga hea meelega. Isegi
kõige pessimistlikumad ja apaatsemad

Ühesõnaga, mõistsin, et ka teised õpetajad on

õpilased on leidnud endas soovi ja

inimesed, et meil kõikidel on tegelikult väga

motivatsiooni õppida ja sellest rõõmu tunda.

palju ühist. Ühistes aruteludes suutsime
analüüsida teineteise õpetamisvõtteid, mille

Ma tean, et mul on arenguruumi veel palju

tulemuseks on ju enda ja teiste kolleegide

ning et see on alles algus. Ma soovin õppida ja

arendamine. Vahetasime muljeid

areneda. Ma soovin, et õpilased oleksid veel

hindamismetoodikatest.

rõõmsamad õppides. Et kool oleks koht, kuhu

Olen näiteks seisukohal, et lastele ei tuleks

tullakse hea meelega.

hindeid panna kuni 5-nda klassini.
Irina Laidinen, Tallinna Tõnismäe Reaalkool
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DIGIPÄDEVUSED
MUUDAVAD
ÕPPIMISE
PÕNEVAKS
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Õpiränne 2018 viis mind Maltale St. Paul’s
Baysse Alpha Inglise keele kooli. Sirvides
Erasmus+ õpirändekursuseid, jäi silma
koolitus Creative use of Technology in the
classroom Maltal.
Süvenedes koolituse sisusse, selgus, et see
on just see, mida mul vaja on. Nii sai siis
oma soov ning põhjendus osalemiseks
edastatud meie töökale projektijuhile, kes
asus kooli õpetajate soove arvestades
õpirändele kandideerima.
Miks just selline valik? Töötades
haridustehnoloogina on minu otsene
ülesanne arendada ja toetada õpetajate
digioskusi.
Nimetatud olukorras on esmavajalik
arendada ja saada uusi kogemusi
digivaldkonnas, suheldes ning jagades
vahetult tööalaseid kogemusi
rahvusvahelisel tasandil.
Omandades uusi kogemusi, saan neid edasi
jagada oma koolis, maakonnas jne.
Digipädevused on väga aktuaalne teema
ning samuti on aktuaalne ning vajalik oskus
kaasajastada ning muuta õpikeskkonda,
õpetamismetoodikat ning didaktikat,
kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid
(meedia, ajaveebid jne).
Kursus on orienteeritud teoreetiliste (väga
vajalik osa haridustehnoloogi töös, et
suunata õpetajaid digimaailma juurde,
lähtudes teoreetilistest alustest) ning
praktiliselt omandatavate digioskuste
rakendamisele (enne tuleb ise praktiliselt
läbi teha ja luua uus kaasaegne õpiobjekt,
kui saab teisi õpetama hakata).

Malta| 83

Õpetajana õpetan kursust nimega IT ja

Kui lähtuda digipädevuste normidest, mida

kaasaegsed tehnoloogiad, kus käsitlen

toetavad kaasaegsed tehnoloogiad, siis toetas

kaasaegsete tehnoloogiate integreerimist

kursus järgmisi pädevusi:

erinevate õppeainetega, kaasajastades

1. Info haldamine ning hindamine (erinevate

õppeprotsessi ning õppemeetodeid (meedia,

digitaalsete materjalide seas); info salvestamine

disain, animatsioon jne).

ja esitamine (loodud objekti jagamise alused nt
meedias);

Kasutan ka koostöist õpet (Moodle’i keskkonnas

2. Suhtlemine digivahenditega: info ja sisu

jne), pean vajalikuks jagada oma teadmisi ja

jagamine (autoriõigused jne), aktiivne

kogemusi antud valdkonnas ning ammutada

osalemine veebis, koostöö veebivahendite toel;

uusi teadmisi ning oskusi.

3. Digitaalne sisuloome (lühifilm vms), uue

Soovin muuta tehnoloogia abil õppimist ja

teadmise loomine;

õpetamist veel põnevamaks ning arendada

4. Innovatsioon ja tehnoloogia loov

õpilastes kriitilist mõtlemist, probleemide

kasutamine, loov eneseväljendus ja

lahendamise oskust, samuti arendada õpilase
digipädevusi ning valmistada teda ette
eelseisvaks iseseisvaks eluks. Selliste ootustega
läksin kursusele.
Ja kõik toimis nii, nagu kursusekavas oli lubatud
ning kursuse sisu vastas täielikult minu
ootustele: iga päev käsitleti uut vahendit ning
asjale lisas vürtsi osalejate kogemus, kogemuse
jagamine.
Enamik kursusel osalejatest omas nimetatud
valdkonnas juba töökogemust ning arutelu ja
omapoolne kasutusvõimaluse jagamine oli
nagu kirss tordil. Eriti huvitav oli teada saada
erinevate riikide koolisüsteemides
õppeprotsessis kasutatavatest digivahenditest,
teadmisi jagasid Austria, Saksamaa, Poola
õpetajad ning IT-juhid, Eestit esindasin
ainuisikuliselt mina.
Läbisime oma 5-päevase koolituse raames
esitlusprogrammid (PPT ja Prezi), GDPR-i
versioonid lähtudes riikidest (ilmnes, et
Saksamaa reeglid riiklikul tasandil olid veel
karmimad), elektroonilised/digitaalsed
viktoriinid (Socrative, MS Word’is elektrooniliste
küsimustike loomine, Kahoot, Quizlet jne),
liitreaalsuse kasutamine (Scratch ehk visuaalne
programmeerimine), videotunni loomine
(Edpuzzle).
Kursus lõppes lõputöö loomise ja esitlemisega,
kasutades eelpool nimetatud keskkondi.
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probleemidele lahenduste leidmine.
Kes soovib veel detailsemat lähenemist, siis
antud kursusel on olemas ka 10-päevane
versioon, kus käsitletakse täiendavalt IWB
kasutamist ning meedialoomet.
Olen väga õnnelik ning rahul oma
õpirändekursuse valikuga. Soovitan IT- ja
tehnoloogiahuvilistel kindlasti osaleda kursusel
Creative use of Technology in the classroom –
lisaks põnevate keskkondade kasutusele on
lisaboonuseks ka keeleõpe, mis on kavalalt
lõimitud õppetöösse ning annab täiendavaid
keelealaseid teadmisi ning praktikat.
Muidugi on hindamatu väärtusega ka uued
teadmised-oskused ja kontaktid ning uued
kolleegid mujalt maailmast.
Tiiu Leibur, Pärnu Koidula Gümnaasium

TÖÖVAHENDEID
TÄIS
PAGAS

Essee paistab silma väga omapärase
kujundilise teksti poolest. Autor kasutab
häid võrdlusi kehatunnetuse ja kohaliku
kliima kirjeldamisel, näiteks: „Lennukist
väljudes võttis mind vastu senikogematu
niiske öine kuumus, mille järel suunati
meid nagu vast tarnitud värsket liha
hilisemaks pattapanemiseks jahekapina
toimivasse lennujaama bussi.“ Huvitav on
lugeda õpetaja mõtteid erialasest
enesearengust ja väliskoolituse kasust.
Esseed on maitsestatud näputäie
kriitikaga, mis mõjub värskendavalt.
2016. aasta lõpus laekus mulle soovitus
taotleda osalemist õpetajate õpirändes.
Osalemiseks tuli otsida sobilik kursus ja
kirjutada põhjendus, vastates mõnele
küsimusele.
School Education Gateway kursuste
andmebaas sisaldab tuhandeid on-sitekursuseid. Kuna lähipiirkondade
külastamine on lihtne ette võtta ka ilma
välise toeta, otsustasin seda andmebaasi
hakata läbi kammima piirkondade järgi, mis
tundusid mulle kutsuvana. Märkasin, et
kursuste seas ei ole mitte ühtegi päris minu
valdkonnas – computer science’is – ja
teadsin, et sel teemal oskan iseseisvalt
piisavalt tõhusalt õppida. Ometi on alati
olnud minu jaoks suur väljakutse leida
sobilikud meetodid kellelegi millegi
õpetamiseks, arvestades õppija tausta,
mistõttu otsisin kursust selliseid
võtmepädevusi silmas pidades.
Sõelale jäänud kursustest valisin mulle
esialgu veidi ebaselgena tunduva pika
pealkirjaga – CLIL Methodology and ICT Tools
for Teachers Working with CLIL – kursuse
toimumiskohaga Maltas. Arvasin, et sellisel
kiirkursusel saan teada midagi üldist
õpetamise kohta ja harjutada inglise keelt,
sest ma pole mitmeaastast
pedagoogikakursust kunagi läbinud ning
õpetamise keel oli mul toona inglise keel.
Malta piirkond tundus samuti põnev, sest
ma polnud sealkandis eales varem viibinud.
Kaks nädalat paistis olevat piisavalt pikk aeg,
et kogeda kohalikku eluolu.
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Teadsin, et enda õpetamisperioodil pole

Esimesed kursusepäevad möödusid minu jaoks

mõistlik pause teha, sest niigi vähest etteantud

nagu mainitud kaktuseokaste väljanoppimine.

õpetamise aega jääks veelgi napimaks. Kuna

Ma ei mõistnud kursuse pika nime olemust ega

valitud kursust korraldatakse seal korduvalt,

osanud oma valdkonnaga seostada. Samas,

valisin toimumisajaks suvevaheaja.

mulle meeldivad mõistatused ja tunne, mis
saabub koos lahendusega. Nii et ma otsustasin

Juulis lennukist väljudes võttis mind vastu

seda nime mõistma hakata: CLIL tähendab

senikogematu niiske öine kuumus, mille järel

põhiteema ja võõrkeele üheskoos õpetamist.

suunati meid nagu vast tarnitud värsket liha

Kui ma sellest aru sain, nautisin ülejäänud

hilisemaks pattapanemiseks jahekapina

nädalat.

toimivasse lennujaama bussi.
Meie õpetaja rääkis emakeelena malta keelt.
Et pajaks paremini valmis olla, asusin oma keha

Meid õpetas ta muidugi inglise keeles. Tema

ise veristama, kui võimas laine tema teravatele

õpetamismetoodika oli selline, et kõigepealt

kaljukividele pikali niitis, sest ma tahtsin ometi

selgitas teemat, misjärel kirjeldas meie

teada, miks mitte keegi kõrgete lainetega

ülesannet ja veendus, et saime ülesandest aru.

merevees ei supelnud. Teisel päeval mööda

Tema väljendumine oli minu jaoks väga selge.

kindluseserva ronides libastusin ja langesin

Mida rohkem ma mõtlesin ülesandeid

pehmesse sooja sügavasse patta, kuhu oli juba

sooritades enda valdkonnale, seda paremini ma

lisatud nii palju soola, et keha põhja ei vajunud.

õpetatavat adusin.

Vürtsi lisas kokkupõrge millimallikaga.

Teine nädal kulus teabe- ja

Pärast keetmist asusin oma jalataldu praadima,

kommunikatsioonitehnoloogia vahendite

pärastlõunasel tulikuumal pliidil paljajalu

õppimisele, mida saab õppetöös kasutada.

kiirjooksmist ja jänesehaake sooritades, ning

Eelnevalt arvasin, et mul pole selles

mõistsin, miks kohalikud tänaval kõndides

alamteemas midagi juurde õppida. Sain taas

plätudega kaitstud on.

kinnitust, et olen hing, sest eksisin jälle.

Seejärel jätsin keha pooleks tunniks Päikese
ahju küpsema ja alles seejärel hakkas lümf välja

Peale kaht nädalat intensiivset õppimist oli

valguma.

minu võtmepädevuste kott liiga raske, et see
tassida uude õppeaastasse. Jätsin koti koju ja

Serveerimiseks lasin oma keha piserdada

noppisin sealt proovimiseks kaasa sisu

vaevaltnähtavate kaktuseviljade okkakestega

ükshaaval. Ma polnud eales varem kasutanud

ning mõõtsin ekslikult välja liiga kõrge

LearningAppsi. Täna on mul selles enda tehtud

radiatsioonitaseme, tekitades kursuse

harjutused kahe kooli jaoks. Kogu järgneva

korraldajale paanika, misjärel asusime kõik veel

õppeaasta koostasin ma oma õpilastele

ehitusjärgus olevat ööbimiskohta testima. Selles

WebQueste, sest rännaku kaudu õppimine

majas elas rääkiv, enamasti uinuv lift, mille

tundus põnev. Õpilased võtsid nii

aktiivsus suurenes peale minu komplimente.

LearningAppsi kui WebQuestid probleemideta
vastu.

Ainuüksi nimetatud kogemused pakkusid

Korra katsetasin ka dictoglossi, millesse on

mulle piisava vahelduse, et järgmisel

ühendatud kuulamise, lugemise, rääkimise ja

õppeaastal uue hooga õpetamist jätkata. Siiski,

kirjutamise oskus, ning leian, et kui on piisavalt

ma läksin Maltasse eelkõige kursuse tõttu.

aega, saab seeläbi mõnd uut teemat tõhusalt
tutvustada.
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Mainitud kotis on kordades rohkem

Taotlemine on ajamahukas, sest kätkeb endas

töövahendeid. Pean tähtsaks katsetamist,

sobiliku kursuse otsimist, reisiplaneerimist ja

milline vahend millise probleemi

põhjenduse üleskirjutamist ning kui siis selgub,

lahendamiseks millal kellega millistes

et õpetajatele mõeldud kursus ei haaku

tingimustes sobib. Neid vahendeid saab

hindamiseksperdi sõnul õpetaja professiooniga

kombineerida ja omapärastada, luues päris

ja sellele ammendavat selgitust ei järgne, on

oma uue töökeskkonna, mida kasutada

keeruline järgmisel korral paremat taotlust

suvalises õpetamisprotsessis.

koostada.

Võimalust õpetajana õpetamist õppida võõrsil

Seetõttu soovitan õpetajate õpirände

tasub kasutada. Kursuseid on nii

korraldajatel tegutseda edaspidi läbipaistvalt ja

valdkonnaspetsiifilisi kui üldiseid. Minu jaoks on

ausalt ning põhjendada äraütlemisi, nii et

just üldised kursused väärtuslikud, sest

taotleja mõistaks, mis tal puudu jäi või valesti

valdkonnaspetsiifikat õpin nagunii igapäevaselt

kirja sai. Õpirändekonkurss ei peaks olema

ise. Kui kursus toimub kuskil kaugel, on

loterii, vaid võimalus saada väärt õpetamise

tõenäosus suur leida sealt midagi erinevat

õppimise kogemus võõrsil kõigil, kes on selle

võrreldes kodupaigaga: suhtumine, vahendid,

vajaduse ammendavalt põhjendanud.

inimesed, ümbruskond.
Kui nüüd see 2018. aastal tekitatud segadus
Rääkisin õpirändest vaimustatult sõpradele ja

likvideeritakse, siis ma soovitan taas osaleda ja

kolleegidele. Julgustasin neid õpetajate

osaleksin isegi, kui ma veel õpetaja oleksin

õpirändeprojektis võimalusel osalema. Tahtsin

koolis, kus selliseid projekte tehakse.

isegi minna teisele ringile, sedapuhku
Kreekasse ja Maltasse õppima klassiruumi ja
kriitilise mõtlemise kujundamist ja tegin selleks
taotluse.
Minu hämmastus oli suur, kui minu taotlused
rahuldamata jäeti ning põhjendati mõlemat
lakooniliselt nelja sõnaga: ei haaku õpetaja
professiooniga. Järelepärimised nii uuele kooli
koordinaatorile kui SA Archimedese
esindajatele ei toonud mulle mitte mingit
selgust, miks.

Malta| 87

Kalmer Piiskop, Audentese erakool

VULKAANILISED
TULEMUSED

Inspireeriv lugu sellest, kuidas üle 30 aasta
õpetajaametit pidanud
õpirändur, tundes, et energia ja hasart
hakkavad ta tööelust kaduma, asub
otsima uut motivatsiooni ning saab tänu
erialastele täienduskoolitustele (sh
Assooridel) niivõrd positiivse laengu, et
leiab oma töös uue hingamise ja
hakkab aktiivselt kasutama põnevaid
uuenduslikke IKT vahendeid.

Kui kõik ausalt ära rääkida, siis olen väga
pikka aega õpetajana töötanud, ametlikult
läheb 33. aasta! See tähendab, et mõned
aastad tagasi tundsin, et olen õpetajana end
ammendanud ja endast kõik andnud,
õpilastega jagada ei ole enam midagi! Ei
energiat ega hasarti.
Ja siis sattusin juhuslikult koolitusele
„Haridustehnoloogia loodus- ja reaalainetes“.
Põhiosa sellest koolitusest oli GoLab’i
veebilaboritest ja nende kasutamisest
uurimusliku õppe tundide planeerimisel ja
läbiviimisel Graasp’i keskkonnas.
Algul ei saanud aru ei sellest, miks üldse
sellised tunnid vajalikud on ega sellest,
kuidas nende ettevalmistamine käib.
Aja jooksul sain asjadest aru ja kui kuulutati
välja konkurss parimate uurimusliku õppe
tundide loojate leidmiseks, siis hakkasin
suure huviga ja õpilaste abiga asjaga
tegelema. Ees terendamas võimalus võidu
korral osaleda Kreekas tasuta GoLab’i
koolitusel. Õnnestuski!
Ühena kahest eestlasest osalesin Kreeka
koolitusel! Võlgnen selle eest tänu nii oma
koolitajatele (eriti Mario Mäeotsale),
koolitusel osalejatele kui ka oma õpilastele,
kes aitasid aru saada mängul põhinevatest
veebilaboritest.
Marathoni lahe ääres oli väga huvitav, saime
teadmisi GoLab’ist ja Kreeka kultuurist ning
saime uusi tuttavaid (tänud Kaiele hea
seltskonna eest). Valmistasime uusi
õppematerjale, mida hiljem koolis kasutada.
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Kreekas kohtusime ka teiste eestlastega, kes
osalesid ühel teisel koolitusel ja nemad
selgitasid Erasmus+ võimalusi rahvusvaheliste
koolituste osas. Kreekast koju jõudes oli kindel
plaan valmis – tuleb hakata oma kooli
õpetajatele projekti kirjutama, et ka teistele
saaks osaks põnev rahvusvaheline kogemus.
Alustasime Madliga – noore kolleegiga – projekti
kirjutamist, hiljem liitusid direktor ja
õppealajuhataja. Projekt saigi kirjutatud ja
heaks kiidetud!
Mina valisin koolituseks „XXI Century Classroom
in Terceira Islands“ Assooridel. See oli
pakutavatest koolitustest kõige eksootilisem ja
geograafiaõpetaja jaoks kõige huvitavamaid
väljakutseid pakkuv. Kõige enam köitis
võimalus vulkaane näha ja drooni katsetada.
Meile korraldati ka üks õppereis Terceira
Väike hirm oli ka – nii kaugele üksi sõita, saared

saarega tutvumiseks, kus saime võimaluse

on maavärinaohtlikud ja vulkaanilised, asuvad

vulkaani seestpoolt vaadata! Oli veidi kõhe –

keset Atlandi ookeani. Ainuke eestlane kesise

kustunud vulkaan küll, aga... Laavavoolu

inglise keele oskusega! Põhjuseid

katsuda, kitsastes maa-alustes käikudes käia –

muretsemiseks oli küllaga!

see oli tõeline elamus!

Angra do Heroismosse, kus koolitus toimus,

Drooniõppus andis teadmise, et tahaksin ka ise

jõudsin kohale kolme lennuga, hilisõhtul.

osata droonipilte ja videoid teha! Mööda

Hommikul ärgates avasin hotelli rõduukse ja

Terceira saart sõites avanesid imelised vaated

vastu võttis hingemattev ilu – mäed, õied,

vulkaanilistele mägedele, merele, imeilusatele

veevulin, mahedalt soe ja niiske õhk! Kui kusagil

hortensiatele, mis ääristasid teid!

on paradiis olemas, siis nüüd olin ma sinna
sattunud!

Õhtuti oli võimalus ka omapäi saarega tutvuda,
mina võtsin takso ja käisin Terceira saare kõige

Koolitusel osales õpetajaid erinevatest Euroopa

kõrgemas punktis – Santa Barbara vulkaani

riikidest – portugallased, sloveenid, kaks

tipus (1023 m) ja tutvusin teiste põnevate

soomlast, hispaanlane, sakslane ja mina –

vaatamisväärsustega.

eestlane. Koolitus oli üles ehitatud väga

Väga meeldis ka Biscoitose rand, mis koosnes

huvitavalt: loengud vaheldusid praktiliste

laavavoolude poolt tekitatud basseinidest ja

tegevustega – mängude ja rühmatöödega.

lahesopikestest.

