
1Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht Nr. 30 (389) 29. aprill 2009

Lk. 2
Kuidas AB- kooli õpi-
lased õppisid koolis 
käima. Lk. 3

LOOK KOOL 2009 - 
koolimoe konkurss 
uues kuues Lk. 5

Mida põnevat pakkus 
eesti keele õpetajate  
koolitusreis Soome?

Tänan segakoor Ave 
lauljaid ja dirigent Mai Ran-
da meeleoluka kevadkont-
serdi eest.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Juht tänab

Lühidalt

KG 31.lennu abiturientide teemade valikud kirjandiks:  Pikk tee endani (46), Mille poole püüdlevad tänapäeva 
noored?(27), „Sündmused muudavad inimest.” (Alexandre Dumas)(22), Valgus ja varjud inimhinges (18), Kunst 
meenutab meile igavesi väärtusi (16), Loodus ei andesta vigu (13), Uue sajandi väljakutsed (12), Ajakirjandus – 
vabadus ja vastutus (6), „Inimese elu on lõpetamata jääv kool.” (Gottfried Keller)(5), Nüüdisaja kirjandus – looming 
või äri? (ei valitud). Tekst/Foto: Maidu Varik

Rapla Laulustuudio lastekoor
dirigent Thea Paluoja

ja
Kuressaare Gümnaasiumi tütarlastekoor Vocaliisa

dirigendid Helle Rand ja Pilvi Karu
kontsertmeister Veikko Lehto

esinevad kontserdil

KevadkooR
kaastegevad: Inspira väikeste solistide ansambel, tütarlasteansamblid Öunake 

ja Mandlike, poisteansambel TOHOHH (Rapla)
30. aprillil kell 18.00 Kuressaare Kultuurikeskuses

Pilet: 30.-/20.- (müügil pool tundi enne kontserdi algust kohapeal)

Ootame kõiki kuulama!

18. aprillil 2009 Tallinna 
Ülikoolis toimunud vaba-
riiklikul käsitöökonkursil 
jõudis Laura Laaster (9a) 
esikümnesse.

Konkursil osales 18 õpi-
last erinevatest maakonda-
dest. Teooriaosas oli Laural 
3 tulemus ning kokkuvõttes, 
peale praktilise osa valmista-
mist, sai Laura 8. koha.

Samal päeval jõudis lõ-
pule Tiigrihüppe SA kor-
raldatud esimene õpilastele 
mõeldud vabariiklik käsitöö-
konkurss "Tiiger Tikib", kus 
kolmes kategoorias ja vanu-
seastmes toimunud konkur-
sile esitati töid pea 60.

Nooremas vanuseastmes 
(võistlustöö teema "Padi") 
saavutas II koha Hedi Kere-
me (6b).

Õnnitlused tüdrukutele!

Raili Kaubi, 
Kunsti -ja käsitööosakonna 

juhataja

Suur tänu 1a, 1b ja 1c õpi-
lastele ja nende juhendaja-
tele omanäolise ning meel-
dejääva esinemise eest 12. 
klasside viimase koolikella 
aktusel.

Anneli Meisterson, 
noorsootöö juht
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AB-kool - ja oledki koolilaps!
Mäletan oma perest, et las-
te koolitee algus oli pere 
suursündmus ning sel-
leks ettevalmistamine al-
gas juba varakult. Kool 
on lapsele uus ja küllalt-
ki pikk, vahel mõnele lap-
sele üsna pingeline elu-
etapp, milleks peavad ette 
valmistatud olema nii laps 
kui vanemad. Et aga kooli 
algus meeldejääv oleks ja 
laps koolimiljöösse suju-
valt sisse elaks, pakub pe-
redele juba üheteistküm-
nendat aastat oma abikäe 
Kuressaare Gümnaasiumi 
AB -Kool.

