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Projekti „Europe makes school in Estonia 2014“ raames käisid välistudengid kahekümne 

viies Eesti koolis, kus neid võtsid vastu tublid ja teotahtelised õpetajad, kes tahtsid oma 

õpilaste kooliellu vaheldust tuua. Projekti lõpufaasis, kui välistudengid olid koolides juba 

käinud, palusime õpetajatelt tagasisidet, mis neile programmi puhul meeldis ja mis mitte ning 

mida me võiksime järgmine kord paremini teha. Küsimustiku täitis 17 õpetajat.  

Mis motiveeris EMS programmis osalema?  

Sarnaselt 2013. aasta projektiga oli õpetajate jaoks oluline motivaator EMS programmis 

osalemiseks soov arendada õpilaste keeleoskust ning tuua kooliellu vaheldust.  

Võimalus pakkuda õpilastele huvitav kogemus kohtumisest 
välisüliõpilasega. Õpilastel oli võimalus suhelda õpitavas 
võõrkeeles. (õpetaja Ida-Virumaalt)   

Võimalus teha koostööd välisriigi tudengiga õpilaste silmaringi 
avardamiseks ja õpilaste suhtlemisoskuse parandamiseks. 
Võimalus arendada võõrkeele osaoskusi reaalses tegevuses. 
(õpetaja Viljandimaalt)  

Kuna olen inglise keele õpetaja, siis soovisin õpilastele näidata, kui 
oluline on võõrkeeleoskus ja milliseid võimalusi edaspidine elu võib 
pakkuda. Eesmärk oli motiveerida õpilasi. (õpetaja Pärnumaalt)  

Tundus olevat huvitav võimalus tuua õpilaste ette inimene, kes on 
pärit teisest riigist ja tutvustab oma riiki. Inglise keele praktilise 
kogemuse andmine. (õpetaja Ida-Virumaalt)  

Erinevas sõnastuses toonitati seda, et võimalus suhelda teistest kultuuridest ja keeleruumist 

pärit inimestega rikastab koolielu ning laiendab õpilaste silmaringi.  

Sisemine soov tuua vaheldust tavatundidele koolis ning vaheldust 
õpilastele kohtuda välismaalasega ning loomulikult, et õpilased 
saaksid targemaks vähemalt ühe riigi kohta meie Euroopa Liidus. 
(õpetaja Tartumaalt)  

Võimalus pakkuda õpilastele vaheldust, tuua kooli noori inimesi, 
tuua kooli Euroopa dimensioon, tutvustada õpilastele lähemalt ühte 
Euroopa riiki ja selle kultuuri. (õpetaja Pärnumaalt)  

Kool on UNESCO ühendkool ja kõik, mis puudutab maailmaharidust 
ja õpilaste silmaringi laiendamist, on teretulnud. (õpetaja 
Valgamaalt)  
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Samuti toodi õpetajate poolt välja seda, et vähekindlustatud peredest pärit maanoortele on 

sellises programmis osalemine ainukordne ja meeldejääv võimalus välisriigist pärit noore 

inimesega kohtumiseks.  

Motiveeris see, et saaks maalapsele pakkuda veidi rahvusvahelist 
maiku tema igapäeva. Et ta näeks, kui hea on osata kellegist aru 
saada ja suhelda. (õpetaja Põlvamaalt)   

Huvi muuta koolielu vaheldusrikkamaks, pakkuda õpilastele 
võimalust avardada oma silmaringi tutvustades neile erinevaid maid, 
nende kultuuri ja inimesi. Maaõpilastele, kelle vanematel puudub 
võimalus viia oma lapsi Eestist kaugemale, on vahetu kohtumine 
välisriigi esindajatega tänuväärne võimalus saada uusi teadmisi ja 
kogemusi. (õpetaja Raplamaalt)  

Õpetajate poolt rõhutati ühe osalemispõhjusena ka varasemat positiivset kogemust koolielu 

rahvusvahelisusetumist toetavate programmidega (eelkõige Comenius).  

