
ERASMUS+ PROJEKT 

“EUROOPA IDENTITEET JA VÄÄRTUSED NOORTE INIMESTE ELUDES” 

 

Lühikokkuvõte 

Viie riigi (Austria, Prantsusmaa, Hispaania, Ühendkuningriik, Eesti) teevad kostööd, et jõuda 

selgusele õpilaste arusaamadest euroopa identiteedi ja väärtuste osas. Projekt kestab kaks aastat 

2018 – 2020. Osalevad õpilased vanuses 14 – 18 aastat ja õpetajad. 

Eesmärgid 

Euroopaliku identiteedi ja väärtuste olemuse määratlemine lähtuvalt õpilaste arusaamast ja 

kogemustest.  

Eeldame, et ühise tunnustuse leiavad sellised euroopalikud põhiväärtused, nagu vabadus, 

demokraatia, inimõigused, rahu, solidaarsus, tuginemine õigusriigi põhimõtetele ja tolerantsus.  

 

Tegevused 

Esmalt kaardistavad iga partnerkooli õpilased oma arusaamadest lähtuvalt, mis on euroopalik 

identiteet ja põhiväärtused. Seejärel toimuvad arutelud ühise seisukoha kujundamiseks 

(kasutades digivahendeid ja projektikogunemistel). 

Koostatakse õppematerjalid euroopa identiteedi ja väärtuste õpetamiseks partnerkoolides. 

Valmivad materjalid avaldatakse eriala ajakirjades ja veebikeskkondades.   

 

Tulemused 

Jõutakse ühise arusaamani euroopa identiteedist ja väärtustest. Luuakse ühine platvorm 

etwinning keskkonnas (http://www.etwinning.net) 

 

I PROJEKTIVOOR PRANTSUSMAAL NANTES’I LINNAS 

 

Kajastus kooli „Infolehes“: 

http://media.voog.com/0000/0036/5182/files/nr15_2018.pdf 

 

28. novembrist 2. detsembrini osalesid meie kooli 9. klasside õpilased Patrick Välja, Joosep 

Vall, Mathias Piho, Kirke Piir, Elisabet Ostrovski, Genneth Grünthal, Sander Vaasma, Marleen 

Poom, Daniel Petuhhov, Leiki-Maria Arroval, Krislin Säre ja Kristine Munitsõn Prantsusmaal 

Nantes’is toimuvas Erasmus+ projektis "European Identity and Values in the Lives of Young 

People". Selles projektis osalevad lisaks Eestile ka Austria ja Hispaania.  

Sel korral võõrustas osalejaid La Perverie’ kool Nantes’ist. Töötubades käsitleti Euroopa ühist 

identiteeti läbi ajaloo, geograafia, religiooni ja seadusandluse. Projekti töökeeleks oli inglise 

keel. Lisaks LäänePrantsusmaal asuvale Nantes’i linnale nägime ka Pariisi vaatamisväärsusi. 

Õpilasi saatsid direktor Jaan Reinson ja sotsiaalpedagoog Iiri Saar. Küsisime õpilastelt, mida 

nad selle projekti kohta arvasid.  

Miks on sellises projektis kasulik osaleda?  
Projekti käigus saab harjutada võõrkeeles suhtlemist, kohtuda inimestega erinevatest riikidest, 

elada võõrustavate perede juures, õppida tundma teise riigi elukombeid, proovida erinevaid 

toite. Sellises projektis osalemine avardab silmaringi, annab juurde kogemusi, julgust ning 

oskust inimesi mõista ning nendega suhelda. Projekti käigus õpib ka ennast tundma ning saab 

ülevaate oma oskustest. Alati kui pakutakse võimalust osaleda sellises projektis, ära kahtle, 

osale! 

Mida sain teada töötubadest?  

Osaleda sai neljas töötoas: Euroopa geograafiline identiteet, religioon, ajalugu ja kultuur. Igas 

töötoas oli kolm noort igast riigist. Töötoad toimusid kahel päeval ja kokku 4-5 tundi päevas. 

Töötubades õppisime, mis on Euroopa identiteet ja mis seda kujundab. Saime teada, et 

erinevates Euroopa riikides on väga palju erinevaid uske, traditsioone ja kombeid. Õppisime 

päris palju ka rahvusliku identiteedi, erinevate rahvaste kommete ja Euroopa seaduste ja 

majanduse kohta. Töötoad olid õpetlikud ning avardasid silmaringi ning arusaama maailmast. 

http://www.etwinning.net/
http://media.voog.com/0000/0036/5182/files/nr15_2018.pdf


 
 

Millised olid suhted vastuvõtva perega?  