Lapsed käivad koolis üks 
kord kuus oktoobrist-aprilli-
ni ja koos õpetajatega õpitak-
se läbi lühikeste mänguliste 
ainetundide koolilapseks ole-
mist. Tundides lahendatakse 
lustakaid matemaatikaüles-
andeid, õpitakse lugemist – 
kirjutamist, joonistatakse ja 
mängitakse. Tore on tundides 
jälgida, et osa lapsi on juba na-
gu päris küpsed kooli tulema, 
teistel on veel raskusi enda 
vaoshoidmisega, mida kooli-
lapseks olemine nõuab. Samas 
on ju väike rahutus mõistetav, 
sest päeva lõpuks on laps uu-
test kogemustest väsinud.

Samal ajal, kui lapsed koo-

litunnis õpivad, on lapseva-
nemad kooli aulas AB-Kooli 
lastevanemate koolis ja kuu-
lavad tähelepanelikut õpe-
tussõnu ja näpunäiteid laste 
kasvatamise teemadel. Kooli 
psühholoog Kaja Puck oli näi-
teks sellel aastal ette valmista-
nud koolitusteemad vanema-
tele pealkirja all „Vanemluse 
kasvatamine“. Seda, et lapse-
vanemaid on läbi koolituste 
vaja toetada ja lapsega pare-
maks toimetulekuks teadmi-
si jagada, on mõistnud pal-
jud lapsevanemad. Teadlik ja 
koolitatud vanem on tugi nii 
lapsele kui ka koolile.

Lapsevanemate aktiivne 
osavõtt on selgeks märgiks 
koolituse vajalikkusest. See on 
näide lastevanemate koostöö-
soovist lapse tulevase kooliga. 
Et koolitus oleks jätkusuutlik 
ja aasta-aastalt tõhusam, palu-
ti lapsevanematelt ka tagasisi-
det. Kokkuvõtvalt toodi väl-
ja järgmist: • oldi rahul kõigi 
spetsialistide valiku ja esi-
nemistega; • kiidusõnu said  
Kaja Pucki muhedad koolitus-
päevad; • vanemate jaoks oli 
oluline, et läbi nende kooli-
tuspäevade said nad ettekuju-
tuse koolis toimuvast ja tead-
misi, kuidas last suunata ja 
kooliga koostööd teha; • olu-
line oli, et koolist räägiti ava-

meelselt, midagi ilustamata; 
• koolituspäevad panid vane-
maid mõtlema ja analüüsima 
oma seniseid kasvatusmee-
todeid; • vanemate jaoks oli 
oluline, et laps tuli peale pik-
ka päeva AB-kooli tundidest 
ära rõõmsameelselt.

Tänusõnad toredatele 
emadele-isadele, kes olid ko-
hal ja kaasa mõtlesid!

Tänud selle eest kuuluvad 
AB-Kooli õpetajatele Reet Vä-
lissonile, Ene Riisile ja Kristel 
Salumaale pühendumisega 
tehtud töö eest. Nemad suut-
sid kooli lapse jaoks toredaks 
kohaks muuta. Kiidusõnad 
AB- kooli koordinaator Sirje 
Mehikule, samuti Renate Pih-
lale, kes valmistas ette vajali-
ku dokumentatsiooni.

Läbi eelseisvate kooliaas-
tate peaks vanematel kuju-
nema arusaam, et kasvatak-
se koos lapsega ja see on tore 
ning rikastav kogemus.

A.H. Tammsaaregi on öel-
nud: “Lapsi ja nende kasva-
mist on meile enestele roh-
kem vaja kui lastele ja riigile, 
sest lapsi kasvatades kasvame 
kõigepealt ise. Lapsed kasva-
tavad meid rohkem kui meie 
neid . See ongi nende puhul 
õnnistus.“

Maret Martinson, 
KG tugikeskuse juhataja

Üleriigiline kunsti- ja kirjatööde võistlus. Üleriigilisel kunsti- ja kirjatööde võistlusel Euroopa Koolis esines oma 
kunstitööga edukalt Kati Vahter 7.a klassist, kes on kutsutud 8. mail Tallinna Õpetajate Majja parimate autasusta-
misele. Palju õnne, Kati! Tekst: Elle Jurkatam

SuperNoova 10 finalis-
ti hulgas 4 õpilast meie 
koolist!

