EMAKEELEPÄEVAD 2015
27.02-01.03.2015
Luksemburg
Väljaspool Eestit tegutsevate eesti keele ja kultuuri õpetuskohtade
küsimustiku kokkuvõte

Eesti Kool Belgias
École Estonienne de Belgique
Brüssel, Belgia
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv
Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

Kool kuulub MTÜ Eesti Selts Belgias alla
2012
125
2-3 - aastased – 37 last
Pärimusringid – 32 last
Kool:
 4-5 - aastased – 25 last
 5-6 - aastased – 14 last
 7- aastased ja vanemad – 26 last
Seminaride sari "Mina ja ühiskond" – 8 last
Käsitööring – 8 last

Õpilaste keeleline taust
Eesti keele oskus on lastel enamasti heal tasemel. Mitmekeelsust esineb palju. Peamisteks keelteks on prantsuse, hollandi, inglise, hispaania
ja saksa keel.
Õppetöö toimumise tihedus
Õppetöö toimub korra või kaks kuus.
Tunniplaan
 Eesti keel
 Kodulugu
 Meisterdamine
Projektid
 Pärimuspäev
 Kirjasõprade projekt
 Mardi- ja Kadritrall
 Pärimustantsu päev.
Juhtkond
Juhataja Moonika Aedmaa
Õpetajad
 Karin Jürisson (Tallinna Ülikool, käsitöö õpetaja; Eesti Humanitaarinstituut, filosoofia lisaeriala, Tallinna
Ülikool, inglise keele õpetaja lisaeriala)
 Katri Kuus (Tallinna Pedagoogikaülikool, pedagoogika ja algõpetuse metoodika)
 Kairit Kolsar (Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskond (magistriõpe), gümnaasiumi
loodusteaduste õpetaja; Luua Metsanduskool, loodusturismi korraldus; Tartu Ülikooli Loodus- ja
tehnoloogiateaduskond, geenitehnoloogia (bakalaureuseõpe))
 Leana Vapper (Genti Ülikool, Ida-Euroopa keeled ja kultuurid; Genti Kõrgkool, tõlk (hollandi keel – inglise
keel – vene keel); Genti Kunstikool, ettevalmistus kunstiülikooliks – moe suund, Genti Europese
Academie – alternatiivmeditsiin)
Lapsevanemate poolt
Oleneb aastast ja tundide arvust ning lisatoetuse saamisest.
makstav osalustasu
Asukoha riigi toetus
Jah
Rõõmud ja mured

Eesti Kool Hollandis
Estse School in Nederland
Gouda, Holland
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv
Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

Selts
2007
25
0-5 - aastased - 12 last
6-8 - aastased - 8 last
9-12 - aastased - 5 last

Õpilaste keeleline taust
Enamus lapsi on pärit kakskeelsetest peredest (Holland-Eesti) (20 last). Umbes 5 last on pärit perest, kus mõlemad vanemad on eestlased.
Õppetöö toimumise tihedus
1 x kuus
Tunniplaan
 Eesti keel
 Ajalugu
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 Kodanikuõpetus
 Liikumine
 Meisterdamine
 Laulmine
 Näitlemine
Projektid
 Spordipäev
 Teatribuss
 Mardi-ja kadripäev
 Jõulupidu, jõululaat
 Tulemas on märtsis Emakeelepäeva tähistamine, kuhu on kohale kutsutud lektor ja muusik.
Juhtkond
 Agnes Kuusik-Dijkstra, õpetaja, juhataja
 Katrin Knoll, õpetaja
 Margit Tera, õpetaja, õppealajuhataja
 Kaire vd Toorn-Guthan
Õpetajad
 Eesti keele tunnid: Margit Tera (Tartu Õpetajate Seminar, klassiõpetaja)
 Ajalugu: Katrin Knoll (Tartu Ülikooli Pärnu Kolledz, turism)
 Liikumistunnid: Regina Evert (Tallinna Pedagoogiline Ülikool, huvijuht)
 Kodanikuõpetus: Riho Tammistu
 Laulutunnid: Agnes Kuusik-Dijkstra
 (Kadri Tegelmann - asendusõpetaja)
Lapsevanemate poolt
40 eur
makstav osalustasu
Asukoha riigi toetus
Ei
Rõõmud ja mured
Rõõm on tõdeda seda, et uued pered leiavad tee meie juurde.
Rõõm on kohtuda teiste eesti koolide esindajatega, jagada muljeid ja saada uusi ideid. Samuti on tore tunda Eesti poolset toetust.
Muret tekitab jätkusuutlikus, lapsi on küll õnneks piisavalt, aga kaader on pidevalt muutuv.
Kuidas hoida huvi üleval nii laste kui täiskasvanute seas?

Corki Eesti Kool
Estonian School in Cork
Cork, Iirimaa
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv
Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

Kool ei kuulu ühegi organisatisooni alla.
2010 Corki lugemispesa, nimevahetus 2013 Corki Eesti Kool.
2014/2015 õppeaastal on õpilaste arv 24. 2014 aasta jõulupeole kogunes 37 last.
alla 3 - aastaseid – 2 last
4-5 - aastased – 6 last
6-7 - aastased – 6 last
8-9 - aastased – 4 last
10-11 - aastased – 2 last
12-13 - aastased – 4 last
Kokku: 24 last

Õpilaste keeleline taust
Meie koolis on eesti - ja inglisekeelsed lapsed. Riiklikus koolis õpivad lapsed inglise keeles. Kodukeel on lastel kas eesti keel või paljudest
segaperedest lastel inglise keel. Lastel on väga erinev keeleoskus, mistõttu pöörame grammatikale eesti keele tunnis vähe tähelepanu ja
tegeleme peamiselt kõnekeele oskuse parandamisega.
Õppetöö toimumise tihedus
Ühel korral kuus. Kuu teisel laupaeval. Kell 13.30-17.15
Tunniplaan
 Muusika, tantsimine ja liikumine kell 13.30-15.00. Vahest on kaasatud ka meisterdamine. Nt. kadripaeval maskide valmistamine,
spordipaeval lumepallide tegemine.
 Eesti keel ja kirjandus.
 Kodulugu
 Käitumisõpetus
 Meisterdamine
Projektid
 2013 Teatribuss, mis kahjuks Iirimaale ei jõudnud.
 2015/2016 õppeaastal teatrigrupi külla kutsumine.
 Soov on korraldada midagi lastevanematele eesti keele alalhoidmisega seoses.
Juhtkond
Eneken Fleming ja Pille Gleave
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Õpetajad



Pille Gleave - Tallinna ülikooli filmikateeder. Lisaks ärijuhtimisalane täiendõpe Iirimaalt Kinsale College of
Further Education (2 aastat). CEK'is õpetab muusikat ja eesti keelt. Muusikalise hariduse sai 11 aastat
"Ellerheina" laulukooris lauldes ja solfedzot õppides. Lisaks mängib klaverit ja flööti.
 Eneken Fleming- Tallinna Tehnikaülikooli Bakalaureuse kraad ärikorralduses. Hetkel tegeleb
raamatupidamise kvalifikatsioonieksamite sooritamisega Iirimaal. Tütred ja erinevus Eesti ja Iirimaa
koolieelsete lasteasutuste vahel ja varajasem koolitee algus on motiveerinud ennast harima ja pidevalt
täiendama lastekasvatust ja arengut puudutavatel teemadel: on läbinud mitmeid lühikursusi ja palju,
palju lugenud. Corki Eesti Koolis ja Cork lugemispesas on õpetanud viimased viis aastat.
Poolaasta perele €35, lapsele €20

Lapsevanemate poolt
makstav osalustasu
Asukoha riigi toetus
Ei
Rõõmud ja mured
Rõõmuks on uute laste astumine kooli.
Mureks aga:
 lapsevanemate motiveerimine, lapsed tulevad kooli kuni 100 km kauguselt
 külalisesinejate finantseerimine
 kuna tegemist ei ole põhitöökohaga ning aeg ei ole piiramatult, aitaks nt eesti kirjanduse õpetamisel soovituslikud juhtnöörid, millele
tähelapanu pöörata õppekava koostamisel. Sama seoses eesti ajalooga, eriti algklassidele. Vanematele lastele on koostatud e-kursusi,
mis on suureks abiks.

Eesti Kool Iirimaal
Ireland
Dublin, Iirimaa
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv
Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

Estonian Culture and Sport in Ireland Ltd
2011
43
alla 4 - aastased (Krõllid) - 14 last
3-7 - aastased (Naksitrallid) - 16 last
8-13 - aastased - 13 last

Õpilaste keeleline taust
Tase on väga erinev: on lapsi, kelle eesti keele oskus piirdub mõne sõna/algusega ja arusaamine on vaevaline ning on ka lapsi, kelle emakeel
nii sõnas kui kirjas on väga hea (diplomaatiline korpus/ajutiselt Iirimaale paiknenud pered)
Õppetöö toimumise tihedus
1 x kuus 9.30-12.00
Tunniplaan
 Emakeel
 Muusika ja liikumine (ka draama)
 Meisterdamine
 Rahvatants (eriprogrammi korral)
Projektid
2014 sügissemestril:
 Emajõe Suveteater etendusega "Kunksmoor"
 Rahvatantsu õpituba koreograaf Agne Kurrikoff-Herman õpetusel ja Jalmar Vabarna (Zetod) muusikalisel saatmisel
 Jõulukontsert laste dramatiseeringu ja erinevate etteastetega
Juhtkond
Moonika McLave
Õpetajad
 Aime Kampus
 Katrin Sillaots
 Anneli Suurkivi
 Liis Aruväli
 Anita Suurlaht-Donaldson
 Marge Mulkerrin
Lapsevanemate poolt
40 eurot poolaasta, 50% soodustust kui rohkem kui 1 laps koolis
makstav osalustasu
Asukoha riigi toetus
Ei
Rõõmud ja mured
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Bologna ja Milaano Eesti Kool
Scuola Estone di Bologna e di Milano
Bologna, Itaalia
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv
Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

