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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. 

 

 


