
 

Erasmus+ projekt 2017–2019 

Projekti nimi eesti keeles: Kvaliteedi arendamine saksakeelses majandusõppes ja saksa keeles 

Projekti nimi saksa keeles: Qualitätsentwicklung im Wirtschafts- und Deutschunterricht 

 

2017 alustati saksakeelse majandusõppe arendamist. Muudatuste vajalikkust nähti ette nii 

õppekava kui ka -sisu osas ehk nii saksakeeses majandusõppes kui ka saksa keele õppes. 

Ootuseks seati, et keeleõpetus ja saksakeelne majandus toetaksid üksteist paremini.  

Eesmärgid on 

1. saksakeelse majandusõppe muutmine praktilisemaks; 

2. muuta saksa keele õppekava nii, et saksa keele ja saksakeelne majandusõppe õppekava 

toetaksid teineteist paremini;  

3. saksakeelse majandusõppe ja saksa keele õppekavade sisestamine programmiga  

„Digital Wizard“ 

4. töötada välja neli õppesessiooni, mille lähtepunktiks oleksid konkreetsed 

õppesituatsioonid; 

5. viia läbi ühenädalaseid tööpraktikad nii Saksamaal kui ka Eestis; 

6. töötada välja praktikajuhend ettevõtetele, mis oleks kasutatav nii Saksamaal kui ka 

Eestis; 

7. teha edaspidiselt koostööd saksa majanduse eksami osas, mis on samas ka KSG 

koolieksami eest. 

 

Kronoloogia 

2017. aasta sügisvaheajal toimus esimene õpetajate reis Sykesse, milles osalesid õpetaja  

Diana Kollin-Poom ja õpetaja Michael Kirschinger. Õpetajad vaatlesid Sykes saksakeelse 

majanduse tunde ning toimusid töökoosolekud kõikides töörühmades (eksami töörühm, 

õppesessioonide töörühm ja praktika töörühm).  Lepiti projekti esialgne ajakava kokku. 



2017. aasta novembris tulid Sykest õpetaja Bernd Böckner, õpetaja Uwe Hartmann, õpetaja 

Sabine Trümpler ja asedirektor Bernhard Zahn Tallinnasse, et vaadelda siinseid saksakeelse 

majanduse- ning saksa keele tunde.  

2018. aastal kevadvaheajal aprillis reisisid direktor Imbi Viisma, saksa keele koordinaator 

Kersti Sõstar, õpetaja Diana-Kollin Poom ja õpetaja Michael Kirschinger Sykesse. Toimusid 

kohtumised erinevatel tasanditel. Vaadeldi majanduse tunde ning arendati teemakohaseid 

arutelusid töötubades. 2018. aastal juunis saabus rühm KSG õpilase Sykesse, kus nad tutvusid 

meie partnerkooli ja nende õpilastega ning läbisid nädalase tööprakika ühes Saksa ettevõttes. 

Samuti tomus kultuuriprogramm, kus külastati koonduslaagri Bergen-Belseni mälestuspaika, 

Bremeni linna. Bremerhaveni kliimamaja. Saatjaks oli õpetaja Michael Kirschinger. Külastati 

praktika ettevõtteid ning viidi läbi küsitlus praktikjuhendi koostamiseks. 

2018. aasta septembris tulid Tallinasse õpetajad Michael Jünemann ja õpetaja Jan Scharf, et 

vaadelda saksakeelse majanduse tunde ning töötada välja õppesituatsioonidel baseeruvad 

õppesessioonid.  

2018. aasta oktoobris ehk sügisvaheajal tulid Eestisse õpetajad Bernd Böckner ja Sabine 

Trümpler, et külastada ja küsitleda praktikaettevõtete esindajaid tööpraktika perioodil. 

Sellest järgneval nädalal saabusid õpetajad Christian Gasde ja Christian Krämer Tallinasse, et 

vaadelda saksakeelse majanduse tunde, kus toimusid eelnevalt ette valmistatud 

õppesessioonide praktilised läbiviimisprotseduurid, õpetamine. Seejärel tehti praktilisest 

kogemusest lähtuvalt parandusi väljatöötatud õppesessioonidele. 