Saime uusi teadmisi vulkaanidest ja

Tutvusime ka kohaliku kultuuriga, millest kõige

rahvusvahelise koostöö võimalustest, uusi nippe

huvitavam oli härjajooks. See on kohalikele

mänguliseks õppeks, saime aimu Raspberry Pi

tõeline rahvapidu – rahvamassid, toidu- ja

kasutamisest, programmeerimisest ja muust.

joogimüügipunktid, melu ja elevus! Minule oli

Rühmatööna saime ette valmistada ja teistele

see veidi hirmutav, aeg-ajalt pidi nendel

tutvustada enda nägemust sellest, milline peab

üritustel ka inimohvreid olema! Niisiis hoidsime

välja nägema XXI sajandi kool ja õppetegevus.

ohutusse kaugusesse!
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Kõik meie kooli Erasmus+ koolitustel käinud
õpetajad pidasid projektipäevikut eTwinningu
lehel. Esimene kasu, mis õpirändest tekkis, oli
esimene eTwinningu projekt meie koolis.
eTwinningu keskkonnast leiti minu andmed ja
kutsuti osalema projektis „The Plants Around
Us“, mis on praeguseks edukalt lõpetatud ja
sellele on antud ka Euroopa kvaliteedimärk.
Sellel õppeaastal osaleme juba kahes erinevas
eTwinningu projektis. Olen saanud palju uusi
kontakte erinevates Euroopa riikides,
ettevalmistamisel on projekt, mille tulemusena
8 meie kooli õpilast ja kaks õpetajat sõidavad
kevadel Kreetale (kui projekt rahastatakse).
Inspireerituna koolitusest olen valmistanud
õpilastele erinevaid õppematerjale: Graasp’i
keskkonnas uurimusliku õppe tund
vulkaanidest, Emaze-keskkonnas esitlus
Terceira saarest ja koolitusest, stend
vulkanismist ja Terceira saarest.
Ühe õpilase loovtööna on valminud vulkaani
mudel, mis pandi ka purskama ning veebikaart
XXI sajandi tugevamatest vulkaanipursetest.
Saadud kogemusi olen jaganud ka
kolleegidega, olen neile tutvustanud GoLab’i ja
Graasp’i keskkonda, jaganud muljeid
koolitusest, näidanud pilte.
Madliga, oma nooe kolleegiga, kirjutasime
projekti, et saada oma koolile tänapäevaseid
õppevahendeid. Praeguseks on meie koolil ka
droon ja mitmes loovtöös on kasutatud
droonivideolõike!
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Ka loodusringi matkadel oleme teinud
drooniga videoid ja piltidest-videotest filme
kokku monteerinud. Kooli juubeliks valmis
droonivideo, kus on näha meie õpilasi
moodustamas kujundit KVK XXV!
Kokkuvõtteks – pärast rohkem kui 30-aastast
töökogemust on minu koolielu jälle põnev ja
uusi väljakutseid pakkuv! Paranenud on suhted
õpilastega, teeme koostööd erinevate riikide
õpetajate ja õpilastega, loovtöödeks on palju
uusi mõtteid ja ideid. Nii minu kui õpilaste
inglise keel areneb.
Kevadel külastab meie kooli bioloogiaõpetaja
Hispaaniast eesmärgiga õppida meie kooli näol
tundma Eesti kooli edulugu! Loodan, et ka
Kreetasse sõit õnnestub!
Mainima peab ka seda, et projekti kirjutamine
koostöös kolleegidega ei olnudki kaelamurdvalt
raske, aruannegi sai tehtud osaliselt ühistööna
ja suures osas tänu direktorile!
Olen täis hasarti ja entusiasmi! Püüan seda
jagada oma kolleegide ja õpilastega!
Ülle Kreos, Kuressaare Vanalinna Kool

Värvikalt ja ilukirjanduslikult kirja
pandud essee, mida on väga huvitav
lugeda. Teemaks on õuesõpe kui
võimalus reaalselt kogeda, avastada ja
mõtestada kooliõpikute tarkust. Autor
seob saadud kogemuse oskuslikult
tervikuks. Sümpaatselt mõjub, et
kirjutaja väärtustab elulisi tegevusi
võrdväärselt raamatutarkusega.
Mõtted rändavad maalt maale, eriti
tänapäeval, mil kirjasõna on kättesaadav
kõigile ja kõikjal. Siiski tuleb mõnikord tunne,
suisa vajadus mugavustsoonist väljuda,
seljakott pakkida ja päriselt kohale lennata.
Koht, kuhu sel korral, keskelt eestimaist
porikuud lendasin, oli Euroopa lääneserval,
Portugalis asuv Cascaisi linnake.
Nõnda kaugele pidin minema selleks, et
kohtuda võiksid kolm õppimiseks olulist
komponenti – õppija, õpetaja ja
õppekeskkond. Õppijana olin ma valinud
koolituse „Outdoor leadership“, et
taaskohtuda imelise õuesõppe õpetaja Britta
Brüggega. Ootuspäraselt oli kohal ka suur
õpetaja Loodus – sedapuhku tolmune ja
kaljune, pisut tulekahjuvines, tulvil suurte
lainete loksumist ja värskeid puhanguid
Atlandilt.
Mulle tundub, et e-õppe edenedes kipub
kahanema õpetaja isiku mõju õppijale.
Sellest on kahju, sest mitte ühegi digividina
võlud ei suuda asendada loovat õpetajat. On
ju loovus väärtuslikem, mida õppida ja see
kandub õpetajalt õppijale ikka vahetult
suheldes, ei muul moel. Meie õpetaja Britta
Brügge seljakott ja peod olid täis saladusi
ning süda loomis- ja jagamisrõõmu.
Tema kõige salajasem kingitus leidis koha
mu tormikuue taskus ja sinna see jääb,
seemneks minu uutele tegemistele. Meie
teiseks õpetajaks oli Dušan Bartunek, kes
laulu, huumori, personaalse suhtumise ja
piiritu pühendumusega liitis ühtseks grupiks
üheksast eri rahvusest õppijad ning
üheskoos tegutsedes tegi meile
arusaadavaks ja omaseks oma õpetamise
põhimõtted.
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LOOV VAIM
KOHTUS
ELUSAINEGA

Kogu koosveedetud aja tundsin, et „in melona

Kuidas suunduda õue õppima nii, et õppekava

you never be alone“. Koolitus oli väga hästi ette

nõuded täidetud saaksid? See ei ole sugugi

valmistatud, iga pisiasi oli läbi mõeldud ja

lihtne, aga koolitusel sain juurde usku selle

seetõttu kulges kõik sujuvalt – nii mõistsime

võimalikkusesse.

meie, õppijadki, et „the red line must not be
broken”. Iga tegevus oli mõtestatud, aga

Tänaseks päevaks on minusse jäänud

õppijate jaoks koorus see mõte kas tegutsemise

mälestused Portugali loodusest ja kultuurist

ajal või alles arutelu käigus. Avastusõpe!

ning tänutunne võimaluse eest osaleda nõnda
suurepärasel koolitusel. Tänan rahastajat ja häid

Olen arutult palju osalenud koolitustel, kus

kolleege, kes mulle seda võimaldasid. Kõige

räägitakse, räägitakse ja veel kord räägitakse

olulisem pagas, mille koolituselt kaasa sain, on

sellest, kuidas peaks tegema. Britta ja Dušan on

tunne, et õuesõppe õpetajana olen muutunud

koolitajate maailmas suure algustähega

oluliselt teadlikumaks ja sellest tulenevalt

eranditeks, sest nendega koos me tõepoolest

enesekindlamaks. Portugalis õpitu on kasutuses

tegutsesime. Kõik tegevused toimusid mõistagi

minu igapäevatöös bioloogiaõpetajana, aga

õues ja tundus, et iga tegevuse jaoks oli valitud

olen juhendanud õuesõppe töötubasid ka üle-

ainuvõimalik paik.

eestilistel koolitustel nii õpilastele kui ka
täiskasvanud õppijatele. Minu kogemused

Tõepoolest, ainult Sintra lossi aias, kerges

kinnitavad Valdur Mikita mõtet, et seal, kus loov

vihmasabinas, saab oma südametuksed muuta

vaim kohtub elusainega, sünnib hirmpõnevaid

nii valjuks, et neid kuulevad teisedki.

asju.

Ainult Peninha pühakoja varemetel saab
ronimisest väsinutele viibata seal oodanud

Drooniõppus andis teadmise, et tahaksin ka ise

Britta ja sealses metsapiirkonnas piisab

osata droonipilte ja videoid teha! Mööda

salapära, õppimaks kõigi meeltega märkama.

Terceira saart sõites avanesid imelised vaated

Riskihindamisega on mõistlik tegeleda

vulkaanilistele mägedele, merele, imeilusatele

„Õuesõppijate mäetipu“ vallutamisel turvalisuse

hortensiatele, mis ääristasid teid!

piire kombates.
Õhtuti oli võimalus ka omapäi saarega tutvuda,
Pedra Amarela väliõppekeskus on parimaks

mina võtsin takso ja käisin Terceira saare kõige

paigaks, kus omandada juhtimise trikke ja

kõrgemas punktis – Santa Barbara vulkaani

nippe ning usute või mitte, aga Cabo da Roca,

tipus (1023 m) ja tutvusin teiste põnevate

Euroopa läänepoolseima paiga, inimmasside ja

vaatamisväärsustega.

looduse väe kohtumise mürgel annab

Väga meeldis ka Biscoitose rand, mis koosnes

uskumatult hea võimaluse endassevaatamiseks.

laavavoolude poolt tekitatud basseinidest ja

Isegi öösel saatis meid lainete loksumise rütm,

lahesopikestest.

sest hubane Muchaxo hotell, kus pea padjale
panna saime, oli sensuaalselt lähedal ookeanile.

Tutvusime ka kohaliku kultuuriga, millest kõige
huvitavam oli härjajooks. See on kohalikele

Nädala möödudes, juba lennul üle Euroopa

tõeline rahvapidu – rahvamassid, toidu- ja

kodu suunas, leidsin kotist Sirbi, mille

joogimüügipunktid, melu ja elevus! Minule oli

lugemiseks ei olnud mahti terve koolitusnädala

see veidi hirmutav, aeg-ajalt pidi nendel

jooksul. Mul on kombeks selle lehe lugemist

üritustel ka inimohvreid olema! Niisiis hoidsime

alustada keskelt. Sedapuhku vaatas sealt vastu

ohutusse kaugusesse!

austatud Tarmo Soomere lugu, kus olnud
sõnad: „Süsteemi peab uskuma – või seda
muutma“ köitsid mu mõtted pikkadeks
lennutundideks.
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Urve Lehestik, Põlva Kool

Essee annab põhjaliku ülevaate
õpirändekursuse sisust ja seal
käsitletud teemadest. Muude teemade
kõrval eristuvad aineteülesed
projektid, mis on seotud
looduskeskkonnaga ning kuhu on
kaasatud fotograafia, kunst ja
lugemine. Autor ütleb: „Kohtumistel
kolleegidega erinevatest riikidest oli
põnev kogeda, et sageli on meil samad
ettekujutused asjadest, koolielust ja
maailmast, probleemid ja saavutused
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haridusvallas ja koolides vägagi
sarnased.“
Kõik me ilmselt teame, kuivõrd hea on olla
harjumuspärases keskkonnas, kulgeda ühes
rütmis, teha rutiiniks saanud tegevusi –
mugav ju, eriti õpetajana. Koolielus tuleb
loomulikult ette igasugu lahendamist
vajavaid olukordi, igav lastega tegeledes küll
ei hakka, aga argirutiin võib olla ka
stressitekitav.
Arenev ühiskond ja kool selle osana esitavad
üha rohkem nõudmisi ka õpetajatele. Meie
koolis toimunud struktuurimuutuste järel
vahetus juhtkond ja aktuaalseks muutus
õpetajate enesetäiendamine läbi
rahvusvaheliste projektide. Erasmus+
programm tundus olevat vägagi sobiv
võimalus välisriike külastada ja samas
kogemusi ja teadmisi omandada. Mis siis
ikka, rutiinist lahtisaamiseks ja juhtkonna
mõningasel survel kandideerisin Erasmus+
KA1 programmi aastaks 2018, olles eelnevalt
tutvunud School Education Gateway kaudu
pakutud koolitusvõimalustega, milliseid oli
tõesti palju!
Ütlen ausalt, et minu jaoks oli valik selge
päris alguses – Portugali ma minna tahan ja
ilmselt ka lähen. Miks?
Esiteks olin loonud oma töös kontakte ühe
Portugali kooliga, lisaks mulle meeldib
portugali keel (nii erinev ja mõneti nii
sarnane hispaania keelega) ning viimaseks ja
mitte vähemtähtsaks fakt, et see riik mul
veel külastamata ning kuidagi sümpaatne.
Niisiis, tuli leida parim koolitus, mis sobiks
meie kooli eesmärkide ja suunitlustega ja
oleks mulle ka erialaselt ning muus mõttes
kasulik. Leidsingi huvipakkuva kursuse
“Teaching in a 21st century school“.
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Viiepäevane kursus keskendus 21. sajandi

Tunne oli suurepärane ja eelaimdus ütles, et see

hariduselu võtmeküsimustele, sealhulgas

saab olema parim kogemus minu koolituste ja

Euroopa Schoolneti projektidele, eTwinningu

reiside kalendris. Sisetunne ei petnud – peagi

võimalustele koolidevahelise koostöö

alanud kursus ja kogu õhkkond nende päevade

arendamisel, visualiseerides 21. sajandi kooli kui

jooksul oli super.

erinevate ainete integratsiooni keskust.
Lisaks eelnevalt tutvustatud teemadele oli
Kursus pakkus ka võimalusi IKT jätkuvaks

koolitusel rõhk koostöö arendamisel ja

kasutamiseks koolitundides, kaasa arvatud

õpetajate täienduskoolitusel, erinevad töötoad

uudsete äppide tutvustust. Kandideerisin ja

käsitlesid aineteüleseid projekte: STEM, STEAM

osutusin valituks, misjärel tuli koheselt alustada

ja STREAM. Tegu siis peamiselt

edasiste protseduuridega, sealhulgas

looduskeskkonnaga seotud projektidega, kus

lennupiletite ja hotelli broneerimise ja muuga,

õpilastel võimalik näiteks läbi fotograafia

sest vastuvõtjaks ja koolituse korraldajaks

jäädvustada toimunut ja tegevusi ja kuhu

osutus Portugali autonoomne saar Madeira –

kaasatud ka kunst (Art) ning lugemine

Atlandi ookeanis asuv vulkaani poolt loodud

(Reading).

pärl!
Tutvustati üleeuroopalist kogukonda Scientix ja
EI TOHI LIIGSELT KARTA

Scientix Webinari, Skype Conference roomi

Valisin kursuse küll kooli eesmärkidest ja ka

(suhtlemise hõlbustamiseks ilmselt vajalik ka

endast ning riigist lähtuvalt, aga kui saabus

mulle) ja Google Classroomi võimalusi

koolituse detailne kava, olin piltlikult öeldes

õpetajate töös. Kavatsen Google Classroomi

äraootaval seisukohal, sest programm hõlmas

kasutada gümnaasiumiõpilaste puhul

hulganisti tundmatuid teemasid, seotud just

kodutööde ja loovkirjutiste kogumisel ja

õpetaja digipädevustega, mille hindamiseks oli

hindamisel, samuti suhtlemisel õppeprotsessis.

saadetud ka vastav kontroll-leht. Tegin südame
kõvaks ja otsustasin mitte liigselt karta; ja nagu

Enimkasutatavad äpid leidsid vaid põgusalt

pärast selgus, õigesti tegin.

mainimist, eeldati, et õpetajad on neis pädevad
(Kahoot, Padlet, Plickers, QR scanner jpt).

Saabus veebruar ja äralennupäev. Lennud

Osalesime erinevates tundides, kus praktilise

marsruudil Tallinn – München – Lissabon –

töö käigus saime ka ise kaasa lüüa. Näiteks

Funchal kulgesid viperusteta ja maandusin

internetist tellitud Makey-Makey komplekt

konarlikult Madeiral, mida loetakse 10 maailma

võimaldab eeskätt algklassilastel läbi iga päev

ohtlikeima lennujaama hulka kuuluvaks just

kasutusel olevate toiduainete toota energiat ja

oma asukoha tõttu (mäed ja meri ning halb

panna tööle erinevad digilahendused.

küljetuul).
Üheks koolitajaks oli Portugalis väga tuntud
Lumetormisest Tallinnast oli saanud päikeseline

haridustegelane Jose Miguel Sousa, kelle

Funchal ja siin ma olin! Esimese õhtu veetsingi

erudeeritus ja lai kogemustepagas oli

pealinna Funchali tundma õppides, linna nimi

muljetavaldav.

tuleneb apteegitillist ehk fenkolist, mis toodi
saarele sisse kui võõrvili.

Viibisin koos kolleegidega Poolast, Saksamaalt,
Sloveeniast ja Madeiralt põhiliselt kahes koolis –

Linn oli imeline, meri ja õhk ning mäed ja

2800 õpilasega Escola Secundaria Francisco

palmid ning loomulikult kogu õhustik Zona

Franco Funchalis ja väikeses meie mõistes

Velhas – Funchali vanalinnas.

põhikoolis Ponta do Solis, pealinnast pisut
eemal.

Portugal| 94

Koolituse käigus oli võimalus külastada ka

Lemmikpuuviljad on nüüdseks annoona ja

erivajadustega inimeste abistamiseks loodud

granadill ehk nende keeli maracuja, millest

keskust DAAT (Accessibility Division and

tehti imemaitsvat punaka värvusega teed.

Technical Assistance for Special Education), kus

Kahjuks Eestis on neid harva saada ja maitse

tutvusime uusimate tehnoloogiliste

pole ka see; ühe annoona tõin kohvris kaasa,

lahendustega, mis loodud näiteks vaegnägijate

selle maitseomadused on midagi erilist küll.

jaoks. Kohtumistel kolleegidega erinevatest
riikidest oli põnev kogeda, et sageli on meil

Minu jaoks oli kirsiks tordil ärasõidupäeva

samad ettekujutused asjadest, koolielust ja

eelõhtul toimunud Madeira karnevali avamine

maailmast, probleemid ja saavutused

Funchali mereäärsel promenaadil – Avenida do

haridusvallas ja koolides vägagi sarnased.

Mar oli 5 km pikkuselt suletud, et karnevalil
osalejad saaksid tantsides ja lauldes kulgeda

Muutuv haridussüsteem ja 21. sajandi digitaalne

rahvamasside vahel. Tõeline Rio karneval, kus ei

areng on võtmesõnadeks, tulemaks toime

puudunud ka külalised Brasiiliast oma Carioca

põlvkonnaga, kes hetkel meie koolitada ja

hõigetega.

kasvatada. Oli tunda, et Erasmus+ KA1
programm väärtustab väga õpetajate tööd.

Tagasivaatavalt tundub, et kogesime nii palju,

Plaanime oma kursusekaaslastega võimalusel

aga selle saare paljud tahud jäid siiski

osaleda ka Erasmus+ KA2 programmis. Meie

avastamata, ka koolitusest ei suutnud ma

koolitusest ilmus artikkel Madeira päevalehes

kindlasti kõike edasi anda. Hea, et lahkusin

Diario de Noticias, mis oli vägagi meeldiv

keset ööd – ei näinud Madeirat ja Desertast

üllatus.

(asustamata saarestik ranniku lähedal) lennuki
alt kadumas, muidu oleksin kindlasti pisara

Koolituspäevad lõppesid reisidega saare

poetanud.

erinevatesse kohtadesse, rahvusrestoranides
einestamisega ja ka ujumisega Atlandi

Rutiin ja argipäev oli mõneks ajaks murtud – nii

ookeanis.

mõtlesin siis ja mõtlen praegugi.

Madeira jättis unustamatu mulje: lillederohkus,

Riskijulgus, kogemus reisi planeerimisel

banaaniistandused, mereveega täidetud

praktiliselt maailma teise otsa, omandatud

laavabasseinid saare loodepoolseimas

kogemustepagas, uudne lähenemine

linnakeses Porto Monizis, kus ka ujusime;

õpetamisele ja uued tutvused (olen Madeira

hunnitud vaated merele ja mägedele, ainuke

eTwinningu grupi liige) ning võimalus veeta

kuldse liivaga rand Calhetas , kuhu liiv toodud

nädalake paradiisisaarel, põgenedes

Marokost (muidu on randades must

põhjamaise veebruarikülma eest – need on

vulkaaniline liiv), levadad (niisutuskanalid) ja

väärtused ja emotsioonid, mida kannan endaga

mägedest väljapurskuvad kosed, kiiresti

tänaseni ja seda Erasmus+ KA1 toel.

muutuv ilm ja suurepärane kliima, kogu sealne
atmosfäär ja maitsed – need on vaid mõned
märksõnad sellest kaunist saarest.
Minu lemmikuks said toitudest bolo de caco –
küüslauguvõiga määritud soe küpsetis – ja lapas
– grillitud meriteod.
Soovitan proovida ka süsisaba fileed banaanil
(espada com banana) ning kuivatatud turska
(bacalhau) ja muidugi suhkruroonapsi ponchat.
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Aira Meitus, Räpina Ühisgümnaasium

SVENSSONITE
HARIDUSE
HÄLLIS

Ilusa riimiga mõtisklus
luulevormis! Hea rütmiga
kirjutatud, kerged ja selged
lõppriimilised värsid. Mõni riim
või sõnastus on eriti nauditav. On
lausa hämmastav, kui kenasti
lühidalt on ära öeldud kõik
oluline selle Rootsis toimunud
õpirände kohta – alates
koolilinnakust vanalinnas ja
loodusmuuseumist koolikeldris
kuni autistide õppe toetamiseni.

