
 

Tallinna Õismäe Vene Lütseum on juba kolm aastat järjest panustanud integratsiooniprojektidesse.  

Selleaastane projekt “Koos on parem olla” kestis seitse kuud: detsembrist 2011 kuni juuni 2012. 

Projekti tegevust rahastati:  Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist  ja 

Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest  lähtudes valdkondliku arengukava ”Eesti lõimumiskava 

2008-2013” rakendusplaanist, Integratsiooni ja Migratsiooni  Sihtasutus Meie Inimesed, Euroopa 

Liit.   

                                           
                             Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond 

 Projektis osales 110 õpilast, kellest vähemalt 50% on Euroopa kolmandate riikide kodanikud ja 

kodakondsuseta isikud, mis on projekti põhitingimusi. Projekti tegevuskavva mahtus palju põnevaid 

üritusi. Bussiekskursioon “Tartu on üliõpilaste pealinn“  toimus detsembris 2011 ja peale Tartu linna 

ja ülikooli võimaldas tutvustada õpilastele Eesti Rahva Muuseumis  jõulukombeid ja –tavasid. 

Tallinna Linnamuuseumi ekskursioonid “Keskaegne Tallinn” ja “Bastionikäigud” ning vanalinna 

ekskursioon, mille viis läbi kuulus ajaloolane Jüri Kuuskemaa, avasid keskaegse linna saladusi, 

Tallinna, enamusele projektist osalejatele sünni- ja kodulinna, ajaloo põnevaimaid lehekülgi.  

Orienteerumismäng “Vanalinnatark” andis õpilastele võimaluse aktiivselt koostööd teha, kasutades 

kahte keelt, mis ja kellele parasjagu rohkem sobib, sest kohtunikeks olid nii eesti (Tallinna Saksa 

Gümnaasum,10.kl õpilased) kui  ka vene õppekeelega koolist (Tallinna Õismäe Vene Lütseum, 

11.kl.õpilased). 

 Võistkondasid, kes orienteerusid vanalinnas kaardi abil ja vastasid kohtunike küsimustele, oli 17-st 

Tallinna, Loksa ja Maardu vene õppeleelega  koolist. See  mäng toimus maikuus juba 8 aastat 

järjest, mille eestvedajaks on õpetaja Elvi Vaarmann. Sel aastal on parimad võistkonnad järgmistest 

koolidest: 1.koht - Tallinna Juhkentali Gümnaasium, 2.koht - Loksa Gümnaasium, 3.koht – Tallinna 

Humanitaargümnaasium, 4.koht – Tallinna Õismäe Vene Lütseum, 5. koht - Tallinna Läänemere 

Gümnaasium.  

Veel oli kaks huvipakkuvat bussiekskursiooni“Keskaegne Rakvere” ja “Eesti saared Saaremaa ja 

Muhu”. Kogu  projekti tegevuskava suurendas meie noorte teadlikkust riigist ja ühiskonnast, milles 

elame, aitas kaasa avatud ja tolerantsete inimeste kujunemisele, näitas kooliväliseid eesti keele 

õppimise võimalusi, kasvatas nende lojaalsust Eesti riigi ja sallivust riigis elavate inimeste vastu, 

innustas  koostööks.  

Projekti läbiviijad on: Tallinna Õismäe Vene Lütseumi eesti keele õpetajad Elvi Vaarmann ja Erika 

Jalakas ning Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpetaja ja 10.c klassi klassijuhataja Ülle Noodla. 

 


