
„  We Are Europe“   –   nõuanded õpetajatele  

See  juhend  on  koostatud  lisana  projekti  „We  Are  Europe“  („Meie  oleme  Euroopa“)  partnerite 
koostatud ressursside loetelule. http://www.we-are-europe.net/index.php/the-project-en 

1. Sissejuhatus

Projekti käigus töötatakse välja ja viiakse ellu uuenduslikud õppemoodulid 9-14-aastastele õpilastele. 
Käsitletakse  konkreetseid  teemasid  nagu  kodu  kui  osa  rahvuslikust,  piirkondlikust  ja  kohalikust 
identiteedist; muusikalised traditsioonid; mood; kokandus; sport. Eesmärgiks on süvendada õpilaste 
teadmisi Euroopast üldiselt,  eriti aga projektis partneritena osalevatest riikidest, et toetada noori 
nende  tulevaste  väljavaadete  arengus,  andes  neile  parema  teadlikkuse  kultuuride  vahelistest 
sarnasustest ja erinevustest.

Soovime innustada ja/või süvendada õpilaste huvi Euroopa ja  Euroopa Liidu kui kaasava elukestva 
õppe- ja töökeskkonna vastu, et aidata neil tulevikuks vajalikke oskusi arendada.

Projekti konsortsium on seadnud endale järgmised eesmärgid:

- Omaenda kultuurilise identiteedi uurimine, edendades kultuurilist ja kultuuridevahelist
mõistmist; tekitades huvi teiste EL-i riikide ja kultuuride vastu; edendades austust teiste
kultuuride ja saavutuste vastu; edendades ja algatades aktiivset osalemist ühise Euroopa
arengus läbi konstruktiivse diskussiooni; jagades teadmisi teistega.

- Konkreetsete oskuste arendamine, mis aitavad valmistuda eluks globaliseerunud maailmas;
parandada multikultuursete ühiskondade ja globaliseerunud teabe mõistmist; valmistuda
erialaseks tegevuseks kaasavates ühiskondades, mis vajavad kultuuriüleseid oskusi; õppida ja
kasutada teadmisi muutuvas hariduslikus ja tööalases kontekstis, kus on tarvis elukestvat
õppimist.

- Teadlikkuse suurendamine ajaloolistest suhetest, et mõista paremini praegust olukorda;
edendades lõime ideed; käsitledes ajalugu kui alust, et tõsta teadlikkust sotsiaalsest
õiglusest ja mõista mitmekesisust kui inimesi ja ühiskondi rikastavat nähtust.

See juhend toetab õpetajaid, kes planeerivad käsitleda Euroopa kontekstis kultuurilisi, sotsiaalseid, 
majanduslikke ja poliitilisi  küsimusi viisil,  mis suurendab mõistmist ja sallivust.  Töö õpilastega on 
suunatud sellistele küsimustele nagu: Millises maailmas noored üles kasvavad ja kuidas nad saavad 
tulevaste  väljakutsetega  toime  tulla?  Milliste  rahvusvahelise  konkurentsi  vormidega  nad  kokku 
puutuvad ja kuidas see saab olla Euroopa ühiskonna positiivne aspekt? Kuidas nad globaliseerunud 
maailmas  oma  rahvusliku  identiteedi  säilitavad?  Õppetunnid  arendavad  noorte  kaasavaid 
sotsiaalseid  oskusi  ja  keskenduvad  õpilaste  rahvusvahelistele  kodanikuoskustele.  Ei  propageerita 
ühtki poliitilist, kultuurilist ega sotsiaalset sõnumit peale koostöö ning loodetakse, et osalejatel on 
omaenda  ideed  selle  kohta,  kuidas  nad  tahavad,  et  neid  endid,  nende  kohalikku  piirkonda  ja 
rahvuslikku identiteeti partnerriikidele tutvustataks.