Sel kevadel oli meil päevakorral Comenius projekti Euroopa teema ja 
see ajendaski meid EMS-ist osa võtma. Mõtlesime, et oleks tore 
näha kedagi ka "sealtkandist". (õpetaja Tartumaalt)  

Meie kool on aktiivne osaleja erinevates rahvusvahelistes 
projektides. Comenius, Erasmus +, Etwinning, Nordplus. Nüüd on ka 
EMS. Ja projekti nimi ongi vastus – Ida-Virumaale tuleb külla 
Euroopa;) Vana hea Euroopa. (õpetaja Ida-Virumaalt)  

Mõned õpetajad käsitlesid välisüliõpilase külaskäiku kui head võimalust julgustada ka oma 

õpilasi rohkem maailma avastama ja võib-olla ühel päeval ka ise välismaale õppima minema.  

Võimalus näidata õpilastele, kuidas saab hakkama võõrast riigist ja 
kultuurist tulnud inimene Eestis, julgustamaks noori maailma 
avastama. (õpetaja Ida-Virumaalt)  

Soovisin, et minu õpilased saaksid teadmisi, mida tähendab 
välismaal õppimine, ja õpiksid midagi uut ka EMS õpilase maa 
kohta. (õpetaja Võrumaalt)  

Alati on huvitav ennast teistega võrrelda ning üks õpetaja tõi välja ka soovi anda õpilastele 

võimalus kuulda, milline Eesti väljstpoolt tulnule tundub.  

Õpilaste huvi Euroopas toimuva vastu, samuti suur huvi igapäevase 
elu vastu mujal Euroopas. Teisalt jälle isiklik soov anda õpilastele 
võimalus võrrelda erinevate riikide elu-olu ning saada välistudengilt 
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infot selle kohta, miks ta on tulnud õppima Eestisse ajal, mil Eestist 
noored kipuvad õppima minema välismaale. (õpetaja Harjumaalt)  

 

Hinnang informatsiooni voolule enne EMS programmi algust ja selle kestel  

Vajalik info oli valdava osa õpetajate hinnangul kogu projekti kestel piisav ja kättesaadav.  

Üldiselt kulges suhtlus ladusalt nii projektimeeskonna kui ka välistudengiga. Mitu õpetajat tõi 

positiivsena välja seda, et projekti meeskonna poolt saadetud info maht oli mõistlik ega 

tekitanud õpetajatele liigset ajakulu.  

Saime esialgse info, et selline kena võimalus on ja hiljem pidasime 
juba tudengi endaga ühendust. Muud polnud õigupoolest vajagi. 
(õpetaja Tartumaalt)  

Piisav – ei olnud liiga palju nagu mõne teise programmiga on. Viis 
korda sama kirja saata märksõnadega "meeldetuletus", "kordus" jne 
ei ole mõtet. Kes on huviline, reageerib kohe. (õpetaja Ida-Virumaalt)  

Infovool oli piisav ja kiire. (õpetaja Põlvamaalt)  

Informatsiooni vool oli väga hea. (õpetaja Tartumaalt)  

Alates ajast, kui sai teatavaks võimalus osaleda EMS programmis, 
oli informatsiooni osa piisav. (õpetaja Raplamaalt)  

Ei olnud probleeme registreerimisega ja tudengiga kontakteerudes. 
(õpetaja Ida-Virumaalt)  

Infovahetus oli kiire ja küllaldane. (õpetaja Viljandimaalt)  

Infot oli piisavalt, tekkinud küsimustele saime alati kiirelt vastuse. 
(õpetaja Harjumaalt)  

See oli mõistlik ja ei nõudnud suurt ajakulu. (õpetaja Viljandimaalt)  

Informatsioon liikus väga kiiresti ja operatiivselt. Hindan väga 
heaks. (õpetaja Pärnumaalt)  

Igati ok, polnud probleemi. (õpetaja Tartumaalt)  