Koolil on oma patroon, nö juriidiline isik (Filpo srl)
2012. aasta september
22
Kooli töö toimub kahes rühmas. Väikeste laste rühma kuuluvad 3-6-aastased lapsed ja suurte laste rühma 611-aastased lapsed. Väikeste laste rühma tööst võtavad nö vabakuulajatena osa ka alla 3-aastased lapsed
koos emadega.
Vanuseastmete kaupa:
0-3 –aastased – 3 last
4-5 – aastased – 3 last
6-7 – aastased - 7 last
8-9 – aastased – 3 last
10-11 – aastased – 6 last

Õpilaste keeleline taust
Kooli õpilastest on vaid kahel õpilasel mõlemad vanemad eestlased. Nende laste eesti keel on sorav ja neil ei ole probleeme oma mõtete
väljendamisega. Ülejäänud lapsed pärinevad peredest, kus isa on itaallane ja ema eestlanna.
Õpilaste eesti keele tase on rahuldav. Üksikutel juhtudel on see väga hea, kuid samuti käib meie koolis lapsi, kes eesti keelt veel ei räägi, aga
saavad sellest vähemal või rohkemal moel aru. Tavaliselt on need lapsed pärit itaalia-eesti peredest, kus eesti keelt räägitakse kodus harva.
Õppetöö toimumise tihedus
Õppetöö toimub kord kuus Bolognas ja kord kuus Milaanos. Kooliaasta jooksul toimub keskmiselt 20 õppepäeva.
Tunniplaan
 Eesti keel
 Kultuurilugu
 Käsitöö
 Muusika (laul ja tants)
 Raamatulugu (eesti lastekirjandus)
Iga õppetunni pikkuseks on 45 minutit. Erandiks on raamatulootund, mille pikkuseks on pool õppetundi.
Projektid
 Eesti Laste Kevadpäevad Abruzzos 2013.aastal (lahti seletatult: 2-päevane kokkutulek Itaalias elavatele eesti juurtega peredele).
 Bologna lasteraamatumessi raames oleme tutvustanud Eesti lastekirjandust. 2014. aasta märtsis korraldasime Aino Perviku itaalia keelde
tõlgitud raamatule "La gatta vagabonda" (orig. "Rändav kassiemme") raamatuesitlemisele lastekeskuses Zoo.
 Jõulupidu 2014 kõigile Itaalias elavatele eesti juurtega peredele.
 Sel aastal plaanime:
 Teha koostööd kirjastusega Sinnos Piret Raua äsja itaalia keeles ilmunud raamatu "Voglio tutto rosa" (orig. "Emma roosad asjad")
esitlemisel.
 Sel poolaastal on plaanis hoog sisse lükata filmiõhtutele. Samuti tahame tutvustada Eesti animafilmitoodangut Bologas toimuval
animafilmi festivalil Future Film Festivalil. Koostöö juba käib.
 Samuti oleme alustanud koostööd Bologna Antoniano lastekooriga, kes otsib oma repertuaari erinevates maailma keeltes lauldavaid
lastelaule.
Juhtkond
Kooli juhtkonda kuuluvad Michelangelo Poletti, kooli patroon, ning kooli asutajaliikmed ja õpetajad Maiu Kull ja
Katrin Veiksaar.
Õpetajad
Katrin Veiksaar: BA kraad skandinavistika erialal, Tartu Ülikool. Aastatel 1990-1993 õppis Tartu Ülikooli
kaugõppe osakonnas eesti keelt ja kirjandust.
 Maiu Kull: BA kraad muusika alal: pedagoogi ja orkestrandi suunal, keelpilli erialal (vioola), Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia.
Lapsevanemate poolt
Sel õppeaastal osalustasu 80 eurot kõigile ühelapselistele peredele. Alates teisest lapsest saab pere 10%
makstav osalustasu
allahindlust.
Asukoha riigi toetus
Kool ei saa toetust asukohariigilt.
Rõõmud ja mured
Rõõmu teeb see, et Itaalias elavad eesti juurtega pered töötavad ühise eesmärgi nimel.
Mured on pigem finantsilist laadi, sel kooliaastal tunneme seda kahjuks eriti teravalt.

Luksemburgi Eesti Kool
École Estonienne de Luxembourg
Luxembourg, Luksemburg
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv
Õpilaste arv

Luksemburgi Eesti Kool (LEK) kuulub MTÜ Luksemburgi Eesti Selts alla
September 2012
77
0-3 - aastased – 20 last (väikelaste lauluring)
4

vanuseastmete kaupa

4-5 - aastased – 17 last
6-7 - aastased – 20 last
8-10 - aastased – 15 last
11-14 - aastased – 5 last (hetkel ajalehe tegemise projekt)

Õpilaste keeleline taust
Pooled pered on eestikeelsed ja pooled mitmekeelsed pered. Mitmekeelsetes peredes räägitakse väga erinevaid keeli: prantsuse, saksa,
inglise, luksemburgi, soome, rootsi, slovaki. Iseenesest on erinevate keelte esinemine boonuseks, sest koolis on ainuke ühine keel kõikidele
lastele eesti keel. Keeleoskus on hea, aga loomulikult erineval tasemel. Pooled lapsed käivad Euroopa Koolis ning saavad seal ka
igapäevaselt eesti keele tunde.
Õppetöö toimumise tihedus
Üks kord kuus laupäeviti. Väikelaste lauluring (koos vanematega) toimub iganädalaselt.
Tunniplaan

Eesti keel

Kodulugu

Meisterdamine

Pärimuslikud tantsud ja mängud
Sellest poolaastast toimuvad tunnid samaaegselt Anneli Akna juhendatava laste lauluringi tundidega.
Projektid

Novembris korraldasime esimest korda lugemisöö, kus õpetajad ööbisid üheskoos lastega skaudimajas ning õhtul toimusid tegevused
erinevates töötubades (lugemismängud, muinasjutu koobas ja jutu otsimine, jutu kuulamine ja etlemine selle alusel, liikumismängud).
Kõigile väga meeldis ning järgmisel sügisel tahaks seda korrata.

Viimased kaks aastat on meil toimunud sügiseti ka Eesti pärimuskultuuripäev erinevate õpitubadega, seda traditsiooni jätkame ka sel
aastal. Tuleval sügisel tutvustame seto pärimuskultuuri.

Traditsiooniliselt esinevad LEKi lapsed pärimustantsudega laste jõulupeol ning emadepäeva kontserdil.

Luksemburgi külastab paar-kolm lasteteatrit aastas. Möödunud aastal käisid külas Viljandi Ugala, Tartu Vanemuine ja Teatribuss.
Jaanuaris Piip ja Tuut. Märtsis peaks tulema Miksteater.

Emakeelepäeva tähistamiseks oleme märtsis külla kutsunud erinevaid kirjanikke (koostöös Eesti Seltsiga Belgias), sel aastal tuleb Piret
Raud, varasematel aastatel on käinud: Andrus Kivirähk, Kristiina Kass, Mika Keränen, Kätlin Vainola, Leelo Tungal.
Juhtkond
Mari-Liis Kivioja - juhataja (Tallinna Tehnikaülikool, haldusjuhtimine)
Õpetajad
Eesti keel:
 Anella Aasma (Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar, alushariduse õpetaja)
 (Piret Jurtšenko (Tallinna Ülikool, eesti keel (võõrkeelena) ja eesti kultuurilugu, eesti keele õpetaja) hetkel lapsepuhkusel)
 Pille Defense-Palojärv (Tartu Ülikool, majandus; Nancy II Ülikool, Euroopa õigus)
Kodulugu:
 Mairis Minka (Tartu Ülikool, kasvatusteadused, inimeseõpetuse õpetaja)
 Kiia Paal (Estonian Business School, rahvusvaheline ärijuhtimine, personalijuhtimine, turundus;
Luksemburgi Ülikool, psühholoogia)
Meisterdamine:
 Kristi Jürma
 Merli Koorm
 Katarina Liivo
 Margit Liivo
 Heili Toots
Pärimuslikud tantsud ja mängud:
 Anella Aasmaa
 Joonas Jakobson
 Mari-Liis Kivioja
 Mairis Minka
 Astrid Thomson
Vanemate laste tegevused:
 Margit Liivo - projektijuht
 Jaanus Piirsalu - juhendaja (ajaleht)
Väikelaste lauluring
 Ingrid Järv
Lapsevanemate poolt
40 € pere esimese ja 20 € pere järgmiste laste pealt poolaastas.
makstav osalustasu
Asukoha riigi toetus
Puudub
Rõõmud ja mured
Rõõmud:
 kooli jätkuv kasvamine ning laste ja lapsevanemate huvi kooli töös osaleda
 mõnus meeskond, kel tahe (vabatahtlikult) kooli tegevuses käed külge lüüa ning kellega mõtted ühes suunas liiguvad
 kogukonna suur toetus kooli tegutsemisele
 saime (meie suursaadiku ja aukonsuli abiga) koostöös Luxembourgi linnaga lõpuks koolile uued suuremad ruumid
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Mured:
 pisike mure on ajapuudus - väga palju on materjali, mida tahaks lastega käsitleda, aga laste vastuvõtuvõime ja seega tunni ajaline kestus
on piiratud. Samuti ei saaks me koolipäevi tihedamalt teha, kuna lastel on ka palju muid trenne ja üritusi nädalavahetustel.