Nädalavahetusel sel-
gitas rahvusvaheline žürii 
Eesti suurima moedisaine-
rite konkursi SuperNoo-
va 2009 aasta võistluse 
finalistid. Selle aasta kon-
kursile esitati kokku 127 
tööd, mille hulgast vali-
ti 10 finalisti vanemasse 
ja 10 nooremasse kategoo-
riasse.

SuperNoova 2009 noo-
rema kategooria finalistid 
Kuressaare Gümnaasiu-
mist on:

Merilin Heinsoo (10 c), 
Siiri Kaseorg (11c), Kris-
tin Liias (11a), Maris Tus-
tit (12 e)

Esmakordselt toimus 
finalistide valimine inter-
neti teel, mis andis võima-
luse kaasata juba eelvoo-
ru zürii töösse mitmeid 
oma ala spetsialiste nii 
Itaaliast, Suurbritanniast 
kui ka lähiriikidest.

Selle-aastase eelvooru 
zürii liikmed olid:

Anu Merila Marie 
Claire peatoimetaja, Ees-
ti, Eve Hanson Ivo Nikko-
lo peadisainer, Eesti, Reet 
Aus disainer, Eesti, Kal-
le Kuusela moefotograaf, 
Soome, Catharina Olsson 
disainer Rootsi, Elena 
Strahova Baltikumi Moe-
föderatsiooni president, 
Läti, Paolo Tomei MP ma-
nagement, Itaalia, Enrico 
Mambelli Diadora-Invicta 
Group tegevdirektor, Itaa-
lia, Mandy Lennard moe-
PR agentuuri juht, Suurb-
ritannia

SuperNoova 2009 
lõppvoorule saate minna 
kaasa elama Tallinnasse 
Vene Teatrisse 27. juunil 
2009 kell 20.00 , mil rah-
vusvaheline žürii valib 
konkursi võitja vanemas 
ja nooremas kategoorias.

Palju õnne ja edukat 
osalemist finaalis!

Raili Kaubi, 
kunsti-ja käsitööosakonna 

juhataja

MOOD ON POPP
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Saaremaa koolimoe konkurss uues 
kuues - LOOK KOOL 2009
Laupäev, 18. aprill oli tihe 
päev üle 200  Saare maa-
konna õpilasele – teoks 
sai seitsmes maakonna 
koolimoe konkurss, mille 
korraldajaks seekord KG 
Huvikool Inspira.

Hommikul pidi ärkama 
juba varakult, sest algasid 
proovid ning enamus osa-
lejatest seadis end  aegsas-
ti võistluseks valmis. Kogu 
kultuurikeskus oli ärevat si-
ginat-saginat täis.

Võistlustulle astusid Saa-
remaa Ühisgümnaasiumi, 
Kuressaare Gümnaasiumi, 
Kuressaare Vanalinna Koo-
li, Kaarma Põhikooli, Leisi 
Keskkooli ning Kuressaare 
Ametikooli õpilaste valmis-
tatud  34 kollektsiooni, mi-
da hindas žürii koosseisus: 
Heli Jalakas – Kuressaare 
kultuurinõunik, koolinoor-
te moekonkursi algataja, Pi-
ret Puppart - Montoni rõi-
vadisainer, Helen Saluveer 
– Montoni turundusjuht 
Ea Velsvebel-Greenwood 
– moedisainer, eraettevõt-
ja firmas Good Kaarma,  
Karmen Sepp -  Saare Te-
xStiili esindaja, Maarja Siim 
– EKA moetudeng, Katri-
na Kaubi – EKA moetudeng 
Marko Kumm - Golf PRO 
esindaja, Taniel Vares -  
muusik, Kuressaare huvi-
keskuse noorsootöötaja

Ega keegi žüriid kades-
tanud - nende töö sai olema 
väga raske, sest huvitavaid 
fantaasiaküllaseid, hästi vii-
mistletud eriilmelisi töid oli 
palju ning valikut teha kind-
lasti keeruline.

