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Comeniuse projekti koostööpartnerid külastasid Ääsmäe kooli 

 

Sel kevadel, 28. aprillil kuni 2. mail olid meie kooli külas Comeniuse projekti 

koostööpartnerid. Külalisi oli viiest riigist – Taanist, Prantsusmaalt, Hispaaniast, Austriast ja 

Iirimaalt. Lõppemas on projekti esimene aasta, seega oli õige aeg teha kokkuvõtteid ja arutada 

järgmisel aastal toimuvaid tegevusi. 

Esmaspäev, 30. mai oli meie kooliperele põnev päev – külalised veetsid terve päeva Ääsmäel. 

Juba enne külaliste saabumist käisid mitu nädalat vilkad ettevalmistustööd. Iga projektis 

osaleva riigi kohta koostati  plakat, selles tegevuses lõid kaasa kõik klassid alates kolmandast. 

Plakateid sai ka peale külaskäiku uurida ning inglise keele tundides viidi läbi viktoriin, kus 

selgus, kui tähelepanelikult on õpilased plakatitega tutvunud. Niiviisi sai nii mõnigi teada, 

milline on ainus Hispaanias toodetav automark, kes on Leprechaun, milline raha oli Austrias 

enne Eurot, mitu juustusorti on Prantsusmaal või kus asub Hamleti loss. Meie väiksemad 

õpilased ja suuremadki panustasid kooli kaunistamisesse – valmistasime üheskoos lippude 

ketid ning lippe said kõik soovijad värvida. Kindlasti on kõigil nüüd paremini selge, millised 

värvid on meie sõprade lippudel. 

Vahva oli vaadata meie õpilasi suhtlemas õpetajatega teistest riikidest, eriti rõõmustas see, et 

inglise keeles rääkimine tuli nii hästi välja. Kui küsisin õpilastelt peale külaskäiku, mis neile 

kõige rohkem meeldis, oli vastuseks, et nii hea tunne oli, kui sain kõigest aru, mida räägiti 

ning et oskasin ka ise küsimusi esitada ja neile vastata. Veel lisasid õpilased, et oli väga 

huvitav kuulatada erinevate maade inglise keele aktsente – nende arvates oli kõige raskem aru 

saada prantslastest, Taani ja Austria õpetajad rääkisid hästi selgelt ning iirlaste aktsent oli 

„kõige ägedam“. Uhke tunne oli, kui kolleegid mujalt kiitsid meie õpilaste inglise keele 

oskust ja head hääldust. Võib öelda, et mitmedki õpilased said juurde innustust õppida inglise 

keelt ja julgust selles keeles suhelda.  

Kindlasti on keelepraktika seisukohalt olnud äärmiselt oluline õpilaste kirjavahetus. Sellest 

õppeaastast on pea igal õpilasel alates 4. klassist oma kirjasõber kas Austrias, Taanis või 

Hispaanias. Õpilaste arvates on huvitav teada saada, mis on nende eakaaslaste hobid, milline 



muusika neile meeldib, või lihtsalt on põnev näha, milline on ühe Austria õpilase käekiri. 

Kuna meie projekti teema on õpilaste eluviiside võrdlemine, on see andnud hea võimaluse 

rääkida tervislikust toitumisest ja harjumustest.  

Järgmine kord saame koostööpartneritega kokku sügisel Prantsusmaal. Comeniuse projektide 

raames on paljud Ääsmäe kooli õpetajad saanud näha, kuidas toimivad koolid teistes Euroopa 

riikides ning vahetada mõtteid ja ideid oma kolleegidega. Toreda näitena võiks tuua, kuidas 

Iirimaa kool sai rahvatantsupisiku meie koolist – külastades Ääsmäe kooli 2006. aastal 

meeldis neile väga, kuidas meie rahvatantsijad esinesid ning kui paljud õpilased ja õpetajad 

sellega tegelesid. Jõudes tagasi Iirimaale pandi algus iganädalalastele rahvatantsutundidele.  

Koostegemine on hea võimalus õppimiseks nii õpilastele kui ka õpetajatele. 
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