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Sissejuhatus 

Käesoleva praktilise töö idee tekkis 10. klassis osaledes Erasmus+ programmi poolt rahastatud 

projektis, mille Eesti koordinaatoriks oli õpetaja Tiina Niitvägi-Hellamaa. Projekt kestis aastatel 2015-

2017, selle täispikk nimi oli Impact Of Sciences And Technologies In The Lives Of Europeans (ISLE) ning 

hõlmas veel õpilasi Prantsusmaalt, Saksamaalt, Belgiast ja Rootsist. Projekt keskendus peamiselt 

teadusele ning tehnoloogiale rahvusvahelise koolidevahelise koostöö kontekstis. Tegemist oli Euroopa 

Liidu Erasmus+ programmi poolt rahastatud strateegilise koostöö projektiga hariduses ehk KA2 tüüpi 

projektiga. Eelmainitud projekti tegevuste kajastamisest on valminud ka praktiline töö aastal 2017, 

mille autoriks on Eeva Liisa Bender. Seega otsustasin 11. klassis võtta osa teisest Hugo Treffneri 

Gümnaasiumiga seotud Erasmus+ KA2 projektist nimega Together Everyone Achieves More (T.E.A.M), 

ja koordineerida ise Eestis aset leidev projektinädal, sest mulle on alati ürituste korraldamine ja 

erinevate programmide koostamine huvi pakkunud. Samuti oli mul olemas varasem kogemus nii Jõhvi 

Gümnaasiumis korraldatud ürituste kui ka ISLE programmis osalemise näol.  

Hugo Treffneri Gümnaasium on siiamaani osalenud kokku neljas rahvusvahelises Euroopa Liidu poolt 

rahastatud Comeniuse ja Erasmus+ projektides, kaasa arvatud Erasmus+ T.E.A.M ja eelnevalt mainitud 

ISLE projektis. Comenius oli Euroopa Liidu poolt rahastatud projekt koolidele aastatel 2007-2014, mis 

jätkas 2014.a. Erasmus+ nime all. 2013/2014 õppeaastal võttis Hugo Treffneri Gümnaasium osa 

Comeniuse projektist nimega Dwindling Resources – Growing Challenges, mis keskendus 

keskkonnaalasele koostööle. Projektist võtsid veel osa Belgia, Norra, Saksamaa, Island, Šotimaa, 

Ungari, Inglismaa ja Poola ning koordinaatorid olid õpetajad Katrin Ojaveer, Marilin Savi ja Triin Ulst. 

Õppeaastal 2014/2015 võttis Hugo Treffneri Gümnaasium osa Erasmus+ projektist pealkirjaga „Teel 

tulevikku. Ühiskond“. Projekti partnerriikideks olid Belgia, Norra, Saksamaa, Island, Šotimaa, Ungari ja 

Inglismaa. Töö koordinaatoriteks olid samad õpetajad, kes olid ka eelneval õppeaastal kestnud projekti 

koordineerinud (Bender, 2017). 

Erasmus+ on Euroopa Liidu poolt loodud programm aastateks 2014-2020, kuhu peale seniste 

koostööprogrammide nagu „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ja Euroopa 

Komisjoni rahvusvaheliste kõrgharidusprogrammide on juurde liidetud spordiprogramm. Programmi 

eelarve seitsmeks aastaks on 14,7 miljardit eurot. Erasmus+ programm jaguneb liigiliselt kolmeks: 

õpiränne (Key Action 1), strateegiline koostöö (Key Action 2 ehk KA2) ja poliitikate kujundamine (Key 

Action 3) (What is Erasmus+?, 2014). 

Meie kooli T.E.A.M projekt algas 2015. aasta sügisel ja kestab kuni 2018.a. kevadeni ning selles 

osalevad lisaks Eestile veel õpilased Saksamaalt, Belgiast, Ungarist ja Šotimaalt. Eesti koordinaatoriteks 
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on õpetajad Katrin Ojaveer ning Triin Ulst. Selle projekti raames olid juba eestlased külastanud Belgiat 

ja Šotimaad, Eestis olid käinud belglased ning sakslased. Nimetatud kolme aasta vältel toimuv projekt 

on üles ehitatud järgnevalt: projektitöös ja -tegevustes osalevad koolid eelpool nimetatud riikidest. 

Kolme aasta vältel viibivad nende riikide õpilased  vastavalt projektis kokku lepitule  projektinädalatel, 

näiteks ungari õpilased ja õpetaja Eestis. Õpilasi võõrustavad külastatavas riigis projektis osalevate 

õpilaste pered ning igal projektinädalal  on kindel teema, mille raames korraldatakse erinevaid töötube 

ja õppekäike. Seesuguste projektide peamine eesmärk on ühendada ja tutvustada erinevaid kultuure, 

sobitada rahvusvahelisi suhteid ning anda võimalus Euroopa noortele tasuta reisida (Loonurm, 2017). 

Korraldatud projektinädal leidis aset 11.-17. märtsil aastal 2017, kui Hugo Treffneri Gümnaasiumit 

külastasid Ungari õpilased Virág Eszter Bartha, Zsófia Csaba, Orsolya Németh, Eszter Petyus, Luca 

Telek, Zsófia Young ja nende õpetaja Andrea Klimko János Xántuse nimelisest keskkoolist Budapestis. 

Algse plaani kohaselt pidid samal ajal külastama Eestit ka Šotimaa õpilased Wallace Hall Academy’st, 

kuid neile ei sobinud antud kuupäevad, mistõttu lükkus nende reis Eestisse 2017. aasta septembrisse. 

T.E.A.M projekti antud nädala peamiseks teemaks oli ettevõtlus ning selle õppimine (Together 

Everyone Achieves More, 2014).  

Projektinädalast võttis osa kümme Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilast. Nendeks olid Meeri 

Jürgenson, Raul Villem Reedi, Heido Nõmm, Marta Napa, Lisette Tiganik, Sandra Võsaste, Elisabeth 

Raidma, Katriin Oja, Eva Liisi Ojaveer ja Karl Erik Miller. 
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1. Töö eesmärk 