Aga GRAND PRIX tu-
li meie kooli.  9B klassi tü-
tarlaste valmistatud kol-
lektsioon VÖÖLLUS suutis 
köita žüriiliikmeid nii, et ko-
gus kõige enam punkte. Li-
saks said nad veel  lavalise 
liikumise eripreemia Palju 
õnne teile  Kadri Tarus, Han-
na Martinson, Sabine Suus-
ter, Anet Oll!

Õnnitlused ka teistele 

tublidele võitjatele!
Vanem vanuseaste (10. 

-12. klass): II koht – MÉTAL-
LIQUE (autor Maris Tustit; 
12 e), III koht – EKSTSESS 
(autor Merilin Heinsoo; 10c)

Keskmine vanuseaste (7.-
9. klass): I koht ; kõige mere-
lisema kollektsiooni eripree-
mia -  kollektsioon VELEIRO 
(autorid Laura Laaster, Me-
rilin Nõgu, Eliis Pint, Stina 
Silluste, Agne Vaher, Kersti 
Sepp, Linda Lapp) 9a

Noorem vanuseaste (4.-6. 
klass): II koht - MERE MAA-
ILM (autorid Kärt Kaasik, 
Helina Väli, Mirjam Tenno, 
Joanna Kajak, Maria Lindau) 
6b, III koht – KEVADLIL-
LED (autor Liina Salonen) 
6b

Eripreemiad:
MONTONI noore disai-

neri preemia Kristin Liias 
11a, kollektsioon INKOGNI-
TO

Parim:
meesmodell – Kristjan 

Tammepõld (kollektsioonid 
WINDSURFMANIA, INKO-
GNITO)

naismodell – Hedi Ke-
reme  6b (kollektsioon KE-
VADLILLED)

käsitöö eripreemia – kol-
lektsioon KROON (autor Sii-
ri Kaseorg, 11c)

kõige terviklikum kol-
lektsioon – VOODOO (autor 
Kristiina Purga,11c)

kõige huvitavam rõivaese 
- kollektsioon SARDIINAD 
(autor Maarja Toplaan)6a

Kiitust väärivad meie abi-
lised-õpilased, kes konkursi 
korraldamisel ning läbivii-
misel olid lausa asendama-
tud (loodame, et olete nüüd-
seks jõudnud välja puhata!): 
Markus Sepp, Ann Aedmäe, 
Keidi Saks, Kristi Kandima, 
Elisa Avik, Rity Roomets, 
Aili Allas, Minni Meisterson, 
Laura Oolup, Kristi Aksiim, 
Kadri Kula, Merili Põldema, 
Kristiina Avik, Hanna-Liisa 
Luik, Kristi Reinfeldt, Laura 
Keidong, Kristina Oolu.

Tänud kõigile osalejatele, 
žüriile, pealtvaatajatele, kaa-
saelajatele, lapsevanematele 
ning meie toetajatele  ja abi-
listele:

Eesti Kultuurkapital, 
Saare Maavalitsus, Kures-
saare Linnavalitsus, Auriga, 
A&G, Saare TexStiil, Turu 
Foto, Lõngapood, Kaseoru 
OÜ, Monton,  Rimi Food AS, 
Tervisesalong Karmen, Ter-
visekeskus Aja Peatus, Im-
bi juuksurisalong, Raadio 
Kadi OÜ, Oma Saar, 
Meie Maa, photo pri.ee, 
STÜ, Kuressaare Kultuuri-
vara; Mart Aardam, Arni 
Ots, Eve Tuisk, Kristo Käo, 
Taavi Meier, Silver Ool

Pilte konkursist näe-
te aadressil http://pho-
to.pri.ee/g/thumbnails.
php?album=164

Kõigil huvilistel võima-
lik tellida LOOK KOOL 2009 
DVD (100.-), mille koostab 
Arni Ots. Soovijatel pöördu-
da Raili Kaubi poole (201). 
Sealt saate kätte ka oma 
plaadid ja moejoonised.

Koguge ideid ning koh-
tumiseni järgmisel aastal 
moekonkursil LOOK KOOL 
või KOOL LOOK!