Kui kogemuste kullaproovi
soovid parendada kuskil,
võid väisata üht Rootsi kooli
ja kasuta Erasmus plussi.
Sihtkohaks välja valitet
sai suures otsingute hoos
Rudbeckianska Gymnasiet
ja linn, mil nimeks Västerås.
Ei pure teda aeg, ei unustuse tolm,
Rootsi koolina on tegutsenud kõige varem,
aastast tuhat kuussada kakskümmend kolm,
kui kooli lõi Rudbeckius Vanem.
Läänemere lahe kauges otsas
piiskop omas laia haaret,
seal kasvamas Dalarna uhked metsad
ja paadiga saaks otse Eestimaale.
Turist – kes siia kanti juhtub –
kaeb toomkirikut ja iidset koolimaja.
Seal kõrval rohelise linna au ja uhkus:
vanalinna tillukesed päkapikumajad.
Jalutades kivisillutises tänavail,
jõekaldail hommikul või siis, kui kumab eha,
tihemalt, kui Kadriorus oravaid
metsjäneseid võib linna vahel ringi jooksmas
näha.
Rudbeckiuse gümnaasiumis,
kus rajatakse teadmiste karkassi,
valida saab peale vaagimist
sotsiaalteaduste või loodusklassi.
Huviliste jaoks on õndsad hetked,
kui külastada päris mitu tundi
kohta, mis teeb silmad omataolistele ette
loodusmuuseumina koolimaja keldris.
Kool ei ole muide üldse üksik hoone,
kus õpilased kitsastesse oludesse pandud –
keset linna, kinnisvarahaide kullasoonel
seisab uhkelt laiahaardeline campus.
Põhikoolilist sektsiooni asutuses pole,
vaid gümnaasium, ongi kõik.
Oli põnev, huvitav ja tore
jälgida, kuis toimib rootsikeelne õppesõit.
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Visuaalselt kaduma ei läinud erilist,
kui rootsi keeles hekseldati siinuse teoreemi
või määratleti liugehõõrdetegurit,
olgu õpetajaks Olof, Lars või Erik.
Omapärasena toimib eriosakond,
mis mõistmist pakatades õpetab autiste.
WEGAS sellel kohalikus kõnepruugis nimeks on,
lõimib ühiskonna erisusi kaunis priskelt.
Külastasin mitmeid koolitunde
ja nende vaatlemine tasapisi veenis,
peab tekitama võrdleva momendi tunde –
mul tutvustati Rootsi haridussüsteemi.
Mõtteainet elust-olust rootsi koolis
püsimällu piisavalt sain laadida
ja nüüd maailma tunnetuseks proovin
uue mätta otsast elu mõtet vaagida.
Rain Vellerind, Gustav Adolfi Gümnaasium
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Autor mõtiskleb oma Saksamaal
toimunud töövarjutamise põhjal
erinevate teemade üle: rahvusvahelist
koostööd pärssivad hirmud, näost
näkku kohtumiste olulisus koostöö
käivitamisel, erinev lähenemine
õpetajakoolitusele Eestis ja Saksamaal,
stereotüüpsed soorollid, mis on Eestis
visad kaduma, aga ka see, et mitmes
aspektis on Eesti koolid paremal järjel
ja õpilased hellitatumad kui
Saksamaal.
18.-24. märtsil 2018 oli Häädemeeste kooli
kolmel õpetajal ja minul koolijuhina
võimalus külastada kooli Saksamaal
(Vogelsbergschule Schotten). Projekti
„Elamine, õppimine ja õpetamine
euroopalikus koolis – õpetajate
enesetäiendamine ja õppekavade
uuendamine regionaalsel ja riiklikul tasandil
Euroopa Liidu kontekstis“ rahastus oli
Erasmus+ programmist.
Vogelsbergis on aktiivne rahvusvaheline
koostöö nii linna kui kooli tasandil ning
Häädemeestel on sama kooliga juba ka
varasem positiivne koostöökogemus,
mistõttu olime nõus ühinema
töövarjuprojektiga.
Lisaks Vogelsbergi koolile oldi projekti
raames varasemalt külastatud Hispaania ja
Itaalia koole ning viimasena tutvusime Saksa
koolisüsteemiga.
Saksamaal algab lapse haridustee lasteaias
ja algkoolis ning 4. klassi lõpuks on enamvähem otsustatud, kas laps hakkab tulevikus
õppima kutse- või kõrgkoolis. Nüüdsel ajal
süsteem enam nii jäik pole ja on võimalikud
hilisemad liikumised ühest suunast teise,
aga kõik sõltub siiski lapse õppeedukusest.
Vogelsbergi koolis õpitakse 5.-10. klassis,
kokku umbes 700 õpilast. Õpetajaid on
koolis 40 ringis.
Õpitakse reaalklassides (tulevased
kõrghariduse omandajad) ning tavaklassides
(tulevased kutsekooli õppurid). Hiljuti alustati
ka immigrantide programmiga.
Immigrandid õpivad alguses peamiselt saksa
keelt ning vastavalt keeleoskuse kasvule
hakkavad käima järjest ka teistes tundides.
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EESTIS
EI OLE
SELLINE ASI
VÕIMALIK

Koolis toimusid meie reisi ajal ehitustööd –

Teine reisi eesmärk oli, et meie õpetajad

maja juurdeehitus oli lõppjärgus. Üldiselt oli

annavad ise tunde. Võõrkeeleõpetajad said

koolimaja sarnane meie omadega. Söökla oli

kogemuse võrra rikkamaks ja õpetasid saksa

aga üsna teistsugune – see oli väga väike. Sooja

noortele inglise keelt. Meie õpetajad said

lõunat sööb koolis igapäevaselt 30-40 õpilast.

sellega suurepäraselt hakkama ning Saksa

Pigem võetakse kodust kaasa võileib, sest

kolleegidelt ja õpilastelt hulgaliselt positiivset

majanduslikult ei saa õpilased endale

tagasisidet.

lõunasööki koolis lubada.
Saame olla uhked ja tänulikud selle võimaluse

Reisil oli ka salajane eesmärk. Sama kooliga oli

üle, et meil on riigi poolt kõikidele õpilastele

meil plaanis teinegi koostööprojekt. Projekt oli

tasuta lõunasöök. Samuti saime aru, et

juba kinnitatud, aga siis vahetus Vogelsbergi

koolibusside süsteem ja transpordivõimalused

koolis direktor ning ta tühistas selle. Kurbus ja

on meil mõnevõrra paremad.

arusaamatus oli suur nii meil kui sealsetel
õpetajatel. Seetõttu kutsusid nad minu kui

ÕUES PEAB OLEMA

koolijuhi ka kaasa, et ma pisut „mõjutaksin“ uut

Õpetajatega kogesime, et oleme siin põhjamaal

direktorit ja et me koostöö ikkagi jätkuks.

endid toasoojusega ära hellitanud. Ilm oli meie
reisi ajal kargelt kevadine, st nullist kolme

Saksamaal saime aru tühistamise põhjustest.

soojakraadini, aga kõikides tundides olid aknad

Eelmine direktor oli juhtinud kooli pikalt ning

pärani lahti. Meie õpilased kurdavad, kui klassis

juba mõnda aega otsiti uut. Keegi ei tahtnud

on 21 kraadi sooja. Lisaks veedavad õpilased seal

aga seda ametikohta. Õpetaja töötasu on

vahetunnid õues ja pikal lõunavahetunnil on

Saksamaal kõrge ja õpetajatöö väga

õuesviibimine kohustuslik. Vaatamata sellele, et

populaarne.

sadas lund ja lörtsi.

Vabu õpetaja töökohti praktiliselt ei ole, pigem
on töötuid õpetajaid. Samas ei taheta olla

Meie õppereisi peamine eesmärk oli tundide

koolijuht – töö pole just kergete killast.

külastamine. Nägime järgmisi õppetunde: saksa

Vogelsbergi koolis vaadatigi siis ühele õpetajale

keel võõrkeelena (immigrantidele), inglise keel,

sügavalt silma ning tal ei jäänud muud üle kui

ladina keel, muusika, majandus, poliitika, kunst.

võtta direktori ametikoht vastu.

Õpetaja on oma olemuselt uudishimulik ja
tahaks igast situatsioonist midagi õppida ning

Alustava koolijuhina on niigi väljakutseid palju

kolleegilt õppimine on üks paremaid

ja kui esimese asjana pannakse

õppimisvorme.

allkirjastamiseks rahvusvaheline projekt, siis
loomulikult on keeruline seda kohe heaks kiita.

Tajutav oli Saksa ja Eesti õpetajate

Lisaks ei tunne direktor end inglise keeles

ettevalmistuse erinevus. Tavaline on, et õpetaja

kindlalt.

Saksamaal õpetab mitut erinevat ainet.
Schotteni koolis õpetab üks õpetaja näiteks

Mõistsime seal olles olukorda ja saime aru

kehalist kasvatust, saksa keelt ja muusikat.

projektist keeldumise põhjustest.
Direktor nägi meid, sai aru koostööprojektide

Õpetajahariduses ja ettevalmistuses on

positiivsest mõjust ning praeguseks mõtleme

Saksamaal esimesel kohal pedagoogilised

järgmise koostööprojekti peale. Kusjuures

teadmised ja oskused ning teisena tulevad

direktori initsiatiivil. Tore!

ainealased teadmised, st eelkõige õpetatakse
last ja alles siis tuleb aine.

Saksamaa| 99

Koolimaja tutvustasid meile 9. klassi õpilased.

Alustasin tööd Häädemeestel 2016. aastal ning

Ringkäigu lõpus istusime klassiruumis ning nad

selle projekti positiivne rahastamisotsus oli

esitasid meile Eesti kohta küsimusi. Meie

minu esimeste tööpäevade uudis. Kooliaasta

muidugi küsisime ka nende käest kooli,

alguses arutasime koosolekul projektis

õppimise jms kohta.

osalemist ning minu üllatus oli suur, et erilist
tungi nendele reisidele õpetajate poolt polnud.

Uurisime, kas noored juba teavad, kelleks nad
tahavad saada. Üks tüdruk tõstis kohe käe ja

Saksamaale minekuks tuli ühte õpetajat ikka

teatas, et tema võib rääkida küll, sest on oma

veenda. Reisil küsisin õpetaja käest, kas ta on

soovis kindel. Neiu teatas, et tahab saada

selle otsuse üle õnnelik. Loomulikult oli ta rahul,

politseiametnikuks. Tema kõrval istuv noormees

aga tunnistas, et ta ikka väga kartis. Keeleoskus

teatas siis, et tema võib ka oma plaanidest

pole just kõige parem ja reisimiskogemused

rääkida, sest on ka üsna kindel, mis tööd

puuduvad. Iga uus asi tekitab ju natuke

hakkab tulevikus tegema. Tema soovib saada

ebakindlust, aga tal on väga hea meel, et ületas

hooldustöötajaks.

endas hirmu. Positiivne kogemus pani õpetaja
keelt õppima ning järgmisi reise planeerima –

Neid kaht noort inimest kuulates olime meie

nii töö- kui eraelus.

üsna üllatunud ja ütlesime, et Eestis ei oleks
selline asi võimalik. Võib-olla me leiaksime

Kokkuvõtlikult tõdesime, et külaskäik Saksa

Eestis mõne põhikooli lõpetava neiu, kes soovib

kooli oli huvitav ja andis mõtlemisainet. Samas

saada politseinikuks, aga päris kindlasti ei leia

said õpetajad kinnitust, et õpilased ja õpetajad

me kedagi, kes tahaks saada hooldustöötajaks

on igal pool sarnased ning teeme samasugust

ja rohkem kui võimatu on see, et see võiks olla

tööd.

noormees.

Töövarjuks olemine laiendas silmaringi, aga
andis meie õpetajatele ka enesekindlust. Ja

Nüüd oli sakslaste kord imestada, et miks

ideid järgmisteks koostööprojektideks!

ometi. Me tõdesime, et nii see lihtsalt on.
Hooldussüsteem Eestis on kahjuks selline, et
ükski noor inimene ei unista tööst
hooldushaiglas ning meil on hulgaliselt
ameteid, mille puhul on stereotüüpsed
mõtlemised, mis on meeste ja mis naiste töö.
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Aule Kink, Häädemeeste Keskkool

LAPSEST
LÄHTUV
LÄHENEMINE

Mõtlemapanev, helge alatooniga ja
ilukirjanduslikult kirja pandud lugu
lasteaedniku elust kui õpirändest, mis on
olnud kui ideaalse lapsepõlve otsing ja on
viinud autori nüüdseks tööle
waldorflasteaeda, kus ta tunneb end koju
jõudnuna. Kaasakiskuvalt mõtiskleb autor
selle üle, kuidas täiskasvanu saab toetada
last, anda talle stabiilsuse ja turvatunde.
Autor toob ilmekalt välja õpirände jõustava
mõju lapsekeskse lähenemisviisi
süvendamiseks lasteaiatöös ning ütleb: „Et
päriselt mõista, selleks on vaja oma silmaga
näha, oma kõrvaga kuulda, omal nahal
tunda, ise vahetult kogeda. Loodetavasti
saavad sama kirgastava kogemuse osaliseks
paljud järgmised õnnelikud õpirändurid
Erasmus+ programmi abil ja toel.“

Lasteaed on olnud minu ainuke töökoht,
alates koolieelse pedagoogika ja
psühholoogia eriala lõpetamisest eelmisel
sajandil ehk aastal 1989. Oma teekonda
lasteaednikuna alustasin oma kodukohas
Pärnumaal, eduka majandi uhiuues lasteaias.
Seega olen juba üsna staažikas praktik, kuid
ikkagi veel arenguvõimeline.
Pea kolmkümmend aastat tagasi, olles noor
ja rumal, kuid entusiastlik, oli see avastamise,
otsimise ja katsetamise aeg. Kümne aasta
pärast viis aga elutee mind põneva
kultuurilooga, omanäolisele väikesaarele –
Vormsile.
Sattusin tõeliselt põnevasse ja omapärasesse
maailma – täis vaikust ja rahu, puutumatut
loodust, kus aeg kulgeks nagu omasoodu,
aeglasemalt kui mujal. Seal ootas ees
väsinud olemisega, kuid omamoodi armas
lasteaiamaja, õueala peamisteks
atraktsioonideks olid kõverikud männid, mis
lausa loodud ronimiseks ning männi all
liivasel pinnasel looduslik liivakast, käbid,
habesamblikuga kaetud oks... Ei osanud
ettegi kujutada, et terves lasteaias võiks lapsi
olla vaid kümme, kui sedagi.
Aga nii oli – armas väike pere, ka siis, kui
vanast majast sai kolitud uude ja
värviküllasesse, kõigi mugavustega hoonesse
ning poolpõrandaalusest lasteaiast sai
ametlik lasteaed-põhikool.
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See rannarootsi taustaga väikesaar oli ja on

Oma uue elu uuel töökohal kohtusin tuntud

tõeline unistuste lapsepõlvemaa – turvaline,

waldorf-vanaema, mentori ja koolitaja Tiiu Bläsi-

ümberringi puhas loodus, muinasjutulised

Käoga, kes oli Saksamaalt tulnud järjekordselt

metsarajad, vahelduvad aastaajad imeliste

Eestit väisama. Tema oli ka see, kes juhatas

värvide ja lõhnadega, paitava päikese ja

mind ajutiselt töökohalt Pärnu Pauliinesse,

tuulega, kosutava vihma ja säravvalge lumega...

waldorflasteaeda – koju.

Ümbritsevad omased ja tuttavad metsad
rikkalike andide ja elanikega, mürakas

Tänu SA Archimedese programmile Erasmus+

Parunikivi, rand ja meri olid loomulik osa laste

ja väsimatule Tiiule sattusin 2017. aasta sügisel

igapäevaelust.

ehk aasta pärast minu Pärnusse tööleasumist
koos kolleegiga Saksamaale Engelbergi

Lummavast saaremiljööst inspireeritud väike

(Inglimäele), päris waldorfmaailma...

lasteaed oli leidnud oma näo, mis eristas teda
kõigist teistest, kus kõige olulisemal kohal oli

Oktoobrikuu teisel nädalal võttiski meid vastu

laste vaba mäng ja loovus. Ühel päeval tundsin

sügisene Saksamaa ja Stuttgarti lennujaama

tõelist kirgastumist – mõistsin päriselt, mida

vastu tulnud erksinises sallis hea tuttav Tiiu

tähendab sõnapaar “lapsest lähtuv”, millest nii

Bläsi-Käo. Koos sõitsime armsasse Winterbachi

palju ja häälekalt räägiti.

linnakesse, meie ajutisse elukohta, kus
seadsime ennast mõnusasti sisse lahkes

KAS ÕPETAMISEGA ON KIIRE?

külalistemajas.

Mõistsin selgemalt kui kunagi varem, et kõiki
lapsi ei saa ega tohi ühte raami toppida ega

Algaval nädalal sai meile osaks suur õnn

neile mingite näitajate alusel hinnanguid anda.

tutvuda, oma silmaga näha ja vahetult kogeda

Kui võrrelda lapse kasvatamist-arendamist

ehedat waldorflasteaeda. Tiiu viis esimesel

taimekasvatusega, siis olen eelistanud nii-öelda

hommikul oma Eestist saabunud hoolealused

mahedat viisi intensiivsele, kurnavale. Milleks

mäest üles Engelbergi lasteaeda ning andis nad

nõuda lapselt ikka varem ja ikka rohkem? Miks

seal üle kogenud waldorfkasvatajatele Margitile

lapse õpetamisega peab nii kiire olema? Mis

ja Sigridile. Vastutulelike võõrustajate loal saime

õigusega röövitakse lapselt tema lapsepõlv?

vaadata, küsida, osaleda ja ka panustada,
aidates valmistuda lähenevaks laternapeoks.

Mõne aja pärast ilmusid minu suureks

Laternate valmistamisest saigi tõsine

üllatuseks välja arvajad ja otsustajad, kes

nädalapikkune “projekt” – mõõtsime, joonisime,

kuulutasid minu kui pedagoogi arusaamised ja

lõikasime ja lõpuks laternaks ka kokku

lähenemise lausa lapsevaenulikeks – kes seab

liimisime.

ohtu nii laste elu kui ka nende arengu...
Saime osa terve nädala igast täispikast
Mis siis ikka – midagi siin elus ei juhtu niisama ja

(lasteaia)päevast ning suurepärase ülevaate

iga lõpp on alati millegi uue algus. Sai läbi 17

pikkade traditsioonidega ja hästi sisse töötatud

aastat kestnud etapp minu elust, pidin võtma

lasteaia ühe rühma elust, olust ja tegemistest.

seda teadmist kui võimalust uueks alguseks ja

Lasteaiaks ehitatud majas on kõigele mõeldud,

hakkama otsima uut töökohta.

et igapäevane elu võimalikult ladusalt sujuks –
rühmaruumid erinevate mängunurgakestega,

Õige pea viis uus algus mind Tartusse,

väljapääs rühmast otse oma õuealale, mahe

waldorfmaailma – uude ja natuke nagu

valgustus, naturaalsed ja soojad materjalid,

tuttavasse...

mänguasjad.
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Loomulikult olid rühmad sisustatud kõige

Eraldi võlumaa asus päris mäe otsas, kuhu oli

vajalikuga, kuid see, mis kõige enam üllatas ja

ehitatud erinevaid roigastest onne, suur

vaimustas, oli rühmas valitsev rahu ja innukas

lõkkekoht, lisaks võimalus köie abil “mäkke”

loovmäng. Ka lapsed võtsid võõrad uudistajad

ronida ning sealt siis pepu peal mööda porist

hästi vastu ega lasknud ennast häirida, otse

rada alla tuhiseda. See oli elamus kõigile – lõbus

vastupidi, nad olid igati suhtlemisaltid ja

lastele ja natuke hirmutav kõrvaltvaatajatele,

koostöövalmid.

meile! Pikad matkad võetakse ette iga ilmaga,
seda loomulikult õiges riietuses ja korralikus

Kui iseloomustada Engelbergi lasteaias nähtut,

varustuses.

siis kõige olulisemateks märksõnadeks on
kulgemine, vaba mäng, iseseisvus ja paigas

Harjutamine teeb meistriks. Algul oli pisut

reeglid.

harjumatu vaadata stoiliselt pingil istuvaid

Nägime lihtsat igapäevaelu, mitte millegagi ei

kasvatajaid. Kõik lapsed, sealhulgas ka rühma

pingutatud üle ega üritatud endast paremat

noorimad, kolmesed, said üksi, omaette pusides

muljet jätta ning see oli ütlemata sümpaatne.

ennast suurepäraselt ise riidesse ja kui keegi

Mängule kulus kõige suurem osa päevast ja

kimpu jäigi, enamasti saapapaelte sidumisega,

seda said lapsed teha pikalt, ilma katkestamata,

siis mindi abi saamiseks kasvataja juurde või

loovalt, kõrvalt sekkumata.

aitasid lapsed ise üksteist.
Mängutoa koristamisel teadsid lapsed samuti,

Mängima mahtusid kõik, nii väiksemad kui

kus on asja õige koht ja seda tehti suure innuga

suuremad, seejuures ilma igasuguse tülita.

– hämmastav!

Vaatamata parajale loomingulisele segadusele
ja kapitaalsele mööbli ümberpaigutamisele

Rutiin ja reeglid tagavad lapse turvatunde.

mängiti rahulikult, ilma igasuguse lärmita.

Huvitaval kombel ei täheldanud me väikeste
sakslaste puhul täiskasvanuga mingit

Terve lasteaiapäev möödus rahulikus

kauplemist, enese kehtestamist või

kulgemises, see oligi kõige ootamatum ja

kapriisitsemist.

üllatavam elamus – keegi kedagi tagant ei

Reeglid olid kindlalt paigas ja keegi neid

kiirustanud, kellelgi polnud kuhugi kiiret.

kahtluse alla ei seadnud. Tegelikult ongi ju nii,

Kõigeks võeti aega – loovaks mänguks,

et mida vähem lasta lapsel valida, otsustada,

iseseisvalt riietumiseks, toidu nautimiseks,

seda kindlamalt, stressivabamalt laps ennast

maalimiseks, kakukeste voolimiseks,

tunneb ja seda lihtsam on tal tegutseda. Laps

ehitamiseks, koristamiseks...

peab usaldama täiskasvanut, sest tema on suur
ja tema teab!

