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1. TEISTMOODI KOOLIPÄEV
Viimaste aastate jooksul on euroskeptikute arv mõnevõrra kasvanud ja seda peamiselt põhjusel, et
inimesed ei tea, mida Euroopa Liit endast kujutab ning millised eelised käivad sellega kaasas.
Lähenevate europarlamendi valimiste eel pidasime oluliseks Euroopa Liidu olemust kaasõpilastele
tutvustada ja seeläbi ka nende suhtumist muuta. Suurepärane võimalus selleks avanes, kui kuulsime
Euroscola projektist. Panime kokku seitsmeliikmelise korraldustiimi ning asusime tööle.

2. UUED TEADMISED
Peamiseks eesmärgiks kogu päeva vältel oli
õpilastele tutvustada Euroopa Liidu olemust,
selle

väärtuseid

poliitilist

ning

teadlikkust.

suurendada
Teabe

noorte

jagamiseks

meisterdasime koolimaja seintele informatiivseid plakateid, näiteks institutsioonidest ning
ajaloost, mis näitasid Euroopa Liidu arengu
tähtsamaid sündmusi. Plakatid täitsid ära kõik
koolimaja vabad seinad ning juba enne tunde
võis nende ümber näha mitmeid uudistavaid ja
teadmisjanuseid õpilasi. Meie üllatuseks tundsid
suurt huvi plakatite vastu ka õpetajad.

3. PÕNEVAD LOENGUD

Euroopa

Liidu

ajaloost,

praegusest

olukorrast ning tulevikust käis rääkimas
ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Erkki
Bahovski. Kuna ta on lõpetanud Tartu
Ülikooli ajaloo erialal ning töötanud ka
Euroopa Komisjoni Eesti esinduses, siis
suutis ta õpilastele põnevalt ära jutustada
Euroopa Liidu tekkeloo ning selle, kuidas
Euroopa Liidu roll on ajas muutunud.
Samuti selgitas ta õpilastele Brexiti
olemust ja Eesti sisepoliitika kliimat. Viimane teema näis õpilastele kõige rohkem põnevust pakkuvat
ning järgnev pooltund kujuneski poliitiliseks aruteluks, kus õpilased üksteise võidu küsisid ja
kõneleja vastas. Kui me Erkki Bahovski esinema kutsusime, siis oli meie eesmärgiks noorte hulgas
poliitikat populiseerida ning tõsta teadlikkust Euroopa Liidu püsimise vajalikkusest. Klassis tekkinud
arutelu ja hiljem saadud tagasiside järgi võime oma eesmärgi saavutatuks lugeda.

4. KÜLAS EESTI VABARIIGI PRESIDENT
Päeva tipphetk saabus kell 11.30, kui kooli uksest astus sisse Eesti Vabariigi president Kersti
Kaljulaid. Presidendi visiit kestis vaid tunnikese, ent sellegipoolest jääb see külastus eredalt nii kooli
ajalukku kui ka noorte mällu. Pärast lühikest vestlust juhtkonnaga oli aeg kohtuda ka õpilastega. Just
“Rooside sõja” mängimise lõpetanud õpilased sumisesid põnevusest. Presidendi juhatas sisse kooli
direktor Ott Ojaveer, kes mainis oma lühikeses kõnes ära ka Euroscola konkursi. President rääkis
oma ettekandes peamiselt Euroopa Liidust, selle kasulikkusest riigile ja kodanikule ning sellest, mis
muudab Euroopa Liidu püsivaks. Ta rõhutas ka, et Euroopa Liit ei keskendu üksikisiku heaolule, mis
on osade inimeste puhul negatiivsete arvamuste tekitajaks. Siiski on Euroopa Liidu püsima jäämiseks
vajalik iga inimese toetus. Kõnes tuli välja ka mitu erinevat viisi, kuidas just noored saaksid oma
tegevusega Liidule kasulikud olla.

Pärast kõne lõppu oli õpilastel võimalik küsida küsimusi, mida ka innukalt tehti.
Mõned näited noori huvitanud teemadest:
“Kuidas seletada sõpradele, kes on meelestatud Euroopa Liidu vastaselt, selle kasulikkust?”
“Kas eestlaste kui rahvuse, samuti ka meie kultuuri, keele ja traditsioonide püsimise tagamine on
võimalik ka ilma liialt konservatiivse poliitikata?”
Hilisem tagasiside presidendi kõne kohta oli väga positiivne. Õpilased olid üllatunud, kui kiiresti,
korrektselt ja põhjalikult suutis president vastata talle esitatud küsimustele. Samuti tuli tagasisides
välja, et kõne teemad olid väga aktuaalsed ning et see sisaldas endas palju uut informatsiooni.

