
Kurtna Kool osaleb aastatel 2010-2012 Comeniuse programmi koostööprojektis "Special Days in 

Europe". Meie koostööpartneriks on Türgis asuv  Mustafa Tunç Ilköğretim Okulu. 

Koostöö eesmärgiks on tutvuda partnerriigi kultuuri (rahvus- ja usupühade) ning keelega. 

Projekti käigus saavad õpilased võrrelda erinevaid kultuure, leida sarnasusi ja erinevusi keeles ning 

igapäevaelus. 

Olulisemad sündmused: 

1. Projekti algus: september 2010 

2. Projekti lõpp: juuni 2012 

3. Türgi partnerite külaskäik Kurtna Kooli: 13.-24. aprill 2011 

4. Kurtna Kooli õpilaste visiit Türki: aprill 2012 http://animoto.com/play/CZkpstaChihK1sgepiCNCQ 

Projekti tulemused: 

Eesti-inglise-türgi digitaalne sõnaraamat 

Pildialbum 

Facebooki leht 

 

 

 

 

SPECIAL DAYS IN EUROPE Comeniuse koostööprojekt Kurtna Koolis 

13.-24. aprill 2011 TÜRGI PARTNERITE KÜLASKÄIK KURTNA KOOLI 

 

http://animoto.com/play/CZkpstaChihK1sgepiCNCQ
http://www.omersevinc.tk/sozluk/index.php
http://nagi.ee/photos/merlelaur/sets/358377/?picture_type=s&start=0
https://www.facebook.com/groups/205631862797306/
http://kurtnakool.ee/vana/comenius/pildid-010/
http://kurtnakool.ee/vana/comenius/pildid-010/


 

 

 

  Pildid: 

  1. Welcome!    2. Padise klooster 

  3. Õpime eesti keelt    4. Küpsetame musta leiba     

  5. Tutvume Türgi kultuuriga 

  6. Külalistega Eesti Vabaõhumuuseumis 

  7. Aprillis 2012 näeme!  

  

  



15.-27.04 2012 KURTNA KOOLI ÕPILASTE VISIIT TÜRKI 

Valmistume reisiks 

 

  

Esmaspäev, 16.aprill 

Tutvumine Mustafa Tunç kooli, õpetajate ja õpilastega. 

Juba esimesel päeval saime tunda sooja ja südamlikku vastuvõttu.  

 



 



 

  

Teisipäev, 17.aprill 

Kohtumine Vezirköprü kuberneri ja rahvusvahelise hariduse direktoriga. 

Kiirest töögraafikust hoolimata leidis kuberner aega meie delegatsiooni vastuvõtuks. Tundsime 

ennast tõeliste staaridena, kuna fotograafid saatsid meid kõikjal ning lehtedes ilmusid artiklid.  

 



 

  

Külastus Anatolia Keskkooli. 

Enne reisi õppisime ennast türgi keeles tutvustama, saime seda korduvalt demonstreerida. Iga 

korraga muutusid lapsed julgemaks ja enesekindlamaks. Sellel pildil on meie kolmas etteaste.  

 

  

  



Kolmapäev, 18.aprill 

Reis Samsuni- tutvumine linna ajaloo ja vaatamisväärsustega. 

Selle väljasõidu jooksul saime täieliku ülevaate Türgi vabastaja Atatürki elust ning tema 

tähtsusest  türklaste elus. Piltidel on näha Atatürki laeva täpne koopia, mis praegu on muuseum. 

Teisel pildil on Atatürki ja tema sõprade vahakujud. 

 

 

Samsuni linna valvurid Musta mere ääres. 



 

 

 

Neljapäev, 19.aprill 

Türgi keele tunnid. 

Kuna Türgis oli vähe inglise keele oskajaid, vajasime praktilisi väljendeid igapäevastes 

situatsioonides hakkama saamiseks. Mängisime läbi erinevaid situatsioone, näiteks kuidas osta 

roosat pluusi või tellida restoranis ayrani :)  

 



 

 

Türgi marmorpaberkunsti tegemine. 

Meie jaoks täiesti uudne tehnika. Iga pilt oli kordumatu ja väljendas tegija hetkeemotsioone.  

 



 

  

Ekskursioon Vezirköprüs – tutvumine linna vaatamisväärsustega, mošee külastus. 