2. Tõhusad pedagoogilised meetodid

http://www.we-are-europe.net/index.php/the-project-en


Selles osas tuuakse ära mõned ideed, kuidas õpetamisele läheda ja  milliseid tegevusi kasutada, et 
projektiga  ühineda.  Nende  hulgas  on  rida  strateegiaid,  mis  võivad  Teile  tuttavad  olla;  oleme 
püüdnud lisada teavet, mis aitab Teil valida nende hulgast sellised, mis on õppetunni kontekstist ja 
Teie õpilastest lähtuvalt kõige tõhusamad.

Toodud  tegevused  on  vaid  soovitused,  mida  saab  kasutada  lähtekohana  oma  õppetöö 
planeerimiseks.  Sellest  lähtuvalt  on  tähtis  omada  siintoodud  ideede  ja  ressursside  kasutamisel 
selgeid eesmärke ja keskenduda sellele, mida soovite õpetada. Kuigi tegevused peaksid soodustama 
seda,  et  õpilased  liituvad  nendega  ja  naudivad  neid,  on  keskseks  eesmärgiks  ikkagi  võimaldada 
õpilastel arendada oma teadmisi ja arusaamist EL-i teistest riikidest ja kultuuridest pärit inimestest. 
Planeerimise hõlbustamiseks on iga tegevus seostatud näitliku eesmärgiga, kuid need ei ole ainsad 
võimalikud  ega  ka  ammendavad: kohandage  need  eesmärgid  ja  tegevused  oma  õpilastele  ja 
kavatsustele. Siintoodud eesmärgid põhinevad Bloomi taksonoomia uuendatud versioonil,  mis on 
näidatud alloleval joonisel.

Allikas: http://www.celt.iastate.edu/teaching-resources/effective-practice/revised-blooms-taxonomy/

Lähenemised õpetamisele  :  



On olemas palju strateegiaid, mida saab klassis kasutada, et teadmisi paremini edasi anda. 
Alljärgnevalt toome mõned soovitused, mis aitavad õpetajatel õppimise sotsiaalset ja koostöö 
aspekti soodustada.

Töö väikestes rühmades/paarides – kui paluda õpilastel koos tegutseda, aitab see koostöös 
toimuvat õppimist soodustada. Mõned lapsed vajavad rühmatöös tõhusaks eneseväljendamiseks 
tuge, ja siin on abi sellistest lähenemistest, nagu on välja pakutud Cambridge’i Ülikooli projektis 
„Thinking Together“ („Mõtleme koos“): https://thinkingtogether.educ.cam.ac.uk/resources/

Avastav õppimine – seda lähenemist saab kasutada mitmel erineval moel. Õpetaja võib esitada 
keerulise küsimuse, mida õpilased saavad uurida ja enda jaoks avastada; neile võib anda ebatavalise 
vana eseme ja teha neile ülesandeks selle olemus ja päritolu välja selgitada; neil võib isegi lasta 
endale ise küsimus püstitada või uurimiseks materjal valida. Avastava õppimise puhul on oluline, et 
õpetaja looks sellise õppimiskogemuse, mis võimaldab lastel jõuda ise oma arusaamise ja 
teadmisteni kontseptsioonide ja seoste kohta, selle asemel et õpetaja neile lahenduskäigu või isegi 
tulemuse ette annaks. See lähenemine põhineb Jerome Bruneri tööl (näiteid/lisalugemist vt Bruner, 
J. S. (1961)“ The act of discovery“. Harvard Educational Review, Vol 31, 1961, 21-32.)

Õppekavade või õppeainete ülene õppimine – selle lähenemise puhul antakse õpilastele võimalus 
ja ressursid, et õppida kahte või enamat õppeainet korraga. See aitab neil näha, kuidas erinevad 
õppeained, näiteks matemaatika ja kunst omavahel kattuvad ja koos toimivad. Õppeainete ülese 
õpetamise juures on tähtis anda edasi kõigi valdkondade vajalikud teadmised ja arusaamad ja/või 
kasutada ühes aines eelnevalt õpitud oskusi teises aines, et saaks toimuda õppimine (näiteks tuleb 
kasuks, kui õpilased teavad juba matemaatikast pindala ja murdude kohta, kui hakatakse käsitlema 
Leonardo Da Vinci Vitruviuse meest 
http://www.bbc.co.uk/science/leonardo/gallery/vitruvian.shtml).