Perega kontakt oli suurepärane. Sattusin väga lahedasse paljulapselisse perre. Lisaks minule 

peatus selles peres kaks päeva Austraaliast pärit vahetusõpilane. Temaga suheldes sain kuulda 

ka elust Austraalias. Minule meeldis prantsuse pere väga, sest kõik olid väga toredad, eriti 

perepoeg. Me saime väga hästi läbi ja nad võtsid mind oma koju, nagu oleksin nende oma laps. 

Pere inglise keelt väga ei rääkinud, aga kuidagimoodi saime hakkama. Nad olid väga lahked ja 

viisakad. Minu pere oli väga tore. Pereliikmed olid väga jutukad ja lahked. Minu pere suhtles 

vabalt ja sõbralikult, nii mul oli üsna lihtne uue keskkonnaga harjuda. Kontakt perega oleks 

olnud parem, kui projekt kestnuks paar päeva rohkem. Neli päeva on üsna lühike aeg, seetõttu 

on väga raske kohe mugavalt keskkonda sulanduda. Pere oli väga sõbralik ja kaasas mind 

igapäeva toimetustesse. Nad armastasid väga muusikat ning õhtuti nad tavaliselt musitseerisid 

koos. Pere oli spordilembeline. Kord nädalas käis pere koos sõpradega ragbit mängimas. Sain 

perega suurepäraselt läbi. Nii kui uksest sisse jõudsin, tulid kõik kohe suhtlema. Alguses ma 

kartsin suhelda. Alles eelviimasel päeval tundsin ennast vabana ja suhtlesin kõigiga piinlikust 

tundmata. Ainuke asi, mis jäi minu jaoks arusaamatuks, oli, miks nad tegid kakaod kausis. 

Kontakt perega tekkis üsna kiiresti. Õnneks oskasid nad üsna hästi inglise keelt.  

Kirjelda reisi.  
Reis oli väga huvitav, sest saime näha nii Pariisi kui ka Nantes’i. Saime tutvuda väga paljude 

uute inimestega ning saime ka proovida prantsusepärast toitu. Saime oma sihtpunktide vahel ka 

veidi erinevaid linnu uudistada ning ennast vabalt tunda. Reis oli huvitav ja kogu projekt oli 

hästi korraldatud. Prantsusmaal oli väga ilus ja saime palju uut teada. Soovitan kindlasti sellest 

projektist osa võtta, kui oled huvitatud Euroopast ja erinevatest Euroopa riikidest. See oli kõige 

lõbusam ja huvitavaim reis, millest olen osa võtnud. Tänu varasemale prantsuse peres elamise 

kogemusele teadsin, mis mind ees ootab ja millega peaksin arvestama. Lisaks projekti 

tegevustele ja teiste riikide õpilastega suhtlemisele oli võimalik tutvuda Nantes’i linna 

arhitektuuri ja eluoludega. Tihedat liiklust ja umbseid trammisõite kõrvale jättes oli reis 

supertore ja hästi läbi mõeldud. Üks vägevamaid elamusi oli Notre Dame’ katedraalis käik ja 

kui sain Nantes’i katedraalis suurel orelil mängida. Tore oli see, kui käisime Machines de Île 

teemapargis suure elevandiga sõitmas. Meeldis ka ilus Nantes’i vanalinn.  

Reisi ajal toimusid üle Prantsusmaa suured rahutused, mis olid vägivaldsed ja hirmuäratavad, 

kuid meie reisisellidel möödus reis siiski ilma suuremate vahejuhtumiteta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II PROJEKTIVOOR TARTUS 
 

Kajastus kooli „Infolehes“: 

http://media.voog.com/0000/0036/5182/files/nr34_2019.pdf 

 

15.-20. mai külastasid Descartes’i kooli delegatsioonid Austria, Hispaania ja Prantsusmaa 

koolidest. Tegemist oli teise etapiga Erasmus+ projektist „Euroopa identiteet ja väärtused 

noorte inimeste elus“. Esimene etapp toimus Prantsusmaal Nantes’i linnas asuvas koolis. Tartus 

toimunud töötubade teemaks oli Euroopa institutsioonid – õpilased said simulatsioonis 

etendada erinevaid Euroopa Liidu institutsioone ning vaidluste ja arutelude läbi saadi lähemalt 

aimu seadusloome protsessidest ELis.  

Lisaks töötubadele pakuti õpilastele kultuuriprogrammi, mis koosnes linnaekskursioonist, 

teaduskeskuse Ahhaa külastamisest ning peredega koos külastati nii lähemaid kui kaugemaid 

paiku, muuseume ja vaatamisväärsusi.  

