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Tanja Dibou mälestused praktikast 

 

 
Praktika koht: Euroopa Parlamendi 

Infokeskuses Eestis 

Kestvus: 5 kuud (2010. aasta) 

Praktika liik: Tasustatud praktika 

ülikoolilõpetanutele (Robert Schumani 

praktika) 

 

Euroopa Parlament kuulutab kaks korda aastas 

välja tasustatud praktika konkursi. See 

pakkumine kõlas minu jaoks väga huvitavalt. 

Kandideerisin praktikale märtsis 2010. aastal 

ja sain praktika koha septembrist 2010.  

 

See on lühikene ülevaade minu praktikast ja 

praktika kogemustest. Sooviksin jagada oma 

muljeid teistele tulevatele praktikantidele ja 

noortele, kes on huvitatud erinevatest elu väljakutsetest. 

 

Kandideerimisest praktikale päris praktikani: 

 

Kandideerimise ankeetide täitmine käib ainult internetis, seepärast oli vaja kõigepealt 

tutvuda kõikide  küsimustega ja juhenditega, kuidas ankeeti täita ja saata. Ankeedi 

küsimused ei olnud rasked ja ankeedi täitmine internetis ei võtnud palju aega. 

Vastasin nendele rahulikult Word failis ja seejärel lisasin kogu info online ankeeti. 

Minu jaoks oli ankeedi täitmine internetis lihtne ja mugav. Oli vaja  sisestada  õiged ja 

usaldusväärsed  andmed oma haridustee ja oskuste kohta.  

Peale ankeedi saatmist oli möödunud 4 kuud, enne kui ma sain teada, et mind valiti 

praktikandiks. Praktikale saamine tuli minu jaoks üllatusena. Kandideerimise ajal 

mõtlesin, et kindlasti on nii palju häid kandidaate, et mina ei ole konkurentsivõimeline 

Euroopa Parlamendi praktikandikohta saama. Siiski pidasin oma eelmisi oskusi ja 

teadmisi sobilikeks praktika jaoks Euroopa Liidu institutsioonides. Tugevusteks 

pidasin majandusalast kõrgharidust ning võõrkeele oskust. 

Juuli lõpus sain teada, et Euroopa  Parlamendi infobüroo on valinud just mind 

praktikandiks. Olin väga õnnelik ja uudishimulik selle kohta, mis mind ees ootas: 

millised ülesanded on minu praktikakoha juures, kellega ma hakkan töötama ja 

muidugi oli suur huvi, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid töötavad.  

 

Esimesed  muljed praktika töökohast,  töötajatest ja  ümbritsevast keskkonnast: 

 

Euroopa Parlamendi Infobüroo asub Tallinna kesklinnas väga ilusas  ja kaasaaegses  

majas. Selle maja esimesel korrusel on kõigile avatud Euroopa Liidu infokeskus, 

kõrgematel korrustel on Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni esindused.  

Esimesel  praktika päeval võttis mind vastu suurepärane kollektiiv. Euroopa 

Parlamendi infobüroos töötavad toredad ja rõõmsameelsed inimesed. 



 2 

Esimese nädala jooksul oli minu jaoks kõik uus ja puutusin kokku paljude uute 

inimestega kuna ühes Euroopa majas töötavad Euroopa Parlamendi kui Euroopa 

Komisjoni ametnikud.  

Ausalt öeldes kohe esimest päevast alates meeldisid mulle nii töötajad  kui ka  oma 

töökoht, kus mul on oma mugav laud ja arvuti. Euroopa Parlamendi Infobüroos 

valitseb hea õhkkond, mitte keegi polnud pinges, kõik võtsid tööd mõnuga ja 

rahulikult. 

 

Praktika käigus peamised tegevused ja ülesanded: 

Praktikandina tegelesin infokeskuses külastajate ning kooligruppidega, kelle jaoks 

valmistasin ette ja esitasin Euroopa Liitu tutvustavaid loenguid. 

Tööaeg  on  esmapäevast reedeni kella 8.30  kuni  17.30. Praktika käigus on võimalik 

võtta iga kuu  kohta kaks vaba päeva. 

Töötasin kolm kuud järjest, et saada vabaks viimane praktikanädal enne jõule ja  

pikendada oma  jõuluvaheaega. Seepärast tahan tõdeda, et praktika tööaeg on hästi 

mõeldud ja organiseeritud, praktikandil on võimalik korralikult nii tööd teha ning 

vahepeal korralikult puhata. 

Peamised ülesanded, mida oli vaja teha praktika jooksul sain teada juba esimesel  

praktika nädalal ja pärast tasapisi kolleegide abil tegin neid ära. Suurem  osa  

ülesannetest tuleb ka igapäevaselt töökorraldusest ja sõltuvalt situatsioonidest.  Tuleb 

olla ka ise aktiivne ja näidata oma motivatsiooni tööd teha.  

