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Alates 2005. aastast on Euroopa Parla-
ment korraldanud noorteprogrammi 
Euroscola, mis on mõeldud gümnaa-
siumite ja kutseõppeasutuste õpilastele 
vanuses 16–18 aastat.

Euroscola toimub Euroopa Parla-
mendi hoonetes Strasbourgis Prant-
susmaal, ürituse töökeelteks on inglise, 
saksa ning prantsuse keel, mis annab 
teisest rahvusest õpilastele suure pärase 
võimaluse praktiseerida võõrkeeli. 
 Aasta jooksul on erinevate koolide õpi-
lastel võimalus osaleda kümmekonnal 
või enamal Euroscolal. 

Igal aastal on noortele antud 
täitmi seks ülesanded ja konkursil häs-
ti osalenud koolid saavad auhinnaks 
 reisi Strasbourgi Euroopa Parlamenti. 
 Euroscola päeva käigus saavad um-
bes 500 erinevatest Euroopa riikidest 
pärit õpilast mängida läbi ühe päeva 
Euroopa Parlamendi istungitesaalis. 
Sel aastal osalesid konkursil  Luunja 
Keskkooli 10. ja 11. klassi õpilased. 
Konkursile tuli esitada videolõik oma 
nägemusest pagulasteema kohta. Kui-
das lahendada probleeme ja abistada 
teisi? Teema pealkirjaks oli „Kuidas 
lahendaksime pagulaskriisi“. Video-
konkursi lõpus selgusid koolid, kelle 
videod osutusid parimateks. Neid koole 
autasustati reisiga Euroopa Parlamenti. 

Meie õpilased olid tublid ning töö 
tulemusena ootaski ees Strasbourgi-
reis. Euroopa Parlamenti sai 24 õpilast 
külastada 5. veebruaril, kus ootas ees 
tõsine tööpäev. 

Enne veel, kui sai teele asuda, jätkus 
tõsine töö koolis. Parlamendi tööpäe-
vaks tuli ette valmistada „seaduseel-
nõud“.

Teemad, mille üle tuli mõelda, olid 
järgmised.

Kuidas soodustada säästvat arengut? 
Kas inimõigusi võib julgeolekukaa-

lutlustel piirata? 
Milline peaks olema Euroopa aren-

gupoliitika? 
Milline peaks olema Euroopa tulevik? 
Mida peaks tegema rände ja integ-

ratsiooni küsimuses? 
Noorte tööhõive kui üks Euroopa 

tõsiseid probleeme.
Päev parlamendis algas nii ametni-

ke kui ka riikide tutvustusega. Sel aas-
tal osales Luunja kooli õpilastega samal 
ajal õpilasi kahekümnest riigist. Iga riigi 

Luunja Keskkooli õpilased jälle Strasbourgis
esindaja tutvustas oma maad – meie 
kooli esindasid kõnepuldis Sandra 
Lääts ja Kristjan Kattus. Esitlustele 
järgnes Euroopa Parlamendi ametnike 
sõnavõtt, kus tutvustati parlamendi 
toimimist ja vastati küsimustele.

Seejärel jätkus töö gruppides. Osale-
vate maade õpilased jaotati rühma-
desse ja töö jätkus vastavalt plaanile. 
Iga grupp („parlamendi komisjon“) oli 
välja töötanud «seaduseelnõu» ning 
seda tuli tutvustada „täiskogu istungil“.  
Lisaks istungjärgu läbimängimisele 
toimus päeva jooksul ka Euroopa Liidu 
ajaloo ja Euroopa kultuuride aineline 
mälumäng.

Päev oli pikk ja väsitav, kuid pakkus 
palju uut infot ja kogemusi. Õpilaste 
arva tes oli päev Euroopa Parlamendis 
huvitav ja elamusi pakkuv. Tutvuti teis-
te õpilastega ja õpiti maailma nägema 
läbi kellegi teise vaatenurga.

Kuna reisimisviisiks valiti bussisõit, 
siis said õpilased näha teisi Euroopa 
 riike, millest tee läbi viis. 

Esimese päeva õhtuks jõuti Varssa-
visse, kus sai vanalinnas teha väikese 
jalutuskäigu. Kuna aeg oli hiline, sai 
vaadata linna tuledesäras.

Tšehhis tutvusime Praha vanalin-
naga, kuulasime astronoomiliste kel lade 
mängu, jalutasime mööda kuninglikku 
kroonimisteed. 

Tagasiteel viis sõit läbi Saksamaa. 
Külastada sai Frankfurdi pilvelõhku-
jat (kõrgusega 240 m), mille vaateplat-

vormilt avanes suurepärane vaade all 
laiuvale linnale. 

Pikem peatus oli Berliinis, kus sai 
külastada Berliini loomaaeda, Bran-
denburgi väravaid, Madame Tussaud 
vaha kujude muuseumi ning Riigipäeva-
hoonet. Riigipäevahoone katusel asetses 
hiiglaslik klaasist seintega kuppel, mil-
le sees sai jalutada ja nautida taas kord 
imelist vaadet linnale. Tähele panu ära-
tas arhitektuur, vanad säilinud majad ja 
nende fassaadid. Loomaaias oli õpilastel 
võimalus ise ringi liikuda ja loomadega 
tutvuda. Igaüks leidis selle vaatamis-
väärsuse, mis talle kõige enam meeldis. 

Kokku tuli reisi pikkuseks Luunja 
koolist Strasbourgi ja tagasi 4717 kilo-
meetrit.

10. klassist osalesid projektis Maria 
Ivanova, Keiro Jääger, Karlis Kattus, 
Kristjan Kattus, Karl Johannes Laane-
saar, Villem Madisson, Karlis-Dimo 
Mamedov, Helar Oolberg, Grete Pak-
ler, Markko Poljakov, Oliver Reinmägi, 
Erik Rešetov, Erki Roots ja Egert Rum-
jantsev.

11. klassist osalesid Kelen Adosson, 
Carola Kuus, Cärolin Kõiv, Sandra 
Lääts, Laura Murumets, Marite Pino, 
Sanna Podekrat, Teele Puur, Andres 
Rosenstein ja Ilona Šarova.

Õpetajatest osalesid reisil Tiina 
Rosi, Agne Solba ja Ülle Taaber.

Agne Solba
Luunja Keskkooli õpetaja

Õpilased Frankfurdi pilvelõhkujal. Foto: Agne Solba


