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„Kui kasvõi üks inimene lennust  hakkab tulevikus MTÜ-s tegutsema, aitab ta 

ühiskonnale tunduvalt rohkem kaasa kui terve lend mitte millegi tegijaid.” 

Kogukonnapraktikant  

Programmist 
Kogukonnapraktika on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu algatatud programm, 

mis viib gümnaasiumide õpilased ühiskonnaõpetuse aine raames kohalikesse vabaühendustesse 

põgusale praktikale.  

Programm aitab kokku tuua kodanikualgatust ja vabatahtlikku tegevust käsitleva teooria ja 

praktika. See on kujundatud maailmas tuntud programmi International Baccalaureate eeskujul, 

kus tegevuse "Creativity. Action. Service" raames tehakse kogukonnale kasulikku tööd. 

2013/2014 õ-a katsetasime programmi kahes gümnaasiumis, kust 113 õpilast sai võimaluse 

ennast proovile panna 16 vabaühenduses. Katseprojekti hindasime õnnestunuks ning 2014/15 

õ-a programmi lisandus veel neli kooli. Allpool on möödunud hooaja osapoolte tagasiside 

kokkuvõte, millele on lisatud ka valik tähelepanuväärseid tsitaate ja ettepanekuid.  

Kogukonnapraktika teised materjalid on leitavad kogukonnapraktika blogis: 

ngo.ee/kogukonnapraktika.  

2014/15 hooaeg 
Osales 4 maakonda, 6 kooli, 298 õpilast, 87 ühendust. 

Praktika algas septembris laatadega, ühenduste külastused toimusid oktoobris-novembris, 

mõned noored osalesid veel ka detsembris ja jaanuaris. Järeltööd koolides olid detsembris, 

arvestused detsembris-jaanuaris. Tagasiside anti jaanuariks. Jaanuari lõpus kohtusime õpetajate 

ja VÜtega, et jagada kogemusi ning pidada plaane järgmiseks hooajaks.  

Uus hooaeg algab 2015. aasta aprillis.  

Tagasiside tulem 
Kõik osapooled olid positiivselt meelestatud. Programmi vajalikkus on tõestatud, selle hea 

struktuur ja metoodika on leidnud rakendust, kuid viimane vajab veel pisut arendamist. EMSLi 

juhendamisega olid rahul kõik osapooled. Kõikides koolides on täheldatud noorte meelestatuse 

muutumist negatiivsest positiivseks. Noorte valmidus ja tahe osaleda kogukonnaelus on 

kasvamas.   

Kõigil osapooltel jäi osalemiseks napilt aega ja selle planeerimisoskust. 

Järeldused: jätkata praktikaga samas vaimus, lisaks arendada programmi järjest 

kasutajasõbralikumaks täiendustega, mis hoiaksid osalejate aega kokku ning aitaksid kaasa 

osapoolte paremale koostööle (metoodilised täiendused, varasem ettevalmistus, aktiivsem 

tehnoloogia kasutus).  
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Ülevaade tagasisidest 
Kokku osales ca 361 inimest, tagasisidet andis 219 ehk 60%.  

Õpetajad: vastas kuuest osalenud õpetajast viis ehk 83%.  

Õpilased:  298-st vastas 174 noort ehk 58%. Eelmisel hooajal (katseprojektis) oli vastanuid 

81%. Vahe on tekkinud ilmselt seepärast, et sel aastal oli neljas koolis tagasiside 

andmine vabatahtlik, kahes koolis aga arvestuse osa, nagu ka katseprojektis. 

Ülevaade maakonniti: Lääne-Virumaal oli 141 vastust 146-st ehk 96% (kõrgem 

kui katseprojektis). Läänemaal 26-st vastas 12 ehk 46%. Raplamaal 100-st vastas 

17 ehk 17%. Harjumaal vastas 26-st 4 ehk 15%.  

Raplamaa ja Harjumaa kvantitatiivsed näitajad ei ole üldistusteks 

representantiivsed, kuid nende kvalitatiivsed näitajad (arvamused, soovitused) on 

siiski arvestatava tähtsusega. Sisulist tagasisidet annavad õpilaste järeltööd (esseed 

ja arutelude kokkuvõtted). 

Vabaühendused: 

Alguses oli 87 osalejat, 57 neist võttis noori vastu (30-sse praktikante ei 

jätkunud). 57-st vastas 40 ehk 71%. Ülevaade  maakonniti: Lääne-Virumaal 85% 

osalenutest (20 ühendust), Raplamaal 50% (22), Läänemaal 88% (9), Harjumaal 

100% (6).  

 

Programmi kasulikkusest 
Õpetajad: Kaks õpetajat hindasid seda viiepalliskaalal enda jaoks kasulikuks (hinne 5) ja 

üks oli rahul (4) ehk positiivselt meelestatuid on 60%. Kasulikkuses jäid 

kõhklema kaks õpetajat (3). Negatiivseid hinnanguid ei olnud. Samamoodi oli 

ka programmi üldise (kõigi osapoolte) kasulikkuse kohta.  

Küsimusele „Kas kogukonnapraktikat oli keeruline töö käigus ühiskonnaõpetuse 

ainekava teemadega siduda ja õpilaste mõtteid ning kogemusi tundides jooksvalt 

käsitleda?“ vastasid õpetajad järgmiselt:  „Kohati oli keeruline“ ja „Oleksin tahtnud 

rohkem siduda“.   

Kolm  õpetajat viiest ei arva, et kogukonnapraktika peaks olema riiklikus 

õppekavas, üks pooldas seda mõtet täielikult, üks ei osanud seisukohta võtta. 