Tavaliselt käivad mošees ainult mehed, naised võivad seal palvetada vaid kindlatel 

pühadel.  Pühamusse sisenedes tuleb jalanõud ära võtta ning naisterahvad peavad rätikud pähe 

panema. 

 

  

 

 



Reede, 20.aprill 

Eesti õpilaste esimene presentatsioon – Eesti, Kurtna Kooli ja perede tutvustamine. 

 

 

Enne esitlust olime väga närvis, kuid vastuvõtt oli soe ja sõbralik ning lõppes türgipäraselt tantsu ja 

lauluga. 

 

  



Klasside kaunistamine Türgi lastepäevaks  (23.aprill). 

 

 

Natuke Eestit ka!  

 

 

  



Laupäev, 21.aprill 

Piknik peredega Çamliki pargis- suhtlemine inglise ja türgi keeles, türklaste ja eestlaste mängude 

mängimine, Türgi söök ja söögikultuur. 

 

Mängides leiavad kõik rahvad ühise keele. 

 



 

Peretraditsioonid – emad teevad süüa, isad kasvatavad lapsi. 

 

Ilus lõpp imelisele päevale. 

 

 

  



Pühapäev, 22.aprill 

Õpilased peredega aega veetmas. Usaldusväärsetest allikatest on teada, et päev möödus osteldes 

ja veemõnusid nautides. Poisid said türgi sauna puhastusrituaali osaliseks.  

  

Esmaspäev, 23.aprill 

Lastepäeva tähistamine. 

 

Lastepäev on Türgis väga tähtis, see on pühendatud Atatürkile. Kõikide koolide juurest lähevad 

õpilased rongkäiguga linnastaadionile, kus peetakse kõnesid ja esinetakse. 

 



Ka meie saime võimaluse esineda Eesti rahvatantsupõimikuga Vezirköprü linna rahvale.  

 

Väike türgi poiss uhkelt Eesti lippu lehvitamas! 

 

 

  



Teisipäev, 24.aprill 

Ekskursioon  ajaloolisesse linna Amasyasse – teemad: ajalugu, kultuur, usk 

 

Amasya linn on üle 7500 aasta vana ja see on ehitatud mägede vahele orgu, seepärast oli seda 

vaenlastel võimatu vallutada. 



  

Ühe mäe tipus on senini säilinud kindluse varemed, mida ka meie vallutamas käisime.  

  

Külastasime tüüpilist sultani elamut, kus tänapäeval asub muuseum.  



 

Kõige eredam elamus oli kohtumine muumiaga :)  

  

Kolmapäev, 25.aprill 

Eesti õpilaste presentatsioon – Eesti rahvus- ja usupühad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Fotoalbumi koostamine 

 

 Lõpp-produkt 

  

Neljapäev, 26.aprill 

Laevareis Vezirköprü kanjonis 

 



Vaade oli hingemattev. Kanjoni keskmine sügavus on 60-70, sügavaim koht aga 150 meetrit. Ujuma 

meid sinna igatahes ei lubatud. 

 

Teejoomine on tõsine rituaal, selle keetmisega ei saa mitte igaüks hakkama – seda tööd teevad 

professionaalsed palgalised teetädid. 

  

Kanjonireis oli ideaalne lõpp meie 11 päeva kestnud Türgis viibimisele.  

 

  



Lahkumispidu õpetajate ja õpilastega 

 

  

Lõputorti kaunistas projektimeeskonna pilt ning selle söömine sümboliseerib pikaajalise sõpruse 

algust. 

 

 

  



Reede, 27.aprill 

Tagasi koju! 

 

Lahkumisööl valatud pisaratest saaks uue kanjoni. Ärasaatmisele olid tulnud kõik pereliikmed, ka 

kõige tillumad. Kell on 00.30, koju jõudsime 24 tunni pärast.  

99% projektis osalenutest tahaksid uuesti sellises ettevõtmises kaasa lüüa. 