Kogemuslik õppimine – vahel aetakse seda segamini avastava õppimisega, sest mõlemad hõlmavad 
sageli käed-külge stiilis õppimist ja tegelevad füüsiliste esemetega. Kuid kogemusliku õppimise puhul 
keskendutakse õppimise eesmärgiga seostuvale autentsele kogemusele. See annab võimaluse 
sotsiaalkultuurilist olukorda või sündmust kümbluse vormis käsitleda. Võimalus valmistada teiste 
riikide toitusid või kanda kostüüme on üks kogemusliku õppimise viis; kogemus on veelgi autentsem, 
kui seda saab jagada ka reaalselt sellest riigist pärit inimesega (või isegi seda riiki külastada, kuigi 
seda on koolipäeva jooksul keeruline teha!).

Kaaslaste õpetamine – see lähenemine läheb kaugemale kui vaid õpilaste poolne tulemuste 
esitamine: see annab õpilastele võimaluse oma kaaslasi edasi aidata. Seetõttu peavad lapsed 
kõigepealt õpetatavas teemas ise ekspertideks saama ja seejärel õppima tõhusaid õpetamise ja 
mentorluse strateegiaid. Selleks peab õpetaja andma neile juurdepääsu vajalikele vahenditele ja 
ruumidele ning andma ka aega, et ressursid ja materjalid ette valmistada; samuti peab õpetaja 
olema avatud otsekohesele arutelule selle kohta, milline õpetamine on õpilaste arvates tõhus.

Töö   raamatutega:  

http://www.bbc.co.uk/science/leonardo/gallery/vitruvian.shtml
https://thinkingtogether.educ.cam.ac.uk/resources/


Tegevus Soovitatavad ressursid Eesmärk Kirjeldus
Elu enne 
Google’it

Grupp raamatuid ühe keskse 
teema, näiteks Euroopa 
Parlamendi kohta, nt Böhm 
Wolfgang, Othmar 
Lahodynsky, „EL sulle! – 
Kuidas toimib Euroopa Liit“ 
(„„EU for you!“ – So 
funktioniert die Europäische 
Union“); noorteajakiri 
Euroopa („Europa – revista 
do conhecimento para 
jovens“)

Anda ülevaade 
Euroopa 
Parlamendi 
peamistest 
omadustest

Lastele esitatakse avatud 
küsimus (nt kuidas EL-i 
juhitakse?), AGA neil ei 
lubata vastuse leidmiseks 
Internetti kasutada. Nad 
peavad ainult etteantud 
raamatute põhjal teemat 
uurima ja esitama oma 
aruande koos viidetega!

Teksti-
detektiivid 

Valik ilukirjandust kogu 
Euroopast (see võib hõlmata 
erinevates keeltes tekste, aga 
kui klass ei oska erinevaid 
keeli lugeda, siis andke neile 
pildiraamatud, et neil oleks 
hõlpsam aru saada), nt.
Mandera, J. (2014) 
„Karolinka reisib läbi 
Euroopa“ („Karolinka 
podróżuje po Europie“); 
Päär, P. & Guerrin, T. 
(toimetajad) (2010) 
„Lugudega läbi Euroopa“; 
koomiks Poola ajaloo kohta 
– „Kuningas Henryk Walezy“
(„King Henryk Walezy“);
Kerven, R. (2009) „Inglise
muinasjutte ja legende“
(„English Fairy Tales and
Legends“)

Sobivate tekstide kohta leiate 
veel ideid Euroopa 
pildiraamatute kollektsioonist 
„European Picture Book 
Collection II“ 
http://www.ncrcl.ac.uk/epb
c/EN/index.asp 

