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Aastakümnetepikkune elu nõukogulikus 
kultuuriruumis harjutas meid
projekt tähistab mingit skeem
ehitusjoonist. Tänaseks on jõutud arusaa-
misega teise äärmusse — tihti peetakse 
projektiks vaid rahataotluspabereid. Tegelikult 
on projekt palju laiem mõiste. Projekt hõlmab
endas korraga nii üksikasjaliku tegevusplaani
kui ka tegutsemise enda. Tal on oma kindlad
komponendid: konkreetne eesmärk, tö

raha kui materjalide) otsimine, kava ellu-
viimine, tulemuste analüüs ja järelduste
tegemine. Läbimõeldud projekt on eesmärgi
elluviimise suurimaks tagatiseks.

Saaremaa Ühisgümnaasiumi esimeseks
projektiks võiks nimetada 1989. aastal koolile
esimese videosüsteemi hankimist. Tollal oli 
rahastajaks rajooni haridusosakond. Teiseks 
suurprojektiks oli aasta hiljem SÜG-i õpilaste 
ja õpetajate osavõtt Läänemeresaarte Laagrist 
Gotlandil. Päris oma projektiks, kus kõik
algusest lõpuni ise ära tehti, võiks nimetada
esimest rahvusvahelist õpilaskonverentsi
“Keskkond ja Kodu”, mis viidi meie koolis 
läbi 1992. aasta kevadel. Samal ajal olid hoogu
võtmas ka iga-aastased Saaremaa m
teatripäevad, mille korraldamist saab sam
projektiks nimetada.

Keskkonnaõpetus oligi algusaastatel Saaremaa
Ühisgümnaasiumi projektide peamiseks
teemaks, kusjuures tänaseks on jõutud
rahvusvaheliselt tunnustatud tasemele —

konverentsid “Keskkond ja Kodu” aastatel 92,
94, 95, 96, 97 ja 99; osavõtt rahvusvahel

Project, Air Pollution Project Europe, Coast

Watch, GLOBE, e-LSEE… ; oma suurprojektid 
nagu “Saaremaa mageveeuuringud”, “Kures-
saare Prügikoll”, “Saaremaa Looduse Kool” ja 
“Tahm Eesti Õhus”. Viimasest võttis osa u. 20 
kooli üle Eesti.

-i loodusklasside avamisele ning õpila
le uurimistööde konkurssidel ning biolo

piaadidel. 1998. aastal avati õpilas-
umides hästisisustatud keskkonn

Tänaseks on laboriseadmed küll õpilaskodu 
ruuminappuse tõttu koolimajja kolitud, kuid 
aktiivne uurimistöö käib ikka edasi. Õpilas-
konverents “Keskkond ja Kodu” muutus
Euroopa kooliõpilaste hulgas populaarseks —
külalisi on käinud Soomest, Rootsist, Lätist, 
Venemaalt, Taanist, Sloveeniast, Itaaliast ja
Tšehhist. Taani bioloogiaõpetaja Birthe 
Zimmermann leidis üritusest sedavõrd
innustust, et hakkas ka oma koolis aktiivselt
tegutsema, valiti BSP
peakoordinaatoriks ning korraldas 2000. a. 
suvel Taanis suure rahvusvahelise õpilas-
foorumi.

Keskkonnaprojekte on toetanud Avatud Eesti 
Fond, Haridusministeerium, Avatud Ühis-
konna Instituut New Yorgis, Tartu Ülikool, 
Kuressaare Linnavalitsus, erinevad Lions 
Klubid, Eesti Looduse Fond, fond Ecologia,
Keskkonnainvesteeringute Keskus ning
mitmed Saaremaa ettevõtted. Keskkonna-
projektide maht on ulatunud isegi kuni 75 000
krooni aastas. 