Anneli Akna laste lauluring Luksemburgis, Brüsselis ja Strasbourgis
Euroopa Eesti Lastekoor
üle Euroopa
Juriidiline vorm
Asutamise aeg

Õpilaste koguarv
Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

MTÜ Arteesia alates maist 2013
varem FIEna ja päris alguses Luksemburgis suuremate projektide jaoks Luksemburgi Eesti Selts
Luksemburgis märts 2008
Brüsselis november 2011
Strasbourgis
Esimene mitme riigi laululaager jaanuar 2012
Euroopa Eesti Lastekoori registreerimine laulupeole detsember 2012
Kokku kolmes riigis ca 130, lastekoori viimases laagris 60 (lapsi on kooris ka Saksamaalt ja üks tüdruk käib
Pariisist)
Eelkool 4-6 - aastased (erandina 3-aastased) – 35
1.-3. klass 60
4. klass ja vanemad 35

Õppetöö toimumise tihedus
1 x kuus (kuni 2014 Luksemburgis 2 x kuus) + 3-5-päevased laululaagrid kooliealistele 2-4 korda aastas
Tunniplaan
vt www.lauluring.com
Projektid
 LESi mudilaskoor noorte laulupeol “Maa ja ilm 2011”
 Laululaagrid Luksemburgis, Eestis, Belgias
 Koostöö Elva Gümnaasiumi laste- ja mudilaskooriga ning Külliki Lauluaiaga Tartust
 Euroopa Eesti Lastekoor XXVI üldlaulupeol “Aja puudutus” 2014
 Esinemised seltside üritustel (jõulud, emadepäev, jaanipeod)
Juhtkond
Anneli Aken
Arteesia juhatusse kuuluvad veel Margit Liivo ja Liina Teras
Õpetajad
(lisaks Annelile)
lastekoori dirigent Ehtel Kuldvere-Vent (Elva)
õpetajatena kahe- või kolmehäälsete laulude partiide õpetamisel on olnud abiks Piret Jurtšenko (Luksemburg),
Ilona Aasvere (Haapsalu), Liina Sumberg (Brüssel) ning Tuuli Solom (Aachen, Kölni Eesti Kool)
külalisena Külliki Levin (Tartu)
Lapsevanemate poolt
semestritasu vastavalt tundide arvule 40-60 eurot
makstav osalustasu
Asukoha riigi toetus
Puudub
Rõõmud ja mured
Rõõmud:
 Läänemaa inimesena töötan helilooja, õpetaja ja õpetajate koolitaja Cyrillus Kreegi veendumuse järgi, et iga last on võimalik laulma
õpetada. Siin on eesti keeles laulmisel ka keeleõppe seisukohast suur roll, aga seda enam on hea meel, kui tulemused lisaks
muusikaliselt rõõmu ja rahuldust pakuvad. Mõnel lapsel läheb viisipidamiseni (oskuseni ennast ja teist kuulata ning edaspidi mitmehäälselt
laulda) neli kuud, mõnel neli aastat, aga seda suurem on rõõm, kui sa lõpuks kuuled, et järjepidevus viib sihile.
 Mäletan, et kui alustasin, olid lapsed laval täpselt sama ebakindlad kui ma ise nende ees. Nüüd on neid ikka päris uhke tunne kuulata.
 Vanemate moraalne toetus on väga oluline, aga mõnede lastevanemate praktiline abi (eriti laululaagrites ja laulupeol) on lihtsalt
kiiduväärt!
 Strasbourgis on algusest peale olnud sealse Eesti Kooliga väga hea koostöö, püüan ikka arvestada nende tundide teemadega.
 Luksemburgis ja Belgias on olnud hea koostöö seltsidega. Alates sellest aastast on laulu- ja koolitunnid Luksemburgi Eesti Kooliga samal
päeval. Laste päevad on küll pikemad ja tunniplaani koostamine keerulisem, aga seni on vanemate tagasiside ühendamise osas olnud
positiivne.
Mured:
 Sõitmine on väsitav. Püüan korraldada nii, et Strasbourgi, Luksemburgi ja Brüsseli tunnid ei satuks samale nädalavahetusele, aga
vaheaegade jm tõttu alati ei saa.
 Viimase laulupeo konkurss oli karm ja vaimselt väga kurnav õppetund.
 Väga kahju, et paljud kõige suuremad lapsed (noored) on erinevatel põhjustel laulmisest loobunud. Nii palju häid ja just neile eakohaseid
laule jääb laulmata.
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Eesti kool Oslos
Estisk skole i Oslo
Oslo, Norra
Juriidiline vorm
Kool kuulub Norra-Eesti ühingu alla
Asutamise aeg
2007
Õpilaste koguarv
24
Õpilaste arv
0-5 - aastased - 12 last
vanuseastmete kaupa
6-12 - aastased -12 last
Õpilaste keeleline taust
Väga erineval tasemel eesti keele oskus. Enamus vähemalt kakskeelsed. Keeled norra ja eesti (mõni võibollla lisaks ka inglise keel)
Õppetöö toimumise tihedus
1 kord kuus
Tunniplaan
Emakeel 1 - 3 tundi olenevalt vanusest
Projektid
Ei ole projekte
Juhtkond
Norra-Eesti ühingu juht Kersti Kelder (viimaseid kuid). Kooli juhataja Kaire Karlsson (1 aasta veel)
Õpetajad

Tiiu Vilu

Tiina Kuusmik
Mõlemal õpetajal on pedagoogiline haridus.
Lapsevanemate poolt
600 NOK
makstav osalustasu
Asukoha riigi toetus
Ei
Rõõmud ja mured
Osalejate tihe puudumine, kuna kool on vaid kord kuus nädalavahetusel.

Pariisi Eesti Kool
Ecole Estonienne de Paris
Paris, Prantsusmaa
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv
Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

MTÜ, prantsuse keeles Association Loi 1901 (mittetulundusühing).
2008
24
4-5 – aastased – 8 last
6-7 – aastased - 7 last
8-9 - aastased - 3 last
10-11 - aastased - 4 last
12-13 - aastased - 2 last

Õpilaste keeleline taust
Aru saavad eesti keelest kôik lapsed, räägivad tavaliselt alates 5. eluaastast ka. Edasi paneme rõhu lugema ja kirjutama ôppimisele ja sellest
tulevadki välja suured erinevused.
Lapsed on kôik kakskeelsed, eesti ja prantsuse kuna nad käivad kôik siinsetes koolides. Mõned oskavad ka suhtlustasemel inglise keelt aga
teadaolevalt ei ole see kellelgi koduseks keeleks.
Õppetöö toimumise tihedus
Kord kuus, pühapäeviti.
Tunniplaan
Tasemejärgne grupitund ja ühistund, mis muutub sageli kohtumiseks kirjanikega, etenduseks jne.
Projektid
Regilaulu ôpituba
Teatrietendus Piip ja Tuut
Iga-aastane spordipäev
Plaanis on muusikapäev, Teatribuss, kevadine väljasôit...
Juhtkond
 Lembe Lokk - asutajaliiga
 Katerina Kesa - asutajaliige
 Ave Abram - MTÜ president, kooli juhataja
 Karita Karu – laekur
Õpetajad
 Viivian Jõemets - Tartu Ülikooli ja Paris Sorbonne'i Ülikooli doktorant (Lettres et Civilisations),
kogemustega teadur ja pedagoog. Eesti keele õppejõud INALCO's (Pariisi idakeelte Instituut) alates
2012. aastast.
 Kristi-Maria Niitvägi – hetkel õpib Pariisi Science Po ülikoolis Euroopa õigust. On varem töötanud laste ja
noortega ning andnud ka keeletunde. Eesti koolis ôpetab juba teist aastat.
 Mailis Sütiste-Gnannt - keelefililoog ja kogemusega tõlk, õpetajana töötanud.
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Mari-Liis Alupere - Tartu Ülikooli inglise keele õpetaja magistrikraad, hetkel õpib Paris X rahvusvahelisi
suhteid ja kultuuridevahelist läbirääkimist (Magister II).
50 eurot aga sellele lisanub söögiraha igal koolipäeval ja lisatasud tasulistele üritustele (etendused)

Lapsevanemate poolt
makstav osalustasu
Asukoha riigi toetus
Ei
Rõõmud ja mured
Puudust tunneme "pühapäevakoolile" suunatud õppematerjalist.
Natuke üldisemalt on siinne kogukond juba liiga suur et eraviisilisi ühiseid üritusi korraldada, samas liiga väike et suuremaid üritusi planeerida
kuna publikut napib. Samuti on siinse kogukonna seas palju ajutisi olijaid nagu vahetusüliõpilased jne.

e-põhikool Üleilmakool
rahvusvaheline, rahvusvaheline
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv
Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

Eestikeelse Hariduse Selts
esimene e-kursus 2013.-2014. õa
praegu kursustel 77
Ei ole selle kohta täpset statistikat, aga
7. klassi eesti keele ja kirjanduse e-kursusel - 26 last (siin on ka veidi vanemad õpilasi, vanemad arvasid, et
on õige alustada 7. klassist)
8. klassi eesti keele ja kirjanduse e-kursusel - 10 last
9. klassi eesti keele ja kirjanduse e-kursusel - 6 last
7.-9. klassi Eesti ajaloo kursusel - 35 last

