
 

Rahvusvaheline koostöö – uued teadmised, oskused ja väärtused. Comeniuse programm 

 

Made Kirtsi - Sihtasutuse Archimedes hariduskoostöökeskuse üldhariduse büroo juhataja 

 

 

Sissejuhatus 

 

1995. aastal ellu kutsutud ja Euroopa Komisjoni rahastatud Comeniuse üldhariduse programmi menetleb 

alates 1998. a sihtasutus Archimedes.  

Aastatel 1998−2011 on SA Archimedes toetanud eesti koolide, õpilaste, tegevõpetajate ja 

õpetajakoolituse üliõpilaste rahvusvahelist koostööd ligi 10 miljoni euroga (155 miljonit krooni), sellest 6 

miljonit eurot jagati perioodil 2007−2011. 

Ligi kaks kolmandikku iga-aastaset eelarvest eraldatakse koolide koostööprojektide toetamiseks, 

ülejäänud rahast toetatakse õpetajate täiendusõpet ja tulevaste õpetajate praktikat. Nõudlus on aga mitu 

korda suurem kui meie rahastamisvõimalused. 2008. aasta languse järel on taotluste arv just viimastel 

aastatel hüppeliselt kasvanud, millest järeldub, et huvi rahvusvahelise koostöö võimaluste vastu on suur.  

 

Joonis 1. Koolide esitatud ja toetatud projektitaotluste arv 2007−2011. 

 

 

 

Praeguseks on ligi pooled üldhariduskoolid vähemalt korra osalenud Comeniuse koostööprojektis; ligi 

700 õpetajat on end täiendanud väljaspool Eestit; 90 õpetajakoolituse üliõpilast on saanud võimaluse 



sooritada õpetajapraktika välisriigis; enam kui 70 Eesti kooli on võõrustanud praktikanti mõnest Euroopa 

riigist; kahe valla- ja kuue linnavalitsuse üldhariduse edendamise rahvusvahelist projekti on toetatud ligi 

200 000 euroga. 

Miks rahvusvaheline koostöö ja Comeniuse programm on populaarsed? Kas koolide, õpetajate ning 

haridusjuhtide osalemine rahvusvahelises koostöös annab tunnistust riikliku õppekava ja Comeniuse 

programmi sidususest?  

Kõrvutagem siis Comeniuse programmi ja riiklike õppekavade eesmärke ning kuulakem ära eri 

tegevustes osalenute arvamused. 

 

RÕK ja Comeniuse programm 

Üldhariduse riiklikud õppekavad sätestavad põhi- ja gümnaasiumihariduse alusväärtused ja põhikooli 

ning gümnaasiumi sihiseaded ja pädevused. 

 

Põhikooli riikliku õppekava  § 3 Põhikooli sihiseade määrab: 

1) Põhikoolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Kool aitab kaasa õpilaste kasvamisele loovateks, 

mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: 

perekonnas, tööl ja avalikus elus. 

(2) Põhikoolis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus tagada õpilase eakohane tunnetuslik, kõlbeline, 

füüsiline ja sotsiaalne areng ning tervikliku maailmapildi kujunemine. 

(3) Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, 

mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja 

tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist. 

(4) Põhikool toetab põhiliste väärtushoiakute kujunemist. Õpilane mõistab oma tegude aluseks olevaid 

väärtushinnanguid ja tunneb vastutust tegude tagajärgede eest. Põhikoolis luuakse alus enese 

määratlemisele eneseteadliku isiksusena, perekonna, rahvuse ja ühiskonna liikmena, kes suhtub sallivalt 

ja avatult maailma ja inimeste mitmekesisusse. 

 

Gümnaasiumi riikliku õppekava § 3 Gümnaasiumi sihiseade määrab: 

Gümnaasiumi ülesanne on noore ettevalmistamine toimimiseks loova, mitmekülgse, sotsiaalselt küpse, 

usaldusväärse ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada oskava isiksusena erinevates 

eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, oma kultuuri kandja ja edendajana, tööturul erinevates 

ametites ja rollides ning oma ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna. 