Samas tõid kaks õpetajat välja probleeme oma välistudengiga suhtlemisel. Ühel juhul oli 

meeskond probleemist teadlik ning aitas kooli ja välistudengi omavahelist suhtlust 

kiirendada, teisel juhul saadi asjad siiski toimima ka meeskonna sekkumiseta, kui õnnestus 

leida mõlemale osapoolele sobiv suhtluskanal.   
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Infot oli veidi vähe, ka tudengiga ei saanud operatiivset kontakti. 
Nüüd on aga ettekujutus parem ja edaspidi lihtsam. (õpetaja 
Harjumaalt)  

Info liikus hästi programmi koordinaatorite ja kooli vahel. 
Välistudengid ise, kes projekti raames kooli tulid, ei olnud kõige 
kiiremad kirjutajad ja vastajad, kuna ei vaadanud oma postkasti 
väga tihti, aga lõpuks saime siiski aja kokkulepitud ning kiire ja 
sujuva kontakti (tänu Facebookile!). (õpetaja Pärnumaalt)  

Üks õpetaja tõi probleemina välja seda, et alates registreerumisest tuli väga pikalt oodata 

vastust, kas nende kooli välistudeng tuleb või mitte. Koolid pidid tõesti vastust veidi ootama, 

sest õpetajad olid programmi registreerumisel palju kiiremad kui välistudengid ning sel ajal, 

kui meeskond huviliste välistudengite leidmiseks pingutusi tegi, olid koolid ooterežiimil, aga 

samas ei ületanud ooteaeg tegelikult programmijuhendis toodud perioodi.  

Vahe sellest hetkest, kui ankeedi täitsin ja kuni tuli jaatav vastus, oli 
väga pikk. Olin unustanud, et sellise ankeedi täitnud olin. Ülejäänud 
informatsioon oli kõik olemas. (õpetaja Ida-Virumaalt)  

 

Millist infot oleksid õpetajad veel vajanud?  

Valdavalt olid õpetajad seisukohal, et kogu vajalik info oli olemas ning midagi juurde soovida 

ei osatud.  

Kõik vajalik info oli olemas. (õpetaja Pärnumaalt)   

Sain kogu info, mida vajasin. (õpetaja Viljandimaalt)  

Ei olnud sellist asja. (õpetaja Ida-Virumaalt)  

Leidusid siiski ka mõned ettepanekud, millist infot ja materjale töö paremaks korraldamiseks 

pedagoogidele edaspidi veel jagada võiks. Nii näiteks sooviti suuremat selgust rahakasutuse 

reeglite osas ning tehti ettepanek välisüliõpilastele ja koolidele konkreetsemate teemade ette 

andmiseks.  

Võib-olla raha kasutamise osas rohkem selgust. (õpetaja 
Viljandimaalt)  

Oleks tore eelnevalt teada, millest tudeng hakkab rääkima-
jutustama. Nagu projektis "Tagasi kooli" – seal on külalisõpetaja ja 
konkreetne teema(d). (õpetaja Ida-Virumaalt)  
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Võib olla eesti- ja venekeelset õpilastele suunatud materjali – plakat, 
kuulutus vmt. (õpetaja Harjumaalt)  

Mis puudutab vajadust raha kasutamise kohta rohkem infot jagada, siis on kõik raha 

kasutamise reeglid täpselt kirjas EMS programmijuhendis, mis kõigile osalevatele õpetajatele 

saadeti, kuid ilmselt oli dokument liiga pikk, et sellega oleks lõpuni tutvutud. Konkreetseid 

teemasid välistudengile ja koolile pole projektimeeskonnal plaanis aga ka edaspidi ette anda, 

sest nii projekti meeskond, seni projektis osalenud välistudengid kui ka mitmed osalenud 

õpetajatest peavad seda just EMS projekti plussiks, et välistudengile ja teda vastuvõtvale 

koolile on teema ja meetodite osas üsna vabad käed jäetud. Kolmanda – reklaamplakateid 

puudutava – ettepaneku arvestamine tulevikus sõltub eelkõige eelarvelistest võimalustest.  