Õpilaste keeleline taust
Kuna eesti keele kursused on Eesti riikliku õppekava järgi ja Eesti õpikute kaasabil, on eesti keele oskus hea või väga hea. Tõsi küll, on ka
neid (ja soovi on avaldanud need), kes pole kunagi Eesti koolis käinud ja elavad näiteks kakskeelses peres. Ettevalmistamisel on neile sobivad
kursused. Ajalookursusel on rohkem neid, kelle eesti keel on veidi nõrgem. Praegu veel ei oska täpsemalt öelda, ajalugu alles algab. Igal juhul
oleme ajalooõpetajaga koostöö mõelnud nii, et ka ajalookursus on omamoodi keeleõpe (nt sõnaseletusi jm).
Õppetöö toimumise tihedus
 Eesti keele kursused septembrist maini, materjal ja ülesanded avanevad ja kontrollitakse kuude kaupa, igas kuus 4-6 kontrollitavat
ülesannet.
 Ajalugu (I osa) veebruarist maini, II osa järgneb septembrist detsembrini. Süsteem samasugune.
Kõik kursused toimuvad HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse) moodle`i õpikeskkonnas.
Tunniplaan
 Eesti keel ja kirjandus
 Eesti ajalugu
Projektid
Pidev laiendamine - uued õppeained, uued klassid (nt 5. ja 6. klassi eesti keel)
Juhtkond
Eestikeelse Hariduse Seltsi juhatus
Õpetajad
 Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Helja Kirber (Tartu Ülikool, eesti filoloog)
 Ajalooõpetaja Riina Voltri (Tartu Ülikool, ajalugu)
Lapsevanemate poolt
Eesti keele kursustel keskmiselt 50 € (õpikud ja saatmiskulu), ajalookursusel praegu ei ole
makstav osalustasu
Asukoha riigi toetus
Toetus Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumilt
Rõõmud ja mured
Rõõm on näha, et huvi ja vajadus niisuguste kursuste vastu on olemas. Meil on praegu õpilasi peaaegu kahekümnest riigist. Loomulikult see
õpe nõuab nii lapselt kui vanemalt ehk keskmisest kõrgemat motivatsiooni. Me ei taha olla mingil moel konkurent tegutsevatele Eesti Koolidele,
vaid soovime üles leida need, kel ühel või teisel põhjusel pole võimalik Eesti Koolis käia. Meie tegevus on kõige rohkem suunatud 7.-9. klassi
õpilastele. Hea on ka see, et meie kursused on üles leidnud üksjagu neid vanemaid, kes on välismaal tähtajalisel tööl (nt saatkondades) ja
kelle lapsed seetõttu igal juhul pöörduvad tagasi Eesti kooli. Praegu on niisuguseid kümmekond.
Mure on teadagi seotud rahaga. Kursusi välja kuulutades ei ole ju teada, kui palju täpselt tuleb. Praegu jäi ajaloo kursuselt välja kümme õpilast,
sest ühele õpetajale on isegi see 35 liiga palju, aga teist õpetajat praegu juurde palgata ei olnud võimalik.

Eesti Keeleklubi Göteborgis
Estniska Språkklubben i Göteborg
Göteborg, Rootsi
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv
Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

MTÜ
Aprill 2011
17
0-3 - aastased – 3 last
4-6 - aastased – 6 last
7-9 - aastased – 5 last
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10-12 - aastased – 3 last
Õpilaste keeleline taust
Õpilaste tase on väga erinev: alates nendest, kes saavad üksikutest sõnadest aru kuni nendeni, kelle igapäevane kodukeel on eesti keel. Kõik
lapsed on mitmekeelsed (eesti, rootsi, inglise, kurdi)
Õppetöö toimumise tihedus
Umbes kaks korda kuus
Tunniplaan
Kokkusaamised kestavad 1,5 tundi. Keelt õpitakse läbi vestluse, laulu ja mängu. Igal tunnil on oma teema, mis on kuidagi Eestiga seotud.
Näiteks Eesti geograafia, Eesti lastekirjanikud, Eesti lastefilmid jne.Tähistame eesti rahvuspühi ja traditsioone.
Projektid
Lapsed esinevad igal aastal Eesti vabariigi aastapäeva aktusel, milleks valmistame ette mõned laulud. Suve alguses saame kokku eesti
skautlaste suvekodus, kus pakume ühe päeva jooksul lastega peredele toredaid ringmänge, võistlusi ja kunstilist meisterdamist (Koitjärve
suvepäev)
Juhtkond
Juhatus koosneb neljast inimesest:
 esinaine Kaja Jakobsen
 laekur Margit Alt Murphy
 sekretar Katrin Alexandersson
 liige Kati Nyholm Nosrati
Õpetajad
 Kaisi Rosin (tudeng disaini alal Göteborgi Kunstiülikoolis, tegelenud erinevate lastele mõeldud
kunstiprojektidega)
 Kaja Jakobsen (lõpetanud Tartu õpetajate Seminari klassiõpetaja ametil ja Göteborgi ülikooli
personalijuhtimise alal. Lisaks on ta õppinud pedagoogikat Rootsis.)
 Leana Salu (staazikas muusikaõpetaja, kes on oma hariduse omandanud Eestis ja seda täiendanud
Rootsis.)
Lapsevanemate poolt
Poolaasta maksab 500 SEK esimese lapse pealt. Kui peres on mitu last, kes meie tegevusest osavõtavad, siis
makstav osalustasu
teine ja kolmas laps saavad pisut allahindlust liikmemaksu osas.
Asukoha riigi toetus
Hetkeseisuga ei saa, kuid toetust on saadud Eesti Instituudilt Eestist.
Rõõmud ja mured
Kõige suuremat rõõmu teeb, et lastel on olemas koht, kus kokku saada ja omavahel eesti keelt rääkida. Ja areng, mida märkame laste juures,
teeb südame soojaks.
Raske on leida kompetentseid õpetajaid, kel on aega ja tahtmist oma lisatöö kõrvalt ka meie tööga tegeleda. Suurt väljakutset pakub ka laste
erinev keeletase, et pakkuda iga ühele midagi vastavalt vanusele ja keeletasemele.

Stockholmi Eesti Huvikool
Estniska Kulturskolan i Stockholm
Stockholm, Rootsi
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv
Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

MTÜ Stockholmi Eesti Huvikool
05.11.2006
163
Beebikool 0-3 –aastased – 15 last
Mudilasring 3-7 - aastased - 28 last
Draamastuudio 5-14 - aastased – 17 last
Eesti keele süvaõpe 11-16 - aastased – 3 last
Keelepesa 6-12 - aastased – 10 last
Rahvatants 15-aastased – täiskasvanud - 27
Peotants 14-aastased – täiskasvanud - 16
Suvekodu Metsakodus 8-14 - aastased – 60 last

Õpilaste keeleline taust
Keeletase on väga erinev, sõltub kas kodus räägitakse eesti keelt või mitte. Lisaks sõltub, kas perekond on äsja Eestist tulnud või on lapsed
siin sündinud ja käinud rootsi lasteaias. Kõik lapsed on mitmekeelsed - teised keeled on rootsi, hispaania, inglise, vene, rumeenia, araabia
keel.
Õppetöö toimumise tihedus
 Beebikool - iga teine esmaspäev
 Mudilasring ja draamastuudio, eesti keele süvaõpe ja keelepesa - iga teine pühapäev
 Rahvatants - iga teisipäev
 Peotants - 10 x poolaastas
 Suvekodu Metsakodus 12 päeva
Tunniplaan
Beebikool E
 kl. 10-12 Laulmine ja käeline tegevus
Mudilasring
(tillukesed 1-3 - aastased)
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 kl. 11.00-11.30 Laulmine (Terje)
 kl. 11.45-12.15 Käeline tegevus (Kädi)
 kl. 12.15-12.30 Lugemispesa (Maire)
(suuremad 3-7 - aastased)
 kl. 11.00-11.30 Keelepesa (Ülle)
 kl. 11.45- 12.15 Laulmine (Liisi)
 kl. 12.15-12.45 Käsitöö- ja kunstipesa (Kädi)
 kl. 13-14 Poemäng
Draamastuudio 5-14 - aastased
 kl. 11-13 Draama, tants (Sirle jt)
Eesti keele süvakursus
 kl. 13-14 (Kätlin)
Keelepesa (6-12 - aastased)
 kl. 13-14 (Ülle)
Kl. 11.30-11.45 on puuviljapaus. Kell 12 avatakse kohvik, kus lapsed saavad vahepeal süüa- kiluvõileibu ja ahjust tulnud sooje kaneelisaiu,
mõnikord ka suppi. Lapsevanematele on see hea suhtlemiskoht.
Projektid
 Kevadpidu etenduse ja kontserdiga. Lavastame L. Koidula näidendit "Säärane mulk ehk sada vakka tangusoola"
 Hooaja lõpetamine perepiknikuga Drottningholmi pargis juunis
 Lastelaager Suvekodu Metsakodus 27. juuli - 7. august.
 Jõulupidu etenduse ja jõuluvanaga
Juhtkond
 Juhatuse esimees - Sirle Sööt
 Aseesimees - Aili Suiste Rundin
 Laekur - Maire Vill
 Sekretär - Kristiina Rettel
 Asesekretär - Ülle Tuuksam
 Asendusliige - Kädi Agu
 Revisiitor - Margit Nestra
Õpetajad
Beebikool
 Maire Vill (laul ja käeline tegevus), Tallinna Pedagoogiline Ülikool, rootsi keele õpetaja ja tõlgi eriala
 Evelyn Paju (laul), Tallinna G. Otsa nimeline Muusikakool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia flöödi
erialal
Mudilasring
 Ülle Tuuksam (keelepesa), Tallinna Pedagoogiline Seminar, koolieelse lasteasutuse õpetaja
 Liisi Metsvahi (laul), Stockholmi Kunglik Muusikaakadeemia viiuli eriala
 Terje Wahlquist (laul), Tartu Ülikool, rootsi filoloogia; Stockholmi Ülikool, eelkooli pedagoog
 Kädi Agu (käsitöö- ja kunstipesa), Viljandi Kultuuriakadeemia, huvijuhi loovtegevusejuhendaja eriala
Draamastuudio
 Sirle Sööt (draama), Kaarin Raidi Draamastuudio Viljandi Draamateatris Ugala
 Aili Suiste (kostüümeerija, dekoraator), restauraator ja maaler
 Dmitri Barilo (tants), Euroopa Meister ladina-ameerika tantsudes, tantsuõpetaja
 Ingrid Linnas (rahvatants), Stockholmi Rahvatantsurühm Virvel
 Evelyn Paju (flööt), vt. ülal
 Liisi Metsvahi (viiul), vt. ülal
Eesti keele süvakursus
 Kätlin Aare, Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteadus, Stockholmi Ûlikool, lingvistika
 Eestikeelepesa (lugemisvõistlus, kirjasõbraprojekt)
 Sirle Sööt, Erakõrgkool Veritas, Stockholmi Ülikool, jurist
Raamatukeskus (eesti k. kirjanduse, filmide ja heliplaatide laenutamine ja müük)
 Maire Vill, vt. ülal
Rahvatants noortele ja täiskasvanutele
 Ingrid Linnas
Peotants noortele ja täiskasvanutele
 Dmitri Barilo
Laste suvelaager Metsakodus
 Sirle Sööt - juhataja
 Kristin Salu - juht
 Andrus Lipka Terras - abijuhataja
 Kristiina Rettel- juht
 Mart Nyman- vanemjuht
 Taave Vahermägi - juht
 Siiri Paasma - vanemjuht
 Edoardo Lelmi - praktikant
 Aili Suiste Rundin - juht
 Toomas Liiv - praktikant
 Margit Nestra - juht
 Liine Jaanivald - juht
 Marian Lindgren- juht
 Elvi Laik- abiline
 Kätlin Aare - juht
 Lija Langerpaur – perenaine
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Lapsevanemate poolt
makstav osalustasu