Nende ülesannete täitmiseks ja eesmärkide saavutamiseks keskendutakse:  



1) õpilaste iseseisvumisele, oma maailmapildi kujunemisele ja valmisolekule elus toime tulla; 

2) adekvaatse enesehinnangu kujunemisele; 

3) iseseisva õppimise ja koostööoskuste arendamisele; 

4) edasise haridustee võimaluste tutvustamisele ja hindamisele; 

5) kodanikuoskuste, -aktiivsuse ja -vastutuse väljakujunemisele. 

Comeniuse programmi eesmärgid, mis on esitatud Euroopa Nõukogu ja Parlamendi elukestva õppe 

programmi käsitlevas otsuses, sisaldavad järgmisi suuniseid: 

• arendada noorte ja haridustöötajate teadmisi ja arusaamist Euroopa kultuurilisest ja keelelisest 

mitmekesisusest ning selle väärtusest; 

• aidata noortel omandada põhilised eluks vajalikud oskused ja võtmepädevused (emakeeleoskus, 

võõrkeelteoskus, matemaatikapädevus ja teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest, 

infotehnoloogiline pädevus, õppimisoskus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, algatusvõime ja 

ettevõtlikkus, kultuuriteadlikkus ja -pädevus, mis on vajalikud nende isikliku arengu, tulevase 

töökoha ja kodanikuaktiivsuse seisukohalt riiklikul ja Euroopa tasandil; 

• edendada nüüdiskeelte õppimist; 

• toetada info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhineva(te) innovatiivse(te) projektide, teenuste, 

pedagoogika ja hea kogemuse arengut; 

• parandada õpetajakoolituse kvaliteeti ja tõhustada Euroopa mõõdet koolituses; 

• toetada pedagoogilise lähenemise ja koolide haldamise parandamist. 

 

Rahvusvahelise koostöö ja õppekava sidusus koolide pilgu läbi 

 

Rahvusvahelise koostöö mõju kooli igapäevaelule on positiivne. Seda kinnitas Comeniuse 

koostööprojektide avaseminaril 2011. a augustikuus ka Kärdla Ühisgümnaasiumi esindaja oma 

ettekandes. Projektitöö käigus suurenes koostöö nii kooli sees, lapsevanematega kui ka organisatsioonide-

ettevõtetega väljaspool kooli; paranes õpetajate ja õpilaste võõrkeeleoskus ning motivatsioon võõrkeeli 

õppida; õpiti paremini tundma oma kodukohta, kuna seda tuli teistele tutvustada; avardus õpilaste 

silmaring, märkimisväärselt suurenesid sotsiaalsed oskused. 

Pärnu Koidula Gümnaasiumi projekti „Life in Harmony with Nature�  aruandest võib lugeda: 

„Tänu Comeniuse projektitööle on suurenenud kooli tuntus väljaspool Eestit; keskkonnateemalise 

projektiga täiendati edukalt õppekava läbivat teemat „Keskkond ja säästev areng�; paranenud on üldine 

oskus siduda projekti teemasid õppekavaga.� 

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi projekti „Hopscotch� tulemuste kokkuvõttes on kirjas: 



„Koostöö Poola kooliga kummutas nii mõnedki seda riiki puudutavad müüdid, mis muidu oleksid võib-

olla aastateks püsima jäänud. Muutusi erinevuste mõistmisel ja nende respekteerimisel märgivad suurem 

osa kõikidest programmis osalenud koolide õpetajatest.�  

Pärnu Vene Gümnaasiumi projekti „Legends Connecting Past and Present, East and West� aruandest 

võib lugeda, et esimese Comeniuse projekti alguses oli juhtkonnas märgata kõhklevat hoiakut, kuid paari 

aastaga on projektides tehtav muutunud endastmõistetavaks õppekava osaks ja sellega on seotud üha 

enam õpilasi ning õpetajaid, projektiõppest on saanud üks peamisi õppemeetodeid.� 

Punamütsikese Mudilasmaja juhataja kirjeldab viis aastat kestnud tööd erinevate Comeniuse projektidega 

ning lisab, et esialgu tundus projekti ühitamine õppekavaga võimatu, kuid praegu võib väita, et just 

projekt annab võimaluse õppekava huvitavalt ja mänguliselt  rakendada. 

