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„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. 


