RAHVUSVAHELISTES PROJEKTIDES OSALEMISE TINGIMUSED JA
REEGLID

I PROJEKTIS OSALEMINE:
1. Rahvusvaheliste projektide õpilasmeeskondadega saab liituda iga õpilane, kes selleks
soovi avaldab (pöördudes kooli arendusjuhi Liis Raal-Virksi poole), kuid meeskonda
kuulumise kinnitamiseks on vaja:
- täita rahvusvahelistes projektides osalemise motivatsiooniküsimustik ning anda see
arendusjuhile (Lisa 1);
- tuua kooli arendusjuhile lapsevanema nõusolek projektis osalemiseks (Lisa 2);
- omada motivatsiooni projektis osalemiseks;
- olla valmis koostööks ning õppetööväliseks projektitööks;
- olla avatud inimene ja hea suhtleja;
- vallata inglise keelt (ning soovitavalt veel mõnda võõrkeelt) vähemalt
suhtlustasandil.
2. Projekti raames läbiviidavat tööd ei tasustata rahaliselt. Koostöös aineõpetajatega on
võimalik täiendavate „väga heade“ hinnete saamine erinevates projektiga seotud
õppeainetes.
3. Projekti raames läbiviidavate tööde tasu on lähetustel osalemine, millega
premeeritakse kõige aktiivsemaid ja produktiivsemaid projektiliikmetest õpilasi.

II LÄHETUSTEL OSALEMINE:
1. Lähetustel osalemiseks tuleb sooritada projekti raames erinevaid töid ning ülesandeid
nii üksi kui koostööna. Tööde tegemist juhendavad arendusjuht, huvijuht ja vastavad
aineõpetajad.
2. Iga sooritatud ülesanne/tehtud töö annab teatud kokkulepitud arv punkte vastavalt
projektitöö hindamise juhendile (Lisa 3), millega hinnatakse õpilase panust projekti.
Igale õpilaslähetusele pääsevad 5 õpilast, kes enne lähetust omavad kõige kõrgemat
punktiskoori. Peale lähetust läheb lähetusel osalenud õpilase skoor nulli ning on
võimalik alustada uute punktide kogumist pääsemaks järgmistele lähetustele. Seega on
võimalik motivatsiooni, tublidust ja aktiivsust üles näidates osaleda ka mitmel
lähetusel!
3. Lähetusel osalemiseks peab:
- olema vanema nõusolek (vt. I osa p.1 ja Lisa 2);
- täitma terviseküsitluse (olema seda täites aus) ning andma selle arendusjuhile (Lisa
4)
- lugema läbi lähetustel lehtivad reeglid, nõustuma nendega, allkirjastama reeglitega
tutvumise lehe ning laskma seda teha ka oma vanematel (Lisa 5)

4. Enne lähetust on arendusjuhil õigus küsida klassijuhataja ning aineõpetajate
käest õpilase iseloomustust. Väga negatiivsete iseloomustuste korral on
arendusjuhil õigus keelduda õpilast lähetusele kaasa võtmast.
Kui lähetusele eelnevalt (kuni 3 kuud enne lähetusele pääsejate määramist) on
õpilasel mõni kursusehinne puudulik, ei ole tal võimalik lähetusel osaleda.
Õpilase punktid säilivad ning uus võimalus avaneb juba järgmisel lähetusel (kui
hinded on korras).
5. Lähetusel osalemine on õpilase jaoks tasuta: transpordi- ning majutuskulud
kaetakse projekti eelarvest. Endal tuleks varuda vaid veidi taskuraha vastavalt
vanemate võimalustele ja soovidele.

30. märtsil 2015 võttis projektimeeskond vastu järgmised lisatingimused, mis hakkasid
kehtima koheselt:
- Projektikoosolekutel osalemise eest saab 10 punkti.
- Ühel ja samal inimesel ei ole võimalik osaleda kahel järjestikusel projektilähetusel.
- Ühel ja samal inimesel ei ole võimalik osaleda ÜHE projekti raames rohkem kui kahel
lähetusel.
- Majutamise eest saab edaspidi 75 punkti.
- Kui 5.-6. koht on jagamisel, on eelisõigus lähetusele saada sellel, kes viimati majutas
sihtkohariigist pärit vahetusõpilast. Võrdsete tingimuste puhul valitakse lähetusele saaja
loosiga.
- Lähetuse ajal tehtavate ülesannete eest lisapunkte ei saa, vaid lähetusele saajate
preemiaks ongi lähetus ise.

Lisa 1

RAHVUSVAHELISTES PROJEKTIDES OSALEMISE
MOTIVATSIOONIKÜSIMUSTIK ÕPILASTELE

I ISIKUANDMED:
1.
2.
3.
4.
5.

Nimi:
Sünniaeg:
Elukoht:
Meiliaadress:
Telefoninumber:

II ISELOOM JA ISIKUPÄRA:
1. Iseloomusta end viie omadussõnaga:

2. Milline suhtleja Sa oled? Algatad Sa vestlusi? Oled seltskondlik?

3. Milles oled Sa tugev, hea?

4. Mis on Sinu suurim nõrkus?

III MOTIVATSIOON:
1. Oled Sa varem rahvusvahelistes projektides osalenud? Millise kogemuse sealt said?

2. Miks Sa tahad rahvusvahelistes projektides osaleda?

3. Mida loodad projekti käigus õppida, kogeda, teha?

4. Millisena näed enda rolli projektis? Millega ja kuidas oled valmis projekti panustama?

AITÄH JUBA ETTE SU PANUSE EEST! MEIL TULEB KINDLASTI TORE PROJEKT! 