Igas lasteaias koostatakse aasta tööplaan, lähtudes õppekavast, projekti teemast ning töökavast. Kindlasti 

ei saa jätta märkimata rahvusvahelise koostöö suurt mõju lasteaiaõpetajatele, sest projekt annab 

võimaluse näha tööd lastega eri riikides kohapeal, igalt poolt leiab alati midagi huvitavat, mida katsetada 

või proovida. Nädalane reis sõpruskooli on õpetajate endi sõnul innustav ja silmaringi avardav. Maia 

Metsla: „Me oleme väike Eesti ja just projekt annab võimaluse näha ja kuulda, kuidas toimub kõik meist 

eemal, ja samas ka mõne koha pealt tunda rõõmu, et vaat seda teeme meie paremini.�  

Hea näide tulemuslikust ja elujõulisest rahvusvahelisest koostööst on 2002. aastal alguse saanud 

Kuressaare Gümnaasiumi projekt „Open the School to Your Environment�. Projekti eesmärk oli 

analüüsida ning täiustada haridusasutuste ja õpetajate korraldatavaid tunni- ja klassivälise lisaõppetöö 

vorme. Sellest kasvas 2010. aastaks välja õpilaste õpirände projekt, mille sisuks oli Kuressaare 

Gümnaasiumi ja Hispaania partnerkooli IES Alt Bergueda õpilaste vastastikune, kolm kuud kestev 

õpingute periood partnerkoolis. Vahetusprojekti õpilepingu järgi arendasid õpilased edasi tunnivälise 

tegevuse temaatikat, lähtudes oma õpikogemusest partnerkoolis. 

Kohtumised teiste maade kolleegidega, koolide külastamised ja teistsuguse haridussüsteemi 

tundmaõppimine on oluline nii õpetajatele kui juhtkonnale. Mõttevahetused partneritega avardavad 

maailmapilti ja toovad kaasa uusi ideid igapäevatöö korraldamisel. Regulaarsed projektimeeskonna 

nõupidamised koolis ja info jagamine oma tegemiste kohta mõjuvad positiivselt kolleegide suhetele ja 

meeskonnatundele koolis. Projektitöö võimaldab praktikas kasutada tunnis õpitut, õpetajad on altimad 

rakendama ainetundides infotehnoloogiat ja grupitööd. Koostöö väljaspool kooli – projektitööga seotud 

ühised eesmärgid, kohustused ja vastutus – ühendab õpetajaid ja õpilasi ning aitab kergemini üksteist 

mõista. Head suhted ja vastastikune lugupidamine aitavad oluliselt kaasa kogu õppeprotsessi 

paranemisele. 

 



Comeniuse projektitegevus toetab ka Eesti-sisest koolide ühistegevust. Piirkondliku koostöö hea näide ja 

teistelegi eeskujuks on Uhtna ja Sõmeru Põhikooli ühine Comeniuse klubi Lääne-Virumaal. Kuna Eestis 

on kahel koolil võimalik osaleda samas projektis, teevad tihedat rahvusvahelist ja riigisisest koostööd 

näiteks ka Pärnu Koidula Gümnaasium ning Kehtna Põhikool. Võru Kesklinna Gümnaasiumi ja Tallinna 

Pae Gümnaasiumi osalemine samas projektis on soodustanud eesti ja vene õppekeelega kooli ühistööd. 

Väljakutseid esitab eri tüüpi koolide osalemine samas projektis, nagu näiteks Laupa Põhikooli ja Türi 

Muusikakooli koostöö.   

Rahvusvaheline projekt koolis on õppekava eesmärkide täitmisel kindlasti lisaväärtuseks, kuid samas 

toob see õpetajale juurde lisatööd. Tunnikoormuse vähendamine projektitöö tõttu, nagu näiteks on tehtud 

Kärdla Ühisgümnaasiumis, või projektitöö tasustamine, on pigem erand kui tavapärane. Kergem on 

koolidel, kus on palgal arendusjuht, kelle ülesannete hulka kuulub ka projektitöö. 