 

 
 

Õpetajatega külastati ka Haridus- ja Teadusministeeriumit ning Salemi kirikut. Külaliste 

siinviibimine sattus täpselt sellisesse nädalavahetusse, kus toimus ka muuseumiöö ning Tartu 

Ülikooli vilistlastkokkutulek – nii oli linnapilt tavapärasest aktiivsem ja külalised said vahvate 

elamuste osaliseks. Sügisel külastame Hispaania kooli ning projekti viimane ja kokkuvõttev 

etapp toimub järgmisel kevadel Austrias. Suur aitäh peredele, kes külalisi majutasid ja nad oma 

hoole alla võtsid! Aitäh õpetajatele, kes külalistele toeks ning abiks olid! Aitäh õpilastele, kes 

külalisi südamlikult vastu võtsid ning töötubades aktiivselt kaasa töötasid!  

 

 

III PROJEKTIVOOR HISPAANIAS PONTEVEDRA LINNAS 
 

Kajastus kooli „Infolehes“: 

http://media.voog.com/0000/0036/5182/files/nr8_2019.pdf 

 

9.-13. oktoobrini viibisid kümme TDK õpilast, kolm õpetajat ning kooli direktor Erasmus+ 

projekti raames Hispaanias Pontevedras. Projektis, mis kannab pealkirja „Euroopa identiteet 

ning väärtused noorte inimeste elus“, osalevad koolinoored Austriast, Hispaaniast, 

Prantsusmaalt ning Eestist. Seekord Hispaanias toimunud töötubade raames pidid noored 

grupitöödena valmistama õppematerjalid, mida õpetajad saaksid kasutada tundides, et 

tutvustada õpilastele Euroopa Liidu organisatsioone, väärtusi, identiteeti ning seadusandluse 

eripärasid. Oli vahva näha, kuidas õpilased omavahel inglise keeles suhtlesid ning ka kõige 

keerulisemate ülesannete puhul üheskoos pusides lahendusi leidsid. Ilm õnnistas meid 

päikesepaistega ning ookeani ääres asuva kooli akendest avanes mõnel õnnelikul võimalus näha 

ka delfiine. Peredes elamine andis külalisõpilastele võimaluse tutvuda kohalike igapäevaeluga 

ning oma võõrustajatega lähedaseks saada. Ärasõidul olid paljudel õpilastel pisarad silmas ning 

anti lubadusi, et kohtutakse taas. 

http://media.voog.com/0000/0036/5182/files/nr34_2019.pdf
http://media.voog.com/0000/0036/5182/files/nr8_2019.pdf


 
 

Kevadel tõmmatakse kaheaastase projekti otsad kokku Austrias – siis tutvustatakse valminud 

õppematerjale ning koostatakse kogumik, mis aitab õpetajatel Euroopa Liidu teemasid 

õpilastele tutvustada ning õpetada.  

Õpilaste mõtteid: Kertu (9.c): Mulle meeldis tohutult. Sain kindlust inglise keele oskuses ja 

õppisin uusi asju Euroopa kohta. Leidsin sõpru nii Hispaaniast, Austriast kui ka Eestist, sest 

varasemalt polnud lihtsalt võimalust nendega suhelda. Võõrkeelses riigis viibimine sunnib 

kasutama kõiki oma keeleoskusi, näiteks õppisin ma kahe lehekülje jagu hispaaniakeelseid 

sõnu. Pere, kes mind majutas, oli samuti väga armas ja loodan kunagi Hispaaniasse, 

Pontevedrasse tagasi minna. *** Anneli (8.b): Kõik olid väga rõõmsad ja lahked. Pere võttis 

väga sõbralikult vastu. Ma sain eraldi toas magada. Julial (võõrustaval õpilasel) on kaks venda 

ja üks väike õde. Pontevedra oli väga suur ja täis eramaju. Me saime proovida kohalikku toitu 

ja see oli hea. Isegi koolitoit maitses väga hästi. Mulle väga meeldis! Isegi delfiinid olid nunnud. 

Tahaks tagasi sinna. Suur aitäh õpilastele, kes pikad reisipäevad vapralt ja rõõmsalt vastu 

pidasid ning töötubades aktiivselt kaasa töötasid.  

 

Hispaania partnerkooli kajastus Pontevedras toimunudtöötubadest: 

http://placeres.redsagradocorazon.es/2019/10/25/erasmus-project-workshops-at-

scplaceres/?fbclid=IwAR2lJNGlDy-bHw3uJB8tQJqpm2lPuJcBKF1p4NcapOYp2Bn87TNp_SvDoJ0 

 

Meie tegemisi kajastati ka kohalikus lehes: 

 

http://placeres.redsagradocorazon.es/2019/10/25/erasmus-project-workshops-at-scplaceres/?fbclid=IwAR2lJNGlDy-bHw3uJB8tQJqpm2lPuJcBKF1p4NcapOYp2Bn87TNp_SvDoJ0
http://placeres.redsagradocorazon.es/2019/10/25/erasmus-project-workshops-at-scplaceres/?fbclid=IwAR2lJNGlDy-bHw3uJB8tQJqpm2lPuJcBKF1p4NcapOYp2Bn87TNp_SvDoJ0