Negatiivset vastust põhjendati programmi ajamahukusega. 

Õpilased:  Õpilastest hindasid KKP enda jaoks kasulikuks 61% (4 ja 5 hinded), huvitavaks 

80%.  

Õpilaste arvates  on KKP vaheldus rutiinsele koolis toimuvale õppetööle, võimalus 

näha maailma ja saada kogemusi, mida läheb kindlasti täiskasvanuna vaja. Lisaks 

saavad nad seeläbi tunda ennast vajalikuna ning rakendada oma oskusi ja 

teadmisi.  
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Kogukonnapraktika on üle-eestiline programm, mille abil noored osalevad kogukonna 
vabaühenduste töös, et rakendada koolis ühiskonnaõpetuse tunni raames saadud 
praktilisi teadmisi kodanikuühiskonnast.  


Nelja maakonna kuus kooli on võtnud selle oma kooliprogrammi. Koolipoolsete 
juhendajate, nimelt ühiskonnaõpetuse õpetajate arvamusel on see hea meetod õppeaine 
rikastamiseksja võimaluseks õppida ka väljaspool koolipinki. Kaks kolmandikku osalenud 
õpilastest jäid rahule oma valitud vabaühendustega ja neli viiendikku soovitavad 
programmiga Eesti koolides jätkata.  


Loe järgnevalt, kuidas suhtuvadõpetajad sellesse õppemeetodisse. 
 


Näited teemadest, mis õpilastega arutades eriti elavat 
diskussiooni tekitasid 


� sotsiaalsed küsimused;  


� vabaühenduste projektipõhisus;  


� jagati emotsionaalselt oma kogemusi;  


� vaesus, abivajajate rohkus ühiskonnas, kihistumise vähendamine; 


� loomaarmastusjanendeeesthoolitsemine; 


� teiste abistamine kui eluviis; 


� planeerimine ja kokkulepetest kinnipidamine.  
 


Näited meetoditest, kuidas siduti kogukonnapraktikat ja 
ühiskonnaõpetuse teemad 


� Mul oli varasemast ajast slaide Rakvere linnas tegutsevate MTÜ-de kohta. 
Kasutasin ka infot meie projekti koduleheküljelt. Teemade avamisel oli abiks 
ajakiri Hea Kodanik. 


� Loeng, video, rühmatöö ja kogemuste vahetamine. Selle aasta lend esitas ise 
palju küsimusi, hoolis ja tundis projekti vastu huvi. 


� Esmalt analüüsisime isikuomadusi, mis aitaksid kaasa vabatahtliku tööle. 


� Võrdlesime vabaühenduste valdkondi ja arutlesime, milliste isikuomaduste ja 
huvidega inimesed võiksid neisse sobida. 


� Õpilased said ülesandeks kaardistada kodukoha sotsiaalsed probleemid ja tegid 
mõne kohta lühikese filmiklipi, tuues esile probleemide põhjused ja 
ettepanekud nende likvideerimiseks. 


Õpetajad räägivad 
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Õpilaste hoiakute muutumisest 


� Üks õpilane pidas antud ülesannet liialt suureks koormaks ja väljendas oma 
arvamust nii suuliselt kui ka kirjalikult. Praktika lõpus oli aga sama õpilane 
kogukonnapraktika projekti jätkamise kõige tulisem pooldaja. 


� Hoiakuid muutis reaalne tegevus.  


� Pärast kogukonnalaata hakkas asi ilmet võtma. Esitati küsimusi ja oli näha 
positiivseid emotsioone. 


� Mõisteti, et on ka neid inimesi, kes lisaks oma põhitööle panustavad teiste 
inimeste abistamisse. Mõisteti kogukondliku tegevuse tähtsust külatasandil. 


� Täieliku pildi saamiseks peaks läbi lugema õpilaste emotsionaalsed esseed. 
Nimetati kaastunnet vaestele, elu pahupoole nägemist, võimalust ühiskonda 
muuta ja fakti, et inimesed toimetavad sunduseta teiste heaolu nimel.  


 


 


Mõned olulisemad järeldused kogukonnapraktika 
tulemuslikkuse kohta 


 


� Uusi kogemusi sai igapraktikal osalenu, kuigi mõni seda endale tunnistada ei 
tahtnud. Kohaliku kogukonna aitamine praktikategevuste raames pakkus 
õpilastele rõõmu. Neile meeldis osaleda suurürituste korraldamisel 
(konverentsid, peoõhtud, spordiüritusedjm).  


� Enamik õpilasi jäi rahule - toodi välja, et õpiti ja kogeti palju uut. Samas öeldi, et 
mõnes kohas ei osatud õpilastega midagi peale hakata, kuigi oli olemas 
noortepoolne valmisolek midagi konkreetset ära teha.  


� Pisut rohkem probleeme tekkis neil õpilastel, kes olid niigi väga hõivatud 
eluviisiga. 


� MTÜ-de konverentsi (Ühisnädala raames toimuv konverents – toim.) hindasid 
paljud kõrgelt. 


� Õpilased on valmis oma vabast ajast kogukonna arengusse panustama. Noored 
hindavad enam praktilisi tegevusi.  


� Kohati võis juhendajatel olla arvamusi, et noored tahavad väga teha vaid kõike 
internetiga seonduvat. Samas kasutab õpilane nagunii tihti internetti, 
kogukonnapraktikalt oodati midagi muud. 


� Juhendajate tagasiside oli õpilastele väga oluline. See tiivustas veel aktiivsemalt 
osalema. Kõik vajavad kiitmist. 