Probleemina tõstatus ka selle küsimuse juures mõnede välistudengite harjumus meilidele 

üsna ebaregulaarselt vastata. Samuti selgus, et õpetajatele tuleks välistudengi kohta 

saadetava info hulgas ära mainida see, kui nad ei valda eesti keelt.  

Tudeng oleks võinud operatiivselt meilidele vastata. (õpetaja 
Harjumaalt)   

Külalise keeleoskuse kohta ehk – esimesel korral saatsin tema 
meilile eestikeelse pika selgitava kirja meie koolist,  selgus, et ta ei 
saanud sisust aru. (Googletranslate aitas). (õpetaja Ida-Virumaalt)  

 

Mis õpetajatele EMS programmis osalemise juures meeldis?  

Õpetajad tõid programmis osalemise positiivse poole pealt välja väga erinevaid asju. 

Õpetajatele meeldisid nii programmi idee…  

Mõte tudengeid kaasata oma maa tutvustamisse iseenesest on hea 
ja kasulik. (õpetaja Tartumaalt)   

…kui ka teostus.  

Kirjavahetus toimis, kokkulepetest peeti kinni. (õpetaja Võrumaalt)  

Õpilaste suur huvi ja ootusärevus kohtumist oodates ja esitlust 
kuulates. Kohtumine lükkus mitmeid kordi edasi esineja tõttu, siis 
tänu koordinaatoritele see siiski lõpuks toimus. Tore, et vabariigi 
tasandil toimus programmi lõppkokkuvõte Tartus, milles küll ise ei 
osalenud, kuna esineja ei olnud selleks ajaks veel meie kooli 
jõudnud külastada. Järgmisel korral kindlasti osaleksin, et saada 
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teada, kuidas programm on kulgenud teistes koolides. (õpetaja 
Raplamaalt)   

Kõigi inimeste suhtumine, kellega kontaktis olin – positiivne, asjalik, 
rõõmus. (õpetaja Viljandimaalt)  

Kogu programmi ülesehitus oli vahva – alates reklaamist ja 
kodulehest kuni tegelike külalistundideni. (õpetaja Harjumaalt)  

Samuti meeldis see, et koolile ei kaasnenud osalemisega väga palju kohustusi, ettekirjutusi 

oli vähe ning kool ja välistudeng said külaskäigu sisu üle ise otsustada.    

Tasuta, ei ole ka liigset aruandlust. Huvitav vaheldus koolipäeva. 
Sidusime külaskäigu Euroopa Päevaga, mil Skype teel suhtlesime ka 
teiste Euroopa partnerkoolidega. (õpetaja Harjumaalt)  

Vabadus otsustada: millal kooli külastab, mida ja kuidas asju läbi 
viiakse ja aruandluse puudumine (vähemalt vastuvõtva kooli jaoks). 
(õpetaja Viljandimaalt)  

Koolile ja üliõpilasele olid antud vabad käed otsustamiseks, 
mismoodi ja millal tunnid läbi viia. (õpetaja Ida-Virumaalt)  

Meeldis teatud vabadus. Üliõpilane sai ise valida, millega esineb ja 
mida õpilastele pakub. Kohtumine oli õpilastele huvitav ja möödus 
vabas õhkkonnas. (õpetaja Pärnumaalt)  

Positiivsena toodi välja ka seda, et välistudengi külaskäik mõjus nii õpilastele kui ka 

õpetajatele motiveerivalt. Õpetajatele meeldis väga seegi, et väliskülaline koolis polnud 

põnev vaheldus mitte üksnes õpilastele, vaid ka õpetajate endi jaoks.  

