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TAUSTAST  ja IDEEST KUNI TAOTLUSE ESITAMISENI

Idee koguduse lastetöö tegijatelt ja lastevanematelt

võimaluse realiseerimiseks: HTM väljakuulutatud meede:

laagrite toetusmeede Eesti ja Ukraina noorte lõimumiseks ning eesti keele 
algõppe toetamiseks

koguduse liikmete seas olid olemas: 2 eesti keele kui teise keele õpetajat, 
laagrikasvataja (sel hetkel nõutava laagrikasvataja osakutse koolituseta 
(32 ak/h) ja esmaabikoolituseta laagri juht), muusikaõpetaja  ja 
potentsiaalne ukraina-eestikeelne õpetaja



HEAKSKIIDETUD TAOTLUS JA 
ETTEVALMISTUSTÖÖ

5600 eur laagri kuludeks 20 lapsele ,  kattis ära 3 korda päevas toitlustuse ja 
oote ning majutuse  Püha koguduse majas Saaremaal.

osalustasu 10.00 eur igale lapsele. Õpetajate töö oli vabatahtlik töö kiriku ja 
koguduse lastetöö raames.

Bussi ja muude lisategevuste tarvis tuli abi koguduselt korjanduse kaudu, mis 
öeldi maha kirikus õpetaja Jaan Tammsalu poolt.Samuti koguduse FB lehel oli 
üleskutse ja intervjuu korraldajtega. Kogusime ligi 1800,00 eur lisaraha

Annetusena saime ka COOP juhatuse liikme toetusel kõikvõimalikke 
koolitustarbeid ja küpiseid ja maiustusi, et valmistada ja kostida külalisi 
kontsert-rahupalvusel 19. aug 2022, mis oli nö laagri kulminatsiooniks.
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Algtaseme keeleõppest, söögipalvest ja 
kõnelevatest seintest  

Eesti- Ukraina lapsed koos, kaasamine

Eesti lastele oli antud ettevalmistustöö

Iga päev koos päevakava kirjutamine ja

menüü

laste enda kokkuvõtete tegemine; mida ma

oskan eesti keeles?



Algtaseme keeleõppest, söögipalvest ja 
kõnelevatest seintest     
iga päev 2 ak/h  keelõpet , kokku 10 h õpet , 

pluss 1 ak/h laulutund. Maht kokku 5 päeva jooksul 15 ak/h keeleõpet

lisaks  muu tegevus ja huvitegevus eesti keeles viiendal päeval suuline 
vestlus õpitu raames ja tagasisidestamine,



Harno järelevalve, meediakajastus ja positiivne 
tagasiside

Külastas ja meie keeletundide seiret tegi Harno esindaja

meedias:

EELK TAllinna Jaani Koguduse liikmetele Laagri blogi koguduse FB lehel

Eesti Kirik

Raadio 7

Õpetajate Leht

Vikerraadio



Üks tavaline valge koer ja  armas 8-kuune 
poisslaps keeleõppe motiveerijatena.
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Keeleõppe ja metoodika



Kogemusi ja mõtteid edaspidiseks

Lapsed ületasid hirme ja pingeid. 

näide: Ukraina noormees Ruslan, 16-aastane. õpib septembrist Vabaduse koolis:“Ma enam ei karda eestlasi, ma 
soovin nendega suhelda ja õppida kiiresti keelt”.

Projektlaagri plussid: aitab  vähendada keeleärevust ja alustada keeleõppega. Tekib valmisolek 
suhelda ja proovida keelt kasutada, sest laagrielu ise loob selleks pidevalt olukordi Lisaboonus on eakaaslased ja soov 
üksteisest aru saada.

Miinused on ühekordne ja lühiajaline ettevõtmine.

Ei ole lõimumise- ega keeleõppe pikas perspektiivis jätkusuutlikkust toetav. Pigem eraldada rohkem 
raha  selliste  projektlaagrite tarvis, kus on võimalik keeleõppijal oma keskonnast välja minna mõneks ajaks.  Ka riigipoolne järlevalve peaks 
kajasstuma kokkuvõttena, et ehk lähteülesandes võiks olla kirjeldatud saavutavad  ja eeldatavad tulemused  (20h, 30h õpitu

 raames).



           Mu süda ärka üles ja kiida
                 Loojat kõrges…..

Tänan kuulamast!


