
 

 

  
 

 
      
 
Võrumaa koolid on leidnud endale Euroopast sõbrad  

  
Kaile Kabun  
  
Comeniuse haridusprogrammi kaudu saavad sel õppeaastal koolielu huvitavamaks muuta ning Euroopast sõpru otsida kolm Võrumaa 
kooli: Haanja-Ruusmäe põhikool, Rõuge põhikool ja Võru Järve kool.  

Haanja-Ruusmäe kool lööb Comeniuse projektis „Puu” kaasa juba teist aastat. Seepärast oskab projektijuht Astrid Org öelda, et tegu on 
ühe mõistlikuma fondiga üldse: bürokraatiat on vähem kui teiste fondidega asju ajades, aruannete koostamine lihtne ja loogiline.  

„Meie projekti teema ei ole ainult keskkonnakaitse, vaid keskkond laiemas tähenduses,” lausus Astrid Org. Möödunud õppeaastal 
jäädvustati puid kunstis, tänavu on juhtlõngaks puidu kasutamine. Plaanis on puidutööstusi külastada ja ka ise puidust esemete 
valmistamisel kätt proovida. Kevadel on kavas tehtust näitus kokku panna. Tavaliselt kestavad Comeniuse projektid kolm aastat.  

Haanja-Ruusmäe lapsed ja õpetajad teevad koostööd Hispaania, Prantsusmaa, Soome ja Islandi kooliga. Üleeile sõitis kooli esindus 
Hispaania sõprade juurde n-ö projektikoosolekule edasisi koostööplaane vormistama, kaasa võeti oma kooli ja maad tutvustav video.  

Projektis „Aken minu maailmas” osalevad peale Järve kooli kasvandike ka ühe Iirimaa, Saksamaa ja Tðehhi kooli erivajadustega õpilased. 
„Akna avamine on kahepoolne: meie teeme oma akna lahti ja teised avavad ka,” ütles Järve kooli direktor Reet Kangro. Tema sõnul toimub 
suur osa suhtlusest infotehnoloogia abil.  

Reet Kangro ja õppejuhataja Eve Morel tõid enda ja partnerite plaanidest mõne näite: kõik koolid kujundavad oma rahva tähtpäevadega 
kalendri ja saadavad selle teistele osalejatele; jõuluks lähetatakse aga kõigile sõpruskoolidele karbitäis omavalmistatud kuuseehteid. Niisiis 
saab ka Järve koolis pühade ajal rahvusvahelist, nn Comeniuse jõulupuud imetleda.  

Rõuge põhikooli ning Slovakkia, Tðehhi, Ungari, Itaalia ja Läti partnerkoolide ühisprojekt kannab pealkirja „Sõjalood”. Just sellise katuse 
alla on kavas koguda kuue riigi II maailmasõjas osalenute meenutused. Eesmärgi on projekti koostajad sõnastanud nii: luua kahe 
põlvkonna vahel dialoog ja juhtida noorte tähelepanu sellele, kui rumal on sõda.  

Comeniuse fondist tegevustoetuse taotlemiseks tuleb endale partnerid ja ja huvitav teema leida ning suhtlemine võib alata, olgu siis posti 
teel, interneti kaudu või külla põrutades. „Koolide rahvusvaheline koostöö, õpetajate arendamine — iga koostöö on ju seotud silmaringi 
avardumisega,” avas Comeniuse haridusprogrammi eesmärki Made Kirtsi Sokratese Eesti büroost. Programmi üks mõte on ka ühtse 
Euroopa tunnet tekitada.  

Comeniuse programmis on rõhk kooliarendusel õpetaja kaudu. Ennekõike saab õpetaja võimaluse maailma näha. „Kui õpetaja maailm on 
avaram, muutub ka laste maailm avaramaks,” sõnas Astrid Org. „Info on kättesaadav, tahame teisigi koole seda kasutama julgustada,” lisas 
Haanja-Ruusmäe põhikooli direktor Urmas Veeroja.  

Reet Kangro sõnul on ka Järve kooli üks soov Comeniuse programmis osaledes midagi uut õppida. „Põhjamaade kogemused on meile 
tuttavad, nüüd on huvitav, milliseid vahendeid ja meetodeid mujal Euroopas kasutatakse,” sõnas ta.  

Nädala alguses toimus Brüsselis üle-euroopalise Comeniuse nädala keskne üritus, kus osales ka Eesti delegatsioon. Made Kirtsi sõnul 
tähistatakse Comeniuse nädalat 2001. aastast, et juhtida tähelepanu positiivsele, mis koolis toimub, aga tihti kõige muu varju jääb. 
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