Henry Turu - juht
Beebikool 40 SEK kohapeal või 300 SEK ülekandega.
Mudilasring ja draamastuudio ning keelepesad 50 SEK kohapeal 1 laps, 70 SEK kui peres rohkem lapsi,
ülekandega, ülekandega vastavalt 400 SEK ja 600 SEK.
 Rahvatants 1000 SEK
 Peotants 1500 SEK (paarilisega 2500 SEK)
 Suvekodu 3300 SEK
Ei saa. Ainult kohalikest väliseesti fondidest taotluse alusel.

Asukoha riigi toetus
Rõõmud ja mured
 Meil on fantastiline personal ja meeskond!
 Lapsi võiks olla rohkem! Kõik lapsed ei käi alati kohal.
 Rõõmsaks teeb konkreetne tulemus – näiteks esinemised, kus kõik näevad oma silmaga, mida lapsed on hooajal õppinud - laulud,
luuletused, näidendi kaudu uus sõnavara ja loomulikult see, et osad lapsed tulevad ikka ja jälle tagasi ning neile meedlib Huvikoolis käia.
 Oleme õnnelikud oma ruumide üle, et me saame tegutseda Stockholmi Eesti Kooli ruumides. Koostöö kooliga läheb üha paremaks.
 Tahaks maksta õpetajatele väärikat töötasu, kuid kahjuks ei näe me selleks võimalust. Oleme tänulikud, et saame osaleda
täienduskoolitustel Eestis jm. ning seeläbi õpetajaid innustada. Parimaks motivaatoriks on õpetajate endi lapsed, kes saavad Huvikoolis
õppida tasuta.

Stockholmi Eesti Lasteaed
Estniska Förskolan
Stockholm, Rootsi
Juriidiline vorm
MTÜ Estniska Lekskolan
Asutamise aeg
1969
Õpilaste koguarv
22
Õpilaste arv
Muutuv
vanuseastmete kaupa
Õpilaste keeleline taust
Valdavalt eestikeelne
Õppetöö toimumise tihedus
5 päeva nädalas
Tunniplaan
Vastavalt Rootsi lasteaedada õppekavale
Projektid
Kõik töö toimub tavaprogrammi alusel
Juhtkond
Epp Männik, juhataja
Õpetajad
 Anu Luks, eesti ja inglise keele gümnaasiumiõpetaja, rootsi lasteaiaõpetaja
 Ülle Tuuksam, eesti lasteaiaõpetaja
Lapsevanemate poolt
Sõltub sissetulekust, lasteaias oldavast ajast ja lapse vanusest
makstav osalustasu
Asukoha riigi toetus
Jah
Rõõmud ja mured

Berliini Eesti Kool
Estnische Schule in Berlin
Berliin, Saksamaa
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv
Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

Deutsch-Estnische Gesellschaft in Berlin e.V. (Saksa-Eesti Selts Berliinis)
2009
35
Koolilapsed (6-12 a)
klass A: 7 last
klass B: 5 last
Keskmised (4-6 a): 12 last
Mudilased (0-3 a): 11 last

Õpilaste keeleline taust
Laste keeletase on väga erinev, mis tekitab kohati probleeme tundides. Sellepärast toimub koolilaste vanuserühmas eesti keele õpe kahes
rühmas (klass A ja klass B) vastavalt keele oskusele.
Kõik lapsed kasvavad üles mitmekeelsetest perekondades. Enamus pered on eesti- ja saksakeelsed, mõned üksikud on kolmkeelsed (nt eestitürgi-saksa või eesti-prantsuse-saksa jne).
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Õppetöö toimumise tihedus
Õppetöö toimub kaks korda kuus laupäeviti.
Tunniplaan
Õppeained: eesti keel, muusika ja kunstiõpetus.
Koolilaste klassil B toimub eesti keele intensiivõpe, st neil on ühe tunni asemel kaks tundi eesti keelt. Kolmandaks tunniks võivad õpilased ise
valida kas kunstiõpetuse või muusika.
Koolipäev kestab 10.15 - 13.00.
Projektid
Tehtud projektid:
 Jaak Kilmi tutvustas nukufilmi tegemist
 Teater Vanemuine lasteetendus "Appi! Ooper!"
 Teatribussi etendused
 Fotoprojektid "Minu Eesti" ja "Minu Berliin"
 Mari-Mall Feldschmidti täiendkoolitus õpetajatele ja lastevanematele Berliinis
 Laste enda poolt kirjutatud ja jõulupeol etendatud teatritükid
Tulevased projektid:
 Redisaini projekt koolilastele
 Raamatuprojekt koostöös kooli raamatukoguga
 Emakeelepäeval külastab kooli Viimsi Rannarahva Muuseum
 Käivad läbirääkimised lasteteatriga First Hand Theatre nukuetenduse "Rehepapi maailm" osas
Juhtkond
 Aira Paschke
 Kadi Mustasaar
 Liina Stotz
 Ingrid Melzer
Õpetajad
 Maris Pajuste (muusikateadlane) - eesti keel ja muusika
 Maarika Pae (eesti keele filoloog) - eesti keel
 Reelika Ramot (fotograaf) - kunstiõpetus
 Maarja Ansorg (muusikapedagoog) - muusika (momendil lapsehoolduspuhkusel)
 Liina Stotz (kooli juhtkond) - muusika asendusõpetaja
Lapsevanemate poolt
1 laps - 40.-€ poolaastas ehk siis 80.-€ aastas
makstav osalustasu
2 laps - 30.-€ poolaastas ehk siis 60.-€ aastas
3 laps - tasuta
Asukoha riigi toetus
Ei
Rõõmud ja mured
Rõõmud:
 Raamatukogu
 Noored hakkajad õpetajad.
 Stabiilne piisav õpilaste arv.
 Juhtkonna ja õpetajate hea ja sujuv koostöö.
Mured:
 Õpetajate honoraride finantseerimine (Rahvuskaaslaste projektist tuleva toetuse vähenemine).
Vaatamata pingutustele vanemate koolilaste motivatsiooni langemine.
Jätkuv tagasiside puudumine lastevanemate poolt.

Hamburgi Eesti Kool
Estnische Schule in Hamburg
Hamburg, Saksamaa
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv
Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

Kool on EÜSL-i (Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis) allorganisatsioon). MTÜ
Mai 2005
25
1-2 - aastased - 4 last
4-7 - aastased - 10 last
8-11 - aastased - 6 last
12-14 - aastased - 5 last
Täiskasvanud

Õpilaste keeleline taust
Õpilaste tase on erinev. On lapsi, kelle esimeseks keeleks võib lugeda eesti keelt ning samas on ka lapsi, kelle eesti keele tase on nõrk.
Esindatud on peamiselt eesti keel ja saksa keel.
Õppetöö toimumise tihedus
Õppetöö toimub 2 x kuus laupäeviti kella 11- 13ni.
Tunniplaan
Tunniplaan on erinev olenevalt grupist:
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Mängurühm: mängivad - laulavad 1 t.
Noorem ning vanem kooliklass: muusika - 40 min, eesti keel - 2 x 40 min
Teismelised: eesti keel 2 t.
Kooliga samal ajal toimub ka täiskasvanute eesti keele õpe 2 t.
Täiskasvanutele mõeldud kursust juhendab Anne Hainsoo.
Projektid
Hamburgi Eesti Kooli viimase viie aasta üritused:
Tavalisele õppetööle on meil Eestist külas käinud:
 Kirjanik Andrus Kivirähk
 Teatribuss etendusega ''Aardejaht''
 Improteater
 Vanemuise teater ooperiga ''Appi Ooper II''
 Kirjanik Inder Koff
 Kirjanik Riina Kasser
TEGEVUSED:
1. Erinevad õpi- ja pärimustoad:
 Regilaulude laulmine ning ring- ja osavusmängude mängimine
 Mõistatused
 Viltimise töötuba
 Rahvatantsu töötuba
 Küünalde meisterdamine
 Põhust erinevate loomade meisterdamine
 Pärgade meisterdamine
 Lilleseaded
2. Raamatulaat
3. Joogatunnid lastele
4. Teatriprojekt teismelistele
ÜHISÜRITUSED:
1. Tarkusepäeva tähistamine
2. Eesti Vabariigi tähistamine - tavaliselt on külaline Hamburgi Kõrgemast Sõjaväe Akadeemiast.
3. Vastlapäeva tähistamine
4. Jõlupidu
5. Osavõtt Hamburgi ööjooksust
6. Viimase koolipäeva tähistamine koos piknikuga
7. Teatrikülastus
8. Loomaaia külastus
9. Muuseumi külastus
Juhtkond
Ave Vals - juhataja
Õpetajad
Mängurühm (1 kuni 2-aastased)
 õpetaja Triin Engelke (kõrgharidus)
Noorem kooliklass (4 kuni 7 -aastased lapsed)
 õpetaja Triin Engelke (kõrgharidus)
Vanem kooliklass (9 kuni 11-aastased lapsed)
 õpetaja Reet Meyer (eelkoolipedagoogika alane kõrgharidus)
Teismeliste kooliklass (12 kuni 13-aastased lapsed)
 õpetaja Anniki Nugis (kõrgharidus teatripedagoog)
Muusika
 Kaur Kask (kõrgharidus muusikapedagoog)
Tantsimine
 Ave Vals (finantsalane kõrgharidus ja eelkoolipedagoogika alane kõrgharidus)
Lapsevanemate poolt
120€
makstav osalustasu
Asukoha riigi toetus
Saab toetust EÜSL-ilt.
Rõõmud ja mured