Antud praktilisel tööl oli mitu eesmärki, neist peamine oli koostada Erasmus+ T.E.A.M Eesti 

projektinädala programm ja see ka projektinädala raames koos osalejatega läbi viia. Hiljem analüüsida 

programmi negatiivseid ja positiivseid külgi, saada tagasisidet Ungari ja Eesti osalejatelt selleks, et 

näha, mida järgmine kord programmi koostades ja läbi viies paremini teha saaks; samuti oli oluline 

jätta tulevastele projektinädala koostajatele näidisprogramm, mida saaks tulevikus näiteks Erasmus+ 

programmides Tartu ja sealhulgas Eesti tutvustamiseks kasutada. Järgmine eesmärk oli valmistada ette 

projekti sisust lähtuvad ingliskeelsed töötoad ettevõtluse ja digitaliseerumise teemadel, mis käsitleksid 

sügavamalt Eesti digitaalseid/elektroonilisi teenuseid (näiteks  digireptsepid ja -allkirjastamine, 

elektrooniline hääletamine, interneti teel tuludeklaratasiooni esitamine) ja tutvustaksid Eesti 

ettevõtlusmaastikku (idu- ja õpilasfirmad). Tuli ka  jagada laiali ülesanded teistele osalejatele, sest 

projektis peavad aktiivselt kaasatud olema kõik osalejad. Oluliseks sai ka töö käigus õppida sügavamalt 

tundma Erasmus+ programmide ülesehitust, et teada saada, miks Euroopa Liit selliseid projekte 

rahastab, mida programmi raames kindlasti tutvustada ja saada aimu, milline peaks olema projektitöö 

tulemus. Soovisin  omandada ka uusi kasulikke kogemusi programmide korraldamise vallas, et õppida 

neid paremini koostama ja läbi viima.  
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2. Töö käik 

Alustasin projektinädala planeerimist 2016. aasta oktoobris, pärast juhendaja Katrin Ojaveeriga  

kohtumist ja töö eesmärkide paika panemist.  Saatsin juhendajale e-posti teel kavandi, mis sisaldas 

minu esialgset visiooni projektinädalast (vt. lisa 1. joonis 1). Suhtlus koordinaatoritega toimuski enne 

projektinädala kättejõudmist programmi Gmail vahendusel, mille läbi jagasin neile oma ideid projekti 

osas. Programmi toimumise ajavahemik valiti koostöös Eesti ja Ungari koordinaatorite ning Hugo 

Treffneri Gümnaasiumi õppealajuhataja Aime Pungaga, võttes arvesse, et külastus ei saa toimuda 

koolieksamite, arvestuste ega teiste tähtsamate kooliürituste ajal. Põhjuseks on fakt, et programm 

kestab hommikust õhtuni ning enamik tegevusi toimuvad kooliga samal ajal. Projektinädala vältel oli 

eesti õpilastel vabastus koolitundides osalemisest.   

Projektinädal leidis aset 11.-17. märtsil 2017.a. Nädala kava koostasin programmis Google Word, sest 

olin varasemalt sellega tuttav ja oskasin seal dokumente vormistada. Päises kasutasin Erasmus+ 

programmi ja T.E.A.M projekti logosid. Sain näiteks teada, et logode kasutamine kõigis projektiga 

seotud ja avaldatud materjalides, ka veebilehtedel, on kohustuslik, kuna programmi rahastatakse 

Euroopa Liidu poolt. Teiste projektis osalejatega jagasin jooksvalt infot suhtlusvõrgustiku Facebook 

Messengeri kaudu -  see oli kõige kiirem viis oma lennukaaslastega ühenduses olla, sest kõik eestlastest 

osalised kasutavad seda programmi. Projektinädala raames toimuvate  esitluste ja tegevuste  

läbiviimine jaotati projektis osalevate treffneristide vahel laiali vabatahtlikkuse alusel 1. märtsil 

toimunud koosolekul. Probleeme ei tekkinud, sest kõik said valida ise, mida nad soovivad teha ning 

kõigile leidus mõni tegevus või esitluse teema, mis neile meeldis. Terve projektinädal viidi läbi inglise 

keeles, sest tegemist on rahvusvahelise projektiga ning inglise keel oli ainus, mida nii eestlased kui ka 

ungarlased mõlemad rääkida oskasid.  Kavas on iga päevakavapunkti taha märgitud koht, kus vastav 

tegevus aset leidis, et programmis osalejad teaksid, kuhu minna või kus kokku saada (vt. lisa 2). 

Programmi kokku pannes mõistsin taas, et projektinädala planeerimine eeldab head koostöö ja 

ajaplaneerimise oskust. Püüdsin maksimaalselt arvestada õpetajate ning teiste osalejate soovide ja 

hõivatusega: näiteks kui kellelgi ei olnud mingitel mõjuvatel põhjustel võimalik programmis osaleda, 

sai ta loa  vastavast tegevusest puududa, kuid pidin kindlaks tegema, et on teisi, kes tegevusest saavad 

osa võtta. Õnneks nõustusid kõik projektis osalenud eesti õpilased vajadusel suurema hulga külaliste 

eest hoolitsema, kui kaaslastel mingil põhjusel vaja ära käia oli. Aegade sobitamiseks postitasin algse 

kava Erasmus+ T.E.A.M Facebooki gruppi ja palusin teistel osalejatel selle üle vaadata ning omad soovid 

mulle teada anda. Hiljem, 1. märtsil toimunud koosolekul panime üheskoos paika lõpliku programmi.  

Igast projektinädalast kirjutatakse kõigi osalevate riikide poolt kokkuvõtvad artiklid. Seekord kirjutasin 

selle mina (vt. lisa 3). Selle eesmärk on anda ülevaade kõigist tegemistest ka teistele Erasmus+ T.E.A.M 

projektiga seotud riikidele, kes antud projektinädalast osa ei võtnud. Lõpuks kogutakse kõik artiklid 
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kokku ning kujundatakse need digitaalsel kujul projekti ametlikuks ajaleheks (Erasmus+ T.E.A.M 

newsletter 2016-2017, 2017). 

Samuti eksisteerib eestikeelne blogi nimega Erasmus+ T.E.A.M Estonia, kuhu on lisatud õpilaste muljed 

ka eelnevalt toimunud projektidest. Selle eesmärk on anda toimunust informatsioon edasi Hugo 

Treffneri Gümnaasiumi õpilastele ja eelnevalt projektis osalenud eestlastele, kes on kooli juba 

lõpetanud. Eesti-Ungari projektinädala muljed ning ülevaate pani nädala lõppedes kirja Karl Erik Miller 

(Miller, 2017).  

2.1. Külastused 

Planeerisin ainult ühe tegevuse Tartust väljapoole ja selleks oli räätsamatk Meenikunno rappa, Projekt 

kestis ainult nädala, ajakava oli tihe ja tuli teha valikuid, mida külastada, pidevalt ühest kohast teise 

sõitmiseks kulutatud aeg oleks olnud ebapraktiline. Samuti asetses põhirõhk siiski Tartu tutvustamisel, 

kuid väljasõit linnast eemale aitas tuua tegevustesse vaheldust. Eesmärk oli näidata ungarlastele Eesti 

looduse eripära. Vastava matkaraja pakkusin esmalt välja Eesti koordinaatoritele ja projektis osalejate 

grupile. Lähtusin asjaoludest, et Meenikunno matkarajale pääseb ligi aastaringselt, on olemas 

vaatetorn ja räätsamatka võimalus, rada ei asu Tartust liiga kaugel ning teekonna pikkus on optimaalne 

– 5,8 kilomeetrit.  Suuremal osal grupist oli varasem kogemus Meenikunnos matkamisega olemas, see 

lihtsustas valikuga nõustumist (vt. lisa 4. joonis 4) (Meenikunno matkarada, 2014).  