  

Meenutusi reisist 

Cristel: 

Mulle väga meeldis Türgis, sest seal oli nii soe ja mõnus. Mulle meeldisid sealsed inimesed, keda 

igatsen ja loodan veel näha. Meil olid väga huvitavad ja lõbusad ekskursioonid ja piknikud. Eriti 

meeldisid mulle väljasõidud Amasyasse ja kanjonisse. Kanjonis oli super ilus loodus ja mõnusalt 

soe. Seal sõitsime parvetaolise asjaga. See oli täiega lahe! Vesi oli kõige sügavamas kohas 150 

meetrit, keskmiselt 60-70 meetrit. Amasya oli ajalooline linn, kus oli kindlus kõrgel mäe otsas. 

Alguses hakkasime ise sõna otseses mõttes sinna ronima. See oli suhteliselt õudne, sest ääri ega 

midagi polnud kuskil. Lõpuks aga läksime bussiga. Mäe otsast avanes fantastiline vaade linnale ja 

loodusele selle ümber (peamiselt mägedele).  

 Kultuur oli meie omast väga erinev. Naised olid peamiselt kodused, kuna mehed olid põhilised igal 

pool. Türklased on moslemid ning palvetavad mitu korda päevas, kuigi meie oma majutuspere 

vanemaid küll palvetamas ei näinud. Kui majja sisenesime, pidime kohe jalatsid ära võtma. 

Tegelikult isegi ukse taga juba. Majad olid täis mõnusaid pehmeid vaipu. 

Ma igatsen väga sealset toitu, loodust, inimesi ja mõnusat ilma. Loodan kindlasti, et kunagi kohtume 

veel. 

  

  



Anette: 

Türki minek võttis aega terve päeva. Alguses, kui me varahommikul Tallinnast bussi peale läksime, 

olid kõik väga elevil, kuid kui olime juba umbes viis tundi bussiga sõitnud ja siis veel paar tundi 

lennujaamas oodanud, olime juba päris väsinud ja tüdinud. Kohale jõudsime öösel. Pered, kes meid 

majutasid, olid väga sõbralikud ja külalislahked. Esimesel päeval läksime kooli ja tutvustasime end 

sealsetele õpetajatele türgi keeles. Teisel päeval käisime linnavalitsuses ning pärast läksime kõik 

koos restorani sööma. Me käisime ka mägedes, muuseumites ja mošeedes. Ühel päeval pidasime 

kõik koos pargis piknikku. See oli väga tore. Kui meil niisama vaba aeg oli, siis käisime türklastega 

pargis, poodides, mänguväljakutel, linnas jalutamas, võrkpalli mängimas või siis lihtsalt üksteisel 

külas. Seega igav seal ei hakanud. Kokkuvõttes oli Türgis väga-väga tore ja vahva olla. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artikkel Türgi lehes: http://www.vezirkoprugundem.com/haber_detay.asp?haberID=197  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comeniuse projekt “Special Days in Europe” Kurtna Koolis 

 

Kaks aastat tagasi tuli tollane Kurtna Kooli direktor  Ruth Opmann minu juurde ja ütles, et meie kool 

hakkab Comeniuse projekti tegema ja et mina olen kontaktisikuks Eestis. Muud ma tol korral teada ei 

saanudki, kui et türklased tulevad aasta pärast meie kooli ja et meie läheme kahe aasta pärast Türki. 

Alles hiljem, kui olin lugenud projekti ja Comeniuse koostööprojektide käsiraamatut koolidele, sain 

aimu, millega end tegelikult sidunud olin. Tagasiteed enam ei olnud ja kuna projekt oli juba valmis 

kirjutatud, tuli asuda seda ellu viima. 

Nüüdseks on kaks aastat kestnud projekt lõpusirgel ning aeg teha kokkuvõtteid. Tegemist on kahe 

osapoolega keeleõppeprojektiga “Special Days in Europe”, meie partneriks on   Türgis Samsuni 

provintsis Vezirköprüs asuv Mustafa Tunç Ilköğretim Okulu. 

Koostöö eesmärgiks oli tutvuda partnerriigi kultuuri (rahvus ja usupühade) ning keelega. Projekti 

käigus said õpilased võrrelda erinevaid kultuure, leida sarnasusi ja erinevusi keeles ning 

igapäevaelus. 