Kölni Eesti Kool
Estnische Schule in Köln
Köln, Saksamaa
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv

Katuseorganisatsiooniks on MTÜ Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis (EÜSL)
13.01.2013
38
13

Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

0-3 - aastased - 17 last
4-5 - aastased - 11 last
6-11 - aastased - 10 last

Õpilaste keeleline taust
Enamus õpilasi on kakskeelsetest perekondadest - tavaliselt emad räägivad kodus eesti keelt ja isad saksa keelt. Paaril perel on ema-isa
ühiseks keeleks veel inglise keel või isa emakeeleks hispaania keel. 6 last on perest, kus mõlemad vanemad on eestlased.
Laste keeleline tase on arusaamises väga hea ja rääkimise osas rahuldav või halb. Kirjaoskust pole me veel kontrollinud, sest enamus lapsi
alles öpivad kirjutama.
Õppetöö toimumise tihedus
1 kord kuus, ajaline kestus 3 tundi st. 4 x 35-40 min. koolitundi
Tunniplaan
Igakord on kindlasti eesti keel, laulmine, meisterdamine ning vastavalt sellele, millised õpetajad saavad sellel päeval veel koolitöös osaleda,
kas võimlemine, ringmäng ja tants või kodulugu
Projektid
Meid on külastanud erinevad eesti teatrid lasteetendustega ja kirjanik Indrek Koff. Kavas on Ilon Wiklandi illustratsioonide näitust külastada ja
külla kutsuda ooperilaulja Priit Volmer
Juhtkond
 Karin Schmauck - Kölni Kooli juhataja
 Maarika Remmert - Kooli finantsid ja projektid
Õpetajad
 Karin Schmauck (Tartu Ülikool, algklassiõpetaja)
 Mare Rahkema (Tartu Ülikool, filoloog)
 Tuuli Solom (Tartu Muusikakool ja Tartu Ülikool)
 Maarika Remmert (Pangaakadeemia, finantsjuht)
Lapsevanemate poolt
Erinev- olenevalt õppeaasta pikkusest pere esimese laps, kas 30,- või 40,-€ ning pere teine laps, kas 15,- või
makstav osalustasu
20,-€, pere kolmas laps ja alla 2-aastased lapsed on koolimaksust vabastatud.
Asukoha riigi toetus
Ei, küll on meid aga üksikud Saksa firmad aidanud - kas on üüri suhtes vastu tuldud või on firmadelt kingiks
saadud paberit ja pliiatseid ja isegi Jõulukingitusi
Rõõmud ja mured
Rõõmud - kool sai 2- aastaseks, alustasime 4 huvitatuga, jaanuaris registreerus juba 38 last, nii lapsed kui vanemad tulevad rõõmuga kooli,
pisemad küsivad kodutöid...
Mured - laste erinev keeleoskus klassis, vähe teismelisi ja seetõttu langevad ka viimased üksikud "vanemad lapsed" kiiresti välja, vähene vaba
raha, toetused on ainult projektidega seotud, ei saa spontaanselt esinejaid kutsuda, palju pabertööd 3 h/kuus koolituse kohta: taotlused,
projektid, küsitlused, ankeedid, kvartaalne majandusaruanne, poolaasta vahearuanne, aastane aruanne

Müncheni Eesti Kool
Estnische Samstagsschule in München
München, Saksamaa
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv
Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

Katuseorganisatsiooniks on MTÜ Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis (EÜSL)
2006
30
1-3 - aastased - 6 last
4-8 - aastased - 14 last
9-13 - aastased - 10 last

Õpilaste keeleline taust
Õpilaste keeleoskus on väga erinev. On lapsi, kes räägivad väga soravalt eesti keelt, sest nad viibivad vähemalt 2 korda aastas 2-4 nädalat
Eestis. On lapsi, kelle eesti keel on nõrk, sest kodus räägitakse vaid aeg-ajalt ja mitte pidevalt eesti keelt. Enamus peredest on mitmekeelsed
pered. Esindatud on saksa, prantsuse, heebrea, tsehhi, hispaania keeled.
Õppetöö toimumise tihedus
2 korda kuus
Tunniplaan
eesti keel
lugemisnurk
rahvapärimus
meisterdamine
Projektid
Igal suvel toimub kolmepäevane suveprojekt Eestis. Külastame erinevaid muuseume ja käime ekskursioonil. Eelmisel suvel käisime
ekskursioonil teatris "Vanemuine", AHHAA keskuses ja Jääaja muuseumis. Sellel aastal on plaanis kolmepäevane Haapsalu ja Läänemaa
suvelaager.
Külas on käinud kirjanikest Andrus Kivirähk ja Mika Keränen
Igal aastal toimub matkanädalavahetus koos jaanipäeva tähistamisega. 7.02.15 toimub Rahvamuusika töötuba Lee ja Liisa Tauli juhendamisel.
Juhtkond
 Karin Ladva-Zoller juhataja, finantside ja organisatsiooni eest vastautav isik
 Linda Blum õpetaja
 Kadi Romantsov õpetaja
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Õpetajad

 Margit Urbel õpetaja
 Sille Peters õpetaja
 Malle Kesa õpetaja
 Kaja Ziegler asendusõpetaja ja lastevanemate esindaja
 Linda Blum (väga aktiivne 4 lapse ema (suurepärane suvelaagrite organiseerija))
 Kadi Romantsov (ideedest pulbitsev 2 lapse ema )
 Margit Urbel (Tartu Ülikool logopeed)
 Sille Peters (Tartu õpetajate Seminar)
 Malle Kesa (Tallinna Ülikool koolieelne kasvatus)
 Kaja Ziegler (saksa filoloog)
40 EUR poolaastas. Pere teine laps 20 EUR.

Lapsevanemate poolt
makstav osalustasu
Asukoha riigi toetus
Ei, aga saame toetust EÜSL-ilt
Rõõmud ja mured
Liiga väikesed ruumid.
Tore, et me oleme endiselt üks pere ja tahame koos käia.
Tore, et meie suvelaager on paljude perede poolt oodatud.
Tore, et pered väljaspool Müncheni meid ka ülesse leiavad.
Tore, et meil toimub juba teist aastat eesti keele kursus isadele.

Frankfurti Eesti Kool
Estnische Schule Frankfurt
Rüsselsheim (praegu), Saksamaa
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv
Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

Kooli katusorganisatsioon on MTÜ Eesti ühiskond Saksa Liitvabariigis (EÜSL) / Estnische Volksgemeinschaft
in der BRD e.V.
2012
33
1-3 - aastased - 11 last
4-5 - aastased - 5 last
6-7 - aastased - 4 last
8-9 - aastased - 1 laps
10-11 - aastased - 2 last
12-13 - aastased - 2 last
16-17 - aastased - 1 laps
täiskasvanuid: 7

Õpilaste keeleline taust
Kõik öpilased on mitmekeelsed: eesti keel+ saksa keel, ühel lapsel on isa inglane.
Silma jääb, et Frankfurdi kandis on mitmeid eesti emasid, kelle partner on kolmandast rahvusest (pärsia, argentiina, itaalia jne), ükski neist ei
too oma lapsi eesti kooli.
Laste keeletase on väga erinev, alustades soravalt rääkijatest (3 last, kes alles mõne aasta eest on Eestist siia kolinud ja eesti koolis käinud)
kuni nendeni, kelle passiivnegi keeletase on kesine.
Õppetöö toimumise tihedus
Reeglina kord kuus
Tunniplaan
Korraldame reeglina öppetööd teemapäevadena (tavaliselt 4h).
Ühte nimiteemat käsitleme eri aspektidest: löimides päevakavva keeleöpetuse, kunstiöpetuse, loodusöpetuse, laulutunni, mängu- ja
liikumisöpetuse elemendid.
Töös suuremate lastega panustame konkreetse väljundiga projektidele: nt teatrilavastused tähtpäevadeks.
Projektid
 Kanuumatk telkimisega
 Jaanituli rahvastepalli, vöistlusmängude ja telkimisega
 Väljasöit maisilabürinti
 Õpilasvahetus-klounipoiste projekt: 2 klounipoissi (12 a) keeletugiõpilastena külas pooleesti peredes, esinesid eesti koolis lastele oma
klounikavaga ja õpetasid trikke. Tegevuskavasse oli integreeritud ka perede ühine nädalavahetus "Haus Annabergis" EÜSLi
perepäevadel, kus klounipoisid andsid teise etenduse mardikarnevalil. See formaat "lastelt lastele" oli väga edukas, soovitan!
 Lastekirjanik Indrek Koff külas
Kavas veel sel õppeaastal:
- Miksteatri külalisetendus;
- jaanituli (külas Eestist 2 rahvapillimeest: "Untsakate" solist Jaanus Janson & sõber
Juhtkond
Juhataja: Eha Salla
Õpetajad
 Eha Salla, kooli juhataja, kunsti- ja keeleõpetaja, projektijuht (Tallinna Peadagoogikaülikool,
kunstiõpetuse, tööõpetuse ja saksa keele õpetaja diplom; Kunsthochschule Mainz an der Uni Mainz,
15

