7. Moodul „Rahvusvahelised suhted“
Moodul „Rahvusvahelised suhted“ on rahvusvahelise mõõtmega moodul, mis õpetab
teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi: mooduli valinud õpilane omandab baasoskused
pantsuse keeles, õpib algtõdesid projektikirjutamisest ja kuuleb projektivõimalustest Eestis,
Euroopas ja maailmas; õpilane saab teoreetilised teadmised rahvusvaheliste suhete, õigusala
sh inimõiguste ja rahvusvaheliste organisatsioonide olemusest, ajaloost ja põhimõtetest,
rakendades uusi teadmisi praktilistes õppeülesannetes (kohtukaasuste analüüsimine,
rühmaprojektid, töö audio-, video- ja pildimaterjaliga, diskussioonides osalemine, erinevat
tüüpi veebipõhiste ülesannete lahendamine, interaktiivsete töölehtede täitmine, õigusalaste
probleemülesannete lahendamine, simulatsioonidel osalemine jmt) ja rahvusvahelises
projektitöös.
Mooduli läbimine aitab Sul paremini mõista, et rahvusvaheline koostöö tugineb üldinimlikele
väärtustele nagu rahu, vabadus, võrdsus, sallivus, mille säilitamiseks-saavutamiseks saad
Sinagi õiglase suhtumise, vajalike teadmiste ja õigete otsuste ning tegudega oma panuse anda!
See moodul sobib Sulle, kui soovid:
rohkem teada saada rahvusvaheliste suhete olemuse kohta;
reisida ning osaleda kooli rahvusvahelistes projektides;
panustada inimõiguste kaitsesse;
avardada oma teadlikkust õigussüsteemi toimimisest;
osaleda Euroopa Liidu noorteprogrammides;
olla Eesti, Euroopa Liidu ja maailmakodanikuna teadlikum oma õigustest ja kohustustest;
osaleda arutluspõhistes tundides;
kuulata rääkimas erinevaid välislektoreid, spetsialiste väljapoolt kooli;
arendada oma argumenteerimisoskust;
õppida tulevikus ülikoolis erialal, mis on seotud õigusteaduse, Euroopa õpingute, politoloogia
ja riigiteaduste, rahvusvaheliste suhete ja regiooni uuringute või diplomaatiaga.
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KURSUS „Prantsuse keele baaskursus“
Prantsuse keel on Euroopa Liidu üks asjaajamiskeeli ning mitmete Euroopa institutsioonide
töökeel.
Prantsuse keele baaskursus annab ülevaate prantsuse keele hääldusreeglitest ning koos
vajaliku sõnavara omandamisega oskuse saada hakkama kõige lihtsamates
suhtlussituatsioonides prantsusekeelses kultuuriruumis (tervitamine, tutvumine, teeküsimine,
hakkamasaamine poes, turul ja restoranis). Kursusel antakse ka lühikene ülevaade
Prantsusmaa kultuuriloost ning ühiskonnast.
KURSUS „Inimõigused“
Inimõigused on ühiskonna alustala. Nendest kinnipidamine peaks tagama kõigile inimväärse
elu. Kursuse peamine eesmärk on, et õpilane teadvustaks inimõiguste olulisust nii
arengumaades kui ka mujal.
Kursuse käigus tutvutakse rahvusvaheliste dokumentide ja kokkulepetega, mille kohaselt on
inimõigused kaasasündinud põhiõigused, mis tuginevad inimväärikusele. Video- ja
pildimaterjali analüüsides märkab õpilane, et kõik ei ole võrdselt kaitstud ebaõiglase ning
inimväärikust alandava kohtlemise eest. Ka saab õpilane uurida mitmeid kohtukaasuseid ning
pakkuda välja omapoolseid lahendusi.
Kursus tutvustab teiste teemade seas Euroopa Inimõiguste Kohtu, Euroopa Nõukogu ja Eesti
Inimõiguste Keskuse tööd.