Tunnustamaks rahvusvahelises hariduskoostöös väljapaistvaid tulemusi saavutanud asutusi, annab 

sihtasutus Archimedes välja Koostöö Kuldõuna.  

Koostöö Kuldõuna 2010 ja rahalise preemia said järgmised üldhariduskoolid: 

Kääpa Põhikool  

Sellel väikesel Lõuna-Eesti koolil on sõpru ja koostööpartnereid Soomes, Saksamaal ja Ungaris. Kool on 

Comeniuse ja Nordplusi programmi toel läbi viinud mitmeid huvitavaid projekte, meelisteemaks on 

loodus ja keskkond. 2009. a osaleti ainsa Eesti koolina inglaste korraldatud rahvusvahelises projektis „In 

Darwin's Footprints�. Projekti käigus külastas kooli Ch. Darwini sugulane Randal Keynes, kes rääkis 4.-

9. klasside õpilastele oma kuulsa esiisa elust ja tööst.  

Kuressaare Gümnaasium  

Kool osaleb aktiivselt sellistes rahvusvahelistes programmides nagu Comenius, Leonardo da Vinci, 

Nordplus, eTwinning, Environment Online, u4Energy, Balti mere programm (BSP), Afganistani 

sõpruskoolide programm jt. 2010. a alustati koostöös Hiina Kultuuriinstituudiga Hanban hiina keele 

õpetamist, et õpilased saaksid lisaoskusi tänapäeva maailmas toimetulekuks. Koostööprojektide käigus 

saadud häid kogemusi kasutatakse igapäevatöös: koos Hispaania, Slovakkia ja Islandi kooliga 

väljatöötatud tunniväliste ürituste korraldusmudel on jõudnud kooli õppekavasse.  

Eesti koolide tegevustega Comeniuse projektis võib tutvuda erinevate veebilehtede kaudu. Olgu siin 

näiteks toodud Pärnu Vene Gümnaasiumi projektileht  http://sito5-pvg.ning.com/ ja Paistu Kooli 

veebileht http://thelittleprince.be/.  

Kõikide riikide, sh Eesti Comeniuse projekti tulemused alates 2008. aastast on kättesaadavad 

üleeuroopalises andmebaasis aadressil www.europeansharedtreasure.eu. 

 



Comeniuse õpetajate õpiränne 

Maailmapildi avardumine ja professionaalne ning isiklik areng ei piirdu projektitöös osalemisega. 

Comeniuse programmi võimalused on avaramad, pakkudes ka lühi- ja pikaajalist õpirännet 

tegevõpetajatele ja koolipraktikat õpetajakoolituse üliõpilastele.  

Täiendusõpe väljaspool Eestit võimaldab omandada uusi teadmisi, tutvuda teiste kultuuridega ja vahetada 

kogemusi kolleegidega. Tegevõpetajate ja haridustöötajate täiendusõppekursused Euroopa riikides 

toetavad aineõpetust ja pakuvad uusi praktilisi õpetamismeetodeid ja -tehnikaid.  

Kõige aktiivsemad programmis osalejad on gümnaasiumide ja keskkoolide keeleõpetajad, kes esitavad 

taotlusi võõrkeele (peamiselt inglise ja saksa keele) õpetamisega seotud koolitustele. Tasapisi, koos 

keeleoskuse paranemisega on juurde tulnud ka teiste ainete õpetajate taotlusi.. Seda soodustavad kindlasti 

programmi nõukogu kehtestatud eelisteemad: LAK-õpe, loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia, 

kaasav haridus.  

2011. a tellis Archimedese hariduskoostöö keskus InterAct Projektid & Koolitus OÜ-lt individuaalse 

õpirände küsitluse „Euroopa elukestva õppe programmi lühiajalise õpirände mõju ja tulemuste 

hindamine�. Küsitlus näitas, et Comeniuse täiendusõppel osalemine mõjutab nii õpetajat ennast kui ka 

tema tööd: see oli motiveeriv ja aitas paremini mõista teisi kultuure, olla avatum. Õpiränne aitas arendada 

loovust, omandati uusi õppemeetodeid, saadi rohkem teadmisi erinevatest haridussüsteemidest. 