� Õpilased olid tänulikud, et nad sellise praktika juurde juhatati – sellel aastal tuli 
see eriliselt esile. 


� Mõni oli juba varem mõelnud vabatahtliku töö peale - nüüd sai see teoks. 
Esseed ja arutelud olid positiivsed ja emotsionaalsed.  
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� Olid positiivsed hinnangud –tööd vabaühenduses peeti heaks kogemuseks ja 
osati väärtustada nende panust ühiskonda.  


� Projekt tugevdas arusaamist missioonitundest,  heategevusest ja ühiskondlikult 
kasulikust tööst. See õpetas koostöövõimet, ajaplaneerimist ning suhtlemist 
võõraste inimestega.  


� Suurem osa soovitas projektiga ka järgmisel aastal jätkata.  


� Õpetajad tänavad kõiki mittetulundusühinguid, kes olid nõus projektis osalema 
ning kes andsid õpilastele väga positiivset ja innustavat tagasisidet. 


 


 


EMSL, märts 2015 


Tagasiside andsid koolipoolsed juhendajad ehk ühiskonnaõpetuse õpetajad:Kalle Lõuna, Heli 


Heinaste, Heli Kirsi, Elle Kohal, Pille Lindre. Kokkuvõtte koostas programmi koordinaator 


Aljona Galazan. 
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Rakvere Gümnaasiumi ja Rakvere Reaalgümnaasiumi 12. klasside 


„KOGUKONNAPRAKTIKA“ PROJEKTI kokkuvõte  jaanuaris 2015  


 


„Kogukonnapraktika“ on programm, mille kaudu saavad noored head ja mitmekülgset 
kodanikuharidust. See annab gümnasistidele võimaluse käia ühiskonnaõpetuse aine raames 
kohalikes vabaühendustes vabaühenduste tööga tutvumas. Praktika tulemusel omandasid 
õpilased kodanikualgatuste suhtes parema arusaama vabaühenduste olemusest, tegevustest ja 
rollist ühiskonnas. Meie kooli ja Rakvere Reaalgümnaasiumi kõik abituriendid osalesid neli 
kuud väldanud pilootprojektis, mille tunnistuseks on praktika päevikud, tabelid ja esseed 
tagasisidega.  


Katkeid Rakvere Gümnaasiumi abiturientide esseedest: 


„Vabatahtliku töö on oluline, sest see suurendab ühiskonna ühtsustunnet.“ (Birgit) 


„Vabatahtliku töö on tähtis, sest see annab vabatahtlikule juurde kogemust, mis tõstab tema 
eelistatust tööturul.“ (Triin-Merilyn) 


„Uute tutvuste kaudu saab ka edaspidi erinevatesse paikadesse vabatahtlikuks minna.“ 
(Loviis) 


„Vabatahtlik töö laiendas silmaringi ja õpetas hoolima teiste tehtud tööst.“ (Airi) 


„Minu arvates on vabatahtliku töö väga oluline just seetõttu, et see õpetab ühele noorele 
inimesele aja planeerimist.“ (Kätlin) 


„Vähemalt korra elu jooksul peaks iga inimene osalema vabatahtlikus töös.“ (Madis) 


„Ettevõtlikke inimesi on inspireeriv meie ühiskonnas näha.“ (Karlis) 


„See tõmbab tähelepanu erinevatele eluvaldkondadele, milles on puudujääk või vajavad need 
arendamist.“ (Greete) 


„Ma arvan, et vabatahtliku töö on oluline, kuna seeläbi on võimalik laiendada oma 
suhtlusringkonda, korda saata midagi, mida üksi pole võimalik teha.“ (Mariliis) 


„Läbi vabatahtliku töö õpitakse ennast paremini tundma ning samas õpitakse üksteist aitama 
ja koostööd tegema, sest vabatahtliku töö sünnib kaaslaste abil. /.../ Paljud 
gümnaasiumiõpilased ei kujuta ette ka, mida tähendab teiste aitamine või töötamine. Seetõttu 
on praktika oluline kogemus kõigile.” (Laura) 


„Vabatahtliku töö on oluline ka seetõttu, et seda tehes muutuvad kodanikud aktiivsemaks ning 
samuti ka julgemaks oma arvamuse avaldamisel.“ (Marilin) 


„Võimaldab olla kasulik teistele ning saada uusi kogemusi.“ (Karine) 


„Vabatahtliku töö on oluline sellepärast, et see annab tavainimesele võimaluse ühiskondlikult 
kasulik olla ja inimeste heaks midagi teha.“ (Maarja-Liis) 


„See on niivõrd tunnustatud, kui oled vabatahtlik, sest see on kogemus, mis näitab, et tegu on 
inimesega, kes on võimeline ja suuteline ka tasuta tööd tegema.“ (Melissa) 







„Vabatahtlik tegevus on üheks oluliseks kodanikuühiskonna osaks. See omab tähtsat rolli 
ühiskonna heaolusse panustamisel ja näitab inimeste headust ja aktiivsust selles valdkonnas.“ 
(Kerli) 


„Vabatahtliku töö on organisatsioonidele vajalik, kuna see aitab organisatsiooni hoida 
tegevuses.“ (Helena) 


„Vabatahtlik töö on oluline, kuna see õpetab meid olema aktiivne, organiseeritud ning 
positiivselt meelestatud.“ (Sandra) 


„Vabatahtlik töö on oluline, kuna see annab võimaluse suhelda võõraste inimestega rohkem 
ametialaselt.“ (Rein) 