5. MÄNGUD
Õpilaste Euroopa lainele viimiseks jagasime
juba hommikul kooli uksel nimesilte. Nende
alusel algas esimesel vahetunnil mäng, mis
kestis terve koolipäeva. Iga õpilane sai endale
sildi mõne Euroopa tuntud inimese nimega.
Nii jalutasid koolimaja peal ringi nii Pablo
Picasso, Ivan Rakitić kui ka liidukantsler
Angela Merkel. Osad õpilased lausa sulandusid oma rolli täielikult sisse. Sildi taha oli
kirjutatud teise inimese nimi, keda koolimaja pealt otsima tuli hakata. Õiget nime kandvalt õpilaselt
võis sildi ära võtta ning omakorda alustada tema otsitud inimese koolimaja pealt üles leidmisega.

Mängu võitmiseks tuli enda kätte koguda võimalikult palju nimesilte. Osavõtt oli rohke ja õpilastele
näis mäng väga meeldivat. Võitja selgitamine oli pingeline, sest võistlus oli äärmiselt tasavägine.
Väga efektiivseks peetakse teadmiste omandamist
läbi mängimise. Enne presidendi saabumist
sisustasime aulas ootavate õpilaste aega “Rooside
sõja” mänguga, kust võtsid peale klasside
esindajate osa ka õpetajad. Küsimused olid
euroopateemalised ning

õiged vastused olid

koostatud varem korraldatud küsitluse vastuste
populaarsuse põhjal.
Mõned näited küsimustest:
● Nimeta Euroopa riik, mille riigikeeleks on prantsuse keel, aga mis pole Prantsusmaa
● Nimeta üks Euroopa Liidu riik, millel puudub mere-/ookeanipiir
● Nimeta üks Euroopa Liidu tuntud valitseja/riigipea
● Nimeta riik, kes ühines Euroopa Liiduga samal ajal kui Eesti
● Nimeta isikuid, kes on Euroopa ajalugu kõige rohkem mõjutanud
Lõbus meeleolu, mille mäng saalis tekitas, ei takistanud õpilasi uusi teadmisi omandamast ning
presidendi sisenemiseks oli igal õpilasel endiselt lai naeratus näol.

6. VÕIMALUS ISE SÕNA SEKKA ÖELDA
Õpilaste aktiivseks kaasamiseks kasutasime
palju

erinevaid

lähenemisviise.

Näiteks

paigutasime seinale suure Euroopa kaardi,
kuhu õpilased märkisid ära oma lemmikpaigad
Euroopas. Kaardile aga ei märkinud me riigi
ega linna nimesid, seega pidid õpilased tahestahtmata tuletama meelde geograafia tunnis
õpitut. Kaart oli seinal hommikust õhtuni ning
päeva lõpuks oli võimalik kogunenud info

põhjal järeldada, mis kohad meeldivad meie kooli õpilastele enim. Vaieldamatuks lemmikuks oli
kindlasti Itaalia. Meie rõõmuks oli palju täppe paigutatud ka Eesti peale.
Terve koolipäeva vältel said õpilased ka ise
Euroopa Liidu teemadel kaasa rääkida. Selleks oli
koolimaja aatriumisse paigutatud tahvel, kuhu sai
soovi korral oma mõtteid kirjutada. Kirjutati suure
hoolega, sest juba esimese vahetunni lõpuks oli
tahvel ideedest pungil. Enim toodi Euroopa Liidu
headest külgedest välja lihtne reisimine ning
mitmekülgne haridus. Välja toodi ka ERASMUS
projektid, millega on noortel hea võimalus avastada teisi kultuure.

7. TEADMISTEKONTROLL
Lisaks teadmiste kasutamisele soovisime, et õpilased ka oma nuputusvõime proovile saaksid panna.
Koostasime neile lõbusa mängu, mis liitis endas siseorienteerumist, keeletunnetust ning lingvistikat.
Mäng koosnes viiest punktist. Esimeses oli QR-koodina link registreerimisvormile ja vastuste lehele
koos reeglitega. Järgmistes punktides asusid ülesanded. Näiteks oli mõnes ülesandes antud Euroopa
riikide keeltes sõnad või vanasõnad ning õpilastel tuli tuvastada keel. Samuti oli ülesandeks
intuitsiooni kasutades sõnu tõlkida või lahendada lihtsaid lingvistikaülesandeid. Osavõtt oli rohke ja
erineva raskusastmega küsimused meeldisid kõigile väga.
Selleks, et iga vahetund oleks õpilastel võimalik millegi uue ja huvitavaga tegeleda, toimus pärast
söögivahetundi Kahoot. Tegu on internetis toimuva valikvastustega viktoriiniga. Kahooti koostades
pidasime silmas, et küsimustele oleks võimalik vastata alla kümne minuti ja et kõik osalejad
lahkuksid uute teadmiste ning hea tujuga. Esimesed küsimused said koostatud Euroopa Liidu
statistilisi omadusi silmas pidades. Kuna olime koolimajja riputanud üles mitmeid plakateid Euroopa
Liidu kohta, siis oli küsimusi ka neilt leitava info põhjal. Õige Kahoot on lõbus, seega kõige viimased
küsimused olid seotud naljakate faktidega Euroopa Liidust. Kui esimene versioon oli valmis, siis sai
seda testitud paari klassikaaslase peal ning liiga lihtsad ja rasked küsimused asendatud uute
küsimustega.