Eesti kultuuri tutvustamiseks valisin Raadil asuva Eesti Rahva Muuseumi, sest see on kõige 

informatiivsem ja samuti kaasaegseim viis näidata välismaalastele ülevaadet meie rahva eluolust ja 

ajaloost.  Lisaks asub muuseum uues ja muljetavaldavas hoones ning pakub põnevaid giidituure, mis 

tuleb kasuks Eesti kultuuri tutvustamisel võõramaalastele (vt. lisa 4. joonis 5) (Giiditeenus, 2016). 

Lisaks võtsin ajakavasse AHHAA Teaduskeskuse külastuse. Valisin selle tuginedes  varasemale 

kogemusele Erasmus+ ISLE projektis, mille põhjal teadsin, et välismaalased jäid elamusega väga rahule. 

Samuti see on Baltimaade suurim teaduskeskus ning Tartu üks suurimaid turismiatraktsioone (vt. lisa 

4. joonis 6) (Piletid ja info, 2013). 

Programmi kuulus Tartus asuva Spark Demo keskuse külastus, mis on loodud Lõuna-Eesti 

ettevõtluskeskkonna tutvustamiseks. Valisin selle, sest asutus sobis kokku projektiteemaga: sinna on 

koondunud piirkonna edukad ettevõtted ja lootustandvad idufirmad. Keskus pakub tasuta giidituure, 

et tutvustada oma ettevõtlusvõrgustikku, Eesti idufirmasid ning anda korralik ülevaade ettevõtluse 

toimimisest  (Külastajale, 2016). 

Kuupäevadest sõltuvalt kuulus programmi Tartu linna Rahvatantsu galakontserdi vaatamine 12. 

märtsil, sest kaheksa projektis osalejat (Meeri Jürgenson, Raul Villem Reedi, Heido Nõmm, Marta Napa, 
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Lisette Tiganik, Sandra Võsaste, Elisabeth Raidma, Katriin Oja, Eva Liisi Ojaveer) esinesid seal Hugo 

Treffneri Gümnaasiumi tantsuansambliga Tantsutallad. 

2.2. Muud tegevused 

Iga rahvusvahelise projekti juurde kuulub osalevate riikide kultuuride tutvustamine, sest üksteise 

paremini tundma õppimine on Erasmus+ programmi peamisi eesmärke. Kaasasin programmi esimesse 

päeva Eesti ja Ungari esitlused, mis sisaldasid kultuuri, riigi ja koolisüsteemi tutvustamist.  Eestit ja 

Hugo Treffneri Gümnaasiumit esitlesid ning kooli tutvustava tuuri viisid läbi Heido Nõmm ja Raul Villem 

Reedi. Eesti saunakultuuriga tutvumiseks käisid ungarlased ka koolis asuvas saunas, mis osalejatele 

väga meeldis. Tutvumismängude eest vastutasid Katriin Oja ja Meeri Jürgenson. Mängud kiirendasid 

omavahel vabalt suhtlema hakkamist ning see oli vajalik, sest ungarlased ja eestlased ei tundnud 

üksteist enne projekti. (vt. lisa 5. joonis 7). 

Kuna programmi toimumiskoht oli Tartu, pidasin vajalikuks tutvustada ka linna. Mõtlesin, et oleks hea 

idee siduda linnatuur fotojahiga, sest siis muutuks jalutuskäik huvitavamaks välismaalastele ning 

koguneks jäädvustusi toimunud projektist. Fotojahi ülesannete eest vastutas Eva Liisi Ojaveer, kes 

võttis kasutusele fotojahi töölehe, mida on juba varemgi erinevates projektides (näiteks Erasmus+ ISLE) 

kasutatud. Esialgne ülesande idee pärineb ajalooõpetaja Kristiina Pungalt: töölehel on vähemalt 

kümme erinevate teemat, millest lähtudes tuleb teha fotosid erinevates Tartu paikades. Eva Liisi tegi 

töölehes mõningad muudatused, näiteks lisas võimaluse teha pilti Playtechi hoone peasissepääsu ees 

(vt. lisa 6). Linnatuuri käigus avanes võimalus külastada tasuta Tartu Jaani Kiriku vaatetorni, selle eest 

tänan Tartu Ülikooli-Jaani koguduse muusikajuhti Elke Unti, kes meid vastu võttis (vt. lisa 5. joonis 8). 

Samuti käisime vaatamas Tartu toomkiriku varemeid, Kassitoome parki, Tartu Tähetorni, Tartu Ülikooli 

peahoonet, Hugo Treffneri kuju, Tartu Ülikooli botaanikaaeda, Emajõge ja Tartu Raekoda, sest need on 

Tartu linna ühed tähtsamad hooned. Linnatuuri marsruuti planeerides kasutasin Ellen Rebecca Kruuse 

koostatud linnatuuri materjali, mille ta oli loonud oma praktilise tööna Erasmus+ ISLE projekti tarbeks 

(Kruuse, 2017). 

Programmi kavas olid eraldi välja toodud ka saabumine, lahkumine ja söögikorrad, viimased kas 

koolisööklas või võõrustajate kodudes. See oli tarvilik, et kõikidel osalejatel oleks teada kindel ajaline 

plaan ning et puuduva informatsiooni tõttu ei tekiks ajagraafikus nihkeid. Nädala lõpus toimus ühine 

õhtusöök Hugo Treffneri Gümnaasiumi koolisööklas, kus lisaks soojale eestipärasele söögile 

(kartulisalat, hapukapsas, kringel) prooviti Eesti ja Ungari rahvuslikke toite. Eestlased pakkusid 

ungarlastele kalja, musta leiba, kooki Kass Artur, Kalevi komme ning ungarlased pakkusid meile 

Ungarist toodud komme ja šokolaadi. 
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2.3. Projektitöö ja muu temaatika  

Programmi sisulise poole koostamisel võtsin kaheks peamiseks alustalaks Eesti ja Tartu tutvustamise 

ning projektiteema ehk digitaliseerumise ja ettevõtluse. Viimase puhul tegin valiku lähtuda Eesti riiki 

teistest eristavatest külgedest – idu-ja õpilasfirmad, e-riik ja üldine digitaliseerumine. 