Diplom Freie Bildende Kunst)
Rita Kolk, juhataja asetäitja, asendusöpetaja (Tallinna Ülikool, Psühholoogia ja sotsiaalpedagoogika,
B.Sc., LMU München, Psychology of Excellence in Business and Education, M.A.)
 Maarja Junolainen, eesti keele öpetaja (2010 Fachhochschule Frankfurt, sotsiaalpedagoogi diplom)
 Ave Högen, muusikaöpetaja (Tartu Tervishoiu Kõrgkool)
 Piret Jürgenson, eesti keele õpetaja (Tallinna Pedagoogikaülikool, saksa ja inglise keele õpetaja,
Universität Freiburg, M.A.: kasvatusteadus, germanistika, slavistika; Universität Düsseldorf: Dr. phil:
kasvatusteadus)
 Kea Tungal, lasteaiakasvataja
20 EUR


Lapsevanemate poolt
makstav osalustasu
Asukoha riigi toetus
Puudub
Rõõmud ja mured
Rööm ja mure korraga: Tegevusideede nuputamine vanuseliselt ja keeletasemelt nii kirjule ja rahutule seltskonnale nõuab palju energiat,
loovat mõtlemist ja suhtlemist vanematega. Puudub vastav meie spetsiifilisele sihtgrupile väljatöötatud metoodiline materjal, mis abiks oleks.
Probleemiks töös päris pisikestega on ka, et kohtudes vaid kord (või kaks) kuus, on usaldussuhte tekitamine laste ja kasvataja vahel raske
ettevõtmine.

Jukola kool
Jukolan koulu
Hämeenlinna, Soome
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv
Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

Hämeenlinna linn
1984
12
6-7 - aastased - 2 õpilast
8-9 - aastased - 4 õpilast
10-11 - aastased - 2 õpilast
12-13 - aastased - 3 õpilast
16-17 - aastased - 1 õpilane

Õpilaste keeleline taust
Õpilaste emakeele oskus on rahuldav. Esindatud on eesti ja soome keel
Õppetöö toimumise tihedus
2 tundi nädalas
Tunniplaan
Eesti keel
Projektid
Näidend "Helisev sünnipäev"
Vastlapäeva tähistamine
Emakeelepäeva tähistamine
Juhtkond
Susanna Lamminpää (direktor)
Õpetajad
Ilona Jõgi (FM)
Lapsevanemate poolt
Õpetus on tasuta
makstav osalustasu
Asukoha riigi toetus
Õpetaja töötasu
Rõõmud ja mured

Anni Lasteaed
AnniLa ry
Helsingi, Soome
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv
Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

Annila Ry on MTÜ, mille alla kuuluvad Eesti Lasteringi poolt pakutavad emakeele tunnid.
2011
140
0-3 - aastased - 10 Anni Lasteaaias
4-5 - aastased - 24 Anni Lasteaias
6-7 - aastased - 6 Anni Lasteaias
8-9 - aastased - 40 Eesti Lastering ja Helsingi põhikoolides
10-11 - aastased - 40 Eesti Lastering ja Helsingi põhikoolides
12-13 - aastased - 10 Helsingi põhikoolides
14-15 - aastased - 5 Helsingi põhikoolides
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16-17 - aastased - 5 Helsingi põhikoolides
Õpilaste keeleline taust
Suuremal osal lastest on mõlemad vanemad eestlased. Kui laps käib eesti lasteaias on eesti keel hea. Kui laps käib kohalikus lasteaias ja kooli
minnes muutub eesti keel nö. teiseks keeleks, kuna enamus päevast möödub teises keele keskkonnas, tuleb kõnele tuleb juurde aktsent, uued
sõnad teises keeles ja paljud ei teagi, kuidas need eesti keeles on. See tähendab, et kui kodus eesti keelega järge ei peeta (lapsevanem
räägib ise ka kohalikus keeles vastu) kaob vaikselt eesti keele oskus. Mis on tõeliselt murettekitav. Mitmekeelsust esineb, aga see on tõeliselt
väike protsent. Esindatud on soome, prantsuse, araabia ja vene keeled (üks vanematest)
Õppetöö toimumise tihedus
Lasteaias toimub igapäevane töö eesti keeles. Koolieelikutele tuleb lisaks soome keele õpe, mis on siiani täiesti piisav olnud. Muudel lastel on
eesti keele tunnid 2x 45min (Helsingi põhikoolides) nädalas ehk siis 1,5 tundi korraga. Lasteringi juures toimuvad eesti keele tunnid samuti 1,5
tundi nadalas. Osad lapsed käivad nii Helsingi linna poolt pakutavates emakeele tundides kui ka lasteringi eesti keele tundides.
Tunniplaan
Lasteaias toimuvad kõik tegevused eesti keeles - uurimised, võrdlemised, jutustamised, vaatlemised, lugemised jne.
Projektid
AnniLa Ry juures on toimunud juba kolm aastat nädalane lastelaager eesti lastele (25 last) ja perelaager (samuti 3 aastat) - osalenud 10 peret.
Oleme kaasa löönud ka kohalikes projektides noorsootöös, linnaosapäevadel, linnaprojektides teemapäevadel jne.
Juhtkond
AnniLa Ry - mittetulundusühing, mille alla kuulub Eesti Lasteringi poolt pakutavad emakeele tunnid. Anni
Lasteaed.
Õpetajad
 Lee Laurimäe - klassiõpetaja, lasteaiaõpetaja
 Annika Madisson - klassiõpetaja, lasteaiaõpetaja
Lapsevanemate poolt
Helsingi põhikoolides pakutavate eesti keele tundide eest lapsevanem maksma ei pea. Eesti Lasteringis on
makstav osalustasu
poolaastamaks 60eurot
Asukoha riigi toetus
Ei
Rõõmud ja mured
Soome kindlasti on üks suurima arvuga sisserännanud eestlaste maa. Rõõmuks see, et on lapsevanemaid, kes soovivad oma lastele õpetada
ja säilitada eesti keelt. Mure pooleks see, kuna arvatakse, et Eesti on nii lähedal siis eesti keel säilib iseenesest. Paraku kui ise järjepidev ei ole
siis kaob vaikselt ka eesti keele oskus meie lastel. Järjest rohkem olen mõtisklenud ja tähelepannud (vähemalt Soomes), et pered, kus
vanemad on eri rahvusest, peetakse rohkem lugu emakeele või siis nö. isakeele säilitamisest kui pered, kus mõlemad vanemad on eestlased.

Itä-Pori kool ja Cygnaeuse Kool
Itä-Porin yhtenäinkoulu; Cygnaeuksen Koulu
Pori, Soome
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv
Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

Pori linn
1912
13 õpilast
3 õpilast on 1. klassis.
3 õpilast on 2. klassis.
2 õpilast on 5. klassis.
2 õpilast on 6. klassis.
2 õpilast on 8. klassis.
1 õpilane on 9. klassis.

Õpilaste keeleline taust
Eesti keele oskus on heal tasemel. Õpilased on elanud Soomes alla 4 aasta.
Peamiselt on eesti perede lapsed, kes on asunud elama Soome. Lapsed õpivad soomekeelses koolis. Kaks õpilast õpivad nn rahvusvahelises
koolis - õpe on paralleelselt nii inglise kui soome keeles.
Õppetöö toimumise tihedus
Eesti keelt õpetan 2t nädalas LÕK õppekava. Meie tunnid algavad k 13.15- 15.30.
Tunniplaan
13.15-14.00
14.05-14.55
15.00-15.45
Projektid
Eesti klubi Poris on asutatud 2014.a. veebruaris.
Lastetegevust toetab alates maist 2014 "Rahvuskaaslaste programm".
Juhtkond
Direktor - Marjo Katajisto;
Direktor - Arto Suni
Õpetajad
Annela Liivat:
Tartu Ülikool, vene keele ja kirjanduse õpetaja eriala. Õpetanud veidi ka inglise keelt. Enamuse
pedagoogilisest elust olnud ka juhtiv haridustöötaja ja koolitaja ning täienduskoolitusega tegelev inimene
Tartu Ülikoolis. Olen Tartu Ülikooli doktorant, haridusteadus 3 a ja uurinud ideaalse õppetunni kontseptsioone.
Lapsevanemate poolt
makstav osalustasu
Asukoha riigi toetus
Eesti keele õpe, 2t nädalas on peredele tasuta.
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Rõõmud ja mured
Väga huvitav õpetajatöökogemus.
Väga raske. Liitrühmatunnid.
Tõeline pedagoogika meistriteos!
Lastevanemate madal teadlikkuse tase - miks on vaja õppida lapsel emakeelt. Psühholoogiast ja mõtlemisprotsessidest pole teadlikud.
Osade perede trots Eestimaa vastu. Huvi ja aja puudumine.