Suurepärane motivatsioon õpilastele! Väga hea oli tunni ülesehitus 
ning õpilased ja õpetajad said terve hulga uusi teadmisi Slovakkiast, 
eriti hea oli teada erinevusi Eestiga ning need olid väga huvitavad! 
Minul tekkis küll endal tahtmine Slovakkiasse minna. (õpetaja Ida-
Virumaalt)  

Meeldis eelpool nimetatu, et sain õpilasi motiveerida ka veidi 
teistmoodi. (õpetaja Põlvamaalt)  

Väga meeldis/motiveeris juba teade, et meie kool programmis 
osaleb. Väga meeldis välistudeng ning väga meeldis temaga 
vahetada muljeid, kuulata elust tudengi koduriigis. Väga meeldis 
jälgida välistudengi tundi ning samal ajal jälgida oma õpilasi, kes 
olid sellest tunnist vaimustatud. (õpetaja Tartumaalt)   
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Eraldi said kiita programmis osalenud toredad välistudengid, kellega õpetajatel ja õpilastel oli 

meeldiv suhelda ning vastastikku teadmisi vahetada.  

Meile sattus väga õige inimene, kuna ta õppis ise algkooli õpetajaks. 
Oli kohe näha, et oskas lastega ringi käia. Temapoolne oma riigi 
tutvustus ei olnud lihtsalt jutt, vaid ta alustas ikka rühmatöö 
ülesandega (pusle kokkupanek), mida siis pärast laiendas.nTõi ka  
näiteid Youtube'i abil. Oli lastega lihtsalt koos. (õpetaja Tartumaalt)   

Meeldis väga külalistudengi siirus ja avatus, omapoolne soov teha 
midagi huvitavat ja olla avatud ning loominguline. Tal olid kaasas ka 
sõbrad, kes olid samuti välistudengid ning õpilastel oli võimalus ka 
nendega suhelda. (õpetaja Harjumaalt)  

Et üliõpilane oli avatud, vastas hästi õpilaste "igasugustele" 
küsimustele, andis võimaluse lastel praktiseerida inglise keele 
kuulamist ja kõne. (õpetaja Ida-Virumaalt)  

Võib-olla veidi ootamatu boonus olid mõned noored meesõpetajad klassi ees.  

Võimalus õppida tundma meie jaoks suhteliselt tundmatut riiki. 
Plajud õpilased ei teadnud Bulgaariast suurt midagi. Tore oli näha 
koolis klassi ees kahte noormeest, sest meie koolides ju väga tihti 
meesõpetajaid ei näe. See vaheldus meeldis ka õpilastele. (õpetaja 
Pärnumaalt)  

 

Mida oleks võinud EMS programmi juures Teie arvates teisiti teha?  

Sarnaselt eelmise aastaga oli enamlevinud parandusettepanek õpetajate poolt, et programm 

võiks olla pikem ning hõlmata rohkem kohtumisi välistudengiga. Samas võib siinkohal 

nentida, et tegelikult soosis projekti meeskond igati seda, et välistudengid oleksid külastanud 

koole korduvalt ning tavaliselt jäi asi pigem õpetajate ja välistudengite graafikute 

ebasobivuse ning mitte programmi piirangute taha. Tagasisidest koorus välja ka eelmisel 

aastal üles kerkinud probleem, mis ajagraafikute ebasobivuse taga seisab, kuid kahjuks ei 

ole selle lahendamine projektimeeskonna võimuses: koolide ja ülikoolide ajagraafikud Eestis 

kulgevad erinevas rütmis, mistõttu sel ajal, mis oleks koolidele kõige mugavam väliskülalise 

võõrustamiseks (jaanuar, veebruar, märts), välistudengid alles saabuvad Eestisse ning on 

hõivatud sisseelamisega ülikooliellu, mistõttu neil on raske leida aega koolides käimiseks 

enne aprilli, kui teatav rütm on paika loksunud.  
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Võib olla oleks pidanud projekt veelgi pikaajalisem olema. (õpetaja 
Valgamaalt)   

Ehk oleks võinud korraldada ka teise kohtumise, kus oleks juba 
õpilaste küsimustele saanud vastata (et saavad infot, siis seedivad 
seda ja siis hakkavad ise uurima). (õpetaja Ida-Virumaalt)  

Üks õpetaja tõi välja seda, et tema oleks tahtnud kiiremini infot välistudengi tuleku kohta.  