2.3.1. Töötoad ja esitlused 

Otsustasin korraldada eesti ja ungari keele töötoa, sest mõlemad on soome-ugri keelkonda kuuluvad 

keeled. Selle tarbeks otsisin välja sarnase kirjapildi ja/või kõlaga sõnad ja koostasin nende põhjal 

mõlemale rahvusele sõnade tähenduste ära arvamiseks töölehed (vt. lisa 7). Samuti panin Powerpointi 

abil kokku õpetliku esitluse eesti keele viisakussõnavarast (näiteks aitäh, head aega, tere), tõlkisin eesti 

keelde mõned ettevõtlusega seotud terminid, millest neil nädala jooksul võis kasu olla, ning lisasin 

esitluse lõppu mõned välismaalastele raskesti hääldavad sõnad ja laused (näiteks jäääär, säh söö sa 

see soe seasaba selle sooja sousti seest) (Kalle, 2011). 

Ettevõtlusega seoses sobis rääkida õpilasfirmadest, seepärast otsustasin abi paluda Sandra Võsastelt, 

kes oli õpilasfirma Festera finantsjuht. Tema esitlus andis ungarlastele ülevaate õpilasfirma loomisest 

ja rääkis täpsemalt ka nende firma tootest ning olukorrast. Samuti olid Marta Napa ja Lisette Tiganik 

valmis viima läbi oma töötoa. Tüdrukud kuulusid nimelt õpilasfirmasse Naff, mis tegi piñata’sid - 

kaunistatud papist loomi ning teisi kujutisi, mille sees asusid kommid.  Ungarlased said ühe sellise 

valmistada ja hiljem kombe kohaselt kurikaga katki lüüa (vt. lisa 8. joonis 9). 

Kuna ungarlastel pole oma riigis e-valimisi, digitaalseid tuludeklaratsioone ega digiallkirjastasimist, 

otsustasin, et oleks vajalik teha e-Eesti süsteemi tutvustav esitlus, et näidata teistele eurooplastele 

nimetatud vallas Eesti erilisust ja arengut. Esitluse viis vabatahtlikult läbi Karl Erik Miller.  

2.3.2. Töögrupid 

Erasmus+ programmidel peab olema tulemus. Välisõpilaste arvust (6) lähtudes mõtlesin välja kuus 

peamist teemat, millest projektinädala lõpuks esitlused teha, sest tänapäeva globaalses maailmas on 

avaliku esinemise oskus väga tähtis. Esitlused tehti paaris – eesti õpilane ja tema väliskülaline. 

Programmis oli selle töö jaoks ette nähtud aeg tähistatud projektitööna (project work) (vt. lisa 9). 

Töötulemused leiab HTG T.E.A.M Eesti veebilehelt, kust leiab teisigi projektinädalaga seotud materjale 

ja informatsiooni eelnevalt toimunud projektidest, millega eestlased seotud on olnud. Töögrupid 

esitlesid oma töid viimasel õhtul auditooriumis pärast ühist õhtusööki. Need võtsid kokku terve nädala 

jooksul tehtud töö, seega oli loogiline, et antud tegevus leiab aset programmi lõpus. (Exchanges in 

Tartu, 2017).  
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Esimeseks teemaks oli ettevõtlik Tartu,  mille eesmärgiks oli luua esitlus, mis tutvustaks Tartu 

ettevõtlusmaastikku. Esitluses sai kasutada Tartut tutvustava fotojahi käigus tehtud pilte ning 

informatsiooni Lõuna-Eesti ettevõtluse kohta, millest tehti Spark Demo keskuses esitlus. Valisin sellise 

teema, sest nimetatud piltidest oleks tehtud esitlus igal juhul, praktiline oli seda projektitööna ära 

kasutada. Tartu linnast ei ole ettevõtlusega seotud hooneid ka väga keeruline leida ning minu arvates 

moodustavad need linna üldpildist olulise osa (näiteks Spark, Ahhaa, Playtech). 

Järgmise töögrupi ülesanne oli teha esitlus, mis näitaks, et erinevate kultuuride tundmine on 

ettevõtluses tähtis. Heaks näiteks on viisakusreeglid - tuleb teada, kuidas teisest rahvusest inimesega 

suhelda. Kultuuride omapära ning ka selle keele baas- ja ettevõtlussõnavara tundmine võib samuti 

kasulikuks osutuda. Informatsiooni ülevaate koostamiseks sai Eestit ja Ungarit tutvustavatest 

esitlustest, samuti eesti keele keelekursusest. 

Seoses rabakülastusega mõtlesin välja teema ettevõtja ja loodus, mis kajastaks väljasõitu 

Meenikunnos. Küsimuseks püstitasin, kuidas aitab loodus saada ettevõtlikuks. Teema oli 

filosoofilisemat laadi ja selle eesmärgiks oli õpetada, et vahel tuleb sõita linnast välja ja võtta endale 

puhkus. Selline tegutsemine võib viia näiteks uute ideedeni või aitab lihtsalt aega vahelduseks maha 

võtta, et tulla tagasi veelgi produktiivsemana. Esitluse koostajad leidsid, et näiteks elamusretked nagu 

ka meie räätsamatk on hea võimalus panna loodus raha teenima. Samuti, nii külaliste kui eestlaste 

arvates peaksime oma puutumatu looduse eest väga tänulikud olema, pakuti välja, et sellises 

keskkonnas puhkamine äkki ongi Eesti ettevõtjate edu võti.  

E-Eesti ettekandele toetudes sai neljandaks ülesandeks e-riigist esitluse tegemine. Digiallkirjastamine, 

e-valimised ja interneti teel tulu deklareerimine – kõik on asjad, mida Ungaris ei leidu, kuid mis on 

tohutu aega ja loodust säästva mõjuga. Ideeks oli, et ungarlased saaksid aru, kuidas meie digisüsteem 

toimib ning see avaldaks neile piisavalt muljet, et nad kodus sellest edasi räägiksid, sest kasulik oleks 

ka teistel riikidel seda rakendada. Samuti on e-riik Eesti uhkus, mis on kujunenud juba kohustuslikuks 

aspektiks Eesti riiki tutvustades (vt. lisa 8. joonis 10). 

Viiendaks teemaks olid õpilasfirmad, sest see on seotud õpilaste ja noorte ettevõtlusega. Võib vist 

öelda, et Euroopas ei ole õpilasfirmad nii populaarsed kui Eestis ning esitlus oli hea viis tutvustada 

ungarlastele Eesti õpilasfirmade süsteemi. Lisaks said Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilasfirmad 

Festera  ja Naff ungarlastele otse oma kogemusest rääkida (vt. lisa 10. joonis 11). 