„Mina arvan, et vabatahtlik töö on väga kasulik, eriti tulevikuks, ning kindlasti kõik inimesed 
võiksid seda proovida. On ju tore olla abiks teistele inimstele ja näha, et nad on õnnelikud!” 
(Johanna) 


„Paljud õpilased pole kunagi tööl käinud ning see oli hea sissejuhatus sellesse maailma. /.../ 
Samuti nägin, mida tähendab, kui oma tööd armastatakse ning see tegi minu jaoks selle aja, 
mil olin praktikal, väga meeldivaks.” (Leena) 


„Mulle määrati ülesanne kujundada arvutiprogrammiga plakat. Ma ei olnud midagi sellist 
varem teinud ning pidin tegema kõva eeltööd. Õnneks nähtud vaev kandis vilja. Hiljem oli 
väga uhke ja hea enesetunne.” (Kert) 


„Internetist võib ju lugeda, mida üks MTÜ endast kujutab, kuid see ei anna neid teadmisi, 
mida annab praktika.” (Mariel Sandra) 


„Meie saime arendada oma oskusi just käsitöö vallas, käies loovuskoolis praktikal.” (Susanna) 


„Kõige olulisem on vabatahtliku töö juures see, et ma aitan teisi.” (Katerina) 


„Koolis toimub vaid kuiv tuupimine ja asjade meelde ja pähe jätmine, aga käies näiteks 
kogukonnapraktikat tegemas (just ühiskonnatunni raames), saad palju rohkem kogemusi ja 
uusi teadmisi, kui vahest koolis mõne kuu jooksul.” (Susanna) 


„Mina tahan tulevikus õpetajaks saada ning mulle andis see kindlasti kogemust juurde, et 
andsin lastele kunstitunde.” (Triin-Merilyn) 


„Vabatahtliku töö on oluline, kuna seda tehakse oma kogukonna hüvanguks.” (Erik) 


„Õpetades juba lastele, et sport ja liikumine on elu loomulik osa, aitame kaasa tervema ja 
tervislikuma tuleviku loomisele.” (Olari) 


„Arvan, et kõige olulisem on see, et tehtud töö tuleks südamest ning et inimene õpiks sellest 
midagi.” (Birgit) 


„Vabatahtlikud on üldjuhul rõõmsameelsed ning positiivse ellusuhtumisega inimesed. Just 
nagu mina kogesin enda praktika ajal.” (Madis) 


Selgituseks: katkeid esseedest valisid õpilased rühmatööna ja kokkuvõtte kirjutasid 12. a 


klassi õpilased Kert Kruusmaa ja Magdaleena Männik. Projekti juhendaja- õpetaja oli Heli 


Kirsi. 
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Õpiti tundma maailma külge, millega varem pole kokku puutunud (abivajajad, 

tasuta töö, missioonitunne), õpiti abi andma võõrale inimesele, arenes 

empaatiavõime ja tahe kodukoha elust vabatahtlikult osa võtta. 

Küsimusele „Mida peaks teisiti tegema, et praktika rohkem kasu tooks?“ vastas 

enamik, et kõik oli hästi ning midagi ei pea muutma. Osad tõid aga häid 

ettepanekuid arenguvõimelisuseks (vt all). 

Oma VÜ valikuga jäi rahule 85% noort, ainult 3 (174-st) polnud valituga rahul. 

Kaks kolmandikku on nõus praktikal käima ka väljaspool kodu- või koolilinna.  

Ei oldud rahul sellega, et pidi tegema vaid füüsilist või nii-öelda unustusse jäänud 

tööd. Õpilased pidasid oma rolli ühenduses väga oluliseks, et nende tegevus omaks 

väärtust ja tooks VÜ-le kasu. Ilmnes vajadus paremaks ajaplaneerimiseks ning 

ülesannete ja toimingute analüüsiks (miks seda vaja oli ja mis kasu saab sellest VÜ, 

sihtgrupp  ja ühiskond tervikuna jms).  

Pooled vastanutest ei leidnud seost ühiskonnaõpetuses käsitletavate teemade 

ja läbitud kogukonnapraktika vahel.  

Paljude arvates ei aidanud kogukonnapraktikal käimine ühiskonnaõpetuses 

käsitletavaid teemasid paremini mõista ega omandada. Praktikat seostati 

heategevuse ja kolmanda sektori temaatikatega.  Kodanikuühiskonnaga tundis 

sidet 7 õpilast 174-st, kodanikualgatusega 8.  Sõna „kodanik“ nimetati siduvate 

teemade küsimuses 25 korral.   

Enamus õpilasi (75%) on nõus, et kogukonnapraktika peaks olema 

gümnaasiumitasemes ühiskonnaõpetuse aine osa. Umbes neljandik neist 

rõhutas abiturientide ajanappust ning sooviks, et praktika oleks siiski 

varasemates klassides või koolitundide arvelt. Seevastu 12% arvavad, et see ei 

peaks olema õppekavas, sest kogukonna, vabatahtliku ega heategevuse teemad 

ei äratanud neis huvi ka pärast praktika läbimist. 13% vastanutest arvavad, et 

see on küll huvitav ja kasulik tegevus, kuid peaks õppekavas olema siiski 

valikainena.  

Mõned arvavad, et praktika peaks olema valikaine ning kindlasti mitte läbitav 

gümnaasiumi viimases klassis, sest see kattub kiire ja stressirohke koolilõpuga ning 

huviringide, trennide või tööga (mõned osalevad nt võistlustel). Väidetavalt 

suurendab see stressi ja programmi tõrjumist ning vähendab võimalust oma aega 

süvendatult ja suuremas mahus panustada. Ei oldud nõus oma vabast ajast 

praktikal käima, kuid koolitundide arvelt oleks see sobilikum. Levinud arvamuseks 

oli, et praktikaperiood võiks olla pikem – nõnda  saaksid  osapooled paremini oma 

ajakavasid sobitada.  