Näidata erinevate 
kultuuride 
sarnasusi ja 
erinevusi, murda 
sotsiaalsed ja 
kultuurilised 
stereotüübid

Andke väikestes rühmades 
lastele raamatud ja paluge 
neil koostada esitlus teemal 
a) mida need raamatud
räägivad neile elust
erinevates riikidest, kaasa
arvatud sarnasused ja
erinevused nende enda
riigiga; b) kuidas nende
lugude süžeed omavahel
sarnanevad ja/või üksteisest
erinevad. Seda saab võrrelda
laste koduriigi lugudega: kui
täpselt on esitatud elu Teie
riigis?

Töö   video ja meediaga:  

Tegevus Soovitatavad ressursid Eesmärk Kirjeldus
Valgus, Londoni – Inglismaa – Anda Näidake lastele videoesitlust 

http://www.ncrcl.ac.uk/epbc/EN/index.asp
http://www.ncrcl.ac.uk/epbc/EN/index.asp


kaamera, 
võte: tere 
tulemast … 
riiki

Ühendkuningriigi – 
Suurbritannia turismireisi 
video: 
https://www.youtube.com/
watch?v=PtWeqZsuzpE ; Elu 
Portugalis: 
http://www.elllo.org/english
/1301/T1303-Ana-
Portugal.htm 

informatiivne 
multimeedia-
esitlus 

mingi riigi kohta (nende endi 
riigi või mõne partnerriigi 
kohta). Paluge neil 
planeerida ja siis koostada 
oma versioon, tutvustades 
oma kodukohta teistele üle 
kogu Euroopa. NB: lapsed 
peaksid suutma eeskujuna 
näidatud videot järgi teha: 
kui on kasutada 
kaamera/muud 
filmimisseadmed, siis võivad 
lapsed päris põnevaid 
esitlusi teha, aga kui selliseid 
vahendeid ei ole, siis võib 
kasutada fotosid. Sellised 
tarkvaraprogrammid nagu 
Microsoft Photostory, 
Powerpoint ja Moviemaker 
võimaldavad kõik teha 
liikuvaid esitusi.

Kõik koos 
suvevahe-
ajale…

Valitud partnerriigi turismiinfo 
veebileht, nt „Visit 
Worcestershire“ 
http://www.visitworcestersh
ire.org/

Koostada 
hästitoimiv 
reisikava

Paaris töötades planeerivad 
õpilased nädalapikkuse 
puhkuse omavalitud riigis 
(või õpetaja poolt tunni 
jaoks valitud riigis). 
Kasutades turismiinfo 
veebilehte peamise 
teabeallikana, peavad lapsed 
planeerima, milliseid 
vaatamisväärsusi nad 
soovivad külastada, 
koostama reisi marsruudi, 
uurima transpordivõimalusi 
ja majutust, et koostada 
toimiv reisikava. Nad peavad 
arvestama kulude ja 
valuutakurssidega: ülesande 
raskusastet saab tõsta, 
andes ette 
vaatamisväärsuste nõutava 
miinimumarvu ja võimaliku 
maksimumeelarve!

Mängulised tegevused  :  

Tegevus Soovitatavad ressursid Eesmärk Kirjeldus
Õpime 
mängima, 
mängides 

Euroopal põhinev 
lauamäng, nt „Euroopareis: 
Euroopa avastamise mäng“ 

Tuletada meelde 
Euroopa kohta 
käivat teavet; 

Väikestes rühmades lapsed 
mängivad mänge ja õpivad 
tundma Euroopa erinevaid 

http://www.visitworcestershire.org/
http://www.visitworcestershire.org/
http://www.elllo.org/english/1301/T1303-Ana-Portugal.htm
http://www.elllo.org/english/1301/T1303-Ana-Portugal.htm
http://www.elllo.org/english/1301/T1303-Ana-Portugal.htm
https://www.youtube.com/watch?v=PtWeqZsuzpE
https://www.youtube.com/watch?v=PtWeqZsuzpE


õpime („Europareise: Spielend 
Europa entdecken“);  
„Euroopat avastades“ 
(„Discovering Europe“); 
„Euroopa mälumäng“.