Viimase grupi ülesandeks oli paparatso mängimine ehk ülevaatliku fotoesitluse koostamine terve 

nädala kohta, et oleks tulevikuks jäädvustus Tartus veedetud ajast.  
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2.4. Jooksvad muudatused 

Programmi esialgsest kavandist (vt. lisa 1) võib leida kuus sisukat päeva, kuid tegelikus programmis oli 

neid neli. Tõstsin teiselt päevalt kultuuride esitlused ja keelekursuste töötoad esimesele päevale 

eesmärgiga saada juba esimesel päeval aimu üksteise erinevatest kultuuriruumidest ja sellega 

omavahelist tutvumist kiirendada. Kuna esimene päev oleks muudatuse tõttu liiga pikaks kujunenud 

ning väliskülalised oleksid tõenäoliselt suurest kogusest uuest informatsioonist väsinud, otsustasin 

programmist välja arvata ühise õhtusöögi koolimaja sööklas. Samuti otsustasin Tartu 

Loomemajanduskeskuse asemel külastada Spark Demo keskust, sest Loomemajanduskeskusel polnud 

võimalik meie gruppi tol nädalal nendest tulenevatel põhjustel vastu võtta. Samuti selgus, et Spark 

Demol oli juba olemas tasuta giidituur välismaalastele Lõuna-Eesti idufirmade tutvustamiseks.  

Jätsin ära Hugo Treffneri Gümnaasiumi koolitunni külastamise, sest ei olnud võimalik leida ajakavas 

auku, mil osalejate tunniplaanis oleks olnud õppeaine, millest ungarlased oleksid aktiivselt saanud ise 

osa võtta. Välisõpilased ei oleks tunni sisust aru saanud ning seetõttu otsustasin, et tegemist oleks 

lihtsalt tarbetu ajakuluga. Arvasin programmist välja ka esialgselt plaanitud majandusmängud ja 

isiksuse testid, mis oleksid pidanud õpetama investeerima ning andma aimu, milline amet noorukile 

sobiks. Tundus, et ajakavva need ei mahu ning leidsin, et antud tegevused on võrreldes teiste 

töötubadega üksluisemad, samuti oleksid need olnud individuaalsed, kuid koostöö on üks Erasmus+ 

projekti peamisi eesmärke. Esialgselt plaanisin ka lasta väliskülalistel koos eesti osalejatega luua oma 

kujuteldavad õpilasfirmad, kuid see oleks võtnud palju aega ning ei mahtunud ajaplaani. Kuna ajakava 

pidi päeva võrra lühendama ning linnatuur oli niigi pikk ja Tartu linna lähemalt tutvustav, otsustasin 

jätta ära lodjasõidu Emajõel. Projekti läbi viies ilmnes, et see oli hea otsus, sest päev, millele sõit oli 

planeeritud, osutus väga vihmaseks.  

Kõik teised kavandisse lisatud plaanid said teostatud. Ajaliselt sättisime kõik tegevused paika üksl 

eelnevalt mainitud 1. märtsi koosolekul, arvestades eesti osalejate ja koordineerijate võimalust 

osaleda.  

Väga suuri muudatusi programmi läbiviimise ajal ei toimunud. Küll jäi ära ungari keeletuba, sest nad 

polnud selleks ette valmistunud ning ei suutnud improviseerides töötuba läbi viia. Samuti otsustasin 

ära jätta eesti keeletoa lõpust Kahooti mängu, sest nägin, et ungarlased olid pikast informatsiooni täis 

päevast väsinud. 

Ajaliselt jõuti projektitöö esitlused varem valmis, kui oli planeeritud, sest arvasin, et projektitöö 

esitluste tegemiseks kulub rohkem aega kui tegelikult kulus. Seetõttu said ungarlased neljapäeva 

(16.märts) hommikul kauem külaliskodudes aega veeta ja kooli tulla alles kell 10.30.  Samuti 

otsustasime 14. märtsil pärast sauna korraldada Hugo Treffneri Gümnaasiumi auditooriumis 
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ungarlastele filmiõhtu. Ilma selle tegevuseta oleksid kõik juba kell 16.00 koju läinud ja ei oleks üheskoos 

saanud aega veeta. 

2.5. Tagasiside 

Koostasin Google Forms programmis ingliskeelse küsimustiku, mille palusin programmi lõppedes 

ungarlastel anonüümselt ära täita (vt. lisa 11. joonis 12). Suuliselt mainiti, et rahule ei jäädud ilmaga, 

sest see oli muutlik ja enamasti külm. Küsitluse kohaselt said kõigi kuue ungarlase ootused täidetud ja 

programmiga jäädi üldiselt rahule, tagasiside oli positiivne. Eraldi kommenteeriti ning kiideti 

õpilasfirma Naff töötuba ja soovitati käsitööd hõlmavaid töötube rohkem korraldada. Lahkarvamusi 

leidus programmi pikkuse kohta -  üks soovis, et programm oleks lühem, teine pikem, samuti sooviti 

uuesti Tartut külastada. 100%-liselt jäädi rahule majutusega ning nõustuti, et õpiti palju uut Eesti ja 

Tartu kohta (vt. lisa 12. joonis 13).   

Organiseerituse kohta vastasid viis ungarlast, et programm oli realistlikult kokku pandud ja üks 

ungarlane, et programm oli liiga optimistlik. Neli osalejat leidsid, et programmi pikkus oli liiga lühike, 

kaks, et piisav (vt. lisa 12. joonis 14). Majutusega jäid rahule kõik ungari õpilased (vt. lisa 12. joonis 15). 

Töötubade kohta uurisin valikvastustena, kas neid oli liiga palju, olid nad huvitavad, mitte midagi erilist, 

head või kasulikud tulevikuks. Kolm korda vastati, et need olid head ja kasulikud tulevikuks. Üks kord 

vastati, et töötoad olid huvitavad. Esitluse küsimuse all olid valikvastustena samasugused variandid 

nagu töötubadel. Kaks korda vastati, et need olid head,  kolm korda, et huvitavad. Üks ungarlane leidis, 

et kasulikud tulevikuks (vt. lisa 12. joonis 16). 

Eestlastelt küsisin tagasiside suuliselt. Kõik jäid programmiga rahule, kuid toodi välja, et eestlastele 

endale ei ole Ahhaa keskuse külastamine huvitav, sest suurem osa on seal käinud juba mitmeid kordi. 

Samuti, kuna eestlased on ise kursis e-Eesti ja õpilasfirmadega ning suurem osa vastavate esitlustega 

edasi antud informatsioonist oli neile juba tuttav, siis polnud neil esitlustest väga palju uut õppida. 