Kuidas see nüüd oligi ...
LOOK KOOL 2009 kor-

raldustoimkond
Tiia Leppik, Renate Pihl, Anneli 

Meisterson, Raili Kaubi

Foto: photo.pri.ee
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11. klassid mõtisklesid inimese teemal 

Ühel ilusal aprillikuu 
hommikul, päev enne suu-
ri pühi, 9. aprillil kogunesid 
11.klassid ja võib-olla mõ-
ni huviline muustki klassist, 
aulasse, et kuulata 11. klas-
side venekeelseid ettekan-
deid, mida usinad õpilaseid 
olid ette valmistanud näda-
laid. Varahommiku ehk esi-
mese tunni kohta oli keele-
huvilisi kuulajaid üllatavalt 
palju - kiitus!

Ehkki paljud tööd olid 
tehtud plakatitena, oleks 
nende esitlemine küllaltki 

keerukaks kujunenud, seega 
tulid esitamisele hoopis slai-
did. Mis aga ei tähenda, et 
plakatid niisama töö ja vaev 
oleks olnud - need hakka-
vad varsti-varsti kaunistama 
4. korruse stende. Seekordne 
üldteema oli ''Inimene -ini-
mene'', mis iseenesest andis 
laia valiku alateemadeks, 
igaüks sai valida just endale 
kõige huvitavama. Valikuid 
oli seinast seina: muusikast 
insenerideni, indiaanlastest 
mustasteni.

Ettekanneterodu avas 

Ivar Piterskihh  esitlusega 
kuulsast vene lauljast Vla-
dimir Võssotskist ning ühis-
lauluga sõprusest. Järgnesid 
ettekanded erinevatest rah-
vustest, talispordi liikidest, 
inimese eelkäijatest ning ise-
gi mootorratastest.

Meelis Linde 11.B klas-
sist valis talispordi teema, 
kuna käis möödunud talvel 
Slovakkias suusatamas ning 
sel aastal läbis edukalt 42-ki-
lomeetrise Viru maratoni ja 
64-kilomeetrise Tartu mara-
toni.

Aivo Põlluäär 11C klas-
sist tegi ettekande jaapanlas-
te kohta, sest on väga huvita-
tud nende kultuurist, maast 
ja keelest. Aivo loodab Jaa-
panisse ülikooli ajal õppima 
minna ning vahest edaspidi 
sinna elamagi jääda.

Ürituse lõpetas 11.A klas-
si õpilase Tiina Seppeli ette-
kanne muusikast tema pe-
re elus. Tiina tegeleb nimelt 
ise laulmisega ning paljude-
le on kindlasti ka tuttav te-
ma muusikust vend Margus 
Vaher.

Antud üritus pole aga 
kaugeltki ainus ettevõtmi-
ne, millega vene keele tundi-
des vaheldust argielust otsi-
takse. Lähiajal on oodata nn 
söögitundi, kus igaüks val-
mistab küpsetise, jagab se-
da klassikaaslastega ja esitab 
venekeelse retsepti. Osale-
takse ka huvitavatel konkur-
sitel, näiteks ise vändatud 
venekeelsete naljavideotega. 
Suured tänud õpetaja Ellen 
Kasele, kes püüab alati meie 
vene keele tunde huvitava-
maks muuta. Aitäh ka tubli-
dele 11ndikele vahvate esit-
luste eest!

Triin Kand 11.C, 
Kertu Saar 11.D

Tallinna vene koolide kontsert
Reedel, 24. aprillil oli Ku-

ressaare Gümnaasiumil kü-
las hulk vene rahvusest noo-
ri kahest Tallinna koolist: 
Ranniku Gümnaasiumist ja 
Pae Gümnaasiumist.

Miks? Nimelt tulid mei-
le esinema vene pärimus-
kultuuri edasi kandvad rah-
vamuusikagrupid Kadrill ja 
Russki Suvenir.

Laval olid rahvapillior-
kester ning kaks lauluan-
samblit: noored neiud ja ju-
ba väärikas eas daamid. 
Esineti mitmete venekeel-
sete lauludega, kord särt-
sakamalt, kord melanhool-
semalt. Orkestris võis näha 
huvitavaid pille, näiteks ter-
vet rida heledahäälseid ba-

lalaikasid, kuid leidus ka 
kaasaegsemaid muusika-
riistu nagu trummid ja bass-
kitarr. Rahvatantsu haarati 
kaasa isegi mõni saalis istuv 
kuulaja.

