
Erasmus+ kolmas projektikohtumine Saksamaal

20. maist - 26. maini projektitasime taas Speyris, Friedrich Magnus Schwerdi gümnaasiumi kollektiiviga. Koostöö 
kahe kooli vahel sai alguse 2012. aastal. Aastate jooksul oleme olnud seotud erinevate projektidega (Comenius, 
Exchange Students´ Project), käimasolev kaheaastane Erasmus+ projekt kannab nime „My Way - Our Future“ 
(„Minu moodi – meie tulevik“) ning aset leidnud kohtumine oli meil kolmas. Neljas projektikohtumine saab taas 
toimuma Saaremaal ja seda oktoobrikuus. Viimane ühine ettevõtmine saab meil olema sõit Brüsselisse 2019. 
aastal. Projekti olulisim eesmärk on noortele tutvustada võimalusi, mida ja kuidas pärast gümnaasiumi lõpetamist 
edasi teha, kuidas ja milliseid (häid) otsuseid tuleviku jaoks langetada ning kuidas siseneda tööturule. Üldises 
foonis on kõige märkimisväärsem selle sõidu puhul muidugi see, et noored leidsid omale uusi sõpru ja tuttavaid 
ning kohtusid paljude meeldivate inimestega.

Seekord käisid Speyeris 10.a klassi õpilased Eva Jääger, Lisanna-Lee Leiman, Hannabel Noor, Marcus Meinhard
Rauniste, Elo Rosenfeld, Kadri Tamleht, ning Joosep Leemet 10.c klassist. Õpetajatena olid kaasas 10.a 
klassijuhataja ning inglise keele õpetaja Liis Ojasaar ning teine inglise keele õpetaja ning koolipoolne projekti juht 
Reet Lulla. Projekt on võtnud juba sellise mõõtme, et kaasatud on ka koolide direktorid. Speyerisse sõitis kaasa 
SÜG-i direktor Viljar Aro ning sügisel ootame Kuressaarde FMSG-i direktorit.

Saksamaal tegime palju ning nägime veelgi rohkem. Tõenäoliselt oli kõige muljetavaldavam käik meil 
Ludwigshafenisse, maailma suurimasse keemiatööstusettevõttesse BASF. Teadupärast asub firma peakorter just
Saksamaal Ludwigshafenis. Meile tehti kohapeal väga põhjalik ligi tunniajane bussiekskursioon (hoomamatul 
territooriumil oli jalutamine, pildistamine ja filmimine keelatud). Hiljem vestlusringis ja muuseumis ringi jalutades 
saime teada, et BASF-il on kliente üle 200 riigi ja ettevõte varustab oma toodetega paljusid tööstusharusid. 
Vaatamata oma suurusele ja ülemaailmsele esinduslikkusele on BASF saanud suhteliselt vähe avalikku 
tähelepanu. Seda seetõttu kuna alates 1990. aastast loobus ettevõte tarbija tootegruppidest. Külastasime ka 
kahte kohalikku firmat Speyeris: Mann+Hummelis valmistatakse rasketehnika-, põllumajandus- ja tööstusfiltreid 
ning PFW Aerospace`is luuakse lennunduse lahendusi, mis aitavad suurendada lennuohutust.

Saksa koolis antud nädalal tavapäraseid tunde ei toimunud, terve kool osales erinevates projektides. FMSG 11. 
klasside õpilastele organiseeriti karjäärinädal, millest õnnestus seega osa saada meilgi. Meie 10. klassi õpilastel 
oli hea võimalus osaleda erinevates töötubades. Näiteks ühes viisid Ludgwishafeni ülikooli üliõpilased läbi 
noortega tööintervjuusid. Teises jällegi kõneleti sellest, mida ühel tööintervjuul teha tohib ja mida mitte. Toimus ka
kohtumine Speyeri linnapea hr. Hansjörg Egeriga.

Vabadel aegadel lahutasime meelt ülikoolilinnas Heidelbergis, õpetajatel õnnestus ära käia ka Prantsusmaal, 
Wissembourg´i nimelises linnakeses- seal nauditi laadamelu. Speyeris saime osa reedeõhtusest kultuuri- ja 
tänavafestivalist. Pühapäeval Frankfurdis ringi jalutades viidi meid veel ka Goethe majamuuseumisse.

Oli väga-väga sisukas nädal. Ning ilm oli kuumem kui Eestis südasuvel.
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