Samas oli võõrustajate jaoks huvitav näha, kuidas ungarlased meie e-süsteemidega tutvusid, see aitas 

asju näha läbi teise pilgu. Neile meeldis Spark keskuse külastamine, sest sinna polnud keegi Eesti 

osalejatest varem sattunud. Toodi välja, et ungarlastele Spark niivõrd huvitav ei olnud, sest nad polnud 

kursis Eesti idufirmadega. Samuti meeldis kohalikele räätsamatk, sest mõni ei olnud varem seda 

proovinud ning kes oli, väljendas rõõmu, et sai seda uuesti teha.  
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Tulemused 

Tänu projektinädala korraldamisele sain palju uusi kogemusi ürituste korraldamise ja Erasmus+ 

programmide ülesehituse vallas ning tulevikus tuleb see programmide koostamisel kasuks. Tuli välja, 

et mulle sobib töötamine välismaalastega ja mulle meeldis, et rahvusvahelise projekti korraldamine 

sundis mind astuma välja mugavustsoonist. Sain kinnitust, et saan hakkama ingliskeelsete projektide 

läbiviimisega, programmide ja töötubade koostamisega ning soovin ka tulevikus edaspidi 

korraldamisega tegeleda, sest mulle sobib hoida asju jooksvalt kontrolli all. Kindlasti suurenes ka huvi 

Euroopa Liidu struktuuride vastu, mistõttu võib olla tulevikus mõtlen kirjutada ise mõne Euroopa Liidu 

või teise organisatsiooni poolt rahastatud projekti. Leian, et üks tähtsam saadud kogemus on see, et 

projekti korraldades peab mõistma, et kõike ei saa kontrollida. Seega, tuleb õppida olukorraga 

jooksvalt kohanema. Siinkohal on hea näide muutlik ilm, mis kahjuks ei ole inimeste kontrollida.  

Kõige rohkem raskusi valmistas programmi koostamine, sest tööd oli tegelikult rohkem kui pealtnäha 

paistab, sest toimus pidev suhtlus koordinaatorite, õpilaste ning minu vahel, et saada paika ajad, millal 

ja kellel sobib kuskil osaleda. Samuti oli ilm muutlik, sadas nii vihma kui lund, mis tegi vahepeal ühest 

kohast teise liikumise keerulisemaks. Projektide puhul juhtub tavaliselt ka olema, et saab mõned asjad 

kiiremini või aeglasemalt tehtud kui plaanitud, õnneks minu programmi jooksul suuri probleeme ei 

tekkinud ning peaaegu kõik toimus kava kohaselt. Siiski projektitöö sai varem valmis kui planeeritud. 

Seoses sellega võiks järgmine kord programmi kokku pannes aja paremaks täitmiseks ülesandele 

keerukust lisada, näiteks proovida tavaliste PowerPoint esitluste asemel videoklippide või 

lühinäidendite tegemist. Kuigi juba seekord oli olemas valik teha midagi muud kui slaidiesitlusi, tuleks 

tulevikus rohkem ise muudele väljunditele tähelepanu pöörata. Siiski oli tore, et üksteisega lihtsalt 

koosolemiseks rohkem aega jäi.  

Jäin rahule, et suutsime näidata oma külalistele ära kõik kohad, mis olid programmi sisse arvatud, ja 

püsida ajakavas. Suutsime pakkuda välismaalastele midagi uut erinevate tegevuste näol ning nagu 

tagasisidest selgus, neile jäi hea mulje Tartust ja Eestist.  Programm oli meeldiv nii eestlastele kui ka 

ungarlastele ning Eesti ja Ungari õpilastest said nädala jooksul väga head tuttavad. Samuti avaldasid 

külalised soovi kunagi taas Eestit külastada, mis on ainult positiivne.   Töö käigus tekkinud probleemid 

said edukalt lahendatud ning teised programmist osavõtjad täitsid võetud kohustused õigeaegselt. 

Minu enda hinnangul oli tööprotsess sujuv, sest tähtaegadest pidasin kinni, ning projektinädala 

tegevused valmisid õigeaegselt. Koostöö koordineerijate Katrin Ojaveeri ja Triin Ulsti ning teiste 

osalejatega sujus hästi, probleeme ei tekkinud. 

Üks eesmärkidest oli veel valmistada ette projekti sisust lähtuvad ingliskeelsed töötoad ettevõtluse ja 

digitaliseerumise teemadel, mis käsitleksid sügavamalt Eesti digitaalseid elektroonilisi teenuseid ja 

tutvustaksid Eesti ettevõtlusmaastikku. Nagu tagasisidest selgus, siis arvati, et töötoad olid head ja 
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kasulikud tulevikus, mistõttu võib lugeda eesmärgi täidetuks. Ungarlased said tõesti põhjaliku loengu 

Eestis kasutatavate digitaalsete lahenduste kohta ning Spark Demo keskuses ülevaate Lõuna-Eesti 

idufirmadest.   

Nii kirjalikult kui ka suuliselt saadud tagasiside oli enamasti positiivne, mistõttu võib öelda, et sain oma 

töö peamise eesmärgiga koostada Tartut ja Eestit tutvustav programm hakkama. Programm oli sisukas 

ja arvan, et andsime sellega välismaalastele väga hea ülevaate oma riigist, mistõttu võiks tulevikus 

kasutada seda programmi mõningate muudatustega ka teisi projekte läbi viies. Siiski üks ungarlane 

arvas, et programm oli liiga optimistlik. Ma arvan, et see on tingitud sellest, et inimesed on erinevad 

ning mõned väsivadki rutem, kõigile ei saa meele järele olla. Samas on minevik näidanud, näiteks 

Šotimaa külastuse põhjal, kust ise Erasmus+ T.E.A.M raames osa võtsin, et Lääne-Euroopa noored 

kipuvadki kiiremini väsima ning seepärast võiks tulevikus arvestada sellega, et mõistlik oleks jätta 

ajakavva vahepeal lihtsalt tavalist puhkeaega.  

Kõik projekti eesmärgid said täidetud ning oma tööga jäin isiklikult rahule. Kõik probleemid ja jooksvad 

muudatused olen läbi analüüsinud ja neile lahendused leidnud. Eriti rõõmsaks teeb mind see, et selle 

nädala korraldamisel saadud kogemused andsid mulle võimaluse osaleda 2017. suvel Erasmus+ 

Streetart projektis Hispaanias, Barcelonas, kus sain olla Eesti grupijuht. Sinna saamiseks oli konkurss 

ning saadud tagasisidest selgus, et projekti korraldajad valisid mind osaliselt varasema tugeva 

kogemuse pärast korralduslikus vallas. Samuti tuli juba saadud kogemus kasuks Euroopa päeva 

korraldamise juhtimisel Hugo Treffneri Gümnaasiumis 2017. aastal Euroscola konkursi raames, mille 

võidu tulemusena sai kakskümmend neli Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilast ja kaks õpetajat 

külastada sügisel Euroopa Parlamenti Strasbourgis, Prantsusmaal.  

Märksõnad: rahvusvaheline, projekt, korraldamine, Erasmus+, Tartu 
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Summary 

Hugo Treffner Gymnasium 

Elisabeth Raidma 

Supervisor: Katrin Ojaveer 

Organizing the Erasmus+ T.E.A.M programme week for Hungarian students in Hugo Treffner 

Gymnasium. 

Project report 

2017 

The aim of the practical research project was to organise a week for the Hungarian students as a part 

of Erasmus+ T.E.A.M project in Hugo Treffner Gymnasium. The organizing was done during the 

2016/2017 academic year and the project week was held from 12th to 17th March. The working 

languge during the week was English. Erasmus+ is an European Union funded progamme to support 

education, training, youth and sport in Europe. It started in 2014 and is set to last until 2020. The 

project has different types of outcomes: T.E.A.M is a Key Action 2 type of project, which means 

students from different European countries visit each other for a week during a given time period. 