Olgem ausad, valdav 
enamik publikust ei saanud 
ilmselt vähematki aru, mil-
lest meile jutustati-lauldi, 
eriti arvestades asjaolu, et 
suure osa kuulajatest moo-
dustasid mudilased. Siiski 
suutsid esinejad oma vene 
temperamendi ja ilmekuse-
ga kuulajatele huvi pakkuda 
- selliseid julgeid naishääli 
ei kuule saarel just tihti. Li-
saks olid kõik laululinnud 
riietatud uhketesse vene 
rahvariietesse, mis olid ees-

ti omadest tunduvalt värvi-
lisemad.

Koolid vahetasid ka mee-
neid - tallinlastele kinkisi-
me KG sümboolikat ja  mei-
le kinkisid külalised tordi ja 
suure sümboolse värvilise 

muna.
Suur tänu meie külaliste-

le oma rahvuskultuuri tut-
vustamise eest!

Kertu Saar, 
11.D klass

Häli Nelis ja Jana Smidt 11D klassist vene keele tunnis.

Meie KG, 29. aprill 2009
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1. Espoo linnavalitsuse haridusosakonna spetsialist eestlanna Astrid  
Kauber (pildil keskel) Matinkyla koolis (7.-9. klass) tutvustamas soome kee-
le kui teise keele õpetust koos õpetaja Kirsi Halkosaariga (pildil vasakul).
2. Matinkyla kooli eestlastest õppurid, kes viisid läbi kooli tuvustava tuuri.
3. Matinkyla kooli raamatukogu. Koolis on populaarne paarislugemine ja 
raamatukogu pakub selleks hubase võimaluse.
4. Ymmersta koolis (1.-6. klass) olid kõik klassid avatud koridori läbi
klassvitriinide, kus  klass sai omi töid kogu koolile eksponeerida.
5. Maininki koolis (ka teistes Soome koolides) toimuvad teiste rahvuste 
emakeeletunnid pärast ametlikku koolipäeva lõppu. Pildil somaali emakee-
letund. Hetkel õpib Helsinkis pea 500 somaallast.
6. Roihuvuori koolis (1.-6. klass) on eestikeelsete klasside üks
eestvedajaid õpetaja Silja Aavik, kes tutvutas Eesti emakeeleõpetajatele
oma töö spetsiifikat: eesti keele ja soome keele õpetamisest sotsiaaltööni
välja.
7. Roihuvuori kooli tund ettevalmistavas klassis (neile õpilastele, kes on
alles Soome elama tulnud).
Soome haridussüsteemi ja emakeeleõpetusega käisid tutvumas KG
emakeeleõpetajad Merle Rekaya ja Marit Tarkin

1 2

3

5

7

4

6
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee 

Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

Avaldamiseks mõeldud materjalid tuleb saata iga nädala reede õhtuks. Hiljem saabunud materjalid avaldatakse
järgmise nädala lehes. Materjalid tuleb saata toimetaja või küljendaja e-posti aadressile.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

Miks me eelmisel nädalal Tallinnas käisime?
Vahel ei märkagi, et enesel 
läheb tegelikult, hoolima-
ta kõigest juba päris hästi, 
kõik on hoo sisse saanud 
ja ausalt öeldes ei takis-
ta miski ulatamast abi-
kätt neile, kelle asjad veel 
nii enesestmõistetavalt ei 
suju. 

Ajaloosündmusi arvesse 
võttes on vist mõneti loomu-
lik, et enamikul Eesti inimes-
tel kerkivad Afganistanist 
kuuldes meelde kõikvõima-
likud hädad ja sõjaõudused. 
Ja ongi tõsi, see suur (rah-
vaarvu poolest maailmas 
41. kohal) ja tegelikult kau-
nis maa on viimaste aasta-
kümnete jooksul olnud väga 
raskes olukorras, mille koh-
ta teavet hankida ei ole kee-
ruline. Tõesti, proovige anda 
otsingumootorile ette märk-
sõna „afganistan“...