Küsimuste ja probleemide korral kontakteeru julgesti:
Liis Raal-Virks, ruum 219
Meil: liisr@yhis.parnu.ee
Telefon: 56509699

Lisa 2

Lapsevanema nõusolek lapse rahvusvahelises projektis osalemiseks

Käesolevaga kinnitan mina, .........................................................................................................
(ees- ja perekonnanimi), et luban oma lapsel
................................................................................................................ (ees- ja perekonnanimi)
sünniajaga .................................................... (päev/kuu/aasta) osaleda Pärnu Ühisgümnaasiumi
Erasmus+ projektis nimega „Equal Opportunity of Learning Skills Increasing the Level of
Employability“ ning selle raames toimuvates välislähetustes.

Lapsevanema telefoninumber:
Lapsevanema meiliaadress:
Kuupäev:
Allkiri:

Rohkem infot projektide kohta saab Pärnu Ühisgümnaasiumi arendusjuhilt ja prantsuse keele
õpetajalt.
Liis Raal-Virks
liisr@yhis.parnu.ee
56509699

Lisa 3

PROJEKTITÖÖ HINDAMISE JUHEND

Kuidas hinnatakse projekti raames sooritatavaid ülesandeid, tehtavaid töid?

ÕPILASE
NIMI

ÜLESANNE/TÖÖ

MOTIVATSIOON/ TEOSTUS/
PROTSESS
TULEMUS
(max 10 punkti)
(max 20
punkti)

KOKKU
(maks. 30
punkti)

Motivatsioon – kui innukalt õpilane tööd/ülesannet teeb
Protsess – kui järjepidevalt õpilane tööd/ülesannet teeb; kas õpilane saab töö/ülsande valmis
seatud tähtajaks
Teostus/tulemus – ülesande, töö viimane/lõplik tulemus; hindavad arendusjuht, huvijuht,
ülesandega seotud aine õpetaja(d)

Lisa 4

TERVISEKÜSITLUS PROJEKTILÄHETUSTES OSALEVALE ÕPILASELE

1. ISIKUANDMED
1. Nimi:
2. Sünniaeg:
3. Vanus lähetuse ajaks:
4. Kodune aadress:
5. Kontakttelefon:
6. Lapsevanema nimi:
7. Lapsevanema kontakttelefon:
8. Teise kontaktisiku nimi:
9. Teise kontaktisiku telefon:

2. TERVIS
1. Tervislik seisund üldiselt: hea/keskmine/halb
2. Kas Sul on kroonilisi haigusi? Milliseid?
3. Kas Sa oled olnud haiglaravil või lõikusel viimase 5 aasta jooksul? Mis põhjusel?
4. Kas Sul on tekkinud allergilisi reaktsioone ravimitele? Millistele ravimitele?
5. Kas Sa kasutad regulaarselt retseptiravimeid? Milliseid?
6. Kas Sa tarvitad regulaarselt ilma retseptita müüdavaid ravimeid? Milliseid?
7. Kas Sa oled vaktsineeritud teetanuse/difteeria vastu? Ei/jah
8. Kas Sa oled vaktsineeritud leetrite/mumpsi/punetiste vastu? Ei/jah
9. Kas Sa oled vaktsineeritud puukide kaudu edasiantavate haiguste vastu? Ei/jah

3. TOIDUHARJUMUSED
1. Kas Sa järgid mingit eridieeti? (nt oled taimetoitlane)
2. Kas Sa oled mõne toiduaine suhtes allergiline? Kuidas allergia väljendub?
3. On toiduaineid, mida Sa üldse ei söö?

Lisa 5

LÄHETUSEL OSALEMISE REEGLID

Lähetusel tuleb järgida järgmisi reegleid:
1. Alkoholi, tubakatoodete ja narkootikumide tarbimine on lähetuse ajal
KATEGOORILISELT keelatud!
2. Lähetuse ajal tuleb meeles pidada, et me esindame oma riiki, linna ja kooli. Seega
tuleb käituda igas situatsioonis väärikalt ja viisakalt, olla avatud, tolerantne, sõbralik ja
soe.
3. Lähetuse ajal majutatakse õpilased tavaliselt kohalikes peredes (erandkorras
hotellides). Perele oleks kena kaasa võtta pisikene kingitus/suveniir Eestist nn
külakostiks, sest järgnevad päevad toitlustavad ja majutavad nad meid omal kulul.
Lähetuse ajal tuleb alluda pere kehtestatud reeglitele.
4. Alla 18-aastastel õpilastel on keelatud õhtul omapead välja minna ilma pereta/peret
teavitamata või väljuda hotellist õhtul ilma õpetajata/õpetajat teavitamata.
5. Hotellis tuleb järgida kehtivaid reegleid: ei tohi pärast öörahu kisada, kõvasti vestelda,
naerda ei koridoris ega toas!
6. Lähetuste (kultuuri)programm on kohustulik kõigile õpilastele, et saaksite avardada
oma silmaringi. Ekskursioonidel, muuseumis, väljasõitudel jms kuulame alati
giide/korraldajaid/kõnelejaid ja näitame üles oma huvi sihtriigi (kultuuri) vastu.
7. Vabal ajal võõrastes kohtades ei jää ükski õpilane üksi, vaid me hoiame kokku teiste
projektis osalejatega ning eriti võõrustava pere noortega.
Reeglite rikkumisele järgneb karistus ning projektikoordinaatoritel on õigus reegleid jämedalt
rikkunud noor saata erakorraliselt tagasi kodumaale ja seda reegleid rikkunud õpilase
vanemate endi kulul.

Olen tutvunud reeglitega ning võtan neid arvesse.
....................................................................................... (õpilase nimi) ....................................
(allkiri) .................................. (kuupäev)
........................................................................................ (lapsevanema nimi)
.................................. (allkiri) ..................................... (kuupäev)