Enamus õpilasi arvab, et programmiga võiks jätkata, kuid siiski soovitatakse 

seda paremini noorte ajaliste võimalustega sobitada.  

„Kogukonnapraktika võiks olla gümnaasiumiastmes ühiskonnaõpetuse aine osa, 

sest see aitab õpilastel mõista ühiskonna kui terviku toimimist, kuid see peaks 

toimuma ühiskonnaõpetuse tundide, mitte õpilaste vaba aja arvelt.” 
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Vabaühendused: 

Juhendajatest hindas KKP endale kasulikuks 69% (hinne 4 või 5 viiepallilisel 

skaalal). 71% arvasid, et see oli nende ühendustele kasulik.  

Peamisteks põhjusteks, miks programmiga liituti, olid lisavabatahtlike vajadus, 

organisatsiooni laiem tutvustamine ning järelkasvu koolitamine. Paljude tegevus 

või projektid on seotud noortega, seetõttu oli võimalus ka sihtgrupi laiendamiseks. 

Enamuse eesmärgiks oli siiski tutvustada oma kogukonna noortele ühiskonna 

abivajajatest gruppide – asenduskodude, vanemaealiste, paljulapseliste perede, 

naiste ja laste tugikeskuste, vähiühingute, toidupankade ja teiste elu. Selle eesmärgi 

täitumine peegeldub hästi õpilaste tagasisides. 

54% soovivad järgmisel aastal kindlasti osaleda, 37% ei oska öelda, 9% 

pigem mitte (põhjuseks on ebakindlus aja suhtes).  

  

„Mis Sind üllatas?“ (valik tsitaate õpilastelt) 
� Kui palju on meil tegelikult abivajajaid (vanemateta või vaeseid lapsi ja inimesi) 

ja milliste raskustega nad oma elus kokku puutuvad 

� Kuulsin tugiisikutelt, missugustes oludes mõned pered ja lapsed elavad ning see 

oli südantlõhestav. 

� Kui palju noori teeb vabatahtliku tööd. 

� Juhendaja vastutulelikkus, mõndade MTÜ-de vabatahtlike ebaviisakus, kohati 

isegi ülbus. 

� Maailmas ei ole ainult ülbed ja õelad inimesed, leidub ka neid, kellel on hea süda 

ja kes tahavad inimestega oma helget meelt jagada. Üllatas ka see, kui paljud 

inimesed MTÜ-des kohal käivad, huvilisi oli väga palju. Arvasin, et neid on vähem. 

� Üllatas, et selline asi on üldse ette võetud, sest enamasti siiski kardetakse 

innovaatilisi ja aktiivseid õppemeetodeid, mis ei pruugi olla nii produktiivsed, ent 

meeldivad õpilastele. Aega kulub rohkem ja teadmisi omandada on raskem. 

� Praktika käigus üllatas mind, kuidas inimesed tulevad üldse mõttele luua  

vabaühendus. Väga positiivne oli see,  kui paljud inimesed neid toetavad ja 

abistavad. 

� Annetajaid on nii palju, aga niisamuti on rohkelt ka abivajajaid. 

� Üllatas, kui palju probleeme oli vabaühendustel rahaga. Ma polnud varem sellele 

niivõrd mõelnud. 

� Mängisin esimest korda puudega lapsega ja see meeldis mulle. Varem pigem 

pelgasin neid. 

� Käisin hooldekodus ja kõigile pakkus minu sealviibimine alati suurt rõõmu. 

Tundsin esimest korda, et olen kellelegi nii oluline. 

� Mind üllatas see, et MTÜ-id on tegelikult väga palju ja enamuste olemasolust  

polnud mul aimugi. 

� Mulle meeldis osa võtta formaalsest juhtkonna koosolekust. Poleks iial arvanud, 

et mulle võib meeldida säärane paberimajandus ja asjade korraldamine. 




Kogukonnapraktika 2014/15 tagasiside 


 


 


 


Kogukonnapraktika on üle-eestiline programm, mille abil noored saavad võimaluse 
osaleda vabaühenduste töös. 2014. aasta sügisel tutvustasid 57 vabaühendust oma 
tegemisi ligi 300 koolinoorele, et neid julgustada, innustada ja töösse kaasata. Nõnda 
saavad noored rakendada koolis ühiskonnaõpetuse tunni raames saadud praktilisi 
teadmisi kodanikuühiskonnast. Kaks kolmandikku osalenud õpilastest jäid rahule oma 
valitud vabaühendustega ja neli viiendikku soovitavad programmiga Eesti koolides 
jätkata.  


Loe järgnevalt, mida arvavad praktika juhendajad, kes noori enda juures vastu võtsid. 
Siinkohal toome välja vastused neljale küsimusele: „Mis Sind praktika käigus üllatas?”, 
“Mis on Sinu hinnangul olulisim, mida õpilane kogukonnapraktikal käimisest saab?” ja 
„Mis praktikal hästi läks?”  


 


Mis on Sinu hinnangul olulisim, mida õpilane kogukonnapraktikal 


käimisest sai? 


� Noortel oli võimalus kokku puutuda reaalse elu ja konkreetsete praktiliste 
ülesannetega. 


� Teadmisi, kuidas toimib vabaühendus ja kui vajalik on vabatahtlik töö. 