IKT projekti kunstitund kevadel 2004    Konverents Environment & Home 1999. a.
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Tänaseks on projektitöö kui möödapääsmatu
tegevus (eriti rahastajate leidmise osas)
jõudnud pea kõikidesse kooli eluvald-
kondadesse:

Infotehnoloogia arendamine;

Kooli juhtimine;

Kooliarendus ja õppetöö kvaliteet; 

Koolikeskkonna (töökeskkonna)

1996 — IV rahvusvahelise konverentsi 

ekt “Saaremaa Looduse 
Kool” Saaremaa põhikooliõpilastele; 

sburgis (Taani) ja
astikused külaskäigud,

käivitub projekt “Eesti Kooli 

Easter 2000”, 83. lennu
kabareetrupi ringreis Soomes,

aprillis;

2004 — Kõigile õpilastele koolimaja pildiga 

elu pole ammendav, kuid siiski
piisav tõestamaks, et ilma projektitööta oleks

alitsus ja mitmed Saaremaa Ettevõtted. 

parandamine;

Koolimaja korrastamine;

Keskkonnaõpetus;

Keeleõpetus;

Kultuuritöö;

Sidemed;

Sport;

Õpilaste tervishoid. 

Toome siinkohal väikese loetelu viimase
kümne aasta konkreetsetest projektidest 
näitamaks, kui erinevad valdkonnad nendega 
hõlmatud on. 

1995 — Õpilane Alice Noormägi Avatud Eesti 
Fondi toel aastaks välismaale
õppima;

“Keskkond ja Kodu” korraldamine,
osalemine rahvusvahelisel 
konverentsil “European Schools 

Project” Belgias; 

1997 — Vabariiklik noortekooride festival, 
Tiiu Haaviku korraldatud kaks 
rahvusvahelist lastelaagrit, 
koolitusproj

1998 — Gümnaasiumi keelteklass saab 
sõprusklassi Flen
toimuvad vast

Kvaliteedikool”;

1999 — Eesti keele laager Ahtme ja Sillamäe
õpilastele, hoolekogu tahvliprojekt, 
Marianne Starikova juhitud 
uimastipreventatiivne projekt 
Narko-EI, rahvusvahelise 
noortefoorumi “Voice of Youth” 
korraldamine;

2000 — Tiiu Haavik ja tema võimlejad Taanis 
festivalil “

maapäeva tähistamine

2001 — SÜG-i II sügisjooks Kuressaare 
õpilastele, Kuressaare Gümnaasiumi
õpetajatega ühine õppepäev 
“Erivajadustega laps”, kümnendad
Saaremaa Miniteatripäevad 

2002 — Projekt “Koolivorm algklassi”,
Comeniuse infotehnoloogiaalase 
kooliarendusprojekti käivitumine;

2003 — Kooli võimla ja söökla uuendamine,
kümnes kümnendike tutvumislaager,
kooliteatri “Kreputlased” liikmed
osalevad Horvaatias laste 
teatrikohtumisel

oma õpilaspäevik, inglise keele 
õpetaja Liina Truu Euroopa Liidu 
toetusel Inglismaal täiendkoolitusel, 
kooli 6. olümpiamängud;

2005 — Viie kooli ühiskonverents “Uuriv 
õppimine” Kuressaares, SÜG-i 
vilistlaste kokkutulek ja 
ajalooraamatu II osa väljaandmine

Ülaltoodud loet

elu koolis palju üksluisem ja igavam. Enamus
ettevõtmisi jääks rahapuudusel tegemata.
Peamisteks toetajateks on olnud Avatud Eesti 
Fond, Tiigrihüppe Sihtasutus, Eesti Kultuur-
kapital, Hasartmaksumängu Nõukogu, Hari-
dusministeerium, Kultuuriministeerium, Kesk-
konnainvesteeringute Keskus, Kuressaare
Linnav

Projektitöö kiire laienemine tingis 1995. aastal
SÜG-i projektijuhi ametikoha loomise.
Projektijuhiks sai direktsiooni liige Indrek
Peil. Tema ülesandeks on otsida uusi
arendavaid ideid ja rahastusallikaid ning
koolitada ja konsulteerida teisi meie kooli 
töötajaid projektide koostamisel, toetuse-
taotluste vormistamisel, projektide elluviimisel
ning aruannete koostamisel. Viimastel aastatel,
mil järjest enam projekte läbi viiakse, on
suurenenud just konsultatsioonide osakaal.
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