Germany, Belgium, Hungary, Scotland, and Estonia participated in Erasmus+ T.E.A.M (2015-2018). It 

was coordinated by Katrin Ojaveer and Triin Ulst. 

The aim of the project was to design a programme for the Hungarian students which could serve as a 

blueprint for further similar projects taking place in HTG; also to learn more about Erasmus+ and 

acquire new useful skills and experience in organizational matters. 

The planning of the programme started in October 2016. It began with splitting the organizing phase 

into two different stages – project work and other activities. The theme of the week of the T.E.A.M 

project was entrepreneurship, therefore I formed six groups to put together presentations on 

following topics: entrepreneurial Tartu, cultural exchange to broaden the entrepreneurial mind, 

entrepreneur and nature, e-Estonia, student companies and a presentation about the week spent in 

Estonia. During the week, a few presentations and workshops were also held by Estonian students. 

The purpose was to provide Hungarians with the information necessary for doing the project work 

tasks. Other activities included visits to the Estonian National Museum, Ahhaa science centre, Spark 

Demo building, Meenikunno bog, and Vanemuise theatre, to attend the concert of folk dance group 

Tantsutallad from Hugo Treffner Gymnasium. Furthermore, there were presentations about Estonia 

and Hungary, a school and a city tour, which included a photo hunt. 
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The feedback to the week was positive. All of the Hungarians agreed that their expectations were met, 

they enjoyed their accommodation,  and learned a lot about Tartu and Estonia. They thought the 

presentations and workshops were satisfying and would be useful for the future. Some of them were 

bitter about the cold weather and unsatisfied with the short duration of the project. Generally, 

Estonians were pleased with the programme, they especially brought out the trip to the bog. However, 

for Estonians it was a bit dull to visit Ahhaa science centre and listen to the presentations about their 

e-country and student companies, because they already had been there or knew a lot about these 

topics. 

Overall, the goals of the project were achieved and it gave me useful experience and skills in organizing. 

No major problems arose during the project and cooperation with the coordinators and participating 

students was smooth.  

Key words: Erasmus+, Tartu, project, international, organizing 
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Lisad 

Lisa 1. Kavand 

 

Joonis 1. Programmi esialgne kavand, koostatud programmis Google Kalender 
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Lisa 2. Lõplik programm 

 

 

Erasmus+ project 2015-2018 

Together Everyone achieves More (T.E.A.M) 

Students’ Meeting in Tartu 

11 March – 17 March 2017 

 

PROGRAMME 

  Time Activity Place Vastutab 

Saturday, 11 March  

 19:30 Hungarian delegation arrives at Tartu Bus Station 
 

KÕIK  

 

 
Host families pick up their guests 

 
võõrustajad 

 

 
Family evening 

 
 

Sunday, 12 March  

 

 
Family day 

 
KÕIK 

 
18.00-21.30 Tartu Folk Dance Concert (lasts 3 hours) Vanemuine võõrustajad 

Monday, 13 March  

 

 
Breakfast in host families 

 
 

 
09.00-10.30 Welcome to Tartu! Meeting in the school house:  Atrium  KÕIK 

 

 presentations about Hugo Treffner Gymnasium, school tour 303 Heido, 
Villem 

 

10.30-11.30 Icebreaking activities Aula (200) Katriin, 
Meeri 

 
11.30-12.00 Presentation about Hungary 303  

 12.00-12.30 Lunch at school School canteen  

 
12.30-12.50 Presentation about Estonia 303 Heido,  

 13.00-16.15 Sightseeing tour of Tartu &  City of Tartu Villem 

  photo scavenger hunt  Eva Liisi 

 16.15-16.45 Presentation about Hungarian school 303  

 
16.45-17.45 Estonian language course 303 Elisabeth,  

    Sandra 

 

 
Dinner in host families 

 
 

Tuesday, 14 March  

 

 
Breakfast in host families 

 
 

 08.30-09.30 PROJECT WORK 303  

 

10.00 Bus trip to Meenikunno bog. Departure from Vanemuine car 
park. Nature trail walk & PROJECT WORK 
Lunch in the nature  
NB! Put on warm and waterproof clothes and boots.  
Bring your snack/warm drink. 

Vanemuine car 
park 

 

 
15.00 Back to Tartu 
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Sauna at school 

 
Elisabeth 

  Dinner in host families   

 

 

 

 

  
 

Wednesday, 15 March  

 

 
Breakfast in host families 

 
 

 

09.00-09.30 E-government presentation [introducing Estonian electronial 
systems (electronical voting, digital signing, etc)] 

303 Karl Erik 

 

10.00-12.50 Visit to the AHHAA Science Centre 
(http://www.ahhaa.ee/en)  

AHHAA Science 
Centre 

 

 
13.15-13.45 Lunch at school School canteen  

 

13.45-14.45 Presentation about student companies by student company 
Festera 

221 Sandra 

 15.00-16.45 PROJECT WORK 221  

 

17.15-18.45 Visit to SPARK (http://sparkdemo.ee/) SPARK Demo 
building 

 

  Dinner in host families   

 

   
 

Thursday, 16 March  

 

 
Breakfast in host families 

 
 

 09.00-10.30 PROJECT WORK 303  

 

10.30-12.00 Piñata workshop by student company NAFF (making and 
decorating piñatas in groups) 

303 Lisette, 
Marta 

 12.30-13.00 Lunch at school 
 

 

 
13.00-17.00 Visit to the Estonian National Museum 

(http://www.erm.ee/en) 
ERM  

 17.00-18.00 PROJECT WORK: final preparations 303  

 
18.00-20.00 Goodbye dinner & project work presentations & food court School 

canteen, 221 
Kõik 
osalejad 

     

Friday, 17 March  

  Breakfast in host families 
 

 

 

10.00 Hungarian group leaves from Tartu Bus Station 

 

KÕIK 
võõrustajad 

  

 

 
 

 

  

http://www.ahhaa.ee/en
http://sparkdemo.ee/
http://www.erm.ee/en
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Lisa 3. Kokkuvõtva artikli väljalõiked digiajalehest 

 

 

Joonis 2. Digiajalehest välja lõigatud artikli esimene pool. Autor: Elisabeth Raidma 
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Joonis 3. Digiajalehest välja lõigatud artikli teine pool. Autor: Elisabeth Raidma 
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Lisa 4. Pildid külastustest 

 

Joonis 4. Meenikunno räätsamatk. Autor: Eva Liisi Ojaveer (14.03.2017) 

 

 

Joonis 5. Eesti Rahva Muueumi peasissepääs. Autor: Sandra Võsaste (16.03.2017) 
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Joonis 6. Ahhaa teaduskeskus, pildil Eszter Petyus. Autor: Eva Liisi Ojaveer (15.03.2017) 
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Lisa 5. Pildid muudest tegevustest 

 

Joonis 7. Tutvumismäng. Autor: Raul Villem Reedi (13.03.2017) 

 

Joonis 8. Tartu Jaani kirikutorn. Autor: Henri Oskar Kortelainen (13.03.2017) 
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Lisa 6. Fotojahi tööleht 

 

PHOTO HUNT IN TARTU  
 

INSTRUCTION:  

1. Read through all the questions and decide on the route that you will 
take. 

2. Find at least 10 the below either mentioned or depicted places in the 

centre of Tartu. 
3. Answer the question. 