Natuke kiiremini anda tagasisidet, kes on üliõpilane, et temaga 
kohtumise aeg kokku leppida. Kuna tegemist oli kevadeks juba 
palju, siis oli raske korraldada kohtumise aegu, minu puhul jäi 
natuke liiga lõppu, algul olin ise hõivatud, lõpus üliõpilasel eksamid 
ja siis juba kooli lõpp. (õpetaja Ida-Virumaalt)   

Ühel juhul avaldati õpetaja poolt ka soovi, et üliõpilane võiks lausa mitmeks päevaks kooli 

kohale jääda.  

Et oleks võimalus, et külaline tuleb kooli näiteks 2–3 päevaks, 
selleks on vaja raha majutusele ja toitlustele. Mitte ainult 
reisimiseks. (õpetaja Ida-Virumaalt)  

Sooviti rohkem sõnaõigust kooli mineva välisüliõpilase valikul. Samas on seda praktiliselt 

peaaegu võimatu korraldada, sest osaleda soovivaid koole on kordades rohkem kui 

välistudengeid ning koolide poolt eelistatud profiiliga (Lääne- või Põhja-Euroopast, inglise-, 

saksa- või prantsuskeelt emakeelena kõnelev, hiilgava inglise keele oskusega, varasema 

pedagoogilise kogemusega, suurepärane esineja) välistudengeid napib.  

Võibolla rohkem sõnaõigust, mis maa üliõpilane meie kooli tuleb. 
(õpetaja Võrumaalt)  

Veidi ootamatult tõstatus paaril juhul problemaatilisena välisüliõpilase keeleoskuse ja 

isiksuseomaduste teema. Samas tuleb arvestada, et välistudengite puhul on tegemist 

sisuliselt vabatahtlikega ning neile keele- ja isiksuseteste tegema hakata ei oleks mõeldav ja 

projekti meeskonna hinnangul ka mitte sobiv.  

Võib-olla tuleks eelnevalt veidi rohkem uurida osalevate üliõpilaste 
keeletaseme kohta. Meil juhtus nii, et [välistudengite] tase inglise 
keeles oli madalam kui osalevatel 11. klassi õpilastel. Tund oleks 
olnud efektiivsem, kui nende inglise keele tase oleks kõrgem olnud. 
Kohati ei saanud nende hääldusest aru ning ka nemad ei mõistnud 
kõiki küsimusi. Vaatamata sellele oli tore kogemus. (õpetaja 
Pärnumaalt)  
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Kõik tudengid ei ole loodud lastega tegelema, meie oma oli väga 
vaikse häälega ja tagasihoidlik, eks tal ka esimene kogemus oli, 
hakkama sai, aga isiksuseomadustelt võiks elavam inimene olla, et 
lapsi köita. (õpetaja Tartumaalt)  

Selgus ka, et meeskonnal tuleb teha täiendavaid jõupingutusi, et info projektist veel 

rohkemate koolideni viia.  

Kõigega olime rahul. Selgus, et meie naaberkoolid ei olnud infoga 
kursis, kuid see oli meile hea, saime eristuda. (õpetaja Ida-Virumaalt)  

Samas mitmed õpetajad ei osanud ühtegi probleemi välja tuua.  

Hetkel arvan, et kõik oli nii nagu peab. Tudengid ise vast oskavad 
sellele küsimusele paremini vastata. (õpetaja Tartumaalt)   

Ei oskagi öelda, mida teisiti teha. (õpetaja Põlvamaalt)  

Oleme organiseerimisega rahul ja soovime, et selline programm 
jätkuks ja meil oleks võimalus selles osaleda. (õpetaja Raplamaalt)  

Ei kujuta ette, et nii toredat asja saab paremaks teha. (õpetaja 
Viljandimaalt)  

Ei oska midagi soovitada. Meie koolile selline korraldus sobis. 
(õpetaja Harjumaalt)  

Soovitati ka jätkata samas vaimus ja senist tegevust mitte liiga palju muuta.  