Nii ka matkal olles, kus käest kinni ja rivis läbiti

Sümpaatne oli kätlemine nii lasteaeda

vaid lühike teelõik, edasi kõnniti vabalt, omas

saabudes kui lahkudes, nii laste kui

tempos, ümbritsevat maailma ja loodust

lastevanematega, seegi oli reegel.

uurides-avastades. Matkaliste tee kulges üle
põldude, mööda karjamaal nosivatest

Ikka ja jälle rõhutati, kui tähtis on lapse jaoks

lammastest ja vulisevast ojakesest, kuni jõuti

stabiilsus, rutiin, et oleks võimalikult vähe

valgusküllasesse metsa. Igale lapsele leidus

muutusi ja liikumisi ning kui oluline on lapse

känd, kus istet võtta ning kiirustamata ühiselt

jaoks päeva alustamine alati ühe inimesega.

keha kinnitada. Kõhud täis, oli võimalus joosta,

Sellest saabki kõik alguse – lapse rahulolu ja

ronida, turnida, seeni uurida, päkapikule onni

turvatunne.

ehitada, lihtsalt olla...
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Loomulikult ei piirdunud meie aeg pelgalt

Meie, targad ja usaldusväärsed suured

lasteaias nähtu üle imestamisega. Meil oli

inimesed, vastutame selle eest, et vältida

suurepärane, energiast pulbitsev teejuht, sinise

pingeid ja stressi tekitavaid olukordi.

salliga daam mustas, kes noppis oma
hoolealused tööpäeva lõppedes Inglimäelt oma

Nii sai kokku pandud kahe “valgustunud”

punase auto peale ja teele...

kasvataja ühine memo nii kasvatajatele kui
ka partneritele ehk lastevanematele:

Vonklevad kitsad teed viisid meid

• Aeg maha! Varugem aega ja rahu – nii

järjekordsesse armsasse linnakesse Schöndorfi,

tulemisel kui minemisel, riietumisel, söömisel,

IKEA-sse šoppama, kohvikutesse ja Stuttgarti nii

pesemisel, lapse muljete kuulamisel,

waldorfiradadele kui mujalegi.

magamisega seotud toimingutel...
• Vältigem või siis vähendagem lapse liigseid

Saime tunda Švaabimaa uduvihma ja suvist

meeleelamusi, mida põhjustavad liiga erksad

sooja, proovida kohalikku sööki-jooki, imetleda

värvid; liiga ere valgus; vali müra; kiired

sügiskullas mägesid ja orge, sõita rongiga ja

vahelduvad pildid (multikad, arvutimängud,

lennukiga...

reklaamid); maiustused ja magusad joogid;
kunstlikud, elutud materjalid; tarbetud lelud.

Nädalake Saksamaal pakkus rõõmu igale

Hoidkem lapse meeli liigse, tarbetu ärrituse

meelele, eriti aga tööalast indu ja inspiratsiooni,

eest!

soovi püüelda tasakaalu ja rahus kulgemise

• Kehtestagem reeglid, mis kehtivad alati.

suunas, olla iseendaga kooskõlas,

Reeglid mitte ei piira last, vaid tegelikult hoopis

matkimisväärne täiskasvanu, eeskuju kõnes,

aitavad ja toetavad teda.

söögilauas, käitudes, suhtumises, igapäevastes
lihtsates mõtestatud tegevustes.

Õppereisil töövarjuna nähtu vaid kinnitas
Vormsil kogetut, äratundmist ja niinimetatud

LASE LAPSEL OLLA LAPS

mahedat lähenemist, lapsepõlve olulisust ning

Harmoonia peitub lihtsuses ja loomulikkuses.

selle positiivset mõju. Elus ei ole juhuseid, just

Meie, veel lapsekingades avastajad, kipume

nii pidigi minema, nagu läks, ja mina jõudma

sageli olema liiga agarad ja liiga tublid, kuid

sinna, kuhu jõudsin – olen südamest tänulik ja

tegelikult loeb see, et oleksime päriselt kohal ja

õnnelik!

mõistaksime, mida, milleks ja kelle jaoks me
teeme.

Oma kodusesse Pauliinesse naastes võtsime
koheselt ette mitmeid uuendusi nii oma

Ülimalt oluline on lasta lapsel olla laps ja

kitsaskohtade leevendamiseks kui ka päeva

võimaldada tal nautida kõiki lapsepõlve rõõme

ladusamaks sujumiseks. Täna võime tõdeda, et

– toetada iga poissi ja tüdrukut tema kasvamisel

saime Saksamaalt kaasa tublisti kindlust ning

ja arenemisel, oma elu loomise alguses, teda

tohutut inspiratsiooni. Et päriselt mõista, selleks

survestamata, tagant kiirustamata, hinnanguid

on vaja oma silmaga näha, oma kõrvaga

andmata, mahedalt ja muhedalt.

kuulda, omal nahal tunda, ise vahetult kogeda.
Loodetavasti saavad sama kirgastava kogemuse

Saime kuhjaga mõtlemisainet nii meile endile

osaliseks paljud järgmised õnnelikud

kui ka emadele, isadele ja vanavanematele.

õpirändurid Erasmus+ programmi abil ja toel.

Rõõmsad, rahulolevad, sõbralikud ja reeglitega
arvestavad põnnid rõõmustaksid ju meid kõiki.
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Jana Kokk, Pärnu Waldorflasteaed Pauliine

Liigutav ja inspireeriv lugu avameelsest,
abivalmis ja elutervelt enesekriitilisest
noorest mehest, kes iganenud stereotüüpe
trotsides on valinud klassiõpetaja elukutse.
Autor räägib individualiseeritud koolitusest,
kus ta õppis õpetama algklassilastele
programmeerimise algtõdesid – ka ilma
tehnoloogia abita – ning leiab, et tema kui
õpetaja tegevus on nüüd palju mõtestatum
ja sihipärasem kui varem. Autor ütleb:
„Tegutsemist või mitte tegutsemist
raskendab suuresti asjaolu, et keegi ei tea
täpselt, milliseid oskuseid on inimestel vaja
viie aasta pärast.“ ja „Suurim takistus on aga
õpetaja iseenda hirm. Hirmu ületamine või
hirmule alla jäämine määrab, kas
programmeerimist suudetakse koolitundides
rakendada või mitte. Naljaga pooleks räägiti,
et õpetajal on sada hirmu, õpilasel vaid kaks –
nõrk wifi ja alanev akutase.“
Kõlama jääb sõnum, et selleks, et kõrgelt
lennata, peavad tiivad kandma hakkama –
kõrge lend ei pruugi küll kohe õnnestuda ja
selleks võib vajalik olla saada juurde puuduv
teadmine, oskus, enesekindlus või julgus.
Ning tundub, et just õpiränne seekord selle
puuduva pusletüki autorile andis.
Minu lemmikküsimus mu vanaisalt pärineb
ajast, kui teatasin klassiõpetaja õpingute
alustamisest: „Miks nii madalalt?“
Töötanud koolis vaid pool aastat, hakkasin
seda küsimust aina tihedamini ka endalt
küsima. Õpetamine on minu jaoks olnud
ääretult loominguline tegevus. Suurim
probleem ja väljakutse on seisnud aga selles,
kuidas tuua reaalset elu klassi ja kuidas hoida
end pidevalt “värskena”. Kui ma neil teemadel
mõtisklesin, mõistsin, et programmeerimine
on ju samuti looming.
Otsustasingi hakata end iseseisvalt sel teemal
harima. Ma osalesin paaril Pythoni-alasel
veebikoolitusel ning sel ajal hakkasin ka
mõtlema, kuidas programmeerimist ja
koolitunde omavahel siduda. Tulutult.
Saksamaale nädalasele koolitusele sattusin
ma juhuse tõttu. Ma olin jäänud kellelegi
koolis silma. Võib-olla ka seepärast, et kui
keegi küsis tehnoloogiaalast nõu, olin ma alati
valmis aitama.
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ÕPETAJA
SADA
HIRMU

Suure osa ajast ei teadnud ma koheselt

Mind tõmbasid kaks “rada” – programmeerimise

lahendust, aga väljakutsed on mulle alati

algtõdede õpetamine ja erinevate

meeldinud. Teine põhjus võis seisneda selles, et

programmide kasutamine õppetöös (nt

paaril korral olin proovinud tuua

Scratch, Micro Bit, Calliope). Mõistsin, et mul ei

programmeerimist arvutiõpetuse tundi – siiski

ole kasu erinevatest programmidest või

ebaõnnestunult.

tehnoloogilistest vidinatest, kui ma ei tea,
kuidas õpetada õpilastele programmeerimist.

Ja ma ei ole kunagi hoidnud oma
ebaõnnestumusi enda teada. Minu katsetused

Kursuse algusel tehti selgeks, et õpetajad

ei kandnud vilja, sest kui ma püüdsin õpilasi

kasutavad igapäevaselt programmeerimisega

õpetada, polnud mu selgitused ja õpetamise

seotud teemasid ja mõisteid. AGA seda ei

ülesehitus piisavalt arusaadavad. Sain aru, et

teadvustata.

algaja õppija ja minu õppija stiilid on niivõrd

Seetõttu ei tea ka õpilased, et õppides kas eesti

erinevad. Mulle piisab, kui saan katsetada, aga

keelt või matemaatikat, õpivad nad ka

õpilased ootavad kindlamaid raame, milles

programmeerimist.

tegutseda.

Näiteks:
1) tingimused – lause, mis määratleb, millisel

Igatahes aasta ootamist ja seal ma olingi –

tingimusel mingi asi juhtub. Nii elus kui ka

Dillingenis, väikeses Saksamaa linnas. Kursuse

programmeerimises on olulisel kohal järjekord

eesmärgiks oli õpetajatele tutvustada erinevaid

ning mingile sündmusele järgneb teine.

viise ja vahendeid, mida saaks koolitundides

Näiteks, “kui sa sööd oma pudru ära, võid minna

rakendada koheselt, vähese ettevalmistuse

mängima” või “kui sul on ülesanded valmis, võid

juures. Meid oli sinna koos juhendajatega

minna vahetundi”.

kogunenud 40 ringis.

2) mustrite leidmine (liigitamine) – leides kas
arvudes või esemetes ühiseid jooni (nt kõva –

Meil kõigil oli väga erinev programmeerimise

mitte kõva).

kogemus, kuid meid ühendas üks huvi – kuidas
õpetada paremini.

Nende koolituspäevade jooksul räägiti palju

Minu kaks suurimat hirmu olid minu Ida-

takistuste ületamisest ja müütidest.

Euroopa aktsent ja kehv orienteerumine. Muid

Suurim müüt: programmeerimise õpetamiseks

probleeme või hirme ei tajunud ma enne ega

on vaja erinevat tehnoloogiat, st et

ka pärast kursuse lõppu. Tahtsin vaid jõuda

programmeerimise eelduseks on suur rahakott.

kohale ja õppida nii palju kui võimalik.

Ka mina nägin varasemalt neid asju nii. Meile
tutvustati tegevusi, mille jaoks ei ole vaja

Kursuse esimese päeva lõpuks sain aru, mille

tehnoloogiat (nn unplugged activities).

jaoks ma täpselt tulin ja millele soovin
ülejäänud viis päeva keskenduda. Nimelt,

Ühe õpetaja järeldus oli, et tehnoloogia asemel

kursuse ülesehitus võimaldas valida erinevate

on vaja vaid lamineerimisaparaati. Teisisõnu,

töötubade vahel, sai valida oma “raja”, mida oli

piisab vaid erinevatest piltmaterjalidest, et

kokku neli.

selgitada programmeerimise algtõdesid.

“Radade” ülesehitus pidas silmas varasemat

Suuurim takistus on aga õpetaja iseenda hirm.

programmeerimise õpetamise kogemust ja

Hirmu ületamine või hirmule alla jäämine

suunitlust (mida saaks rakendada kas

määrab, kas programmeerimist suudetakse

lasteaednikud, klassiõpetajad või teise ning

koolitundides rakendada või mitte. Naljaga

kolmanda kooliastme õpetajad).

pooleks räägiti, et õpetajal on sada hirmu,
õpilasel vaid kaks – nõrk wifi ja alanev akutase.
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Jättes selle kõik kõrvale, siis tegutsemist või
mitte tegutsemist raskendab suuresti asjaolu, et
keegi ei tea täpselt, milliseid oskuseid on
inimestel vaja viie aasta pärast, et saada edukalt
hakkama. Antud hetkel oletatakse, et
programmeerimine koolis võiks õpilasi aidata
tulevikus paremini hakkama saada. Keegi seda
aga päriselt ei tea.
Kursuse lõppedes oli erinevaid mõtteid ja
tundeid. Esimene mõte oli: hea, et siin olla sai.
Teisena tundsin juba suurt igatsust
hommikuste soolakringlite järele. Kolmandaks
aga tänulikkus tehtud märkmete üle, mida
saan aeg-ajalt lehitseda. Mu soov oli õppida
seda, kuidas õpetada programmeerimist nullist.
Ja mu soov sai täidetud.
Nüüd, kui koolitusest on möödas juba pool
aastat ja ma olen saanud endale 1. klassi, olen
märganud muutusi õppetöö planeerimisel.
Nimelt olen hakanud rõhku panema
erinevatele seostele ja seaduspärasustele. Ka
juba klassiruumi sisenedes võib märgata, et
sünnipäevad on kujundatud teatud mustri järgi
ja igal õppeainel on oma värv. Ja õpetades
küsin ma aina rohkem: “Miks?”
Tänu koolitusele teen ma seda palju
sihipärasemalt kui enne. Raske öelda, võib-olla
ilma koolituseta olekski see kõik jäänud vaid
üksikuteks katsetusteks. Selle kõige kasutegur
selgub aga alles aastate pärast.
Tanel Lindlo, Viimsi Kool
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JULGUS
EKSIDA
ON VÕTI
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Mõtlemapanevalt juhitakse selles
humanistlikku haridust väärtustavas essees
tähelepanu sellele, et haridussüsteem vajab
ümberkorraldamist, kuna maailm meie ümber
muutub nii kiiresti, et on keeruline pakkuda
tänastele õppijatele teadmisi ja oskusi, millest
neile piisaks terveks eluks. Autor leiab, et kõige
kindlam tugipunkt, mida õppijatele pakkuda
saab, on õpetada neid olema valmis
muutusteks, aktsepteerima tõdede paljusust
ja ka õpetaja kui inimese ekslikkust.
Rõhutatakse, et tuleb julgeda eksida ja vigu
teha, „sest vigu kartes puuduks julgus
katsetada, olla loov ja innovaatiline“. Autor
ütleb: „Õpetaja ei saa enam olla „klassi ees
kaardikepiga kõndiv elav entsüklopeedia“, kes
vale vastuse eest vastu näppe annab, vaid
pigem õppimist motiveeriva taustsüsteemi ja
ruumi looja.“ Kirjutises tutvustatakse
koolituselt kaasa saadud haridusfilosoofilisi ja
eetilisi põhimõtteid, mis õppija enda
hariduskäsitlust süvendasid ja seda avardama
ajendasid.

Raske on ette kujutada asju, mida me ette
kujutada ei saa. Näiteks tulevikku.
Tuleviku jaoks inimesi aga koolitame, kasvatame
ja harime me just praegu.
Kuidas seda aga kõige paremini teha, seda on
erinevad haridussüsteemid ja -asutused
püüdnud ära tabada sajandeid, samas sedasama
pidevalt järjest kiiremini muutuvat elu ja sellega
koos tulevikku koos oma vajadustega ette
aimata püüdes.
Minu koolitus teemal ”Lõimitud õppekava”
sisaldaski erinevaid ideid tuleviku jaoks
võimalikult vajalike oskuste ja omaduste
arendamiseks läbi klassikalise koolihariduse.
Koolituse valis minu tööandja, kuna meie kool on
teel järjest lõimituma õpetuse suunas.
Mis siis on meie kiirelt muutuvas ühiskonnas see
püsiv osa, mida üldse tasub koolis õpetada ja
arendada?
Kuidas anda õpilasele praeguses infokülluses
mingi baas, millele ta ise oleks motiveeritud
informatsioonist seinad peale ehitama?
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Kogu haridussüsteem vajab ilmselgelt ühtpidi

Ainult selline koostöös sündinud kooliruum

ümberkorraldamist – inimesed ei saa enam

võimaldabki kõigil end kõigepealt juba tunda

mõelda, et saavad hea hariduse, õpivad ameti

kooli kui ühise töörühma võrdväärse osana, olla

selgeks ja teevad samas ametis pika ja

motiveeritud tegutsema ühise eesmärgi nimel,

austustäratava karjääri ühes asutuses kuni sealt

milleks on õpilastele tuleviku ühiskonnas kõige

õnnelikult ja rahulolevalt vanaduspensionile

vajalikumate oskuste ja teadmiste jagamine.

jäämiseni.
Samas peab haridussüsteem pakkuma midagi

Siit järeldub ka teine läbiv mõte: olgu õpetajate

kindlat, millele siiski oleks võimalik toetuda. Ehk

õpetajateks õpilased ja vastupidi, sest ainult nii

siis ilmselt kõige kindlam ongi õpetada õpilasi

teadvustame me õpetajatena uusi tõelisi

juba maast-madalast valmis olema muutusteks,

lahendust vajavaid probleeme ning ainult koos

vajaduseks ümberõppimise, tõdede paljususe ja

on meil võimalik neile lahendusi leida. Õpetaja

ka … õpetaja kui inimese ekslikkuse suhtes.

ei saa enam olla ”klassi ees kaardikepiga kõndiv
elav entsüklopeedia”, kes vale vastuse eest vastu

Õpetus ”vead on halvad, aga õpetaja teab

näppe annab, vaid pigem õppimist motiveeriva

tõde” enam ei tööta.

taustsüsteemi ja ruumi looja, kes innustab,
arutleb ja pakub välja teeotsi edasiminekuks.

Üks põhilisi ja erakordselt lihtsalt sõnastatud
õpetusi, mille Helsingi koolituselt kaasa võtsin,

Mis siis on täna meie arvates need baasoskused

oligi Tikkurila koolidirektori Ari Ranki printsiip –

ja -teadmised, mis muutuvas ühiskonnas

me hindame seda, et õpetajad ja õpilased

praegustele noortele võiksid jagatud saada, et

julgevad eksida ja vigu teha, sest vigu kartes

neid tulevikuks veidigi paremini ette

puuduks julgus katsetada, olla loov ja

valmistada? Kindlasti on sellised oskus seostada

innovaatiline.

erinevates õppeainetes ja erinevatest

Ja just loovus ja innovaatilisus, disainmõtlemine

infoallikatest saadud teavet omavahel tervikuks,

kui probleemile lahenduse leidmine läbi

oskus teha koostööd kõige erinevamate

katsetamise, vigade tegemise ja nendest

inimestega, oskus olla loov ja innovaatiline,

õppimise, uuesti proovimise ja järelduste

püüda leida uusi lahendusi probleemidele ja

tegemise – see on protsess, mis viib sihile, ja on

teha seda analüütiliselt ja innustunult. Inimese

vaja sisestada ka tuleviku töötajal ehk praegusel

kui bioloogilise olendi vajadused jäävad siiski ka

õpilasel.

suures osas samaks – tervislik toit ja piisav
liikumine ning uni, rõõm koosolemisest ja

Tikkurila kooli põhimõtete juurde kuulus ka

eesmärkide saavutamisest, seksuaalsus ja õnn.

kogu kooli keskkonna kujundamine inimeste
avatud suhtlemist, erinevaid rühmatöid ja

Kogu praeguse rööprähklemise taustal aeg

loovaid töötubasid võimaldavaks muutuvaks

iseendale või lähedastele ja hetk hingerahu –

ühiseks ruumiks, kus ”nii õpetajad kui õpilased

tuleviku inimest kasvatades peame paraku talle

tunneksid end vastutavatena selle eest, et neil

õpetama ka enesejuhtimist ja suhtlemist. Kuigi

kõigil oleks tagatud turvaline ja abivalmis ning

tuleviku tööde hulgast mitmed mehaanilist

üksteisest hooliv töökeskkond”.