Euroopal põhinevad 
interaktiivsed mängud 
(internetis), nt 
„Neurodüsseia“ 
(„Neurodyssey“) 
http://neurodyssee.org/201
1/index.php?lang=en 

luua uudne 
mängupõhine 
ressurss 

aspekte, aga ka analüüsivad, 
milline on hea lauamäng või 
võrgumäng. Seejärel saavad 
nad seda teavet kasutada, et 
kujundada/luua oma 
versioon nii klassikaaslastele 
kui eakaaslastele teistes 
partnerriikides.

Töö   veebilehtedega:  

Tegevus Soovitatavad ressursid Eesmärk Kirjeldus
Märgid ja 
sümbolid

„Lastenurk“ („Kid’s Corner“) 
http://europa.eu/kids-
corner/index_en.htm ; 
„Riigipühad ja riiklik 
sümboolika“ 
(„Nationalfeiertag and 
staatliche Symbole“) 
http://www.schule.at/portale/
politische-
bildung/detail/nationalfeierta
g.html ;
Euroopa Parlamendi
teabebüroo Ühendkuningriigis
http://www.europarl.org.uk/e
n/education/teachingresource
s.html

Tuua välja EL-i iga 
riigi peamised 
riiklikud sümbolid

Esitage EL-i riikide loetelu ja 
paluge lastel leida neist 
igaühe lipp ja vapp.
Alternatiivid:
• esitage lipud ja vapid

ning laske lastel neile
vastavad riigid leida,

• esitage eesmärk ja laske
lastel avastava õppimise
teel ülesanne
lahendada.

Uudiste 
ajajoon

„EL-i uudised“ („EU 
Bildschirm“) 
http://blog.euscreen.eu/ ; 
veebipõhised 
uudistearhiivid

Luua ajatelg 
peamiste 
sündmustega

Töö väikestes rühmades: 
lapsed kasutavad 
võrgumeediat, et koostada 
partnerriike hõlmav 
sündmustega ajajoon. 
Alguspunktiks võivad olla 
laste koduriigi olulised 
kuupäevad, millele iga 
partnerriik järjekorras oma 
kuupäevad lisab; teise 
variandina võib valida 
ajajoone jaoks juhuslikud 
kuupäevad/aastad ja lasta 
lastel uurida, mis sel ajal igas 
riigis toimus. Kui 
tehnoloogia võimaldab, võib 

http://blog.euscreen.eu/
http://www.europarl.org.uk/en/education/teachingresources.html
http://www.europarl.org.uk/en/education/teachingresources.html
http://www.europarl.org.uk/en/education/teachingresources.html
http://www.schule.at/portale/politische-bildung/detail/nationalfeiertag.html
http://www.schule.at/portale/politische-bildung/detail/nationalfeiertag.html
http://www.schule.at/portale/politische-bildung/detail/nationalfeiertag.html
http://europa.eu/kids-corner/index_en.htm
http://europa.eu/kids-corner/index_en.htm
http://neurodyssee.org/2011/index.php?lang=en
http://neurodyssee.org/2011/index.php?lang=en


koostada ka interaktiivsed 
ajajooned (võrguviidetega).

3. Kokkuvõtteks

Siintoodud ideid võib kasutada eraldiseisvate tegevustena või õppemooduli osana. Tähtis on vaid 
meeles pidada, et iga tegevus peaks innustama lapsi mõtlema kultuurilistele, sotsiaalsetele, 
majanduslikele ja poliitilistele küsimustele kogu Euroopas ning seda viisil, mis soodustab mõistmist 
ja koostööd.

Koos olemegi Euroopa.