Tampere koolid
Tampere, Soome
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv
Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

Tampere linn
57
6-7 - aastased - 15 last
8-9 - aastased - 13 last
10-11 - aastased - 4 last
12-13 - aastased - 11 last
14-15 - aastased - 14 last

Õpilaste keeleline taust
10 peret on kakskeelsed. Ülejäänutel on kodune keel eesti keel.
Õppetöö toimumise tihedus
Igal õpilasel 2 x 45 minutit nädalas. Õpilased on jaotatud 9 rühma. Rühma tund kestab 90 minutit.
Tunniplaan
Eesti keel
Projektid
Jõulupidu, kevadpidu. Need on traditsioonilised üritused. Külas on käinud ka teater Eestist, nt Miksteater.
Juhtkond
Õpetajad
Lapsevanemate poolt
Vanematele tasuta.
makstav osalustasu
Asukoha riigi toetus
Õpetamist organiseerib riik.
Rõõmud ja mured

Eesti Kool Londonis
Estonian School in London
London, Suurbritannia
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv
Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

CIO - Charitable incorporated organisation
2009
54
2-4 - aastased - 16 last
4-6 - aastased - 14 last
6-8 - aastased - 14 last
8-14 - aastased - 10 last

Õpilaste keeleline taust
Eesti keele oskus on vaga erineva tasemega, on lapsi, kes on kainud ka Eestis koolis, kuid hetkel õpivad meie koolis peamiselt lapsed, kellel
Eesti koolikogemus puudub.
Kõige paremini räägivad eesti keelt need, kellel ema räägib nendega ainult eesti keeles.
Enamik lapsi on mitmekeelsed.
Peamiselt on teine keel inglise keel, aga on ka näiteks saksa, vene ja muid keeli rääkivaid lapsi.
Õppetöö toimumise tihedus
Kohtume kaks korda kuus laupäeviti.
Tunniplaan
 Eesti keel
 Muusika
 Kunst ja käsitöö
 Vanimal rühmal projektõpe
Kõik tunnid kestavad 45 minutit ja vanima rühma projektõpe 90 minutit
Projektid
Oleme teinud foto ja lavakunsti projekte. 2014 valmis vanema rühmaga muusikavideo. Hetkel on neil käimas kunstiprojekt, mille raames
saavad lapsed maalida, õppida kasutama oma telefone ja tahvelarvuteid kunstfotode tegemiseks ning suveks valmivad ka minutifilmid
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gruppides. Edaspidi plaanime kaasata ka nooremaid lapsi projektidesse.
Üritustest esinevad lapsed igal aastal emadepaeval, jõulude ajal. Mõned lapsed on seotud ka vabariigi aastapaeva üritusega.
Kolmandat õppeaastat järjest toimub juunis kooli väljasõit bussiga loodusesse.
Juhtkond
 Aili Nurk - juhatuse esimees
 Kerli Liksor - õpetajate esindaja
 Liina Sarkinen
 Katre Poder
 Reelika Punab
Õpetajad
 Kerli Liksor - eesti keele õpetaja (eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistrikraad Tallinna Ülikoolist)
 Heli Kroonsaare - eesti keele õpetaja (algklasside õpetaja haridus Eestist)
 Madara Vilson - muusikaõpetaja (Music management - bakalaureusekraad Londonist)
 Annika Cocburn - kunstiõpetaja (inglise keele õpetaja haridus Eestist)
Lapsevanemate poolt
Esimene laps 80 naela poolaastas, teine ja kolmas 55 naela poolaastas.
makstav osalustasu
Asukoha riigi toetus
Ei.
Rõõmud ja mured

Kopenhaageni Eesti Kool ja Lasteklubi
Den Estiske Børneklub
Kopenhaagen, Taani
Juriidiline vorm
Kool on registreeritud seltsina (MTÜ-na) Taanis. Õpetajad töötavad vabatahtlikuse alusel.
Asutamise aeg
KEK sai asutatud 2013 ja tekkis loomuliku jätkuna lasteklubile. Lasteklubi töötab alates 2008. aastast
Õpilaste koguarv
24
Õpilaste arv
Algkoolis hetkel kohalkäivaid lapsi 12, lasteklubi grupis 12.
vanuseastmete kaupa
Õpilaste keeleline taust
Valdav enamus lastest on kakskeelsest perekonnast, üksikud ka kolmkeelse keelekeskonna taustaga. Keeltest eesti - taani.
Õppetöö toimumise tihedus
Õppetöö toimub 1 kord kuus, lisaks toimub lisaüritusi ca 3 korda aastas.
Tunniplaan
Tunnid toimuvad nädalavahetusel kella 12-14-ni. Algkooligrupi ja lasteklubi grupi tunnid toimuvad eraldi ruumides, aga paralleelselt. Vahel
toimuvad osalise ajaga ühistunnid kui see on otstarbekas. Õpetajad omavad head kontakti ja on kursis üksteise teemadega.
Tunni teemad hõlmavad lisaks eesti keelele nii eesti kultuurilugu, osaliselt ajalugu, loodusteadusi, käelist tegevust ja liikumist. Tunnid pole
jaotatud ainete kaupa.
Projektid
Lisaks tavapärasele piknikule ja jõulupeole on tavaks saanud tähelepanu pöörata ka EV aastapäevale. Veebruaris ootame külla Rannarahva
muuseumit, et osaleda nende poolt pakutud pilootprojektis. Kool on alati avatud ja kutsub üritustel osalema ka perekondi, kel mingil põhjusel ei
õnnestu koolitöös osaleda.
Üheks edukaks projektiks on osutunud teatri külla kutsumine. Seoses emakeelepäevaga märtsis teeme koostööd Rootsi eestlastega ja 2015 a.
on meid külastamas Teatribuss etendusega "Aardejaht".
Mais on plaanis korraldada kevadlaager suurema ühtuse tekkimiseks ja ühiskogemuse pakkumiseks. Sinna on oodatud ka Taani teistes
piirkondades elavaid eesti juurtega peresid ning Lõuna-Rootsis pesitsevaid eesti perekondi.
Juhtkond
Kooli juht on Helen Viktor.
Kooli tegevust organiseerib 6 liikmeline initsiatiivgrupp.
Õpetajad
Kõik õpetajad omavad kõrgharidust.
Vanusegrupp 0-5 - Helen Viktor, Evelin Toom
 Helen on õppinud inglise keelt ja kirjandust nii Humanitaarinstituudis kui Aalborgu Ülikoolis, Taanis.
Helen on osalenud rahvusvahelises programmis laste psühholoogia ja pedagoogika erialal ja omab 8 a.
õpetajakogemust.
 Evelin on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli. Evelinil omab ka muusikalist haridust, ta on lõpetanud
klaveri erialala ja omab pikka koorilaulu kogemust.
Algkooli taseme grupp, vanuses 5-11, Maarja Siiner, Kristi Poulsen
 Maarja omab Tartu Ülikooli Kommunikatsiooni teaduskonna, doktorikradi. Tegus keelepoliitika alal.
Varasem Ellerheina kasvandik.
 Kristi haridustaustaks on Roskilde Ülikooli Kommunikatsiooni ja Informatsiooni Teaduskond. Tegus olnud
meedia alal ja projektide juhtimisel.
Lapsevanemate poolt
Lapsevanemate osalustasu sõltub laste arvust, see on ca 200 dkk aastas. Kuna seltsi puhul tuleb arvestada
makstav osalustasu
mitmete ettekirjutustega, siis oleme leidnud hetkel optimaalselt toimiva mudeli. See mudel eeldab aga
õpetajatelt töötamist vabatahtlikuse alusel
Asukoha riigi toetus
Ei.
Rõõmud ja mured
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Rõõmsaks teeb, et me oleme suutnud tegusana hoida meie kooligrupi ja tegutsenud jätkusuutlikuna läbi mitmete aastate. Iga aastaga leiame
endale juurde ühe ustava kaaslase. Need lapsed, kes kunagi alustasid lasteklubis, jätkavad ka koolis.
Hea meel, et meil on võimalus kaasata lapsevanemaid ja korraldada üritusi, sest need on nii olulised ühiselamuse ja -kogemuse tekkimiseks,
mis soodustab positiivse keelekeskonna tekkimist.
Küsimus: kuidas motiveerida lapsi ja lapsevanemaid?
Ruumide leidmine on läbi aastate korduv mure. Kopenhaagenis puudub oma Eesti Maja, puudub ühtne "kodu".
Samuti tekitab eesti keele puhul raskusi nt. ametliku keeleõppe programmi pakkumisega Taani riigi poolt (vastavalt EL seadusandlusele) kuna
eesti keele puhul on tegemist märksa väiksema keelega võrreldes nt. saksa või prantsuse keelega.

Kopenhaageni Eesti Pühapäevakool
København Estiske Søndagsskole
Kopenhaagen, Taani
Juriidiline vorm
Asutamise aeg
Õpilaste koguarv
Õpilaste arv
vanuseastmete kaupa

Selts: Kopenhaageni Eesti Pühapäevakool
2002
4
18-aastased - 3 last
17-aastane - 1 laps
15-aastane - 1 laps

Õpilaste keeleline taust
Kasvanud üles taani-eesti kakskeelsete lastena, keeleline tase on eesti keeles kõrge. Omavahel suhtlevad eesti keeles, samuti on osalenud
suviti Eestis keelelaagrites.
Õppetöö toimumise tihedus
2 korda kuus.
Tunniplaan
 Eesti keel ja kirjandus
 Kodulugu
3 x 60 min korraga.
Projektid
Kultuuriüritused koostöös Kopenhaageni Eesti Seltsiga. Samuti suviti keelelaagrid Eestis.
Juhtkond
Mae Veskis Hove
Sille Helk
Uno Helk
Õpetajad
Mae Veskis Hove - inglise filoloog, lõpetanud Tartu Ülikooli. Täiendanud end väliseesti õpetajate
suveseminaridel ning emakeelepäevade üritustel.
Lapsevanemate poolt
Ei soovi avaldada.
makstav osalustasu
Asukoha riigi toetus
Ei
Rõõmud ja mured
Tore, et õpilastel jätkub ka selles vanuses veel motivatsiooni eesti keele õppimiseks ja täiendamiseks.

20