”ärategemist” sisaldavad ametid võtab üle
tehnoloogia, jäävad inimlikku empaatiat või

Selle loomist planeeriti ühiselt – nii erinevate

loovust eeldavad ametid alles ja neid tuleb

ruumide sisustust, koolihoovi kujundamist kui

usutavasti juurdegi.

kodukorra reegleid arutati kõigi osapooltega

Koolis aga tuleb taastada koolirõõm ning

ning tõepoolest ka viidi ellu just õpilastelt ja

õnnestumise kogemus, et osata neid ka

õpetajatelt tulnud ideid ja ettepanekuid.

edaspidi tunda ja jagada (Tuija Lindström,
Havukoski kool).
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Kuidas aga motiveerida tänast õppijat, kes
vahetevahel tundub nii ülikriitiline ja iseteadlik
kõige suhtes, mida koolis pakutakse?
Kas loovate ja motiveeritud õppijate saamiseks
piisab ehk loovatest ja motiveeritud õpetajatest
klassi ees?
Kust neid aga võtta, kui isegi meie mõistes
heaoluriikides tundub õpetaja ikka tegevat liiga
palju liiga vähehinnatud ja vähetasustatud tööd
ega ole tal ikkagi piisavalt aega
enesetäiendamiseks, individuaalseks
lähenemiseks, iga tunni nii heaks
ettevalmistamiseks, et see tõepoolest haaraks
seda ”8 sekundi pikkuse keskmise
keskendumisvõimega” põlvkonda?
Minu koolituse üks olulisemaid õppetunde oli
ka suhtlemine nädala jooksul 11 erinevast
Euroopa riigist pärit õpetajatega ning arusaam,
et meil tõepoolest on sarnased probleemid,
püüdlused, soovid. Ning et võisime jagada
omavahel oma toimivaid ja kehvemini
toimivaid praktikaid ja tunda, et... julgeme
peale seda koolitust veelgi rohkem teha vigu ja
eksida ja julgeme lasta ka oma õpilastel vigu
teha ja eksida.
Julgeme pakkuda rohkem erinevatele
õppijatele just tema tulemusele vastavat
õnnestumise rõõmu ja saada seda läbi õpilaste
õnnestumiste tagasi. Julgeme seda teha kasvõi
pisikeste sammudena, sest see on ikkagi tee
õiges suunas ja ainult nii sünnib tulevik.
Annika Tonts, Pelgulinna Gümnaasium
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Autorid annavad elava ja mõnusa
ülevaate oma reisi sihtkohast –
Bornholmi saarest Taanis – maalides
imeliste kirjelduste abil lugejale pildi
olustikust, milles koolitus toimus. Loost
leiab ka muljeid ja meeleolusid, mida
reisilt kaasa võeti ning mõtteid, mis
klaasitöökojas keerlesid. Jääb mulje, et
õpiränne läks igati asja ette, sest Eesti
koolitajad asusid tagasi tulles kohe ka
õpitud teadmisi rakendama.
Idee minna Erasmus+ õppereisile tuli
Vabaharidusliidu aastakoosolekul, kus sellist
võimalust välja pakuti. Väga võluv oli valikute
vabadus: võid endale valida nii riigi, teema kui
ka koha, mida külastad.
Miks just Bornholmi saar ja klaasisulatus?
Mõni koht lihtsalt hakkab sind kutsuma (nagu
Leaga juhtus). Ja mõni materjal lihtsalt
hakkab sind kutsuma (nagu Eeliniga juhtus).
Sõitsime kõigepealt Kopenhaagenisse, kus
meil jäi päeva jagu aega, et linnas ringi
vaadata. Plaanid olid ka tehtud: tahtsime
näha vabalinn Christianiat, Tivolit ja Väikest
merineitsit. Olgu öeldud: jõudsime külastada
ühte.
Praegu mõeldes oleksime võinud ju
jalgrattamerre sukelduda ja selle võrra
kiiremini edasi liikuda, aga kas peab?
Kopenhaagen võttis meid vastu
lihavõttepühade eelses melus. Poodide
vaateaknad kubisesid munadest ja tibudest,
värvilistest paelukestest jms. Eelinis ärkas
hetkega elupõline kunstiõpetaja ja lastega
tegeleja: pildile pidi jääma ja saama nii palju
mune kui võimalik.
Iga huvitavat maja, tänavanurka ja
mänguväljakut uudistades ja pildistades
jõudsime Christianiasse.
Kaasas informatsioon tuttavatelt („ära midagi
kaasa võta, mida võib keegi sisse vehkida“
laadis) ja internetiteadmised: 34 ha suurusel
maalapil elab 850 inimest.
Christiania tekkis 1971. aastal, kui erineva
taustaga inimesed asustasid mahajäetud
sõjaväekasarmud.
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ULMELINE,
AGA
PÄRISELT

Keelatud on päris mitmed asjad, näiteks relvad,

Saime alusklaasi ja võisime sinna laduda

süstlad, vägivald, autod, pildistamine. 1991.

meelepärase klaasikildudest pildi. See läks

aastal on kogukond teinud endale ise

sulatusahju ja järgmisel päeval saime tööd

linnaplaani, kus lisaks tavapärasele

kätte. Tuleb kohe öelda, et ühest klaasist jäi

hoonestusele on märgitud tualetid ja

väheseks.

pissuaarid.
Stuudio juures oli ka pood, kust ilma ostuta
Sisenesime Christianiasse kuidagi küljelt,

välja tulla oli võimatu. Lisaks sellele saime näha

kõrgendikult või vallilt, millelt avanes vaade

ka pakkimiskunsti imet ja kaasa võtta tõeliselt

linnale: värvilised väikesed majakesed, meie

põnevaid ideid.

mõistes kaootilise paigutuse ja mõneti
juhuslikku laadi materjalivalikuga. Maalitud.

Meil jäi päris palju aega saarel ringi

Palju rohelust. Tänavatel jalutades nägime

rändamiseks. Kui fotod appi võtta, tulevad

avatud, müüjateta galeriisid – võta, mida soovid

meelde mööda kaldanõlvu mere poole

ja pane raha purki… ja paljusid kaunist

looklevad kitsad tänavad, läbi aedade voolavad

kevadpäeva nautivaid inimesi istumas

jõekesed, kaunid ja kordumatud kannud

kohvikutes või jõe kaldal.

majade akendel, kaljujoonistused,
ümmargused kirikud, majasuurune part, kes on

Järgmise päeva hommikul jalutasime ümber

oma pea tiiva alla peitnud ja tulisoolased

Tivoli, piilusime korraks sisse lahtisest

heeringad – Bornholmi rahvustoit.

kaubaväravast ja sõitsime lennujaama.
Reisiajakirjast võib lugeda: „Bornholm on pea

Ja veel inimesed ja tuul. Tuul oli nii läbilõikav, et

kohustuslik peatuskoht kõikidel pikematel

kõvasti kinninööbitud kapuutsiga talvejope oli

merereisidel, mis Läänemerest väljapoole viivad.

meile paras riietus. Kohalikud arvasid teisiti –

Taanile kuuluv saar on lihtsalt nii kaunis.“ Meie

isegi päris väikestel, alla aastastel lastel polnud

Bornholmi siluetti ei näinud, lähenesime

mütsi peas.

saarele õhust. Üsna väikese, propelleritega
lennukiga saare suurimasse, Rønne linna.

Meie reisi võiks lühidalt kokku võtta: ulmeline,
aga siiski reaalne.

Takso viis meid armsasse koduhotelli. Saime

Kui mõelda, mida me õppisime, siis lisaks

endale maja võtme ja võisimegi hakata saarel

suurepärasele reisikogemusele tegutseb meie

ringi vaatama. Esimene mulje: kõik tundus hele

tarbekunstiseltsis taas ka klaasikunstiring.

ja valge, justkui oleks saar päikesele lähemal kui

Oleme sulatanud pilte, teinud vormisulatust,

muu maakera.

klaaslilli ja ehteid.
Oleme kasutanud juba pea kõiki Bornholmilt

Veidi Viljandi vanalinna meenutav, enamasti

kaasa toodud ideid ning tundub, et on aeg

ühe- kuni kolmekorruseline, roheliste

minna uuele õppereisile!

hoovidega, suletud kvartalitega linn oli otsast
otsani kunsti täis. Galeriid ja poed ja

Eelin Tiidema ja Lea Teeääre, Eesti

väljapanekud kodude akendel. Peamiselt

Vabaharidusliit

keraamika ja klaas. Disain puhas ja helge. Värvid
pigem vaoshoitud, meenutasid meie ARSi
paremate päevade toodangut.
Lilli klaasistuudio Allinge linnas, kus meie kursus
toimus, oli tõeline paradiis. Kümneid topse ja
karpe eri värvi klaasipuru ja kildudega!
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Kirjutisest lausa õhkub kursuse
intensiivsust – pikad päevad ja aktiivsed
tegevused. Autor kirjutab väga täpselt

KÕIK ON
LAHENDATAV

lahti õppe sisu ja omandatud praktilised
oskused. Mõtlemapanevalt on välja
toodud analüüsi olulisus: „Kuid enim olen
mõelnud selle üle, miks me midagi teeme?“
Et alustada algusest, siis räägin loo, kuidas
lasteaed mind koolitusele saatis. Õppejuht
küsis, kas võin lennata ja mina vastasin, et võin
küll. Mõned nädalad hiljem sain teada, et seda
küsiti sellepärast, et mul avanes võimalus
minna koolitusele Tšehhi Vabariiki.
Alguses ei olnud ma sellest mõttest väga
vaimustunud, sest ei olnud üksi enne välismaal
käinud ja samuti on mul erivajadusega poeg,
keda nädalaks ajaks kellegagi jätta on
keeruline. Aga kui kõik sai selgeks mõeldud ja
organiseeritud, siis olin nõus ja nii asusingi ma
teele Tšehhi Vabariigi ja Praha poole.
Lennud sujusid kenasti ja laupäeva lõunal
jõudsin Prahasse. Otsisin üles ööbimiskoha ja
asusin tutvuma linnaga. Kuna koolitajatega
pidime kokku saama alles pühapäeva
pärastlõunal, siis oli mul aega ise linna uurida.
Avastasin, et üksi reisida ei olegi nii halb. Leidsin
põnevaid vaatamisväärsusi, nautisin maitsvat
sööki restoranis ja külastasin poode.
Õhtul oma hotellitoas puhates kuulasin akna
taga tänaval toimuvat kontserti. Järgmisel
päeval sõin hommikusöögi ja lahkusin hotellist.
Sain veel mööda kauni Elbe jõe kaldaid
jalutada ja ilusaid sildu ja maju vaadata ning
juba oligi aeg sealmaal, et minna kokkulepitud
kohtumispaika.
Olin esimene, kes kohale jõudis ja leidsin
vaevata üles meie kursuse ühe juhendajatest –
Dušani. Varsti tuli teine osaleja, kes oli
Portugalist ja siis selgus, et oodata on veel ühte
inimest Walesist ning rohkem keegi sellele
kursusele ei olegi registreerunud. Ootasime ja
pidasime piknikut, kuid kolmandat osalejat ei
tulnudki.
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Me olimegi sellel kursusel kahekesi ja muidugi

Igal hommikul arutlesime me detailselt läbi

meie kaks imetoredat õpetajat. Kursus toimus

eelmise päeva ja hea meetodina kasutasid

väikeses Tynec nad Labemi linnakeses.

koolitajad päeva üles joonistamist. Samuti

Sinnasõit kestis tund aega ning seal

kasutasime 3 + Δ (kolm pluss delta) meetodit,

koolituskeskuses ootasid meid koolitaja Britta ja

kus eelmise päeva reflektsioonina pidime

abiline Ivana. Majutus oli sealsamas

leidma kolm asja, mis meile meeldisid ja ühe

koolituskeskuses.

asja, mida me õppisime.

Kogu kursus oli väga intensiivne, sest osalejaid

Väga eredalt jäi meelde õuelasteaia

oli vähe ja kogu aeg olime fookuses ja

külastamine. Ainsaks siseruumiks oli neil köetav

tegevuses. Iga hommik algas kell 7.52

telk, kus saab hoida tagavarariideid ja kus nad

joogaharjutustega õues ja lõppes 21.30 paiku.

lõunal magamiskottidega magavad. Kõik muu

Vahepealse aja sisse mahtus palju aktiivseid

on õues – mängimine, õppimine, söömine jne.

tegevusi.

Lapsed tegutsesid ja nautisid õues olemist.
Lasteaias ei olnud ühtegi mänguasja.

Näiteks tõukeratastega ja jalgratastega

Ainsad ostetud asjad olid aiatööriistad (kärud,

sõitmine, õues toidu valmistamine, matkad

rehad, labidad) ja olemas olid ka kunstitarbed

metsas ja pargis, sõit hobukaarikutega,

(pintslid, värvid jne).

rahvuslikud lõuna- ja õhtusöögid erinevates
kohtades, väiksed FIKA pausid (kohvipausid),

Enamiku päevast (9-12) veedavad lapsed

erinevad õppetegevused kõikvõimalikes

metsas, kus neil on kaasas seljakotid väikese

kohtades ja ka ühe õuelasteaia ja

näksi ja joogiga, lisariided ning õpetajal on

erivajadustega laste kooliga tutvumine.

kaasas taskunoad, saed, luubid ja muu vajalik.
Paljusid tegevusi saatsid kindlad rituaalid ja

Me arutlesime palju erinevate võimaluste üle

salmid.

viia tegevusi läbi õues. Ma sain hea nipi, et
mõeldes läbi nädalategevusi, peaks iga asja

Näiteks panid nad metsa lukku, kui läksid ära, ja

juures mõtlema, kuidas seda eesmärki saab

tegid seda, hoides pulka vastu kindlat puud ja

täita õues tegutsedes. Tegime ise läbi palju

lugesid salmi. Oma lasteaia värava avamiseks oli

põnevaid, lihtsaid ja toredaid tegevusi, mis ei

neil ka oma salm.

nõua suurt ettevalmistust ega vahendeid. Väga
meeldis tegevus metsas, kus saime valida

Metsast väljudes ütles õpetaja kordamööda iga

kangatüki ja pidime seda kirjeldama ja siis

lapse nime ja kelle nimi öeldi, see võis edasi

otsima loodusest sama värvi asju sinna kanga

tulla. Kogunemiseks mängis õpetaja flöödil loo

peale.

ja lapsed teadsid, et nüüd oli aeg hakata asju
pakkima. Tundus, et nende päev oli väga

Tegevused olid lihtsad, aga iga tegevuse juurde

rahulik ja harmooniline, kuigi ka seal oli

pidime alati rääkima, mis oskuseid see arendab,

märgata, et grupis on keerulisemaid lapsi.

mis valdkondade oskustele see kaasa aitab ja
muidugi vastama alati lõpututele küsimustele,

Suheldes sealsete õpetajatega jäi kõlama mõte,

MIKS me seda teeme. See küsimus – „MIKS“ – oli

et kõik on võimalik ja kõik sõltub õpetajast – kui

alguses väga keeruline vastata. Palju asju

õpetajale endale meeldib tema töö ja ta tahab

tundusid ju nii iseenesestmõistetavad, aga

anda endast maksimumi ja ta teab, miks ta

samas, mida päev edasi, seda paremini

midagi teeb, siis kõik muu on teostatav ja

hakkasime ise mõtestama oma tegevust ja selle

lahendatav.

eesmärke. Teine igapäevane oluline tegevus oli
reflekteerimine.
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Nii möödusid päevad ja oligi nädal läbi.
Tutvusin toredate ja hoolivate koolitajatega,
Britta Brüggega Rootsist ja Dušan Bartunekiga
Tšehhist. Nad olid meile eeskujuks oma
tegutsemishimulisuse, aktiivsuse ja laia
silmaringiga.
Kõik, mida ette võtsime, tegime koos. Samuti
oli toredaks kaaslaseks teine osaleja Zelia, kes
oli Portugalist ja kellega koos kõik need
pakutud vahvad ettevõtmised läbisime ja ellu
jäime. Näiteks 40 km pikkuse rattasõidu mööda
metsateid ühest linnast teise.
Sellelt koolituselt sain juurde enesekindlust, et
saan hakkama erinevates olukordades. Sain
uusi mõtteid tegevuste aktiivsemaks ja
põnevamaks tegemise kohta. Sain aru, et teen
juba praegu väga palju nende põhimõtete järgi,
mis ka sealses koolituses kõlama jäid. Kuid
enim olen mõelnud selle üle, kui oluline on
teada, miks me midagi teeme ja mis on ühe või
teise tegutsemise eesmärk.
Väga oluline on pärast analüüsida tehtut.
Soovitan kõigil, kel võimalus, minna koolitusele
ka teise riiki. See oli väljakutse minule endale ja
andis mulle palju energiat kogu õppeaastaks.
Kristi Kirbits, Viimsi Lasteaiad
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TÜRKLASTE
KOOLI
ÜHTSUS

Mõnusalt ladus ja avameelne essee. Väga
huvitav on lugeda Türgi haridussüsteemi
omapärast ning erinevustest meie omaga
võrreldes. See lugu Türgis töövarjuks
käimisest on ühtlasi paeluv mõtisklus
kultuuride erinevusest ning õpetaja töö
mitmekesisusest.
See oli väga-väga ammu. Täpset aastaarvu ma ei
mäleta. Keegi ei teadnud siis, mis on Erasmus+.
Siis oli Comenius, mis pakkus koolidele võimalust
osaleda erinevates projektides. Kirjutasin taotluse
osaleda kontaktseminaril Antalyas ja endalegi
üllatuseks see taotlus rahuldati.
Saime oma tiimi kokku ja esitasime lõpuks ka
projekti, kuid seda ei rahastatud. Kuid see
polnudki väga suur pettumus, sest tekkis palju
uusi kontakte. Võin isegi öelda, et sain sellelt
seminarilt uusi sõpru. Ehk siis uute kontaktide,
uute sõprade leidmine on mu meelest üks
oluline Comeniuse ja Erasmus+ projektide
lisaväärtus.
Mina jäin suhtlema ühe Türgi kooli tolleaegse
inglise keele õpetajaga. Seetõttu sain kutse
osaleda meie kooli õpilastega Kocaeli
tantsufestivalil, mida me ka korduvalt
kasutasime. Üks asi viib teiseni.
Kui Erasmus+ programm pakkus võimalust
õpirändeks koolide juhtkonnaliikmetele, siis
mõtlesin kohe oma türklasest sõbrale, kellest
vahepeal oli koolidirektor saanud. Kasutasin
võimalust ja osalesin töövarjuna Türgi Alikahya
Ilkokulu direktori Kenan Aydini juures
ajavahemikul 26.10.2015 kuni 31.10. 2015.
Miks valisin partneriks Türgi kooli? Kuna oleme
osalenud Kocaeli tantsufestivalil juba aastaid ja
seetõttu on tekkinud head kontaktid ka Kocaeli
piirkonna koolidega.
'Tantsufestivali raames sai selgeks, et sealsete
koolide õpilased on väga erineva sotsiaalse
taustaga.
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Palju õpilasi on pärit vaesematest peredest.
Seetõttu on kooli ülesanne integreerida kõiki
õpilasi koolielus osalemiseks, vaatamata nende
vanemate sotsiaalsele staatusele ja positsioonile
ning majanduslikele võimalustele.
Ka Eesti maakoolides on õpilased väga erineva
sotsiaalse taustaga ja sageli peavad õpetajad
nägema palju vaeva, et ka riskirühmade lapsed
tunneksid ennast koolis hästi. Kuna nimetatud
kool Türgis omab selliseid kogemusi, siis
tutvumine sellealase tööga annab võimaluse ka
Eesti koolis parandada tööd erineva taustaga
õpilaste integreerimiseks.
Kohale jõudes hämmastasid mind taas kord
välikohvikute külastajad – ainult mehed istusid
seal ja puhusid omavahel juttu. Alati seda pilti
nähes taban ennast mõttelt, et mida nad küll
räägivad. Mis teema see võib küll olla, mida
meestega rääkida? Eestis olen kuulnud, et
mehed räägivad omavahel sõjaväemälestusi.
Mäletad, meil Murmanskis, Arhangelskis,
Sahhalinil või kus pärapõrgus iganes...
Ma pole vene sõjaväes käinud ja olen praktiliselt
kogu elu ka naiste seltskonnas töötanud,
seetõttu ei oskaks ma midagi meestega
rääkida. Tunnen tõepoolest ennast meeste
seltskonnas pisut ebamugavalt, eriti siis, kui see
sõjaväeteema käima läheb. Teistmoodi maa,
teistmoodi kombed...
Türgi koolid on võrreldes meie koolidega
oluliselt suuremad. Külastatavas koolis näiteks
oli ca 700 õpilast ja sealjuures oli tegemist
algkooliga (1.-6. klass). Õpilased on tõepoolest
väga erineva sotsiaalse taustaga. Sealjuures on
isegi koolituleku aeg erinevatel peredel erinev.
Näiteks pähklikorjajate lapsed tulevad kooli ca
kuu hiljem võrreldes teiste lastega. See asjaolu
seab kohalike koolide õpetajad päris raskesse
olukorda, sest hiljem kooli tulnud õpilased
vajavad lisatähelepanu, et õppeaasta lõpuks
jõuaksid nad teiste õpilastega võrreldes samale
tasemele.
Direktor Kenan Aydin rõhutas õpetajate keskset
rolli erineva taustaga õpilaste kohanemisel ja
koolis edasijõudmisel. Õpetajal on kohustus iga
nädal rääkida lapsevanemaga lapse
koolinädalast.
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Selline süsteem tagab kiire tagasiside
lapsevanemale ja vajadusel on võimalus
kiireteks sekkumisteks, kui lapse käitumine ei
vasta ootustele või on õppimisega probleeme.
Türgis on reeglina naised kodused ja seetõttu
on iganädalased vestlused õpetajatega
võimalikud. Eestis seda ilmselt üle võtta ei saa,
sest lapsevanemad on liialt hõivatud. Kuid
põhimõte, et õpetaja peaks suhtlema
lapsevanemaga võimalikult palju, väärib
tähelepanu ja seda peaks rakendama ka meie
koolides.
Kooli direktor Kenan Aydini arvates on oluline
roll õpilaste integreerimisel ühtseks kollektiiviks
õppeainel nimega religioon ja moraal, mille
õpetamine algab 4. klassis. Selle õppeaine
raames õpetatakse muuhulgas lugupidavat
suhtumist klassikaaslaste ja kõigi teiste õpilaste
suhtes. Usundiõpetuse tähtsust rõhutas hiljuti
ka meie haridusminister.
Kindlasti aitab kohustuslik koolivorm kaasa
õpilaste erinevate materiaalsete võimaluste
elimineerimisele koolis. Ka Eesti koolides on
võimalik koolivormi rakendada. See on
mõttekoht, millest tuleks lastevanematega
rääkida ja nende nõusolekul võiks seda
rakendada ka meie koolis. Koolivormi
rakendamisel ei saaks moekas ja kallis riietus
panna vähekindlustatud perede lapsi
ebamugavasse olukorda.
Türgi koolides on rakendatud õpilaste ja
lastevanemate nõustamisteenus (Psychological
Counseling and Guidance service). Selline
nõustamisteenus sekkub siis, kui õpetajal käib
probleemi lahendamine üle jõu. Kahtlemata on
selline võimalus koolile vajalik. Türgis tähendab
see eelkõige psühholoogilist nõustamist.
Meie koolis saaks rakendada nõustamist, kus
nõuandva organina osaleksid sotsiaalpedagoog
ja HEV koordinaator ning vajadusel ka
klassijuhataja. Sellist süsteemi rakendasime
oma koolis pärast Türgis töövarjuks olemist.
Külastasime ka teisi koole. Riik on panustanud
koolidesse palju ja peab tunnistama, et
materiaalne baas oli seal kohati
tugevam kui meie koolis. Pean silmas just
arvuteid ja puutetundlikke tahvleid,
mida oli peaaegu kõigis klassides.