KURSUS „Rahvusvahelised organisatsioonid“
Kursus käsitleb eeskätt selliste rahvusvaheliste organisatsioonide ajalugu ning eesmärke, kuhu
kuulub Eesti. Õpilasel on võimalus analüüsida erinevate organisatsioonide (nt NATO,
Euroopa Liidu, ÜRO, OSCE) mõju liikmesriikide tegevusele. Ka pööratakse tähelepanu
valitsustevälistele rahvusvahelistele organisatsioonidele, kuhu kuuluvad eraisikud või nendest
koosnevad grupid. Sellisteks organisatsioonideks on näiteks Rahvusvaheline
Olümpiakomitee, Amnesty International, Greenpeace, Rahvusvaheline Punane Rist jt.
Vaatluse alla võetakse ka üksikisiku tasand – kursuse käigus saab õpilane aru, et kokkulepped
ja põhimõtted rahvusvahelisel tasandil puudutavad üksikindiviidi, sest mitmed
rahvusvahelised organisatsioonid tegutsevad selleks, et kindlustada julgeolek, demokraatia
ning inimõiguste kaitse igaühe kodumaal.
Õppetöös on suurem osakaal praktilistel ülesannetel. Õpilased vaatavad organisatsioone
tutvustavaid õppefilme, osalevad aruteludel, teevad meeskonnatööd ning lahendavad
probleemülesandeid.

KURSUS „Sissejuhatus rahvusvahelistesse suhetesse“
Rahvusvahelised suhted kujunevad riikide, organisatsioonide, ettevõtete ja erinevate
inimgruppide omavahelise suhtlemise käigus. Kiiresti muutuvas maailmas on rahule ja
koostööle orienteeritud rahvusvaheline suhtlus üha olulisem. Kokkulepped ja põhimõtted
rahvusvahelisel tasandil puudutavad ka üksikindiviidi, sest mitmed rahvusvahelised
organisatsioonid tegutsevad selleks, et kindlustada igaühe kodumaal julgeolek, demokraatia
ning inimõiguste kaitse.
Kursus käsitleb rahvusvaheliste suhete kujunemist ning peamiseid põhimõtteid. Õppe olulisim
eesmärk on, et õpilane näeks tasakaalukate ja diplomaatiliste rahvusvaheliste suhete tähtsust
nii Eesti-suguste väikeriikide kui ka suurriikide vaatepunktist.
KURSUS „Inimene ja õigus“
Antud kursus käsitleb õiguse olemust ning põhimõtteid. Omandades teadmisi nii Eesti
õigussüsteemi kui ka rahvusvahelise õiguse kohta, suudab õpilane orienteeruda peamistes
õigusküsimustes.
Kursuse põhiliseks eesmärgiks on, et õpilane arendaks efektiivse
õiguskäitumise seisukohast selliseid olulisi oskusi nagu kriitiline mõtlemine, analüüs,
suhtlemine, vaatlus, probleemide lahendamine.
Õppetöös kasutatakse väga mitmekesist õppematerjali alates õigusõpikutest ja kohtute tööd
tutvustavatest filmidest kuni õpilaste isiklike kogemusteni. Tundides tuuakse palju näiteid
praktilisest elust ning kasutatakse kaasaegseid õppemeetodeid. Õppijalt oodatakse aktiivset
kaasamõtlemist.
Kursuse läbimine aitab õpilasel kujundada oma õiglus- ja õigustunnetust, sallivust ja austust
teiste inimeste ning tõekspidamiste vastu.
KURSUS Projektikirjutamine ja projektivõimalused Eestis, Euroopa Liidus ja
maailmas
Tänapäeval on oma ettevõtmiste läbiviimiseks ja unistuste teokstegemiseks vaja osata
projekte kirjutada ja rahastustaotlusi koostada. Kursuse tulemusena omandavad õpilased
kõige olulisemad teadmised ja oskused, kuidas projekti planeerida, eesmärke püstitada,
tegevuskava ja eelarvet koostada, projekti reklaamida ja selle mõju levitada, samuti kuidas
projekti ellu viia ja tulemusi hinnata. Kursusel tutvustatakse erinevaid projektivõimalusi
Eestis, Euroopas ning maailmas, antakse ülevaade erinevatest rahastajatest-fondidest ning
nende rahastustingimustest.