Suhtlemine ja kontaktide loomine välisriikide kolleegidega on olnud arendav ja ainult kasuks tulnud. 

 

Tabel 6 lk 35. Osaleja isiklik areng ja oskused – vastajate hinnang õpirände mõjule.  

 Comenius % 
 

Kontaktide sõlmimine kolleegidega teistest riikidest 91% 
 

Uute õppemeetodite omandamine  94% 
 

Teadmiste omandamine uutest õppevaldkondadest  85% 
 

Võõrkeelte oskus 93% 
 

IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) oskus ja kasutamine 42% 
 

Juhtimisoskus (sh lisas uusi vaatenurki juhtimisele / laiendas arusaama 

juhtimisest) 

56% 

 

Mitmekultuurilises keskkonnas töötamise oskus 92% 
 

Õpetamise/koolitamise motivatsioon 98% 
 

Teadmised ja arusaamine haridussüsteemi(de)st  93% 
 

Arusaamine teistest kultuuridest ja avatus teistele kultuuridele  98% 
 

Loovus 95% 
 



 

Comeniuse programmis osalejad hindasid õpirände mõju oma tööle  ülejäänud programmidega võrreldes 

kõige kõrgemalt. Mõju asutusele ja ametialasele arengule on seotud uute õppemeetodite kasutamise, 

tööalase motivatsiooni ja enesehinnangu tõusu ning uue oskusteabega. 

Tabel 8 lk 44. Osaleja tööalane tegevus – vastajate hinnang õpirände mõjule. 

 

 Comenius 

% 

Tööalase motivatsiooni tõus 97% 

Uute ametialaste kontaktide kasutamine 77% 

Uute õppemeetodite laialdasem kasutamine (sh sihtrühma juhtimis- ja 

kaasamisoskused) 

93% 

Rahvusvahelise koostöö ja nn Euroopa mõõtme (partnerlus ja koostöö) osa 

laiendamine  

79% 

Võõrkeelte praktilise kasutamise suurendamine 72% 

 

Koolitusel osalemise põhjuseid on mitmesuguseid: tahetakse arendada rahvusvahelist koostööd; tuua 

asutusse uut oskusteavet; tõsta erialast kvalifikatsiooni; sarnast koolitust Eestis ei ole; saavutada asutuse 

täiendusõppe plaanides või arengkavades püstitatud eesmärgid.  

Õpirändes osalemise eesmärkide kontekstis on oluline teada, kelle initsiatiivil seda tehti. Kõige 

eredamalt tuli osalejate initsiatiiv esile Comeniuse programmis, kus vastav näitaja ulatus 94 

protsendini. See näitab, et kool ei kavanda õpirännet oma eesmärkidest lähtuvalt ning ei mõista sageli, 

mis kasu võiks õpirändest saada. Koolitusel osaleja arvamus:  

„ Õpetajakoolitus on kõige odavam koolitus, sest tulemusest on kasu tundides, kolleegidele, igal pool. 

Õpetada saab ainult seda, mida ise oskab. Lõpetuseks: ära küsi sellelt, kes kaua elanud, vaid sellelt, kes 

on kaugel käinud.� 

Ühe õpetaja osalemine väliskoolitusel innustab ka teisi leidma enesetäiendamise võimalusi väljaspool 

Eestit, kasvab huvi võõrkeelte õppimise vastu. 60% küsitlusele vastanutest märkis, et koolitusel osalemise 

tulemusena paranes igapäevane koostöö kolleegidega. Vaid 17% märkis muudatusi asutuse 

töökorralduses ja 30% nimetas koolituse järel uuenduste sisseviimist õppekavadesse. Osaleja arvamus 

koolitusest:  

„Pean rõhutama, et seoses üleminekuga uuele õppekavale, kus väga suurt tähelepanu pööratakse just 

õpilaste suuliste oskuste arendamisele, oli see kursus väga kasulik. Tulemuseks on see, et mul on lihtsam 



kujundada oma tunde vastavalt uuele õpekavale. Ma olen nüüd veendunud, et tänapäeva maailmas on 

elukestev õpe äärmiselt oluline. Kursus julgustus ja motiveeris mind aktiivsemalt osalema erinevatel 

täienduskoolitustel ning tegelema enesearendamisega.” 