Kogu poliitilise, kultuuri-
lise ja religioosse keerukuse 
taga on aga siiski inimesed, 
kõikide tavapäraste vaja-
duste ja igapäevaeluga. Ja 
me ei tulegi alati selle peale, 
kui raskesti kättesaadavad 
võivad kusagil miljonitele 
(Afganistani koolides õpib 
ametlikult 5 miljonit last, 
kooliskäimine on kohustus-
lik põhihariduse omanda-
miseni) olla elementaarsed 
asjad: puhas vesi, toit, õppi-
mine, ellujäämine ja turvali-
sus. 

Twin School projekt tut-
vustab Afganistani kultuu-
ri ja haridusproblemaatikat, 
luues otsekontakte Euroopa 
ja Afgnistani haridusasutus-
te vahel. Selle projektiga on 
esimest korda liitunud ka 
Eesti ning Kuressaare Güm-
naasium ühena siinsetest 
koolidest. Allakirjutanuil oli 
võimalus osaleda projekti 
tutvustaval konverentsil 21.-

22. aprillil Tallinnas. 
Kokku tulnud (riigi-

ti siis Eesti, Rooti, Suurbri-
tannia, Slovakkia ja Afga-
nistan) viie erineva kultuuri 
ja haridussüsteemi esinda-
jad said kogemusi vahetada 
ohtrates grupitöödes, arute-
ludes ja seminarides ja loen-
gutel. Kahekümnele osa-
lenud õpilasele tutvustati 
koomiksite joonistamist kui 
sotsiaalprobleemide avami-
se võimalust, kohapeal val-
minud töödest avati viima-
sel konverentsipäeval ka 
näitus. Algselt plaanitud vi-
deoühendus Kabuliga teise-
nes satelliitsideprobleemide 
tõttu helisillaks, mille käigus 
mõlemad osapooled said kü-
simusi esitada ja   vastuseid 
otsida. Ühenduse loomine 
paistis kandvat eriti suurt 
tähendust afgaani koolilaste 
silmis, kes oma sõpruskooli-
de esindajatega vestlemiseks 

maa kaugematest provintsi-
dest kokku olid sõitnud... 

Mida me teada saime? 
...et Afganistanis on küll 

kohustuslik põhihariduse 
omandamine, aga tütarlas-
tele on see siiski enamasti 
praktiliselt kättesaamatu.

...et naisõpetajaid on vä-
ga vähe. Enamasti õpetavad 
mehed – aga paljude vane-
mate jaoks ei tule kõne al-
lagi, et nende tütre õpetaja 
oleks meessoost (vt eelmine 
punkt)

...et fundamentalistlik lii-
kumine Taliban on keelanud 
naistel kodust väljaspool 
töötamise ning ähvardab 
koolis käivaid tütarlapsi ja 
nende perekondi.

...et Afganistan on tegeli-
kult kaunis ja rikas maa ning 
sealsed inimesed sõbralikud, 
abivalmid ja külalislahked.

...et afgaani õpetajad on 
väga huvitatud kogemuste 

vahetamist Euroopa õpeta-
jatega pedagoogiliste nõksu-
de ja meetodite vahetamise 
eesmärgil. 

...et vaid 51,6% sealsetest 
koolidest on tegelikult ole-
mas mingid ruumid, neist 
aga ainult 26% on reaalselt 
kasutatavad.

...et sõjalistes konflikti-
des, relvakokkupõrgetes jm 
saavad enamasti kannatada 
naised ja lapsed.

...ja palju muud. 
Kaksikkoolide projekt, 

milles KG osaleb, kestab 
kolm aastat. Vaatame siis, 
kuidas minema hakkab. Ke-
na on teada, et meie saame 
väga vähesega lükata käi-
ma palju suuri ja kellelegi nii 
olulisi asju. 

Kaarin Peet, 11.C juhataja 
Mareli Ots, 11.C õpilane

Lailuma Hameed, Afganistani esindaja. Foto: Kaarin Peet
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