Kuna meil põhjalikumad teadmised partnerriigi kohta puudusid, alustasime Türgi kohta info 

kogumisega ning stendi koostamisega. Koostöös Türgi õpilastega sai loodud inglise -eesti-türgi 

sõnastik igapäevaelus vajaminevate väljendite ja sõnadega. Hiljem selgus, et töö läks asja ette: meie 

partnerid oskasid inglise keelt väga vähesel määral. 

Esimese projektiaasta peamine väljakutse oli külaliste tulekuks valmistumine ning nende 

vastuvõtmine. Delegatsiooni moodustasid 10 õpilast ja 5 õpetajat. Kahe osapoolega projektides 

kestab õpilasgruppide lähetus vähemalt 10 päeva, seega oli aega Eestit tutvustada piisavalt.  

Külalised viibisid Eestis aprillis ning selle aja sisse jäid nii lihavõtted kui jüripäev, koos värvisime mune 

ja jooksime jürijooksu. Koolis toimunud lihavõtteürituste ajal said nad kä tt proovida tibu viltimisel ja 

traditsiooniliste toitude valmistamisel. Programmi kuulus ka eesti keele õppimine ja seda mitte ainult 

koolipingis - sõnu sai õppida loomaaias, kodust leiba küpsetades või näiteringiga etüüde tehes.  

http://www.vezirkoprugundem.com/haber_detay.asp?haberID=197


Loomulikult kuulus tegevuskavasse ka Tallinna vanalinnaga tutvumine. Ajaloohõngu said partnerid 

tunda ka Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis ning Haapsalu PPiiskopilinnuses. Aega oli sellekski, et 

osa saada eestlaste igapäevaelust - peredega käidi piknikul, kinos ja sõprade juures. Suur  elamus 

oli külalistele uisutamine. 

Raskeim osa oli võõra usuga arvestamine. Näiteks sellega, et türklased ei söö sealiha ning sellest 

valmistatud tooteid. Suhtlemisel oli takistuseks partnerite vähene võõrkeeleoskus. Kuna õpilased 

olid majutatud peredesse, kus nende õpetajad ei saanud tõlgiks olla, oli peamiseks abimeheks 

“google translate” programmi kasutamine. Igaüks, kes seda kasutanud on, teab, kui palju nalja ja 

arusaamatusi see võib põhjustada. 

Teisel projektiaastal sõitsime meie oma grupiga - 10 õpilase ja 3 õpetajaga - vastukülaskäigule 

Türki. Eesmärk oli sinna viia tükike meie kultuuri, õppida türgi keelt ning tutvuda usu ja 

rahvuspühadega. Valmistusime rahvatantsu ja -laulu õppides, koostasime Eesti kohta esitlusi. 

 

23. aprill on Türgis lastepäev. 

Kuumust trotsides esinesid meie õpilased villastes rahvariietes staadionil linnarahvale. 

  

Meil vedas, sest linnake, kuhu läksime, ei ole turismipiirkond. Nägime päris ehedat Türgi elu: rätikute 

ja maani seelikutega naisi, tee ääres istuvaid ja teed joovaid taadikesi, räpaseid tänavaid ja 

lagunevaid maju. Samas aga ka vapustavat loodust ja iidset linna Amasyat. Muljet avaldas türklaste 

külalislahkus. Kuna linnas turiste ei käi, levis uudis eestlastest kiiresti - meid pildistati ja isegi katsuti, 

meie delegatsioonist kirjutati ajalehtedes. Saime seal olles maitsta tõelist staarielu. Meie külaskäigu 

tähtsust tõestab seegi, et meil oli kokkusaamine linna kuberneriga. 

Projekt on oma eesmärgi täitnud: meie, aga eriti just Türgi õpilased on teadvustanud võõrkeelte 

oskuse tähtsust. Külaskäigud olid piisavalt pikad, et tundma õppida partnerriigi kultuuri. Olen kindel, 

et õpilased on nüüdsest sallivamad erineva usu ja kultuuriga rahvuste suhtes. Kahe osapoolega 

projekti üheks suureks plussiks on see, et 10 + 10 koos veedetud päeva on piisav aeg püsivate 

sõprussidemete loomiseks. Meie igatahes suhtleme edasi ka pärast lõpparuande esitamist! 

Õnnestunud projekt annab julgust ka edaspidi selliste ettevõtmistega tegeleda. 

 

ASTRID KÕVA 

Projektijuht 

 