Naaberkooli jõudes läksime kohe direktori
kabinetti ja oh mis üllatus – neli koolidirektorit
lähikoolidest sõid hommikust. Ühinesime
meiegi selle seltskonnaga.
Jah, Türgi on „isakeste“ maa. Rätikutes
tagasihoidlikud ja märkamatuks jääda püüdvad
naised sebisid laua ümber, koristasid nõusid ja
tõid toitu juurde. Mehed nautisid seda alistuvat
teenindust suure mõnuga.
Nii elu käib sealsetes koolides. Tunnistan, et
sellega harjub kiiresti. Tundsin ennast justkui
veneaegne suur ülemus, keda ümmardatakse ja
teenitakse hoolikalt. Juba mõtlesin endamisi, et
miks mitte ka Eestis... Aga siis tuli reaalsus mu
mõtetesse tagasi. Huvitav, kui kiiresti mind
vallandataks, kui sellise hommikuse söömaaja
enda koolis juurutaksin?
Kokkuvõttes oli töövarjuperiood õpetlik ja
kasulik, tekitas palju erinevaid mõtteid ja nii
mõnigi Türgi koolis juurutatud põhimõte leiab
rakendust ka meie koolis.
Tiit Viileberg, Võnnu Keskkool
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ÕPIRÄNNE
TEKITAS
MÕTTERÄNNAKUID

Silmapaistev kirjatöö õpetajast farmakoloogia ja
biomeditsiini laboris ning professionaalse
arengu tähtsusest. Laboriõppe vaimus kirjeldab
autor ka Budapesti, võrreldes suurlinna ja
organisme kui süsteeme ning tuues välja
nendevahelisi paralleele ja seoseid. Autor pakub
välja mõiste „siirdeharidus“ – värsked
teadussaavutused praktilisse haridusse ehk kooli
(igas valdkonnas)! Mõtlemapanevalt on välja
toodud vastuolu: moodne teadus versus
loomkatsed.
Kui meie kooli tubli kolleeg Triin oli taas
õnnestunult „Erasmus+“ projektile toetuse saanud
ning kampa kutsus, olin kõhklev. Mõne
omaaegse Comeniuse projekti elluviijana
mäletasin hästi, et niigi pingelise koolitöö kõrvalt
oli selleks jaksu leida raske. Aga samas hariv,
rõõmustav ja värskendav nagu Sillamäe
tunnuslause „Värskete meretuulte linn“.
Nüüd tundus, et „Heade mõtete linna“ õpetajal
on siiski aeg end taas vaimselt torkima hakata.
Kuna tööaastate jooksul on üsna palju koole
külastatud, pedagoogikaloenguid kuulatud ja ka
IKT vallas päris palju õpitud, asusin seekord
otsima oma erialale vastavaid koolitusi. Õnneks
on bioloogia ja selle rakendusvaldkonnad nii
kiiresti arenevad, et alati on uut leida – sinu kui
väikse „õpetamismutuka“ silmad kõike ei näe
ning aju kõike ei mõista ega mahuta.
Olin kindel, et tahan õppida kaasaegses
biotehnoloogia vms laboris. Õige koha leidmine
võttis küll aega, aga läks suhteliselt lihtsalt:
natuke Erasmus+ portaalis ringikolamist, mõne
vilistlase tülitamist ning ehk mõnikümmend
saadetud ja saadud kirja kokku.
Minul ja keemiaõpetaja Aleksandr Kirpul oli
võimalus viis päeva õppida LabMagister laboris
Ungaris. Seal tegeletakse nii in vitro kui in vivo
loomkatsetega farmakoloogias kui ka
biomeditsiiniliste analüüside ja uuringutega
(sperma kvaliteet, vereanalüüs, rakukultuuride
kasvatamine).
Taolistesse sertifitseeritud laboritesse võõrad
tavaliselt ei pääse. Ent meil oli väga hea võimalus
näha ning praktiliselt proovida vahendeid ja
töövõtteid, mida hinnatud laboris igapäevaselt
tehakse, tänu laboritöötajate Endre, Agnese, Olga
(jt) loengutele ja praktikumidele.
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Usun, et nii jõuavad arusaamad ja näited
kaasaegsest teadusest ja selle
rakendusvaldkondadest paremini koolitöösse,
õpilasteni.
Oli väga rikastav viia end rohkem kurssi
kaasaegse labori uuringute ja tööga ning tunda,
et Eestis saadud erialane haridus selle
mõistmiseks alt ei vea.
Mitmesuguste alusteadmiste ja uuringute
mõistmiseks saime näiteks proovida tööd
organivanniga, eraldada erinevate kudede
rakke narkoosis hiirest, tutvuda läbivoolu
tsütomeetri tööpõhimõtte ja omavalmistatud
koekultuuri analüüsitulemustega, katsetada
töötamist laminaarkapi steriilses klaasitaguses,
valmistada preparaate spetsiaalse aparaadi abil.
Meile anti ka hea teoreetiline ülevaade ravimite
väljatöötamise etappidest ning korraldati
ringkäik farmaatsiatööstuse
„reaktsioonitsisternide“ juurde.
Reisi jäävad meenutama igas mõttes soojad
mälestused, hulk kogutud tarkust, õpilaste
jaoks koostatud õppematerjal ja huvi õpitu
kohta edasi uurida. Olulisemgi veel, õpiränne
tekitas mõtterännakuid – milleks nüüd oli aega
ja võimalust ning mida alljärgnevalt teiega
jagada soovin.
BUDA & PEST
Suurlinn on süsteem. Organismid on süsteemid,
ka rakud ja lahused on. Rändajal on lihtsam ja
mõistetavam ning meeldejäävam, kui linn on
ka süsteemne. Arusaadav ja samas
mitmekesine transpordisüsteem, piisav teabe
kättesaadavus, olulised peateed ja Doonau
kenasti olulisi kohti ühendamas.

Budapest tundus igati selline olevat, suurlinna
ööpäevaringse sagimise esmalt paistvas
segaduses on tegelikult kord ja seosed.
Laboris sai tasapisi kinnitust varasem teadmine
elus- ja keemiliste süsteemide üllatusvõimest,
sala- ja korrapärast.
Loodusseadustest lähtuvalt nõuab nendega
tutvumine energiat, mida rõõmuga kulutasime
nii rakukultuuride kui füsioloogiakatsete, aga ka
Budapesti paremaks mõistmiseks.
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Mis muud, kui üritasime siingi mõelda
süsteemselt (või kuulata, kuidas keegi teine
seda teeb), leida bioloogiliste ja keemiliste
protsesside peateed ja olulised markeridteetähised, luua nende vahel seoseid ning
hankida infot lahkelt rahvalt.
Looduse süsteemid on keerukamad kui linn,
mille ladusaks toimimiseks on esimestest
arvatavasti eeskuju võetud. Sarnasustele
vaatamata oleks väga raske uskuda, ammugi
tõestada, et see asi vastupidi oleks. Küll aga
leiab mõlemast süsteemist teineteise
avastamiseks päris mitu võtit.
SIIRDEHARIDUS
Kui see mõte pole nüüd kuskil varem kõlanud:
võiks võtta kasutusele mõiste „siirdeharidus“.
Pahupidi pööratuna poleks ehk nii hea –
„haridussiirdest“ kumaks läbi vanamoodne
tarkuste pähe kallamine õpilastele.
Siirdehariduse tähendus oleks aga sarnane
siirdemeditsiiniga: alusteaduste saavutuste
rakendamine praktilisse meditsiini. Seega,
siirdeharidus oleks värskete teadussaavutuste
rakendamine praktilisse haridustöösse.

Muidugi tehakse seda pedagoogikateaduse
puhul, ent siinkohal pean silmas tänapäeva
mistahes eriala avastuste, katsetuste, leitud
kasutusvaldkondade ja ideede eakohast
selgitamist koolis. Kooliõpikutesse jm
õppematerjalidesse jõuavad need paraku
teatud ajalise nihkega.
Mitmete ravimi- ja tehnoloogiafirmade ning
kliinikute sertifitseeritud partnerina annabki
LabMagister lähteandmeid arstidele patsientide
edasiseks raviks või ravimifirmadele kinnituse
mõne ravimi väljatöötamisega jätkamise
mõttekusest. Et meie kui külalised seejuures
midagi ära ei rikuks ega ka endale kahju teeks,
täitsime parajalt rangeid ettevaatusabinõusid.
Siin, igapäevases laboritöös, polnud
õpetamisele omaseid lihtsustusi ega
„mänguasju“ – kõik oli „päris“.
Töövahendid, töövõtted, järjest täiustuvad
meetodid ja vastav teoreetiline taust ongi see,
mida katsetades ja süvenedes püüame
kooliõpilastele arusaadavaks selgituseks
koostada.

Usun küll, et õpetajate kui ühtlasi erialainimeste
„läbiseeditud“ keerukavõitu teadus väärib
regulaarset haridusse „siirdamist“.
VALGE HIIRE PEENSOOL
On siiralt kahju, et teaduse arengu ja inimeste
edukama ravimise nimel peavad paljud loomad
surema. Inimesed püüavad olukorda
leevendada rangete eetiliste nõuete ja „hea
tava“ reeglitega loomkatsetele. Loodetavasti nii
kõikjal maailmas, kaheldavalt siiski mitte igal
pool.
Paar valget laborihiirt jätsid seekord elu osaliselt
meie koolitamise pärast. Ei protseduuri läbiviija
ega teised polnud selle üle rõõmsad,
suhtutakse tõsiselt ja aupaklikult kui
paratamatusse ning kasutatakse võimalikult
paljut, mida valgel hiirekesel õppesse või
teadusse anda on.

Elundivannides/organivannides (organ bath)
uuritakse kudede füsioloogiat ja farmakoloogiat
– vastuseid keemilistele ühenditele või
füüsikalistele teguritele (nt elektriimpulss).
Niisugused katsed on eetiliselt
vastuvõetavamad ja sageli odavamad kui in vivo
katsed loomadega ning uue ravimi
väljatöötamisel peavad need eelnema kliiniliste
(inimestel) katsetuste etappidele.
Ise järele proovides oli aeganõudvaim selle
protseduuri „käsitöö“ – hiire peensoolejupikeste
kinnitamine alustele ja aparaadi sensorile. Seda
tehti pisikese nõela ja niidi ning pintsettide abil.
On mõnevõrra hämmastav, et muidu nii
moodne teadus eeldab kohati sellist
näpuosavust ja ajakulu. Arvestades, et
prekliinilised katsed on ravimi väljaarendamisel
vaid üks osa, muutub järjest arusaadavamaks,
miks need arstirohud siis nii palju maksavad.
Urmas Tokko, Tartu Tamme Gümnaasium
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Hästi kirjutatud ja kokkuvõtlik essee,
mis annab suurepärase ülevaate
läbitud koolitusest ning millest on ühtteist kõrva taha panna ka teistel
õpirändajatel. Fookuses on
karjäärinõustamine ja osaleja enda
karjäär kui näide oskuste planeerimise
olulisusest. Põnev on lugeda, et
karjääriteemaline koolitus läks nii asja
ette, et pani ka autori enda karjääris
uusi samme tegema. Kõlama jääb
isikliku kogemuse väärtuslikkus
inimese arengu seisukohalt.

KÜSI,
PILDISTA,
TEE
MÄRKMEID
Ma olen sedasorti inimene, kes ei jää kunagi
rahule hetkeolukorraga. Ma usun siiralt, et
alati saab natuke paremini, natuke kiiremini,
natuke kõrgemale.
Töötades koolis täiskohaga hoopis teisel
ametikohal ning väikese koormusega
karjäärikoordinaatorina, kippusid mu mõtted
alati just sinna karjääriteemade poole. Aga
kogemusi ja teadmisi nappis.
Seega, kui mulle tehti ettepanek osaleda
Erasmus+ programmi kaudu mõnel
õpirändel, oli valik kohe selge – kuigi
teemasid, mis sobisid mu erinevate
ametitega, oli mitmeid. Karjäär!
Ma tahan näha, kuidas teistes riikides seda va
karjääriteemat aetakse. Minna, näha, kogeda,
õppida ja tagasi tulles midagi muuta. Ikka
natuke paremaks.
Algas surfamine erinevates portaalides, mis
pakuvad Erasmus+ programmi raames
kursuseid ja koolitusi, nagu School Education
Gateway ning EPALE. Pärast põhjalikku
kaalumist sai otsus tehtud Inglismaal
pakutava kursuse kasuks, pealkirjaga
“Employability: equipping young people with
the knowledge, skills and competences to
enter and thrive in the working world”.
Koolitus pakkus sissevaadet Inglismaa
noortele suunatud karjääriteenuste süsteemi,
õpetades sealjuures meid looma oma kooli
karjääriteenuste strateegiat ja andes
võimaluse rahvusvaheliste koostöösidemete
loomiseks.
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Minu õpiränne toimus 2017. aasta sügisel.
Asukohaks ei olnudki suurlinn London, vaid
imekena ajalooline linn Bath Edela-Inglismaal.
Linn, mille majesteetlikku ilu ja kultuurilisust
see kursus ka edukalt õppevahendina ära
kasutas, pakkudes meile tiheda õppimist täis
programmi vahele ka võimaluse linnaga
tutvuda.

Näiteks oli Inglismaal just kanda kinnitamas
elektroonilise päeviku teenus, mis on sarnane
meie E-koolile ja Stuudiumile.

Kõige tähtsam küsimus õpirände puhul on
minu jaoks see, kas lubatud eesmärgid said
täidetud? Kas koolitus vastas ootustele, mis
minu sees olid lubatule toetudes tekkinud?
Pean vastama – peaaegu.

Koolituselt lahkusin igatepidi hea tundega. Sain
uusi ideid, kogemusi, nippe ja
koostööpartnereid. Sain tohutult inspiratsiooni
ja tegutsemisindu, mida kodumaal rakendada.
Ja seda ma kooli toetusel ka tegin.

Sain põhjalikult tundma Inglismaa
koolisüsteemi ja seda, kuidas toimub erinevates
koolides karjääriõpe ja selle põimimine
ainetundidesse, kuidas juba varajasel
haridustasemel pööratakse tähelepanu õpilase
tulevikule ja töömaailma sisenemisele. Saime
kohtuda väga erinevate spetsialistidega, kes
kõik on ühest või teisest kandist antud teemaga
seotud – spetsialistid üldharidus- ja
kõrgkoolides, kohalikus omavalitsuses,
ettevõtetes ja muidugi karjääriteenuseid
vahendatavates asutustes.

Juba samal õppeaastal viisime läbi suure
projekti “Töövarjunädal”, mille raames 8. klassi
õpilased veetsid ühe koolinädala hoopis teisel
viisil õppides – käies neljal päeval töövarjuks
end huvitaval ametikohal ning ühel päeval seda
kogemust koolis praktikumil reflekteerides. 97%
osalenud õpilastest hindas kogemust väga
vajalikuks.

See pool andis tohutult juurde, et saime
suhelda reaalselt tööpõllul tegutsevate
inimestega, mitte ainult koolitajatega.
Millest siis puudu jäi? Kahjuks jäi täiesti olemata
strateegia loomise oskuse arendamine. Meile
pakuti küll suurepärast ülevaadet sellest, mida
ja kuidas tehakse, aga ei pakutud tööriistu, mis
aitaks selle oma kodukohta kaasa viia. Ma
lootsin osaleda töötubades koos
rahvusvaheliste kolleegidega, ajarünnaku
sessioonides, kirjutada paberile loendamatus
koguses ideid.
Teiseks tähtsaks faktoriks oli minu jaoks
rahvusvaheline seltskond ja laiem õppimise
võimalus. Minu koolitusgrupis leidus inimesi
Rootsist ja Saksamaalt. Tänu sellele sain
praktikute sissevaadet ka nendest riikidest, mis
andis omakorda Inglismaa kogemusele väga
palju juurde. Igast riigist oli võtta nippe, igale
riigile oli soovitada enda omi.
Kuhugi õppima minnes on ju hea tunda, et
tegelikult on meil Eestis süsteeme ja teenuseid,
mis on hästi arendatud ja toimivad.
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Nad olid ise selle üle väga uhked, Saksamaa
esindaja vaatas suurisilmi – pole kunagi sellisest
võimalusest kuulnudki! Meil on ju see teenus
juba 15 aastat olemas.

Kogu see projekt hõlmas lisaks karjääriõppele
ka mitmeid üldpädevusi – enesemääratlemine,
õpioskus, suhtlus, ettevõtlikkus ja digioskused.
Mul on ülimalt hea meel, et koolitusel
osalemine andis mulle julguse midagi nii suurt
ette võtta.
Jagaksin mõned nipid õpirändele minejale:
• Tee märkmeid. Uut infot ja kogemusi on
meeletult palju ja kuigi hetkeolukorras
tunduvad need olevat nii tugevad, et kindlasti
ei unune, on tagantjärgi ikkagi palju parem
oma mõtteid koondada ning hiljem ka
aruannet kirjutada, kui Sul on märkmed
olemas.
• Tee pilte. Pildid võimaldavad Sul kergemini
meelde tuletada olukorda, kus Sa olid ning
võimaldavad Sul taasluua seda motiveerituse
tunnet. Need annavad ka palju juurde, kui pead
oma õpirändekogemust edasi andma.
• Julge küsida küsimusi nii koolituse
läbiviijatelt kui osalejatelt. Me kõik oleme seal
selleks, et üksteiselt õppida.

Mis seal salata, muude mõtete kõrval oli see
koolitus ka üks kogemus, mis pani mind
mõtlema iseenda karjäärile, oma kire ja
pädevuste paremale rakendamisele. Nii ei tööta
ma tänaseks enam koolis, vaid SA Innoves
karjäärispetsialistina.
Õppereis andis võimaluse areneda veidikene
paremaks nii koolil, kus ma töötasin, kui ka
minul endal. Selle võib ju küll igati kordaläinuks
lugeda?
Kadri Haavandi, Pärnu Ülejõe Põhikool

Ühendkuningriik| 124

LISATÕUGE
KOOSTÖÖLE

Koostöö projekti ettevalmistamise osas
koolis, kõneosavuse õppekava kui
põnev kogemus, 21. sajandi väljakutsed
hariduselus – see lugu on hea näide
meeskonnatööst koolis ning
planeerimisest vastavalt kooli
arengukavale. Lisaks on inspireeriv
lugeda, et õpetaja sai koolituselt väga
kasulikke praktilisi oskusi ning proovis
need ka Eestis oma koolis järele.
Jüri Gümnaasium pakkus kõigile õpetajatele
ja juhtidele võimaluse osaleda koostöise
õppimise ja õpetamise õpirände
ettevalmistamisel ja hiljem, taotluse
aktsepteerimise korral, ka ühel õpirändega
seotud kursusel või koolikülastusel.
Õpirändekoolitused ja/või külastatavad koolid
valiti lähtuvalt teemadest, mis on seotud
koostöise õppimise ja õpetamisega. Otsingu
muutis lihtsamaks see, et leppisime kokku
erinevaid õpetajaid huvitavad alateemad ning
sellest tulenevalt sai iga grupp keskenduda
konkreetsematele teemadele.
Edasine kursuste otsing School Education
Gateway kursusekataloogist ei olnud raske,
sest otsingusse oli võimalik lisada võtmesõnu
või otsida juba ette antud teemadest
lähtuvalt. Õnneks oli igasse gruppi sattunud
vähemalt üks hea inglise keele oskusega juht
või õpetaja. Sobivate kursuste ringi tõmbas
koomale ka nende toimumise aeg – olime
eelnevalt paika pannud, millal võiksid
erinevad õpiränded kahe aasta jooksul
toimuda.
Ei saa ka märkimata jätta, et iga teema kohta
pakutud kursusi just väga palju ei olnud, sest
lähtusime ikka sellest, et see “midagi” oleks
innovaatiline ning pakuks praktilisi oskuseid.
Kõige suurem raskus sobiva kursuse või
innovaatilisi lahendusi pakkuvate koolide
leidmisel seisnebki selles, et kirjeldused on
väga üldsõnalised.
Minul oli õnn külastada koos kolleegidega
24.01.-27.01.2018 Londonis kahte väga
eriilmelist kooli (Wilmington Academy ja
School 21, Pitchford Street, London).
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Meie valikus oli 21. sajandi kool just seepärast, et
nad reklaamivad end kui väga omanäolist ja
õpilaste heaolule ja projektõppele
keskendunud kooli.
Enne õpirännet oli igal meeskonnaliikmel oma
ülesanne – kooli kodulehtede kaudu kooli
visiooni, missiooni, õppekavadega tutvumine;
eelinfo hankimine; koostööd puudutavate
küsimuste koostamine jne.
21. sajandi kooli õpetajad tutvustasid oma kooli
väärtuseid, hariduskontseptsiooni ning andsid
ülevaate piirkonna inimeste üldisest
majanduslikust ja sotsiaalsest olukorrast. Meile
kirjeldati, kuidas nende koolis mitme aine
õpetajatega koostöös projekte planeeritakse.
Õpilased tutvustasid ise, mida ja kuidas nad
õpivad ning vastasid meeleldi kõigile
küsimustele.
Enim innustas mind koolis kasutatav
coaching’u süsteem – kõik kooli õpetajad on
saanud vastava väljaõppe, mis võimaldab üksühele coaching’ut ja rühma coaching’ut.
Iga õpilane ja tema heaolu on olulised, õpilasi
õpetatakse/suunatakse enda käitumist ja
tulemusi analüüsima, seadma eesmärke ja seda
igapäevaselt. Iga hommik algab üldistel
teemadel arutlemisega 10 12-liikmelistes
rühmades, kusjuures õpilased on need, kes
toovad teemad lauda.
Reflekteerimine ja oma tegevuste mõtestamine
toimub iga koolipäeva lõpus. Kogetu ja nähtu
andis tõuke meie koolis loodud klassijuhatajate
õpikogukonnale, kus lepiti kevadel kokku, et
gümnaasiumis hakkavad toimuma 30minutilised klassihommikud (algul 1 kord
nädalas).
Need ei ole mõeldud info jagamiseks ega
puudumiste ja hinnetega seotud probleemide
lahendamiseks, vaid õpilaste huvidest johtuvalt
igapäevaste globaalsete küsimuste
arutlemiseks ja enesearenguks.