4. Take a photo or film the given place or object with some or all members 

of your group in it, considering the title of the photo.  

5. Special prizes to teams who have the most humorous, creative approach 
and best photos! 

 

 YOUR ANSWER PHOTO  TITLE 

1. Which of the kissing students 
is holding an umbrella and 

which is wearing gloves? 

 “Challenge accepted“ 

2. Find the monument of the 

founder of Tartu University. 

Who is he?  

 “This is awesome” 

3. Find the company Playtech in 

the city centre. Take a selfie 

in front of the main entrance. 

 “Say cheese! “  

4. Find a stone sculpture used 

as a street barrier. Find out 

how many people it can seat.  

 “Less is more” 

5. Which trees are the most 
numerous in Kassitoome? 

Write the names in both 

Hungarian and English. 

 “Run, Forest, run” 

6. Conduct a street survey (vox 

pop). Think of the question 

and film at least 10 people. 

 “Legendary” 

7. Which cardinal point does the 

tail of the pig in front of the 

marketplace point to? What 

does the pig teach market-
goers? 

 “East is east” 

8. How many cannons are there 
in front of The Gunpowder 

Cellar? 

 “You talkin’ to me?” 
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9. How many buttons has Hugo 
Treffner’s coat?  

 “I can resist anything 
but temptation” 

10. Go to a newspaper stand 

and find out whether they 
sell Hungarian newspapers.  

 “If you are going 

through hell, keep 
going” 

11. Find the bridge with the 
Latin quote “Otium reficit 

vires”. What is the name of 

the bridge and what does the 

quote mean? 

 “Devils” 

12. Find the house known as 

the Tartu Pisa tower. It used 

to be a drug store. What is in 
this house now? 

 “Come fly with me” 

13. Find the monument of 
father and son. Which street 

does it stand on?  

 “Bond, James Bond! 

16. Find two writers facing each 
other. Who are they? 

 “I’ll be back” 

17. Go to the Kaubamaja. What’s 
trendy this season? Show us! 

 
 

 

“How are you doing?” 
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Lisa 7. Keelekursuse tööleht vastustega 

 

Hungarian Estonian English 

méz  mesi honey 

viz vesi water 

picike pisike small 

szarv sarv horn 

kéz käsi hand 

mit mida what 

kicsi kitsi miserly 

korona kroon crown 

kilu kilu sprat 

paróka parukas wig 

kötet köide binding 

púder puuder powder 

bross pross brooch 

matt matt matt 

milyen? milline? what? whichever? 

szem silm eye 

urna urn urn 

eme ema mother 

vér veri blood 



 

29 
 

Lisa 8. Pildid projektitööst 

 

Joonis 9. Õpilasfirma Naff töötuba. Autor: Heido Nõmm (16.03.2017) 

 

 

Joonis 10. Karl Erik Miller ja Zsófia Csaba esitlemas e-Eestit. Autor: Triin Ulst (16.03.2017) 
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Lisa 9. Töögrupid 

 

 

Erasmus+ project 2015-2018 

Together Everyone achieves More (T.E.A.M) 

Students’ Meeting in Tartu 

11 March – 17 March 2017 

 

Working groups 

General topic: entrepreneurship and how to encourage students to become more 

entrepreneurial  

Results of the group work: presentation with picture, text and sound (slideshow, digital 

story, PowerPoint presentation, video, etc.) 

Topics Members 

Group 1: “Entrepreneurial Tartu” 

Collect the results of photo scavenger hunt and make a 

presentation out of them. 

 

Group 2: “Culture exchange to broaden the entrepreneurial mind” 

Gather the results of country presentations and language lessons – 

information about Estonia and Hungary, new entrepreneurial 

vocabulary etc. 

 

Group 3: “Entrepreneur and the nature” 

Gather the experience and ideas from our trip to the bog. How 

nature helps us to be(come) entrepreneurial?  

 

Group 4: “e-Estonia” 

Gather the experience and ideas from the presentation of e-

Estonia. How it supports entrepreneurship? 

 

Group 5: “Student companies” 

How and why it is good idea to create your own student company? 

How it affects your entrepreneurial mind? 

 

Group 6: “Paparazzi” 

Follow the people and capture their experiences throughout the 

whole week.  
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Lisa 10. Näide õpilasfirma töögrupi esitluse slaidist 

 

Joonis 11. Näide õpilasfirma töögrupi esitlusest. Esitluse autorid: Marta Napa ja Virág Eszter Bartha 
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Lisa 11. Näide küsimustikust 

 

Joonis 12. Näide ungarlastele saadetud küsimustikust. Autor: Elisabeth Raidma 
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Lisa 12. Näited tagasidest 

 

Joonis 13. Küsimustiku vastused Tartu ja Eesti teadmisest ja ootuste kohta 
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Joonis 14. Küsimustiku vastused programmi pikkuse ja organiseerimise kohta 

 

Joonis 15. Küsimustiku vastused majutuse kohta 
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Joonis 16. Küsimustiku vastused töötubade ja esitluste kohta 
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Autorideklaratsioon 

 

Käesolevaga kinnitan, et olen koostanud töö iseseisvalt. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite 

tööd, seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud.  

Käesolevat tööd ei ole varem esitatud kusagil mujal.  

Annan töö positiivsele hindele kaitsmise korral Hugo Treffneri Gümnaasiumile tasuta loa (lihtlitsents) 

enda koostatud uurimistöö või praktilise töö kirjaliku osa reprodutseerimiseks, säilitamiseks ja 

üldsusele kättesaadavaks tegemiseks kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni, juhul kui sellega 

ei riivata kolmandate tööga seotud osapoolte õigusi.  

Ülaltoodust tulenevalt kinnitan, et viitan oma töö kasutamisel või esitamisel edaspidi alati Hugo 

Treffneri Gümnaasiumile kui töö kaasautorile. 

 

 ………………………………….. 

 /kuupäev, töö autori nimi ja allkiri/  

 

 

Juhendaja(te) otsus kaitsmisele lubamise kohta  

 

…………………………………..  

/kuupäev, juhendaja nimi ja allkiri/ 

 

 