Ei oska öelda, mida tuleks teisiti teha. Kindlasti on vaja jätkata seda 
liini, et riikide tutvustused oleksid läbi tegevuste (tantsud, laulud, 
mängud etc). Muidugi sinna kõrvale ka visuaalne materjal ja 
suulised lood. (õpetaja Tartumaalt)  

  

Kas  kandideeriksite EMS programmis uuesti ja kas soovitaksite EMS programmis 

osalemist teistele koolidele?   

Kõik küsitlusele vastanud õpetajad kinnitasid, et nad osaleksid programmis uuesti ja  

soovitaksid programmis osalemist ka teistele koolidele.  
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Kommentaarid  

Õpetajad lisasid kommentaare kiituseks toredatele välistudengitele …    

Gruusiat tutvustav materjal oli hästi valitud, esineja ettekanne igati 
meeldiv ja emotsionaalne. Õpilastele pakkus tutvustus huvi ja andis 
uusi teadmisi. Kuna esitlus toimus inglise keeles, oli see õpilastele 
enesekontrolliks arusaamise osas. Tore, et neil avanes võimalus 
kasutada õpitavat keelt loomulikus situatsioonis. Eriti agarad 
küsimuste esitajad olid 5. klassi poisid. (õpetaja Raplamaalt)   

Eraldi tahan märkida ära külalisüliõpilase õnnestunud valiku – 
Šimon Štatny on suurepärane õpilaste motiveerija. (õpetaja 
Viljandimaalt)  

Meeldis koostöö välistudengiga, kes oli valmis oma ideid pakkuma 
ega hoolinud ebamugavusest, mis võõra koha külastamisega 
kaasneb. (õpetaja Viljandimaalt)  

Elena Seeger on soe ja huvitav inimene. Meeldis, et ta ei kiirustanud, 
vaid huvitus ka meie tegemistest. Hea meel on selle üle, et sain talle 
näidata Pärnu linna ja ta lubas siia tagasi tulla. (õpetaja Pärnumaalt)  

ja programmi enda kohta.    

Tore oli kohtumine Tartus. Üllatas, et oli nii vähe koolide inimesi, 
kes oleks oma kommentaari öelnud, üliõpilastel jäi vahetu 
tagasiside saamata, usun, et oleks olnud tore ka teistel kohtuda 
veelkord oma õpetajaga. (õpetaja Ida-Virumaalt)   

Samuti kastutati võimalust, et tänada ning edu soovida.  

Täname hea idee eest. Ma arvan, et kasu on mõlemapoolne: Eesti 
saab Euroopas kodusemaks ikka läbi inimeste, kes meid natukenegi 
tunnevad. Euroopa saab kodusemaks eestlastele – ikka läbi 
inimeste. Hea on seda alustada lapseeas, kus kõik meeled on 
värskemad, ilma eelarvamusteta. (õpetaja Tartumaalt)   

Aitäh toreda kogemuse eest! Osaleksime ka edaspidi. (õpetaja 
Harjumaalt)  

Väga tänan meie kooli külastanud Šveitsi tütarlast. Tänan Teie 
meeskonda sellise programmi läbiviimise eest! Sellist programmi on 
kindlasti Eesti koolidesse vaja ning jätkake samas vaimus! (õpetaja 
Tartumaalt)  

Väga-väga tore oli osaleda! Keelepraktika oli õpilastele väga hea!! 
Suur suur aitäh Luciele!! (õpetaja Ida-Virumaalt)  
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Tänan selle võimaluse eest. (õpetaja Pärnumaalt)  

Tänan!!!!!!!!!! hea idee eest! (õpetaja Ida-Virumaalt)  

Suur aitäh projekti koordinaatoritele ja meie kooli külastanud Anna 
Darmontile. Oli väga meeldiv kogemus. (õpetaja Harjumaalt)  