Kui miski sind inspireerib, tuleb sellega
põhjalikumalt tutvuda. Otsisin coaching’u kohta
lisamaterjale ning lugesin Martin Richardi
raamatut „Coaching in the Classroom“, mida
tutvustasin ka meie kooli mentoritele ja
juhtidele.
Nüüd on hammas verel ning otsin võimalusi
end selles valdkonnas täiendada.
Teine, mis selles koolis väga hästi toimib, on
kõneosavuse õpetamise meetod, mille eesmärk
lühidalt öeldes oleks efektiivse suhtlusoskuse
õpetamine. Meil oli suurepärane võimalus läbi
mängida näidistund, kus õpetati 21. sajandi
kooli poolt, koostöös Cambridge’i Ülikooli
teadlastega, välja töötatud kõneosavuse
õpetamise võtteid.
Märkimisväärne on tõsiasi, et seda meetodit ei
kasuta üksnes keeleõpetajad, vaid kõikide
ainete õpetajad – mis näitab, et õpetajatel on
ühine eesmärk. Tundub lihtne asi, kuid
võimaldab õpetada diskuteerimist ja
argumenteerimist nii, et igaüks saab sõna võtta
– nemad nimetavad seda vestluse protokolliks.
Leidsin 21. sajandi kooli kodulehelt kõneosavuse
õppekava ning juhendid eelpool nimetatud
protokolli kasutamiseks. Nüüd olen seda
kasutanud pea kaks kuud kõikides klassides,
kus ma õpetan. Plaan on tutvustada seda
lähiajal ka oma kooli õpetajatele, kuid nüüd
juba eesti keeles ja eesti keelde kohandatud
juhenditega.
Selle õpirände suurim väärtus seisneb saadud
praktiliste võtete ja teadmiste jagamises
kolleegidega, mis andis lisatõuke õpetajate ja
juhtkonna vahelisele koostööle. Saadud ideid
arendatakse edasi õpikogukondades, leitakse
võimalusi nende laiapõhjalisemaks
rakendamiseks.
Julgustan koole osalema õpirändes – üheskoos
on kergem muutusi ellu viia.
Kristel Kook-Aljas, Jüri Gümnaasium

Ühendkuningriik| 126

Sisutihe essee, mis annab suurepärase
ülevaate kahenädalasest õpirändest
Oxfordi teadusajaloo muuseumi,
tööpraktikast seal ja uutest
kogemustest. Autor on vürtsitanud
teksti mõnusa huumoriga. Õpirände
kohta leiab loo autor järgmist: „See on
samm rutiinist välja ja hea aeg

LASE
ASJADEL
JUHTUDA

eneserefleksiooniks. Tasub ainult
hoida silmad lahti ja lasta asjadel
endaga juhtuda.”

„Kas seal on lapsed ka kuidagi teist moodi?“
küsis üliõpilane hiljuti uue muuseumi- ja
arhiivipedagoogika aine raames. Selle küsimuse
üle juurdlema jäädes tuli taas meelde, et lisaks
seitsme aasta pikkusele töökogemusele ja
usinale kirjanduse tudeerimisele andis mulle
julgust sellise aine raames üliõpilaste ette
astuda ja arvata, et teemast midagi tean, just
rahvusvaheline kogemus, mille olen saanud
erinevate koolituste ja õpireiside käigus.
Esimene toimus veel ajal, mil
stipendiumikonkurss kandis Grundtvigi nime.
2014. aasta veebruaris osalesin
muuseumitöötajatele ja õpetajatele mõeldud
koolitusel Münchenis Deutsches Museumis.
Deutsches Museum on Saksamaa üks
uhkemaid teadusmuuseume, mis võtab enda
alla terve kvartali ja kuna seal on ka oma
külalistemaja, siis võibki liialdamata öelda, et
elasime nädal aega selles muuseumis.
Koolituselt sain kindlasti mõned head ideed,
ent ka tõdemuse, et muuseumipedagoogika
vallas on Eesti heal tasemel.
Esimene positiivne kogemus tõi kaasa soovi
kolm aastat hiljem, 2017. aasta veebruaris, veeta
kaks nädalat õpireisil Oxfordi teadusajaloo
muuseumis. Kuna Eestis on teadusmuuseume
väga vähe, siis mõlemal korral oli see üheks
valikukriteeriumiks.
Kui Deutsches oli ülisuur organisatsioon, siis
Oxfordi teadusajaloo muuseum meenutas
mahult enam Tartu Ülikooli muuseumi või on
sellest tegelikult väiksem.
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Minu erihuviks oli taas muuseumipedagoogika,
ent mul võimaldati kaasa teha ja kohtuda
kõikide valdkondade esindajatega.
Kaheks nädalaks sai minust praktikant, sain
oma töötõendi ning tulin hommikul koos
teistega tööle ning lahkusin tööpäeva lõppedes
koos teistega. Ühised lõunapausid andsid palju
huvitavat teavet elu-olu kohta üldiselt. Esimesel
nädalal olin haridustegevuste raames pigem
vaatleja, kuid teisel nädalal sain pisut
assisteerida ja lapsi juhendada.
Lapsed on nagu lapsed ikka. Neile meeldib
vaadata ilusaid päris asju klaasi taga, neile
meeldib ise midagi teha ja küsimusi küsida
ning neile meeldib lugusid kuulata.

MUUSEUMI KOGUD ON
HARIDUSPROGRAMMIGA SEOTUD
Kõige enam avaldas muljet see, kuidas
muuseumi kogud olid haridusprogrammidega
seotud. Seda sooviksin kindlasti üha enam näha
ka TÜ muuseumis.

Teine huvitav tähelepanek puudutas
vabatahtlike kaasamist. Eestis on vabatahtlikuks
käimine muutumas järjest levinumaks ning
huvitav oli näha viise, kuidas vabatahtlikke
saaks tulevikus ka haridustegevuses rakendada.
Meie tegevustest avaldas neile muljet Hullu
Teadlase konverentsi korraldamine ning
sarnaselt meiega soovisid nad enam
programme kooskõlla viia riiklike
õppekavadega.
Erasmus+ projekt näeb ideaalis õppekäigult
kasu mõlemale poolele ja seega oli Oxfordi
muuseumil huvi, kas suudan nende
astronoomiakogudest midagi põnevat leida,
mida nad saaksid oma ajaveebis kajastada.
Samuti soovisid nad tagasisidet oma
muuseumi virtuaalsele andmebaasile (võrreldes
Eesti MuIS-iga), mida pidin proovima oma
uurimistööks kasutada.
Oxfordis oli vahepeal kaks sisuliselt
konkureerivat observatooriumi, mille vara läks
sulgemisel osaliselt muuseumile.
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Arhiivimaterjalide hulgast leidsin ühe
observatooriumi assistendi väga
emotsionaalsed ja konfidentsiaalseks märgitud
kirjad, milles ta ärgitab muuseumi direktorit
kiirele tegutsemisele, enne kui hinnalised
teleskoobid vanaraua pähe maha müüakse. Kas
see asi just nii hull oli, aga arhiivileid pakkus
kõigile põnevat lugemist ja rõõmu.
Selleks, et oma uurimistööks pisut taustateavet
koguda, lasin ennast kuulsa Bodley
raamatukogu lugejaks registreerida (või vajasin
vabandust, et seda ikoonilist hoonet seestpoolt
külastada).
Olles enne samuti vanade raamatukogudega
kokku puutunud, ei üllatanud mind, et
raamatukogu kasutaja juhend võib kõlada pisut
arhailiselt stiilis „ära sisene põleva tõrvikuga
raamatukokku“ jne. Esmalt tekitas elevust see,
et selle teksti peab vandena kõva häälega ette
lugema.
Sõnatuks jäin siis, kui ilmnes, et seda peab
tegema oma emakeeles ja mulle ulatati
eestikeelne tekst. Teenindaja uuris, et kas tõlge
ei ole kõige õnnestunum, mille peale leidsin
keele taas üles ning märkisin, et pärast kahe
erineva käega tehtud parandusi on tõlge täiesti
suupärane.
Lisaks haridustegevustele oli mul võimalus
osaleda ka kõikidel koosolekutel ning siinkohal
joonistus välja üks ühine joon Deutsches
Museumi töötajatega kohtumisest – seal
kiirustatakse aeglasemalt ja mõeldakse
kaugemale ette.
Näituseplaanid on osaliselt 10-15 aastat ette
tehtud. Münchenis näidati meile näiteks
eksponaati, mis oli just valminud näituse jaoks,
mis avatakse alles viie aasta pärast. Siin kindlasti
mängib rolli muuseumi suuruste erinevus, kuid
ka Oxfordis oli näha, et planeeritakse pikemalt
ette.
Lõunapauside ajal olid ajutised kolleegid
uurinud minu ööbimiskoha kohta ning saanud
teada, et mulle meeldib kõndida (hotell asus
kesklinnast üsna kaugel ja tööle käisin jala).

Nii oli mulle lahkelt nädalavahetuseks laenatud
raamat kultuuriloolistest jalutuskäikudest
Oxfordis. See on ju J. R. R. Tolkieni, C. S. Lewise,
Lewis Carrolli, Endeavour Morse’i ja inspektor
Lewise linn (nüüd on juurde tulnud Deborah
Harknessi raamatute järgi filmitud Briti sari „A
Discovery of Witches“).
Ühel päeval võtsin ette palverännu Tolkieni
radadel. Kõige seikluslikumaks osutus ülikooli
pargis kahe puu – Laurelini ja Telperioni –
otsimine, need jäidki tuvastamata.
Teisel päeval jalutasin mööda kanalite ääri ning
otsisin üles ka mõlemad observatooriumid,
millest väikest uurimistööd tegin, et need
pildile püüda.
Kaks nädalat oli paras aeg, et asutuse töörütmi
pisut sisse elada, saamaks esmast pilti, kuidas
seal asju tehakse. Igal asutusel on omad
tugevad küljed ja loomulikult reisime me
eeskätt selleks, et koguda inspiratsiooni oma
valdkonna tippudelt, kuid iga õppereis võiks
aidata avastada ka seda, mis on õpirändaja
enda ja tema asutuse tugevused. See on samm
rutiinist välja ja hea aeg eneserefleksiooniks.
Tasub ainult hoida silmad lahti ja lasta asjadel
endaga juhtuda.
Janet Laidla, Tartu Ülikool
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AVASTADA
TULEB
KÕIKE

Emotsionaalne kirjatöö, mis kirjeldab
põhjusi, mis võivad nii mõnegi
haridustöötaja esialgu õpirändele
minekust eemale peletada – „mõte
õpirändele eelnevate ja järgnevate
erinevate aruannete ees“, kahtlus, et
võõrkeeleoskus ei ole piisav jm – ning
lõpeb tõdemusega, et õpirändele
minekuga seotud raskused on ületatavad,
sellest saadav kasu aga kauakestev. Autor
jutustab, et on oma entusiasmiga
õpirännete vastu nakatanud nii kolleege
kui õpilasi. Hea oli kõrva taha panna, et
ühel 2-nädalasel õpirändel vahetati
kursuslaste survel pärast esimest
õppenädalat koolitaja välja. Autor tõdeb:
„alati sõltub see, kui palju inimesel
kursusest kasu on nii kitsamas kui laiemas
mõttes, inimesest endast“ ja „hüpates
mõneti tundmatusse, võib juhtuda kõike,
aga me saame hakkama ja rikastume!“
Essee annab suurepärase ülevaate sellest,
kuidas õppida mitte ainult kursusel, vaid
ka kõigist muudest võimalustest, mida
õpiränne pakub: kodumajutusest,
kultuuriväärtustest ja teisest
elukeskkonnast. On ilmne, et õppimine
toimus sel õpirändel isukalt ning lugejalgi
tõuseb õpirändeisu! Olles ise küll inglise
keele õpetaja, julgustab autor ometigi ka
vähese keeleoskusega kolleege õpirännet
ette võtma.
Astusin Erasmus+ õpiränduri teele meie
koolijuhi/projektijuhi mahitusel 4 aastat tagasi,
esialgu mitte väga innustunult, sest olen eluaeg
suur nö paberitöö vältija olnud ja seega rohkem
kui kartus võõras kohas mitte hakkama saamise
ees hirmutas mind hoopis enam mõte
õpirändele eelnevate ja järgnevate erinevate
aruannete ees.
Taustast niipalju, et olen 42-aastane inglise keele
õpetaja Tallinnast – „No mis temal viga,“
mõtlevad/ütlevad selle peale mitmed tuttavad ja
mitte nii tuttavad kolleegid. „Ta noor inimene,
keel suus ja seega pole tal võõrsil karta, et
hakkama ei saa!“ Seda lauset olen kuulnud
korduvalt, ja öeldud on see justkui vabandusekspõhjenduseks, miks mõni kolleeg ise õpirändele
ei lähe. Pean siinkohal mainima, et keeleoskus
tuleb rännates kindlasti kasuks, aga nagu
kogemused näitavad, saavutab tihti vähese
keeleoskuse, kehakeele, entusiasmi ja
sõbralikkusega hoopis enam kui perfektse
grammatika ja laia sõnavaraga.
Nii et kui inimene pole valinud just võõrkeele
kursust tasemel C1, siis võib põhjenduse „aga ma
ei oska väga hästi võõrkeelt“ samahästi kui maha
kriipsutada.
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Aga nüüd kõigest järgemööda. Olles inglise
kultuuri ja keele fanaatik ning õpetaja, olen
enda jaoks täiesti iseenesestmõistetavalt
valinud koolituse Inglismaal (eriti arvestades
Brexitit).
Tänaseks päevaks on mul olnud võimalus käia
koolitustel Chelmsfordis, Maidstone’is ja viimati
Londonis. Kõigil kolmel juhul on koolituse või
korraldaja valikul määravaks saanud kellegi
teise õpirändaja positiivne kogemus.
Kui kahel esimesel koolitusel Inglismaa
imearmsates väikelinnades oli kahenädalase
koolituse põhirõhk metoodikal, siis Londoni
kursusel keskenduti põhiliselt kultuurile.
Veel üks erinevus kahe esimese ja viimatise
kursuse puhul oli elukoht. Kui Chelmsfordis ja
Maidstone’is oli soovituslik kodumajutus, et
võimalikult palju praktiseerida inglise keelt ning
näha briti kodaniku igapäevaelu ja sellega
kaasnevalt nende kombeid ja tavasid, siis
Londonis oli mu ajutiseks koduks hotell.
Mõlemal, nii kodu- kui hotellimajutusel on
omad plussid ja miinused – nt ühes peres, kus
juhtusin elama, käis parajasti suur remont ja
lisaks kõikjal valitsevale segadusele oli peres ka
autistist agressiivse käitumisega 5-aastane
poisike, kellega pere ise kuidagi hakkama ei
saanud, kuid kes ootamatult kenasti suhtles
mingi tema jaoks täiesti võõra Eestist pärit 39aastase õpetajaga. Nii et korduvalt tehti mulle
ettepanek tulla samasse peresse lapsehoidjaks.
Teises kodus oli remont kenasti valmis, aga
maja perenaine ilulõikuste-sõltlane ja meeleldi
valgustas ta ka meid sel teemal. Vot, mida kõike
kodumajutuses lisaks võõrkeelele ei õpi! Uusi
teadmisi kui palju!
Sel suvel, ööbides hotellis, mõistsin, millised
eelised sellel on kodumajutuse ees (ma väga
pikalt ei peatu ilmselgel – õhukonditsioneeril,
ilma milleta ei oleks ma oma elu ja und selle
aasta juulis Londonis, kui ametlikult oli
temperatuur tihti 36 C, mitteametlikult 42 C,
ette kujutanud).
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Teine, väga märkimisväärne eelis on vabadus –
kui kodumajutuse puhul on meist
elementaarselt viisakas arvestada pererahva ja
nende nt õhtusöögiaegadega, milleks pidime
ka meie, kursuslased, kodus olema, siis hotellis
majutudes see kohustus puudus ja seega sain
kõikidel päevadel peale koolitust aega kasutada
oma äranägemise järgi ja ahmida endasse
sealset kultuuri niipalju kui jaksasin, ja ma
jaksasin palju, mida tunnistavad sammulugeja
numbrid 25000-29000 iga päeva lõpetuseks ja
hotelli jõudmise hilised kellaajad.
Selle aasta kursuse üldine teema oli kaasaegne
Briti kultuur, sh briti huumor, viisakus ja etikett,
immigratsioon, Brexit, tuntud britid minevikust
ja olevikust, kuningliku pere roll ja tähtsus,
muusika, teater, kino, ülevaade haridus- ja
sotsiaalsüsteemist jne.
On ju väga huvitav!
Arvestades seda, kui palju on viimastel aastatel
inglise keele õpikutes ka inglise keelt rääkivate
riikide kultuurist ja vaatamisväärsustest tekste ja
harjutusi, siis oli see koolituse teema mitte
ainult äärmiselt huvitav, vaid ka väga vajalik.
Seda kooli oli mulle soovitanud üks
kursusekaaslane eelmiselt kursuselt, kuid
paraku pidin esimesel nädalal pettuma – meie
õpetaja ei olnud ilmselgelt oma kodumaa väga
suur patrioot ja nii jäid tunnid üsna tuimaks ja
infovaeseks.
Meie kursuslaste antud tagasiside tõttu saime
teiseks nädalaks uued juhendajad ja siis tehti
kõige positiivsemas mõttes kuhjaga tasa ka
esimese nädala puudujäägid. Seda nautisin
täiega!
Samas, kogemusest tulenevalt pean ütlema, et
alati sõltub see, kui palju inimesel kursusest
kasu on nii kitsamas kui laiemas mõttes,
inimesest endast – oli meiegi kursusel inimesi,
kes läksid peale tunde ööbimispaika ja veetsid
aega seal kuni järgmise hommikuni – mõneti oli
see arvestades ilma igati mõistlik tegevus,
teisalt ei mõista ma seda kohe mitte!

