Rannu Kooli õpetajate õpiränne Hispaaniasse
Rannu Kool on asunud avardama töötajate kogemust rahvusvahelistes projektides
osalemisega. Silmaringi avardumine ses osas, kuidas tehakse mujal, aitab kaasa ka
õpetamiskogemuse rikastumisele ja annab juurde ideid töö planeerimiseks ning läbi
viimiseks. Esimene õpetajate õpiränne Hispaaniasse oli seotud kooli arengukavas ettenähtud
digitaalsete oskuste parendamiseks. Tegemist oli Erasmus+ Euroopa Liidu haridus-, koolitus, noorte- ja spordiprogramm 2014–2020 poolt rahastatud õpirändega. Õpetajad osalesid
Hispaania partnerorganisatsiooni Inercia Digital poolt korraldatud erinevate IKT teemadega
seotud kursustel. Õpiränded toimusid 2019. aasta jooksul.
Projekt oli mahukas - osales lausa 16 õpetajat ja kooli töötajat, mis lõi olukorra, kus enamus
õpetajaid saavad rikkamaks rahvusvahelise õpikogemuse läbi. Sai loodud platvorm, millelt
saab edasi liikuda. Eesmärgiks oli koolisiseste digikoolituste baasil enesetäiendamine
rahvusvahelise projekti abil. Samas ei saa öelda, et digioskuste täienemine oli ainus tulemus.
Rahvusvahelises projektis osalemine tahes-tahtmata mõjutab paljusid isiksuseomadusi enesekindlus, julgus proovida, ettevõtlikkus, planeerimisoskus, koostöövalmidus, uudishimu.
Need on ainult mõned näited.
Projekti käigus osaleti kokku neljal erineval kursusel, igal kursusel neli õpetajat. Koolitaja
poolt oli väga vastutulelik pakkuda sellist paindlikku võimalust, sest kooli ei saanud nädalaks
jätta üldse ilma õpetajateta. Kursuse teemad oli seotud multimeedia vahendite kasutamise ja
oma loomingu avaldamisega näiteks blogis, hariduslike videomängude loomisega peamiselt
Scratch töövahendit kasutades, interneti turvalisusega sotsiaalmeedia valguses ning erinevate
koostöövahendite kasutamisega.
Multimeedia vahendite kursus (25.02-03.03.2019) käsitles multimeedia sisu loomise
erinevaid tööriistu ja selle avaldamise etappe. Loodi audiovisuaalset materjali, kasutati heli
salvestust, redigeerimist Camtasia programmis. Canvas loodi bannereid ning kujundati
Wordpressi blogi. Kõikide kursuste puhul oli tore, et juhendajad viisid tegevuste vahepeal
läbi füüsilise aktiivsuse harjutusi või hoopis teistsugust mõttetööd ja tähelepanu nõudvaid
harjutusi.

Esimese grupi osalejad esimesel hommikul
koolituspaiga juures.
Meie lahked koolitajad Hispaania
maasikatega. Veebruaris :)

Mõned erilisteks lemmikuteks saanud road

Partnerorganisatsiooni üks juhte kutsus
endale külla ning rääkis Andaluusia herese
traditsioonidest

Kuna ilm on seal kandis ilus, siis on
kombeks aega veeta katusel.

Ühes külastatud Huelva koolis oli õpilastele
käitumisreeglid edastatud piltidena.

Hariduslike videomängude loomise (22.04-28.04.2019) käigus tutvusid osalejad koodide
kirjutamise algtõdedega Scratch keskkonnas. Õpiti lahendama reaalseid probleeme ning saadi
ideid meetoditest, kuidas programmeerimist muuta õpilaste jaoks huvitavaks. Ka need
osalejad, kes igapäevatöös väga ei rakendagi neid konkreetseid teadmisi, väitsid, et kogu
tegevus ise kasvatas katsetamisjulgust, kiideti juhendavaid õpetajaid, kes olid abivalmid ja
sõbralikud.

Külastati Huelvas Andalucía Compromiso
Digital nimelist asutust, mis pakub
kohalikele vabatahtlike abiga digikoolitusi.
Huelvas Safa Fungadia koolis õpiti
kohalikke e-kooli süsteeme

Kool El Rompidos oli pisike, ...

Peale seda, kui oli ajusid ragistatud Scratchi
kallal…

… aga teha sai palju

… sai minna ümbruskonda avastama

Mõõna ajal võis näha, kuidas El Rompidos
paadid “puhkavad” liivas.

Juhendajad jagasid lahkelt infot selle kohta,
kus einestada või milliseid vaatamisväärsusi
külastada.