� Positiivne kogemus heategevuslikus valdkonnas innustab jätkuvalt head 
tegema, loodetavasti muutub see ühel hetkel ka elustiiliks. 


� Ma usun, et nad teavad nüüd, kas neil on tahtmist vabatahtlikutööga tegeleda. 


� Teadvustamist, et meie kõrval on palju erinevaid inimesi ja abivajajaid. 


� Kogemuse, et meie seas on ka veidi teistsuguseid lapsi, noori ja täiskasvanuid. 
Neidki tuleb kohelda austuse ja mõistmisega. Tähtsaim õppetund oligi 
tõenäoliselt mõistmisest. 


� Maailmapildi avardumise ja julguse.  


� See on noorte võimalus anda oma panus ühiskonnas ja samas tutvuda erinevate 
tegevustega. Mida rohkem kogemusi neil on, seda kergem on teha tulevikus 
õigeid valikuid. 


� Noored said palju teadmisi naistevastasest vägivallast. Nüüd oskavad nad seda 
ära tunda, teisi noori aidata ning suunata abi otsima.  


� Planeerimise ja kavandamise kogemuse. 


� Arvan, et kõige olulisem oli omavaheline hea läbisaamine ja tähtaegadest kinni 
pidamine. 


� Meie MTÜ näitas noortele ühiskonnas esinevaid probleeme ja tööd, mida 
tehakse eluraskustesse sattunud inimestega. 


Juhendajad räägivad 
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� Saadi reaalne pilt meie igapäevatööst. Kui on vaja näiteks seadmeid soetada, 
eelneb sellele mahukas eeltöö. Olemasolevad kontaktid on olulised. Püstitatud 
ülesanded tuleb täita. 


� Oskuse looduses liikuda ja tundma õppida erinevate loomade jälgi. 


� Kõigil oli esmane otsestuudio kogemus raadios. See andis neile kindlasti julgust 
ning enesekindlust. Lisaks saadi üldpilt, kuidas raadio töötab. Konkreetsemalt 
Pereraadio kontekstis nägid nad, kui palju on vaja vabatahtlikke, et midagi 
tähendusrikast ära teha. 


� Ma arvan, et kõige tähtsam on kogemus ja võimalus midagi ise ära teha. Loodan 
ka, et õpilased oskavad edaspidi olla tolerantsemad. 


� Eeskuju, et inimesed on valmis oma kogukonna heaks midagi ära tegema. 


� Loodan, et  hulk teadmisi ajaloost. 


� Teadmised vaesusest ja toidu raiskamisest, toidupanga tööst ja 
tegutsemispõhimõtetest ning praktiline kogemus toidukogumispäevadelt. 


� Loodan, et noored võtavad omaks ettevõtliku elustiili. 


� Olulisim on meeskonnatöö kogemus. Olenemata sellest, millega konkreetne 
vabaühendus tegeleb, tuleb seal tõenäoliselt meeskonnas töötada. 


� Suhtlemisjulgust ja esinemiskogemust.  


� Teadmist, et kõik ei ole hinnatav rahas. 


� Väga paljud avastasid endas lahke poole, et neile meeldib inimesi aidata.  


� Palju uusi tuttavaid. 


� Usun, et olulisim oli vaade nii-öelda teise maailma, sest vanemliku hoolitsusega 
noortel puuduvad kokkupuuted lastekodudega.  


� Kahjuks jäi olulisim saamata, sest aega ja järjepidevust nõudev füüsiline tegevus 
hokiväljakul jäi tegemata. Võib-olla oleks see noori õpetanud rohkem aega ja 
teiste tehtavat tööd hindama. 


� Kontakt ja teadmine, et nende pühendatud aeg saab väärtuse.  


 


Juhendajad andsid tagasisidet, kuidas praktikal läks ja kas nad on 


rahul saadud kogemustega.  


� Noored said suurepäraselt esinemisega hakkama ja oskasid reageerida 
naljakates või isegi veidi rumalates olukordades. 


� Meil õnnestus oma töökoormust neil nädalatel veidi vähendada.  


� Meeldivad noored inimesed, kes valisid omale sobiva ühenduse. Tegutseti 
rõõmuga. 
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� Õpilane kohanes kiirelt talle tundmatu situatsiooniga ning sai lastega hea 
konakti. Praktika lõppedes oli ta silmnähtavalt rahul kogetuga. 


� Noored olid huvitatud meie tegemistest ning püüdsid kaasa mõelda ja küsimusi 
esitada. Hea oli ka see, et noored olid edaspidigi valmis panustama meie 
ühenduses vabatahtlikuks olemisele. 


� Meeskond oli üksmeelne. 


� Meie saime juhendamise kogemuse ning mõtteid, kuidas toimida järgmisel 
korral. 


� Mulle tundub, et noored olid väga rahul oma kogemusega ning mõtlesid 
teinekordki aitama tulla,  et õpitut kinnistada.  


� Noored ütlesid kokkuvõtteid tehes, et õppisid lühikese ajaga palju. 


� Noored olid algul ujedad, ent hiljem juba julgesid sekkuda ning protsessis kaasa 
lüüa.  


� Esialgne hirm, et ei leia noortega ühist keelt, kadus esimese poole tunni jooksul. 
Keegi ei virisenud. Tore oli vastata õpilaste küsimustele. Osad olid imestunud, 
et teemegi oma MTÜ tegemisi põhitöö kõrvalt ja ilma tasuta. Loodan et ka see 
teadmine andis praktikantidele innustust. 


 


Mida teeksid järgmisel korral kogukonnapraktika õpilasi 


juhendades ise teisiti? 