Kui inimesel on võimalus minna Londonis
vaatama muusikali (tõsi, see tuli ise
finantseerida), siis sellisest kogemusest ilma
jäämist ei soovitaks küll mitte kellelegi! Või käia
Windsori lossis, kus alles hiljuti olid toimunud
ühed kuninglikud pulmad ja paari kuu
möödudes järgmised toimuma pidid või on
võimalus külastada kuninganna töö- ja
kodukohta (kus, muide, on keelatud nätsu
närida! ) või loomaaias uidata või külastada
sealseid fantastilisi muuseume või jalutada
Londoni parkides jne jne...
Kahju, et minu nigel kirjalik
eneseväljendusoskus ei suuda anda edasi seda
emotsiooni, mida kõik need käigud tekitasid...
Üks ja vast kõige konkreetsem ja selgem
eesmärk ja kasutegur sarnastel käikudel on
minu jaoks uute ja värskete teadmiste
omandamine ja sellega seoses olen võibolla
tööandjale väärtuslikum töötaja ja ehk tõuseb
ka õpiränduri enesehinnang ja –kindlus, kuid
aastate jooksul olen hoopis rohkem hakanud
hindama neid emotsioone, mida olen kogunud,
talletanud ja tahes või tahtmata edasi andnud
nii õpilastele kui kolleegidele, rääkimata
kõikvõimalikest erinevatest kontaktidest, mis
justkui imeväel tekivad esialgu täiesti võõraste
inimeste vahel ja millest hiljem on tekkinud
aastatepikkused isiklikud või tööalased
sõprussuhted.
Nii mitmedki kartlikumad kolleegid on tulnud
mind tänama, et minu edasi antud
emotsioonid on julgustanud neid ette võtma
tee, mille võimatuses nad eelnevalt (tihti oma
nõrga keeleoskuse tõttu) täiesti veendunud
olid.
Kui õpilastega tunnis või vahetunnis räägime
Suurbritanniat puudutavatel teemadel, siis tore
on näha, kuidas neis tekib uudishimu ja
tahtmine näha ja kogeda neidsamu kohti,
millest just rääkinud olime. Kui kuulen, et üks
või teine õpilane on peale meie tundi palunud
vanematelt sünnipäeva- või jõulukingituseks
ainult ühte – reisi Inglismaale – sest ta on osa
saanud õpetaja vaimustusest. Mitmel korral on
õpilased peale oma nö kingituse kättesaamist
tulnud samuti silmade särades jagama oma
vaimustust.
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Selge, et õpirändele minek ei ole vaid lust ja
lillepidu – mine ainult ja keegi teine maksab
selle kinni!
Meil kõigil on ju kodus lapsed või haiged
vanemad või lemmikloomad, kes vajavad
hoolitsust ka siis, kui õpirändur on otsustanud
kasutada talle antud võimalust, kuid piisava
motiveerituse korral saab vast ka nendele
muredele lahenduse leida.
Lõpetuseks pean ütlema aitäh nii meie kooli
direktorile / Erasmus+ projektijuhile, hr Ardi
Paulile, kes on võtnud ette suure töö ja
õpetajaid igati toetab õpirändele minekul, kuid
samuti tahan tänada kõiki neid inimesi, kes
igapäevaselt teevad tööd selleks, et Erasmus+
üldse toimiks.
Väga tänulik olen ka neile inimestele, keda tänu
Erasmus+ ja õpirändele tundma olen saanud,
sest igastühest neist on midagi head ja
paremat ka minusse jäänud. Kui juhtub, et mul
tekib võimalus veel kord õpiränduri staatuses
olla, siis kasutan seda kindlasti!
Tänan tähelepanu eest!
Helen Nuudi, Tallinna Nõmme Põhikool

See on inspireeriv unistuse täitumise lugu.
Essee näitlikustab, et ka esmane negatiivne
otsus võib mõjuda motiveerivalt. Ladusalt ja
hästi kirjutatud avameelne mõtisklus
keeleõpetaja olukorrast tänapäeva koolis,
projekti kirjutamisest ning üle 50-aastaste
kolleegide veenmisest, et õpiränne on
kasulik.

ÕPIRÄNNE
ON
TAOTLEMIST
VÄÄRT
Inglise keele õpetaja põhikooli kolmandas
astmes ja samuti gümnaasiumis peab tänapäeva
koolis olema väga eneseteadlik ja tugev
keeletundja.
Erinevalt teistest õppeainetest on siin oht, et
õpilane võib reaalselt olla oma õpetajast
keeleliselt tugevam mitte ainult grammatiliselt,
vaid ka häälduselt ja sõnavaralt. Kui klassi ees
seisab nn vanakooli inglane, siis võib see
kujuneda ellujäämiskursuseks.
Samuti olen kuulnud lugusid, kus tugeva vene
keele aktsendiga inglise keele õpetaja n-ö
süüakse õpilaste ja vanemate poolt välja.
Kusjuures tegemist võib olla äärmiselt tugeva,
loomingulise ja oma ainet metoodiliselt väga
hästi andva õpetajaga.
Kahjuks ei pakuta Eestis inglise keele õpetajatele
erialaliselt häid koolitusi. Põhjused on peamiselt
samad, mis eelnevalt juba mainitud. Hea oma
ala spetsialist peab ennast järjepidevalt
koolitama, eriti mis puudutab inglise keelt.
Ainuüksi uusi sõnu tuleb igal aastal keelde
juurde sadu ja sadu.
Neid võetakse üle teistest keeltest, leiutistest,
slängist jms. On teada tuntud lause „If you don’t
use it, you’ll lose it“. Juba lapsehoolduspuhkusel
olev õpetaja peab ajaga kaasas käima ja oma
õpetataval ainel kätt pulsil hoidma, sest maailm
lihtsalt liigub nii kiiresti.
Enamasti seda ka tehakse, sest oleme oma aine
fanaatikud.
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Olen siiani päris hästi hakkama saanud.
Eelnevalt elanud aasta Ameerikas ja igal aastal
oma õpilastega külastanud ka Londonit ja
Iirimaad. Need keele- ja kultuurireisid on ka
mulle, õpetajale kompenseerinud erialaselt
saamata jäänud täiendkoolitused Eestis. Kuid
minu suurim unistus on alati olnud õppida
inglise keelt Šotimaal.
Ilmselgelt ei ole enamiku koolide õpetajate
koolitusrahades sellist ülejääki, et ennast
välismaal koolitada ja siinkohal oli ainuõige
proovida Erasmus+ K1 õpirändetaotluse
kirjutamist. Kes mind muidu ikka aitab?
Rääkides oma ideest kolleegile, oli ta koheselt
nõus kampa lööma ja nii otsustasidki Laagri
Kooli 2 inglise keele õpetajat oma esimese
projekti taotlemisega pihta hakata. Appi tulid
ka bioloogia-, ajaloo- ja algklassiõpetaja.
Kui me selle taotluse avasime, vaatasime korra
üksteisele otsa, kas me ikka oleme valmis.
Küsimused tundusid nii keerulised, et mõne
koha peal ei saanud 5 kõrgharidusega õpetajat
küsimusest üldse aru või ei saanud me aru, mis
vastust meilt oodatakse.
Samas, vahemaakalkulaator ja eelarve
tegemine ei olnud üldse nii rasked, kui algselt
tundus. Saime oma taotluse kamba peale
valmis ja siis algas põnev aeg. Ootasime oma
vastust päris mitu kuud. Tegelikult olime me
oma meeskonnaga uhked, et me selle ette
võtsime ja ka õigeks ajaks valmis saime.

Jällegi mitu kuud ootamist ja oh seda õnne!
2017. aastal sai Laagri Kool esimest korda
positiivse otsuse! Meid kutsuti koolis lavale ja
premeeriti šokolaadiga. Kõige rohkem tegid
meile rõõmu mitte ainult tulevased õpiränded,
vaid see tohutu töövõidu tunne. Me saimegi
hakkama! Kirss tordil oli muidugi Šotimaale
õppima minek. Kokku saime toetuse viiele
õpirändele.
Olgem ausad, õpetajatel ei ole eriti vaba aega
ning projekti kirjutamine käib ikka omast
vabast ajast ja pere arvelt.
Hakkasin koheselt oma õpirännet planeerima.
Ideaalne platvorm on selleks
schooleducationgateway.eu. Kuna ma teadsin
täpselt, kuhu ja mida ma soovin õppima minna,
siis saab sellel kodulehel kasutada väga
mugavalt erinevaid filtreid. Leidsin endale
Edinburghis asuva keeltekooli Inlingua
Edinburgh ja kirjutasin neile, et soovin inglise
keele õpetajatele mõeldud koolitusel osaleda.
Sain vastuseks, et kahjuks on augustis grupid
täis, aga neil oleks pakkuda kohta
edasijõudnute gruppi.
Eelnevalt pidin tegema online-testi, et välja
selgitada oma keeletase. Samuti tegime Skype’i
vestluse keeltekoordinaatoriga Inlinguast.
Paar päeva hiljem sain juba kinnituse, et olen
valitud kuupäevadel (21.08.-28.08.2017) väga
oodatud. Peale seda broneerisin endale ka
lennupiletid. Olin need kuupäevad ka kooli
direktoriga kooskõlastanud.

Mais tuli vastus. See oli eitav.
Eks see tegi ikka natuke kurvaks. Me ei saanud
ju hakkama. Samas oli selles vastuses väga hästi
ära põhjendatud, mis meil valesti läks või mida
oleksid hindajad tahtnud vastustes näha. See
eitav vastus oli ka suureks motivaatoriks uuesti
proovida, sest lõpuks saime me aru, mida meilt
oodati ja otsus tuli kiirelt – mis valesti, see
uuesti!
Kui me oma uut taotlust õpirändele tegime,
olid meil ees nii eelmine taotlus kui ka
kommentaarid hindamiskomisjonilt. Seeläbi oli
töö oluliselt kiirem ja lihtsam. Saime oma teise
K1 projektitaotluse valmis ja saatsime ära.
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Soovisin kindlasti minna augusti lõpus, sest siis
ei ole veel koolitunnid alanud, aga õpetajatel on
puhkus läbi ja see oleks ideaalne aeg enda
täiendamiseks. Samuti on augustis Edinburghi
festival, millest ma olen oma ainetundides nii
palju rääkinud ja vaadanud ka YouTube’ist
videosid. Missugune fantastiline võimalus oleks
seda ka ise külastada! See kogemus annab
ainetunnile nii palju juurde, kui õpetaja räägib
läbi enda kogetu.
Kindlasti soovitan ma õpirändel osalejal valida
kodumajutus. See on suurepärane võimalus
saada eluks ajaks häid sõpru ja kontakte.

Mina sattusin elama keskealise üksiku proua
juurde, kes oli oma elustiililt hipi. Ta teatas seda
mulle esimesel minutil. Sain sellest ka suhtelist
ruttu ise aru. Kuna tal olid oma tööga kiired
ajad, siis andis ta mulle koduvõtmed ja nii ma
seal enamasti üksi elasin. Hommikusööki sõime
küll koos. Kuna soovisin oma õpirändest viimast
võtta, olin ka ise väga vähe kodus. Käisin seal
pigem magamas.

Sain tuttavaks 21. Kooli inglise keele õpetaja
Merlega, kes oli saanud koha keeleõpetajate
gruppi. Kui me võrdlesime oma tunde, siis tuli
välja, et olin saanud loteriivõidu. Nemad olid
keskendunud ainult metoodikale ja tunnid olid
suhteliselt igavad. Meil oli muidugi väga tore
õpetaja ja tundides sai alati nalja, aga tundide
ülesehitus oli samas väga hariv. Merlega
pikemalt rääkides saime aru, et me mitte ainult
ei ole pärit samast linnaosast Tallinnas, vaid ta
elab minu vastasmajas! Lihtsalt uskumatu.
Olin valinud endale nädalase õpirände. See oli
minu suurim viga. Sain üsna kohe aru, et
nädalast jääb ilmselgelt väheks. Sellest oli jube
kahju. See on riik ja kultuur, mida tahaks veel ja
veel avastada ja õppida ning šoti aktsenti võiks
lõputult kuulata.

Kool oli 15-minutilise jalutuskäigu kaugusel.
Kõlab lihtsalt, eks? Aga ei! Šotimaa on tuntud
kui väga mägine maa ja kui ma olin igal
hommikul 15 minutit üles mäkke rassinud, siis
ei näinud ma kooli jõudes väga esinduslik välja.
Eriti kui ilm oli väga soe.
Kogu personal Inlinguas oli lihtsalt suurepärane.
Kuigi õppijaid oli päris palju ja erinevatest
riikidest, ootasid minu asjad ja paberid mind
Mida see õpiränne mulle andis? Väga palju!
juba kantseleis ja peatselt juhatati mind ka oma Alustuseks, hea projektikirjutamise ja
klassi.
meeskonnatöö kogemuse. Erialaselt väga palju
uusi mõtteid ja tehnikaid, mida oma
Meie grupp oli väga põnev. Erinevate erialade
keeletundides kasutada. Uut sõnavara, ja väga
inimesed erinevatest riikidest. Minu
palju laiendas ka silmaringi.
pinginaabriks sattus 25-aastane
diplomaatiatudeng Austriast. Tema vanemad
Meil on toimunud kaks õpirännet viiest ning
olid arstid ja tal oli olnud väga tore lapsepõlv. Ta meie kaheaastane projekt saab läbi 2019. aasta
oli seal valmistumas oma Cambridge’i Ülikooli
juunis. 3 õpirännet on hetkel veel planeerimisel.
eksamiks (pidime üksteist ühes harjutuses
Kuna kogu see protsess on olnud tohutu
tundma õppima). Siis oli meil üks noormees
väljakutse ja äärmiselt hariv, siis liiguvad meie
Hispaaniast Katalooniast ja jututeemat jagus
mõtted juba tulevaste projektide suunas.
tunnis temagagi. Oli õpilasi Slovakkiast, Belgiast Suheldes erinevate koolide kontaktisikutega, on
ja Saksamaalt. Meie õpetaja oli muhe mees
pidevalt jutuks tulnud, et paljud õpetajad
George. Tunnid olid äärmiselt põnevad.
pelgavad üksinda õpirändel osaleda. Peab ju
lennujaamast sihtkohta jõudma ja üksinda
Keskendusime grammatikale, uuele sõnavarale, välisriigis hakkama saama. Võib-olla lausa
lahendasime ühe mõrvamüsteeriumi ning
esimest korda elus. Kooli õpetajaskond
saime ka piisavalt kodutööd. Vahepeal oli
vananeb ning väga raske oli ka oma koolis
lõunapaus, kus saime ennast õhtustele
motiveerida 50+ vanuseid kolleege osalema
tegevustele kirja panna. Osalesin kõikidel.
täiendkoolitusel välisriigis. Isegi kui pakuks
igakülgset abi. Minu suurimaks üllatuseks ei
Meeldejäävaimaks oli kindlasti Edinburghi
näinud ma kätemerd, kui teatasime, et oleme
linnaekskursioon giidiga. Ka meeldisid
saanud positiivse otsuse oma projektitaotlusele.
pubiõhtu ning erinevate muuseumide
Pigem pidime hakkama veenma selle
külastused. Oma suureks imestuseks õnnestus
kasulikkuses.
mul saada ka viimane pilet Edinburghi lossis
Ehk on minu mõtted motiveerivaks
toimuvale torupillifestivalile, mis jättis
aluspunktiks mõnele uuele rohelisele
kustumatu mulje.
projektikirjutajale ning see on lõppkokkuvõttes
kõiki neid ületunde, proovimisi, katsetusi,
Ühel lõunapausil, kus mul oli vaja teha
meeskonnatööd ja protsessi väärt.
telefonikõne koju, rääkisin korraks ka eesti
keeles. Peale kõnet tuli minu juurde
naisterahvas, kes tutvustas ennast selges eesti
Mari Tarning, Laagri Kool
keeles.
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Kaasahaaravalt ja tabavalt kirjutatud
essee. Loo keskmes on koolitusasutus
Pilgrims („Palverändurid“) ja rännak mööda
inglise keele radu kui autori pikaajalisem
kogemus inglisekeelse kultuuriga
tutvumisel ning selle nüansside
tundmaõppimisel. Põnevad on viited
koolituskogemuse edaspidisele
kasutamisele. Geniaalne leid on
õpirändurite võrdlemine palveränduritega
– autor mõtiskleb nimelt: „Usun, et lisaks
uuele teabele on igasuguse koolituse
lisaväärtuseks värskendus, uute radade
leidmine endas ja enda ümber. Sellest
lähtuvalt, kas võiks siis äkki väita, et
kõigele lisaks võiks see inglisekeelne sõna –
„pilgrims“ – olla eesti keeles sünonüümiks
ka õpiränduritele? Sest oleme me
õpiränduritena ju teekonnal rohkem kui
ühes tähenduses, sõltume seejuures oma
kaaslastest ja enamasti kibeleme uuele
rännakule.“

„Pilgrims“ – inglise keele filoloogina tean, et see
tähendab palverändureid. Pea paari aasta
taguse kursuse võrra tohutult kogenumana
väidan aga, et tegu on ühe nimekaima
õpetajate koolitajaga Canterbury’s,
Suurbritannias.
Ja päris isiklikus võtmes tunnistan, et see on ka
aasta-aastalt kasvav Facebooki grupp, mis
ühendab kuraditosinat õpetajat Rootsist,
Ungarist, Slovakkiast, Saksamaalt ja Eestist, kes
seal üksteise tegemistele kaasa elavad,
kogemusi vahetavad ja jällenägemisi uutel
täienduskoolitustel või üksteise töövarjudena
planeerivad.
Palverännak tähendab kõndimist ja enamasti
on teekond kohalejõudmisest palju olulisem.
Minu tee sai alguse kolm aastat tagasi, kui
Erasmus+ õpirände raames osalesin briti
kultuuri ja kaasaegse inglise keele kursusel
Canterbury’s.
Suusõnalist kiitust selle kooli kohta olin
kuulnud kolleegidelt nii Eestis kui ka mujal
Euroopas. Ja kui järjest tihedamini hakkas
minu meilikasti jõudma reklaamkirju otse
Canterbury’st või Briti Nõukogu Eesti
esinduselt, siis jäi lõpuks üle välja valida just
selline kursus, mis tooks tulu nii otse endale kui
ka pikas perspektiivis mu õpilastele ja koolile.
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ÜHE SÕNA
MITU
VARJUNDIT

Üle nelja aastakümne on see Briti Nõukogu
poolt akrediteeritud äärmiselt
ebatraditsiooniline koolituskeskus Pilgrims
juhindunud oma tegevuses ühest ja ainsast
printsiibist – „Me ei õpeta meetodeid, vaid
inimesi“.
See individuaalsusest lähtuv põhimõte haakub
hästi ühe minu enda sügavalt juurdunud
arusaamaga. Nimelt, et tõeliselt edukas õpetaja
ei õpeta ainult aja- ega põhivorme, ei kontrolli
akadeemilist sõnavara ja selle korrektset
õigekirja, vaid jagab õpilastega eelkõige oma
armastust inglise keele vastu.
Just sellist armastust oma riigi, keele ja kultuuri
vastu jagas meiega Pilgrimsi keskuse
kauaaegne külalislektor Cambridge’i Ülikoolist
Paul Davis. Äärmiselt erudeeritud ja
professionaalne, pisut sarkastiliselt
ekstsentriline, kuid lõpuni mänguliselt
loominguline ja spontaanne.
Selline kombinatsioon jahmatas, haaras kaasa,
pani tegutsema ja mõtlema. Ning raputas
rutiinist lahti. Kuid briti kaasaegset ühiskonda
oli Paul Davis kutsunud lahti harutama ka
erinevate elualade ja ühiskonnakihtide
esindajad.
Nii kuulasime me põhjalikult oma
igapäevatööga seonduvast rääkimas algkooli
direktorit, kohalikku politseikonstaablit ja Kenti
Ülikooli kaplanit.
Meie silmaringi avardasid ka kohaliku
samariitliku abiliini töötajad, mikropubi pidaja
ja juba aastaid vaid pisikesest
invaliidsuspensionist elatuv vanahärra.
Ühelt poolt hakkasime kordades paremini
mõistma saareriigi mitmetahulisust, kuid
hindamatuks lisaväärtuseks tuleb pidada ka
esinejate riigi erinevatest osadest pärinevaid
dialekte ja igapäevast värvikat kõnepruuki.
Autentsemat keelekeskkonda on raske ette
kujutada ja nende vestluste ajal kaanest
kaaneni väljendeid täis kirjutatud paks klade on
veel praegugi värskendav öökapi lugemisvara.

Kõikidel reisidel on olulised kaaslased. Üle kogu
Euroopa kokku tulnud kuusteist õpetajat tõid
kaasa oma riigi kultuuri, haridussüsteemi ja
isikliku professionaalsuse. Võiks arvata, et ühist
nimetajat sellises kirjus koosluses on raske leida.
Kuid siiski, kui inimesi ühendab armastus
inglise keele, briti kultuuri ja oma igapäevase
õpetajatöö vastu, siis on tegemist sama
veregrupiga inimestega. Kaks nädalat koos
töötades, küsimusi esitades ja endas ja
olukordades vastuseid leides õpetasid
võrdlema, märkama ja avastama.
Sellest koostööst kasvas välja veel tänaseni
aktiivselt tegutsev sõpruskond, kes ühise blogi
postituste abil üksteist erialaselt toetab,
sotsiaalmeedia vahendusel igapäevaselt
üksteise tegemistega kursis on ning eriti
hilissügisel aktiivselt Skype’i konverentse peab,
et üheskoos välja töötada järgmine põnev
õpirändeprojekt.
Nii oleme tänu uutele ja erinevatele koos
kirjutatud Erasmus+ õpirändeprojektidele
käinud jälle õppimas kohalikke kombeid,
traditsioone ja keelelisi iseärasusi nii Iirimaal kui
Šotimaal ja seal saadud tarkusi eemalejääjatega
jaganud. Aga et õppida on palju ka üksteiselt,
siis oleme omavahelises koostöös jõudnud tänu
vastastikusele töövarjukogemusele juba päris
uuele tasemele. Ning välistatud ei ole ka
võimalus, et uue, juba poolvalmis mõeldudkirjutatud projekti raames saavad eesti ja ungari
õpilased varsti koos Euroopa asju arutada ja
üksteisele oma maad tutvustada.
Usun, et lisaks uuele teabele on igasuguse
koolituse lisaväärtuseks värskendus, uute
radade leidmine endas ja enda ümber. Sellest
lähtuvalt, kas võiks siis äkki väita, et kõigele
lisaks võiks see inglisekeelne sõna – „pilgrims“ –
olla eesti keeles sünonüümiks ka
õpiränduritele? Sest oleme me õpiränduritena
ju teekonnal rohkem kui ühes tähenduses,
sõltume seejuures oma kaaslastest ja enamasti
kibeleme uuele rännakule.
Merle Teever, Tallinna 21. Kool
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