Internetiturvalisuse kursusel (02.06-09.06.2019) käsitleti erinevaid sotsiaalmeedia
platvormidel valitsevaid või üldse info jagamisega seotud turvariske. Osalejate meelest väga
vajalikud teadmised ka nende valdkondade kohta, millest Eestis eriti ei räägita, nagu
küberkiusamine, sekstimine, grooming. Juhiti tähelepanu, missugune on digitaalne jalajälg,
kui teha ükskõik millisesse keskkonda kasutajakonto.

Õppeklass Huelva lähedal Aljaraques, kus
õppis kolmas grupp.
Huelva Ülikoolis satuti häkkerite tegevuse
keskele :)

Oli võimalik näha, kuidas tegelikult
Hispaania maasikaid kasvatatakse...

Põhjamaa inimese jaoks olid LõunaHispaania vaated hunnitud.

Safa Fungadia koolis käisid kõik grupid
ning tekkisid omad jututeemad

...ning saada osa El Rocio pidustustest
Huelvas.

Valgus ja heledus.

Kolumbuse laevad.

Koostöövahendite kursusel (20.10-27.10.2019) tutvuti eelkõige Google Drive´iga, mis on
koolis kasutusel, aga ka uute võimalustega koostööd juhtida või hallata Trello ja Slack

keskkondade abil. Õpiti veebis töötamise põhiprintsiipe, loodi ja jagati ühisdokumente ning
õpiti meeskonnatöö jaoks looma oma suhtluskanalit.

Näide ühest vahetegevusest õues
vahelduseks õppetööle klassis.

Ollakse keskendunud ja töös.

Veel üks näide vahetegevusest
meeskonnatöö harjutamiseks.

El Rompido lähedal asuv matkarada.

Koostöövahendite kursus koos juhendajaga,
taustal El Rompido lahesopp.

Grotto de las Maravillas on koobas, mis
asub Hispaania Aracena linnas Huelva
provintsis.

Iga grupp leidis põnevaid paiku, mida
külastada, sest kõik ei olnud igal ajahetkel
avatud.

Õhtuti algas Huelvas elu - käiakse perede,
sõpruskondadega väljas söömas, juttu
ajamas, jalutamas.

Sama oluline kui kursuste teemad olid ka ettevalmistused reisiks, kohaliku elu-olu kohta
uurimine ning vastavalt saadud infole ka ööbimis- ja transpordivõimaluste valimine.
Igasugune rahvusvaheline koostöö tähendab suhtlemist ja seda õppisid osalejad eelkõige. Aga
ka õpetamine koolis on suuresti suhtlemisoskus, nii et see õpiränne oli ehe kogemusõpe.
Sai tutvutud kohaliku kultuurieluga. Koolitused toimusid enamasti El Rompidos, mis on
väike kuurortlinn Lõuna-Hispaanias, kus on pikad flamenkotraditsioonid ning kaks gruppi
käis vaatamas ka flamenkoetendust. Kuna ööbimine ja koolitus olid erinevates linnades,
ööbimine Huelvas, siis osutus vajalikuks rendiauto kasutamine. See võimaldas külastada
vabal ajal piirkonna vaatamisväärsusi. Projekti partneriks olnud Inercia Digitali üheks
eesmärgiks rahvusvahelise koostöö puhul on ka külalistele enda maa kultuuritraditsioonide
tutvustamine, nii kutsutakse koolitustel osalejaid endile külla, pakutakse kohalikke söökejooke, räägitakse lugusid. Andaluusia erineb ülejäänud Hispaaniast juba päevakava poolest,
millega osalejatel tuli kohaneda.
Kokkuvõtteks saab öelda, et lisaks digitaalsete oskuste arenemisele, üldise arvutikasutuse
julguse kasvamisele ei saa alahinnata emotsionaalset kogemust, mida õpiränne pakkus.
Sedavõrd teistsuguse kultuuri tundmaõppimine, suhtlemine sealsete inimestega ning koos

sellega asendamatu võimalus praktiseerida keelt - see kõik on edasiseks võrratu kogemus,
mida meenutada.
Sai kogutud osalejatelt seda kõige positiivsemat õpikogemust, millele toetuda, kui planeerida
järgmisi õpirändeid või projektitegevusi. Need on ka heaks stardipakuks asutusesiseste
parimate praktikate kogumiku loomisel. Sai selgeks, et kogemuste jagamine on mitte ainult
arendav, aga ka meeleolukas ja emotsionaalselt sisukas.

SA Archimedese Erasmus+ haridustöötajate professionaalset arengut toetava õpirände
meetme kaudu toetatud projekt “Rannu School: Let’s Make it Digital!”
Projekti partner Inercia Digital
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