Küsitlusest järeldub, et õpirändes osalemine toetab koolide rahvusvahelistumist, kooli juhtkond peaks 

rohkem tähelepanu pöörama koolitusel osaleja eesmärkidele ning toetama koolitustel omandatud ideede 

ja oskuste rakendamist. Comeniuse täiendusõppel osaleja on kirjutanud: 

„Arvan, et uued mõtted ja suunad – innovatsioon – tulevad igapäevasesse koolitöösse just rahvusvahelise 

õpirände kaudu, kuid mitte otsekohe, üks-üheselt. Kohtumised eri maade kolleegidega kujundavad uue 

vaatenurga ja tunnetuse ning see aitab näha uusi võimalusi ka oma töös. Rahvusvaheline õpiränne on 

õpetajatöös ülioluline.” 

Comeniuse õpetajakoolituse üliõpilaste praktika 

Comeniuse õpetajakoolituse üliõpilaste koolipraktika on võimalus astuda esimesi samme oma tulevasel 

erialal ning reaalselt kokku puutuda õpetamisega klassiruumis. Lisaks on see unikaalne võimalus saada 

õpetamiskogemus võõras kultuuriruumis. Alates 2010. aastast on Eesti üliõpilaste sihtriikide valik 

muutunud laiemaks, peale Suurbritannia, Hispaania, Saksamaa ja Prantsusmaa on praktika sihtkohad 

olnud ka Soome, Tšehhi ja Sloveenia. 

Noore inimese maailmapilt areneb ja muutub tänu praktikal saadud kogemusele. Kolme kuni kümne kuu 

jooksul omandatakse kogemus õpetada võõrkeeles. Kooli määratud juhendaja käe all õpitakse tundma 

erinevaid õpetamistehnikaid ja -meetodeid. Varasema õpetamiskogemuseta inimesele pole toimetulek 

võõras kultuuriruumis eriti kerge ülesanne, sest Euroopa riikide haridussüsteemid erinevad ning kogu 

õppetöö on võõrkeeles. Ülikoolis omandatud teoreetilised teadmised tuleb praktikas ellu rakendada; 

praktikandid on silmitsi mitmesuguste pedagoogiliste väljakutsetega. Saadud kogemust analüüsides on 

üliõpilased oma praktika lõpparuannetes kirjutanud: 

• õpetaja õnnestub, kui suudab tekitada huvi oma aine vastu; 

• õpetamisest saab täit rõõmu tunda, kui õpilased aitavad ja toetavad;  

• õpetajal on tähtis meeles pidada, et ta on õpilasi austav sõber, kes mõistab nende 

tundeid, meeleolu ja arvestab nende huvide ja vajadustega; 

• õpetaja peab oskama ka õpilastelt õppida. 

Õpetajapraktika on õpetajakoolituse osa, mis toetab õpetajakoolituse õppekavas seatud eesmärkide 

saavutamist. Comeniuse programm teeb koostööd ülikoolide VÕTA (Varasemate Õpingute ja 

Töökogemuse Arvestamine) süsteemi koordinaatorite ja praktika juhendajatega, et välismaal sooritatud 

praktika ülikoolide võimalustele ja nõudmistele vastaks. Väga oluline on, et praktikale minejad oleksid 

valdavalt magistrandid. Praktikale mineku võimalusi piirab aga tõsiasi, et enamik stipendiumi taotlejatest 



on tulevased keeleõpetajad, samas kui Euroopa koolid soovivad sageli mitme aine õpetajaid. Viimastel 

aastatel on praktikal käinud ka klassiõpetajad ning matemaatika-, füüsika-, muusika- ja 

kehakultuuriõpetajad.   

Comeniuse õpetajapraktikantide kogemused on valdavalt positiivsed. Olulisemaks on peetud praktika 

käigus omandatud oskusi: 

• paranenud keele- ja õpetamisoskus, kasvanud eneseusaldus;  

• teoreetiliste teadmiste kasutamine praktikas; 

• multimeedia vahendite kasutamise oskus keeletunnis;  

• inglise keelele lisaks on paranenud teiste võõrkeelte oskus (prantsuse, saksa, itaalia); 

• oskus töötada võõras keele- ja kultuuriruumis.   