� Rohkem noori ja paremat aega, näiteks suvel. 


� Ma võtaksin meie ühingusse ainult need, kes on ise asjast väga huvitatud, mitte 
ei käsiks noortel seda hindamise pärast teha. 


� Suhtleks nendega rohkem, oleks rohkem kaasas. 


� See plaan, mille järgi tegutsesin, toimis. Teeks järgmine kord samuti. 


� Teeksin tutvustava kiirkursuse meie töö kohta, et see oleks ülevaatlik ja 
konkreetne. Et väga oluline on aega paremini planeerida ja et ülesanded 
peaksid olema läbimõeldumad ja konkreetsemad. 


� Tahaksin kindlasti viia neid oma heade koostööpartnerite - MTÜ-ga tutvuma, 
sest nii noored saaksid mitmekülgsemad teadmised. 


� Võtaksin vähem õpilasi, et oleks neid aega rohkem juhendada ja nendega 
tegeleda. 


� Püüaksin koos juhendatavaga praktika alguses paika panna praktika 
sooritamise ajakava ning sellest kinni pidada. 


� See sõltub õpilasest, alati on erinevad noored, vastavalt nende huvidele, kunagi 
ei saa kasutada samasugust taktikat, seepärast ei oska öelda, mida teeks teisiti, 
rohkem võiks endal aega olla noorega tegeleda. 
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� Järgmisel korral pühenduksin rohkem MTÜ tegutsemise taustale ja prooviksin 
leida õpilastele väljakutsuvamaid ülesandeid. 


� Pakuksin rohkem konkreetseid tegevusi, praktilisi tegevusi. 


� Püüaksin rohkem veel juhendatavat tiimi kaasata. 


� Püüaksin organiseerida samasse aega mingi suurema ürituse, millel oleks  
suurem kandepind. 


� Mõtleksin rohkem suhtlemise peale. 


� Kindlasti teeksin mingi varuplaani, kui ilmastik peaks alt vedama. 


� Küsiks mingi kaasrahastuse  tegevuste läbiviimiseks ja püüaks eraldada 
praktikante ja lihtsalt uudishimulikke. See aga laiemalt võttes ei ole ühikonnale 
hea. 


� Ma võtaksin kordi tõsisemalt ja võib-olla ka peaksin loobuma õigel ajal, kui 
kalendris ruumi pole. Samas on see siiski inspireeriv. 


� Kui juhendaja oli praktika ülesanded hoolikalt ette valmistanud, oli 
praktikandist suurt kasu, praktika oli mõlemale poolele sisukas.  


� Kõige suurem õppetund oli see, et ülesannet delegeerides tuleb ka vastutus 
täielikult üle anda.  


 


Mis Sind praktika käigus üllatas? 


� Noorte kohusetunne ja kindel huvi heategevuse vastu. Nad olid konkreetsed ja 
valmis oma sõnade eest vastutama.  


� Õpilaste väga täiskasvanulik ja mõistlik suhtumine erivajadustega lastesse. 


� Nad olid palju rohkem abivalmis, kui oleks tahtnud või oodanud. 


� Praktikant kirjutas vaatluse tulemusel 3-leheküljelisekirjelduse, kuidas võiks 
kergliiklus Sõmeru tänavatel toimida. Ta tegi lisaks jooniseid, kuigi tema 
ülesandeks oli vaid jälgida ja kirja panna, kui palju inimesi ja autosid seal teatud 
kellaaegadel liigub. 


� Noorte asjalikkus ja pealehakkamine. 


� Praktikantide tõsine suhtumine töösse, vastutuse kandmine ja huumorimeel. 


� Üllatas sellise programmi olemasolu, see tundub õige asi olevat. 


� Tahaksin siin tuua ühe näite: olime noormeestega kokku leppinud, et korjame 
neli tundi rajalt kive. Kui aeg täis sai, oli näha, et neil on sellest täiesti villand. 
Kui laususin, et lõpetame, ütlesid nad imestunult ja üksmeelselt, et teeme ikka 
raja lõpuni. Väga positiivne!  


� Üllatas, et osalenud noored olid väga teadlikud, küpsed ja motiveeritud. 







Kogukonnapraktika 2014/15 tagasiside 


 


5 / 5 


� Üllatas see, et meie organisatsioonist nii vähe teati. Positiivne oli see, et noored, 
kes esimesel korral näisid passiivsed, olid järgmistel kohtumistel väga 
ettevõtlikud ja asjalikud. 


� Mind üllatas noorte soov panustada ning nende suurepärane asjatundlikkus 
antud alal. 


� Juhendatava suur tahe osa võtta meie vabaühenduse tööst. 


� Üllatas selle programmi geniaalne lihtsus. 


 


 


EMSL, märts 2015 


Tagasiside andsid kogukonnapraktikantide juhendajad: Alma Linder, Amino Põldaru, Diana 
Tandru, Hilma Tervonen, Indrek Juss, Janika Volga, Jule Käen-Torm, Kristjan Vidder, Lauri 
Mölder, Malle Kaarmann, Merje Poom, Nele Hendrikson, Õnne Tamm, Piret Laidroo, Reele 
Naumoska, Lagle Pohlak, Riho Nagel, Ülle Lass, Urve Uusberg. Kokkuvõte koostas programmi 
koordinaator Aljona Galazan. 
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Ettepanekud programmile (valik tsitaate) 
Õpetajatelt:  

� VÜ võiks ennast täpsemalt ja paremini tutvustada. Peaks olema rohkem infot 

selle kohta, mis noori VÜs ootab. Otsene suhtlus VÜ juhendajaga annab väga palju 

lisateavet. 

