Neeme Euroopas ja vastupidi.
Tänavune pakaseline küünlakuu jääb Neeme Algkooli jaoks tähendama järjekordseid kuumi
sündmusi Euroopa koostööprojektide eTwinning ning Euroopa keeltepäeva raames.
5. – 7. Veebruarini toimus Hispaania lõunaosas Andaluusia pealinnas Sevillas Euroopa
koolide koostööprgrammi eTwinning 5. aastakonverents. Eesit esindas 10-liikmeline
delegatsioon, mis koosnes nii Eesti rahvusliku toe liikmetest kui ka tegevõpetajatest, kes on
oma õpilastega osalenud eTwinningu projektides.
Käesoleval õppeaastal oleme alustanud 2 projektiga. Mullu veebruaris saime toetuse
Comeniuse projektile WebEcam ehk Euroopa ühine virtuaalne kunstimuuseum.
Projektipartnerid on Prantsusmaa ja Leedu. Prantsusmaa koordinaator oli ka meie kooli
esimese Euroopa projekti partner. Septembrist alustasime oma tööd juba eTwinningu
keskkonnas. Veebruari lõpus sõidame koos klassiõpetaja Kärdiga esimesele
projektikohtumisele Prantsusmaale. Lähemalt tutvustame oma projektitöö käiku juba märtsi
alguses, mil jõuame tagasi uute muljetega Prantsusmaalt Britannia pealinnast Renne’ist.
Sevillas oli mul võimalik kohtuda nii eelnimetatud Comenius-eTwinningu projekti partneri
Aldutega Leedust kui ka meie teise sel aastal registreeritud projekti SayIT2 partneri Jensiga,
kes esindab samuti Prantsusmaa kooli. Jens on on sakslane, õppinud saksa keele ja bioloogia
õpetajaks ning ta õpetab saksa keelt Prantsusmaa koolides.
Kuna aastakonverentsil moodustab tähtsaima osa võrgustikutöö ehk sidemete loomine ja
arendamine, siis sai partneritega läbi arutatud jooksva töö käiku kui ka tehtud edasisi plaane,
ka järgmisteks aastateks. Põhimõtteliselt leppisime kokku nii õpilaste kui õpetajate vahetuse
Prantsusmaaga saksa keele, mida mõned tublid võõrkeelehuvilised õpilased ka meie koolis
ringitunnis õpivad, õppimise ja õpetamise eesmärgil.
Et mitte vähendada kohe pärast Lõuna-Hispaaniast hommikupoole ööd koju saabumist
hommikul meie koolis toimunud sündmuse tähtsust, jätan ka aastakonverentsi lähema
tutvustamise edaspidiseks.
8. veebruaril sai teoks juba sügisel Euroopa keeltepäeva jätkuna planeeritud sündmus: meie
koolis toimusid inglise keele tundide asemel Portugali keele ja kultuuri tunnid. Loomulikult
suheldi inglise keeles, andes õpilastele võimaluse tunnetada reaalselt võõrkeelte õppimise
vajadust. Meie õpetajaks oli Portugali linnast Coimbrast pärit Lissaboni Ülikooli
meditsiiniteaduskonna magistrant Joāo Abel. Teda abistas tundide läbiviimisel ning
nooremate klassidega suhtlemisel meie oma kooli vilistlane aastatest 1995-2000, Anni KortsLaur. Septembris toimunud keeltepäeval olime juba eelnevalt tutvunud Portugaliga ning
viinud läbi ka viktoriini. Külalise arvates teadsid meie lapsed juba päris palju fakte tema
kodumaa kohta, samuti ei olnud eriti vaja meie vilistlase abi tõlkimisel, vanemad õpilased ei
saanudki aru, et teine õpetaja on eestlane. Läbi kolme paaristunni valmis ühine kook portugali
moodi. Neljanda tunnina olid külalised nõus ka tavalise inglise keele tunni läbi viima. Päeva
pidulikul lõpetamisel proovisime tabada ibeeria muusika rütme, kui Joāo õpetas meile
portugalikeelse laulumängu, lauldes ise kitarri saatel. Meie muusikaõpetaja Sirje esitas omalt
poolt koos lastega Eesti rahvaviisi „Varred“ (mida olime enne video kaudu tutvustanud ka
oma eTwinningu parteneritele). Järgnes laste emade-aegne populaarne vahetunni laulumäng
„Need tondid tulevad kaugelt maalt“. Pärast ühist koogisöömist tänasime külalisi väikese
kontserdiga, mida kool harjutab juba usinasti meie vabariigi aastapäeva tähistamiseks.
Külalistel käes kingiks saadud kooli meened, laulsime koos Eesti hümni ning jätsime õpilased
tundidesse oma koolipäeva lõpetama.
Õpilased soovisid sama kooki ka kodus järele proovida, samuti huvitas neid külalisõpetaja
portugalipäraselt pikk kaheksaosaline nimi ning et kuidas ta oma allkirja kirjutab. Kõik
soovijad said endale retseptid koos meie Portugali saadiku nime ja allkirjaga, aga ka

laulumängu sõnad. Külaline soojalt Pürenee poolsaarelt tõi küllaga päikest meie põhjamaiselt
kargesse päeva.
Õpilaste muljeid ja pilte Portugali kultuuri päeva kohta saab lugeda-vaadata kooli võõrkeelte
blogist:
http://nak123.blogspot.com
Külastage ka meie Comeniuse projekti blogi:
http://neemecomenius.blogspot.com

Joao ja õpetaja Inga

Joao tutvustamas oma kodulinna