Comeniuse rahvusvahelise õpetajapraktika kogemusega noored õpetajad täiendavad vääriliselt Eesti 

õpetajaskonda ning toovad endaga Eesti kooli kaasa nooruslikku energiat ja uusi ideid.  

Seda pakuvad meie koolidele ka kõik need noored tulevased õpetajad Euroopa riikidest, kes sooritavad 

oma praktikat Eesti koolides. Praktikandi põhiülesanded on abistada klassiõppes; toetada õpilaste 

rühmatööd ja projektipõhist õpetamist; tutvustada või tugevdada Euroopa mõõtmeid; rakendada lõimitud 

aine- ja keeleõpet (CLIL), õpetades mõnda õppeainet võõrkeeles; parandada õpilaste võõrkeeltest 

arusaamist ja võõrkeelset väljendusoskust, rikastada koolis pakutavate võõrkeelte valikut projektide, nt 

eTwinningu kaudu; algatada ja viia ellu Comeniuse koostööprojekte; töötada hariduslike erivajadustega 

õpilastega. 

Euroopa riikide üliõpilasi-praktikante võõrustada soovivaid Eesti koole on u 7–10 aastas. See arv kasvab 

aegamisi koos Eesti tuntuse kasvuga Euroopas. Põhiliselt ootavad Eesti koolid praktikale keeleõpetajaid, 

kuid enamasti on välisüliõpilastel peale keelte ka mõne teise aine õpetamise kogemus, mis võimaldab 

muuta praktika mitmekesisemaks. Kasvab ka nende välisüliõpilaste arv, kes ainsa sihtriigina märgivad 

valikusse Eesti, ja see on märk, et Eesti on atraktiivne just nendele välisüliõpilastele, kes tahavad avastada 

uusi maid ja kultuure või kes on mingil moel Eestiga seotud.   

Eesti koolid on välispraktikandi rolli koolielus iseloomustanud järgmiselt: praktikant on toonud kaasa 

avarama arusaama Euroopast tervikuna ja oma kodumaast; praktikandi kohalolek ja tema igapäevane 

tegevus koolis on avardanud õpilaste maailmavaadet ja pannud mõistma inglise keele ja võõrkeelte 

õppimise tähtsust; praktikandi käsitlus Euroopast (sh faktid, kirjeldused, materjalid, diskussioonid) 

aitavad tulevikuski õpilastel mõista oma rolli Euroopas. 

 

Kokkuvõtteks 

Comeniuse pere Eestis on positiivse ellusuhtumise ning oma õpilaste huve esiplaanile seadvate õpetajate 

ja koolijuhtide kogukond, kes pidevalt suureneb ja kes oskab rõõmu tunda sellest, mida koostöö pakub, 



sest koos on harivam, huvitavam ja kergem. Rahvusvaheline koostöö on edukas ja tulemuslik vaid siis, 

kui see on elujõuline ja kui iga ettevõtlikku ning innukat õpetajat toetavad juhtkond, õpilased, 

lastevanemad, kohalik omavalitsus ja meie kõik.  

 „Eesti on samaaegselt nii tervik kui osa. Tervik riigina, Eesti Vabariigina. Ning osa, lahutamatu osa 

Euroopast ja maailmast. Iga osa, sõltumata tema mõõtmetest, mõjutab tervikut. Nii nagu iga Eestimaa 

elanik mõjutab Eesti riiki kui tervikut, nii mõjutab Eesti Euroopat ja kogu maailma kui tervikut. Rõhutan 

ikka ja jälle üksikisiku rolli terviku kujundamisel. Tööka, ausa, stabiilse, demokraatliku, haritud, 

rõõmsameelse Eesti kujundamisel. Ja ainult pidevalt osaledes – vallas, maakonnas, riigis, Euroopas ja 

maailmas – suudame iseendiks jääda.�  

Vabariigi presidendi uusaastatervitus 1997/1998, 31.12.1997 
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