� Projekti saab kehtiva seadusandluse raames teha kohustuslikuks 

� Vähendada bürokraatiat 

� Võiks olla osaliselt vabatahtlik, eelkõige neile õpilastele, kes on juba piisavalt 

hõivatud spordi, muusika või ühiskondliku tööga. 

� MTÜ-ga kontakteerumine ja teoreetiline tutvumine (kuidas asutada, kuidas 

toimib jm) ning praktilise tegevuse planeerimine kindlaks ajaks. Ülesannete 

sooritamine võiks ajaliselt olla paindlikum. 

� Praktikas osalemine ei tohiks toimuda teiste õppetundide arvelt, sest see annab  

õpilasele juurde lisakohustusi näiteks järelvastamise näol 

� Anda õpilasesindustele võimalus suunata õpilasi vabaühenduste tegevusse 

panustama. See annaks ÕE-le praktilise väljundi oma kasulikkuse tõestamiseks. 

Õpilastelt:  

� Võimalus käia mitmes ühenduses praktikal, et saada vabaühendustest parem 

ülevaade  

� Rohkem infot ja töötubasid 

� Peaks lubama, et iga õpilane saab valida endale ise sobiva VÜ 

� Pikendama praktikaaega 

� Vähem juhendatavaid ühes ühenduses 

� Rohkem infot kogukonnapraktika  kohta enne laada toimumist 

� Päeviku täitmine oli tüütu, võiks kokku panna analüüsilehed ja päeviku. Võiks 

selle muuta internetipõhiseks või elektrooniliselt täidetavaks. 

� Kogukonnapraktika peaks olema rohkem seotud ühiskonnaõpetuse ainekavaga 

� Peaksid olema konkreetsemad tegevused. Praktika võiks tekitada tunde, et sind 

on ühendusse vaja ja sul on huvitav, mitte et lihtsalt pead seda täide viima kui 

kohustust. 

� Praktika läbiviimine 10. või 11. klassis 

� Sellist võimalust osaleda erinevate MTÜ-de töös peaks pakkuma 

gümnaasiumitasemes. Minu arvates on vale, et see on tehtud kohustuslikuks. 

Võib-olla just kohustuse tõttu ei tahagi paljud õpilased selles osaleda, kuid kui 

neile tutvustada erinevaid MTÜ-id ning pakkuda sinna praktikakohta, siis ehk 

osaletakse parema meelega. Nii oleks neil selle vastu suurem huvi. 

� Tegevus võiks olla rohkem struktureeritud, korraldajate poolt peaksid olema 

seatud kindlad eesmärgid. 
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� Ühiskonnaõpetuse kui tunni osana ei mängi see erilist rolli, kuid elu osana on see 

vägagi oluline! 

� Praktikal käimine võib olla kohustuslik, aga hilisema kirjaliku osa täitmise 

(päevik ja juhend) võiks ära jätta. 

� Õpilased võiksid praktikakohustusest varem teada saada, kui vaid päev enne 

laata, kus peab endale vabaühenduse valima. Ei tohiks olla nii palju pinget. 

� Võiks ühendada praktikaga ettevõtetes, et saada ka ettevõtte kogemust ja 

rohkem teadmisi eri ühiskonnakihtidest. 

� See on hea, et praktika on üks osa ühiskonnaõpetuse tunnist. Paraku ma leian, et 

praegu on sellel liiga suur hindeline väärtus. Kogukonnapraktika määrabki 

suuremalt jaolt kursuse hinde, mis ei ole minu jaoks õige. Vahel võib juhtuda, et 

ebaõnnestud, kuigi oled ilusti kohal käinud ja vaeva näinud, tehes seda kõike oma 

vabast ajast. 

� Praktika ajakasutus võiks olla paindlikum ja õpilaste valikuvõimalused, kuhu 

praktikale minna, võiksid olla suuremad. Eelteavitus praktika kohta võiks 

toimuda varem. 

Juhendajatelt: 

� Peaks olema suurem koostöö õpetaja ja juhendaja vahel 

� Viia läbi sügisel lõpuga jaanuaris. Jõulud ei sobinud kellelegi järeltööde ega 

praktika jaoks. Ka 10 tunnist jäi väheks 

� Teha pikem periood, näiteks 6 kuud. Kohtumised toimuksid harvemini, aga 

pikemalt – õpilased jõuaks rohkem kontsentreeruda, rutiinses töös osaleda ja 

kaasa rääkida 

� Juhend oli liiga pikk ja keeruline – vähendada või muuta mugavamaks 

� Korraldada ettevõtlikkuse praktika, et noored ise teeksid rohkem tööd selleks, et 

MTÜ-sse vabatahtlikuks saada (otsiksid, teeksid eeltööd, püstitaksid eesmärgid ja 

motiveeriks VÜd neid praktikale võtta). 

Täname 
Täname kõiki osalejaid, see oli meie jaoks kvaliteetaeg ja loodetavasti meeldis ka kõigile teile. 

Igaüks sai midagi juurde õppida ja avastada. Teie innustavaid sõnu oli hea kuulata ja lugeda – 

jätkame samas vaimus ja loodetavasti ka suuremas mahus. Ootame pikisilmi uut hooaega! 

Täname noori, kes andsid meile tõestust, et Eesti noorte seas kasvab palju häid kodanikke! Edu 

eksamitel ja eluteel!  

 

 

 

EMSL, 24.03.2015 

Koostaja: Aljona Galazan 

aljona@ngo.ee | tel 56689070 