Kõige nutikamad mängurid said nagu kord ja
kohus ka magusaid auhindu. Tagasiside oli
positiivne ning kõik olid nõus, et õppisid
viktoriinist midagi uut.

Link Kahooti küsimustele:
https://create.kahoot.it/share/euroopa-paev/4e38c244-6c56-4798-b1ea-b51c68fa83a7

8. MEELEOLU LOOMINE
Selleks, et koolis korraldatud üritus veel
rohkem meelde jääks, kaunistasime ära ka
kooli aatriumi. Tartu Ülikooli lipuvaramult
palusime

laenuks
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Euroopa

Liidu

liikmesriigi lippu ning panime need lae alla
kõigi rõõmuks lehvima.
Õhustiku

loomiseks

lasime

vahetundides

kõlaritest euroopa artistide muusikat. Laulude
valikul pidasime silmas, et esindatud oleks võimalikult erinevad stiilid ja keeled.

9. PÄEVA KAJASTAMINE SOTSIAALMEEDIAS
Ürituse reklaamimiseks kasutasime Facebooki. Lõime
üritusele eraldi lehekülje, kus oli võimalik tutvuda
päevakavaga ning saada jooksvalt infot hetkel toimuvate
tegevuste kohta. Samuti kasutasime me lehte kõnelejate
tutvustamiseks. Reklaam levis väga hästi: kõik õpilased
olid päeva toimumisest teadlikud ning ka viimasel hetkel
selgunud muudatused jõudsid kõigini.
Samuti valmistasime päevast vahva videomontaaži, et
tehtule hiljem tagasi vaadata. Selleks, et film köidaks ka
vaataja tähelepanu ning ärataks ka juhuslikus vaatajas huvi
Euroopa vastu, lähenesime videole loovalt ning muutsime
väikese süžee lisamisega tavalise päeva kirjeldava filmi omamoodi lühifilmiks. Kogu filmimise
protsess osutus väga lustakaks ning töö käigus õppisime palju uusi oskusi. Samuti saime juba esimese
päeva jooksul koolikaaslastelt positiivset tagasisidet ja kiidusõnu.
Link YouTube’i videole:
https://www.youtube.com/watch?v=AOKPlP1SJfY&pbjreload=10
Tahtsime, et üritus jõuaks Treffneri gümnaasiumi võrgustikust kaugemale. Selleks pöördusime kooli
direktori Ott Ojaveeri poole, kes oli lahkesti valmis meid nõu ja jõuga aitama. Temalt saime TV3
uudisteportaali toimetaja kontaktid, kellega me koheselt ühendust võtsime. Toimetus tundis suurt
huvi meie ürituse vastu ning 9. mail võiski näha kooli peal ringi liikumas Eesti ühe suurima telekanali
kaameramehi ja ajakirjanikke.

Link TV3 uudisele:
https://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2019/05/09/president-kulastas-euroopa-paeva-puhul-tartu-hugotreffneri-gumnaasiumi

10. ÕPPIMINE EUROOPA ERI NURKADES

Esinejate hulgas oli ka kooli enda vilistlane.
Huvilistel oli võimalik koolipäeva lõpus
minna kuulama Martti Relli, kes peale
Treffneri gümnaasiumi lõpetamist 2013.
aastal asus õppima Suurbritanniasse. Ta on
õppinud Ühendkuningriikide tippülikoolides,
nagu Manchesteri ülikoolis ning Londoni
Majanduskoolis. Alustuseks küsis Martti
kuulajaskonna käest, et miks tahetakse üldse
välismaale õppima minna. Vastuseid oli
mitmeid erinevaid, näiteks toodi välja keskkonna vahetus, uued tutvused ning võimalus õppida eriala,
mida Eestis ei saa. Martti rääkis meile sealsete koolide korraldusest ning ülesehitusest, kusjuures
mainimata ei jäänud ka negatiivsed küljed. Saime teada, et tegelikult ei ole tudengielu üldsegi lihtne.
Suurbritannias on üürihinnad üsna kõrged ning samuti on suured ka õppemaksud, seetõttu võtavad
üliõpilased õppelaenu. Juttu tuli ka koolivälistest tegevustest ning muidugi ka Suurbritannia
kurikuulsast vihmasest ilmast. Martti oli väga sujuva ning mõnusa jutuga, seega usume, et iga kuulaja
sai enda jaoks mingi uue teadmise kaasa võtta.

11. KORDALÄINUD ÜRITUS
Peale päeva lõppu dekoratsioone maha võttes ning otsi kokku tõmmates uurisime õpilastelt, kuidas
neile päev meeldinud oli. Vastused olid positiivsed, eriti meeldis noortele nimemäng ja loengud.
Samuti saime “Rooside sõja” kohta meeldivat tagasisidet, presidenti oodates täitsime aja
meeleolukalt ning humoorikalt. Üldkokkuvõttes võime korraldatud üritusega rahule jääda, kõik sujus
ning õpilased tulid üritustega kaasa.
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