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Comeniuse projekt „S.P.E.E.C.H.” Ääsmäe Põhikoolis 
  
  

2008. aasta septembrist osaleb Ääsmäe Põhikool Elukestva õppe programmi raames 
kaheaastases Comeniuse koostööprojektis. Meie koostööpartnerid on koolid Iirimaalt, Walesist, 
Prantsusmaalt ja Taanist. Kahe kooliga (Iirimaa ja Wales) oleme juba koostööd teinud, kindlasti 
on meie kooliperel meeles nende meeleolukas külaskäik Ääsmäe kooli 2007. aastal. 

Projekti nimi on „S.P.E.E.C.H.“. Tähtsamad teemad on kehaline kasvatus ja sport, eluterve 
keskkond ning kultuuripärand. Projekti eesmärgiks on õppida tundma teiste riikide tavasid ja 
kultuuri ning tutvustada meie rahvuse eripära. Me elame ühises Euroopa Liidus, aga me oleme 
kõik erinevad.  

  

On toimunud 3 projektipartnerite kohtumist, millest on osa võtnud mitmed meie kooli õpetajad. 

Esimene kokkusaamine oli 2008. aasta oktoobris Iirimaal. Kahel esimesel päeval tutvusime 
pealinna Dubliniga, eriti jäid meelde Trinity College’i raamatukogu ja erinäoline kesklinn. Edasi 
sõitsime Iirimaa lääneosas asuvasse Oranmore linna, kus asub meid võõrustanud kool Scoil 
Iósaif Naofa. See kool on vanade iiri traditsioonide järgi 6-klassiline poistekool, kus õpilasi on 240 
ringis. Tänapäeval on enamus koole Iirimaal juba segakoolid. Õpetajaid on koolis 15, koolimaja 
ise on tunduvalt väiksem kui meie oma. Klassiruumid on lihtsad, igas klassis õpib umbes 30 
õpilast. Külastasime tunde ja õpilased said meile esitada küsimusi. Meie, eestlaste käest küsiti, 
kas Eestis on külm ja kas meil sajab palju lund ning kuidas lumi meile meeldib.  

Uueks asjaks on koolis rahvatantsutunnid, mille korraldamiseks said nende õpetajad innustust 
Ääsmäe koolis külas käies. Tore oli, et saime osa võtta 3.-4.ndate klasside ekskursioonist Coole’i 
loodusparki. 

  

Iirimaal toimus esimene töökoosolek, kus arutati läbi konkreetsed tegevused, mida järgnevate 
kuude jooksul tuleks teha. Alguse sai kirjavahetus projektis osalevate koolide õpilaste vahel. Meie 
kooli õpilased on leidnud kirjasõbrad Taanist ja Prantsusmaalt, kellega käib usin kirjavahetus. 
Sellel nädalal saatsime teele jõulutervitused Ääsmäelt.  

  

Projektipartnerite kohtumisi on toimunud veel kaks – selle aasta veebruaris saime kokku Taanis 
ja oktoobris Prantsusmaal. Alati on tore kohtuda oma välismaa ametikaaslastega ja külastada 
erinevaid koole ning vahetada kogemusi. Järgmine projektikoosolek toimub 2010. aasta 
veebruaris Walesis. 

  

Põnevaid ühiseid projektitegemisi on olnud mitmeid. Muinasjutu „Jänes ja kilpkonn” ainetel tegi 
iga kool joonistusi nendevahelisest võidujooksust. Meie kooli 3. klass tegi õpetaja Merle Laretei 



juhendamisel toreda pildiseeria, millest 5. klass koostas albumi. Üheks projekti ülesandeks oli 
lavastada ja lindistada üks oma rahvajutt inglise keeles. Meie valisime jutu lahkest puuraidurist, 
mille praegune 7. klass näidendiks mängis. Iga kool uuris, kuidas elavad nende piirkonna 
pensionärid. Meil valmis intervjuudega DVD, kus meie koolis töötavad pensionärid jagavad 
mälestusi oma kooliajast ja räägivad oma praegustest tegemistest. Küsitlejateks olid 6. klassi 
õpilased ning intervjuud filmis õpetaja Alexei Alexeev. Hetkel on käimas mitmeid huvitavaid 
tegevusi – kaasaegse muinasjutu kirjutamine, saalihokit tutvustava videoklipi tegemine, 
sõnaraamatu koostamine kuues keeles. 

  

Meie projekt lõppeb kahjuks 2010. aasta juuli lõpus, kuid juba praegu on kõik osavõtjad kindlad, 
et toredat koostööd peaks jätkama ning on valmis alustama järgmise projektiga. 
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