Minu peamisteks tegevusteks oli töötada infotöötajana Euroopa Liidu majas, kus  käib 

Euroopa Liidu huvilisi küsimas igasugust informatsiooni Euroopa Liidu ja Euroopa 

poliitika kohta. Samuti oli väga tore  suhelda koolilaste ja tudengitega. Kuna minu 

emakeeleks on vene keel, pidasin loenguid vene koolidele. Samuti oli hea meel pidada 

loenguid inglise keeles välistudengitele. See oli unikaalne võimalus tunda ennast 

õpetajana ja saada pedagoogilist kogemust. Loengud arendasid ka minu esinemise ja 

võõrkeele oskusi. 

 

Eriti meeldis mulle ka see aspekt praktika juures, et oli võimalus koos meediaga 

töötada. Üheks heaks momendiks on see, et esinesin raadios ja rääkisin Euroopa 

Parlamendis toimuvatest projektidest ja tegevustest. 

 

Euroopa Parlamendi Infobüroo korraldab igal aastal erinevaid konkursse noortele ja 

lastele, seepärast oli üheks ülesandeks aidata Euroopa Parlamendi infobüroo  

töötajatel neid konkursse ellu viia. Tähtsateks projektideks kus ma aktiivselt osa 

võtsin oli laste joonistusvõistlus ja noortele mõeldud haridusmess "TEEVIIT". 

 

Minu praktika kestis 5 kuud, kuid mulle tundus, et see oli liiga lühike aeg. Aeg 

möödus ruttu ja oli selline tunne, et võiksin isegi kauem praktikal olla. 

 

Kogemused: 

Minu jaoks oli kõige olulisem see, et sain rohkem teada Euroopa Liidust. Seda tänu 

sellele, et pidasin loenguid Euroopa Liidust, pidin ise materjali ette valmistama ja 

Euroopa Liidu kohta olulisemat infot õppima. Öeldakse, et teisi inimesi õpetades saad 

alati materjalist paremini aru ja ise õpid rohkem.  Seepärast on mul selge, millised on 

Euroopa institutsioonide, mille eest nad vastutavad ja kuidas toimib Euroopa Liit. 

 

Tahan ka märkida, et minu jaoks oli suureks plussiks praktika juures eesti ja inglise 

keele praktika. Eriti hea oli ennast proovida õpetajana, kuna oli vaja loenguid pidada. 
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Kokkuvõttes oli kõik tore. Soovitan teistelgi sellisest toredast praktikast osa võtta. 

 

 

Erksad muljed lähetustest Euroopa  Parlamendi esindusse Strasbourgis, 

Prantsusmaal: 

Praktika jooksul oli mul võimalus Euroopa Parlamendi tööga tutvumiseks minna 

täiskogu istungi toimumise ajal lähetusse Euroopa Parlamendi esindusse Strasbourgis. 

Strasbourgis toimuvad iga kuu Euroopa Parlamendi plenaarsed istungid, kus võetakse 

vastu EL olulisi õigusakte ja arutletakse  läbi Euroopa olulisi probleeme ja küsimusi. 

Strasbourgi jõudsin Tallinn-Frankfurt lennukiga ja seejärel Lufthansa bussiga, mis 

viib Saksamaalt Prantsusmaale. Lennuajad ja bussiaeg olid päris mugavad - polnud 

vaja palju oodata ja sain korralikult Frankfurti lennujaamas poodides ja kohvikus käia. 

Luftahansa bussiga jõudsin Strasbourgi keskööl, aga kuna minu hotell asus 

raudteejaama juures, kus peatuvad Lufthansa bussid, polnud  raske 5 minutit hotellini 

kõndida. 

 

Järgmisel päeval läksin Euroopa Parlamendi ja Strasbourgi vaatamisväärsusega 

tutvuma. Iseenesest Strasbourg ei ole suur linn, aga seal on palju erinevaid Euroopa 

organisatsioone nagu Euroopa Nõukogu, Euroopa Inimõiguste Kohus ja Euroopa 

Parlament.  

4 päeva jooksul sain ilusasti tutvuda nii Euroopa Parlamendi hoonetega kui teiste 

Strasbourgi vaatamisväärsustega. Kõige erksam mälestus Euroopa Parlamendi 

külastamisest on ilus võimas saal, kus toimuvad täiskogu istungid. Sellel hetkel kui 

olin istungite pealtvaataja, olin väga uhke ja õnnelik, et mul on võimalus näha, kuidas 

Euroopa Parlament töötab ja kuidas võetakse vastu seadusi, mis mõjutavad kogu 

Euroopa Liidu elanikkonda. 

 

Soovitused tulevastele praktikandile: 
 

Minu peamine soovitus on, et kandideerige kindlasti. See on huvitav ja teadmisi 

andev praktikakoht. Eriti hea on see noorele, keda huvitavad Euroopa Liidu poliitika 

ja välissuhted. Samuti on neile, kellele meeldib noortega suhelda. 

Teistele õpilastele soovituseks: alati tuleb sellistest võimalustest kinni haarata ja 

ennast proovile panna. 

 

Lõpetuseks soovin tänada Euroopa Parlamendi Infobüroo töötajaid meeldiva 

praktika korraldamise eest! 

 


