NOORTE EESTI KEELE JA KULTUURI LAAGRID 2018
OSALEJATE TAGASISIDE

99% - Õppisin
laagris midagi
uut
97% - Soovitan
seda laagrit oma
sõpradele

HEADESTi EESTI
KEELE JA KULTUURI
LAAGRID 2018

95% - Tahan
nüüd Eesti kohta
rohkem teada

5 laagrit - 55 päeva
110 väliseestlast
40 tuginoort
26 juhendajat

86% - Mu eesti
keel on nüüd
parem

31 riiki

91% - Sain oma
ideedega
aktiivselt
laagrisse
panustada

95% - See
laagrer oli mulle
tulevikule
mõeldes kasulik

1. Kas sa tunned, et õppisid selle projekti käigus midagi uut? (jah kindlasti ja veidi vastanud)
Kõik vahetused
kokku

99%
V vahetus

I vahetus

97%

100%

IV vahetus

II vahetus

97%

100%
III vahetus

100%

2. Kas sa tunned, et selle projekti tulemusena tahad sa Eestist rohkem teada?
Kõik vahetused
kokku

95%
V vahetus

I vahetus

100%

100%

IV vahetus

II vahetus

97%

90%
III vahetus

88%
3. Kas sa tunned, et sa said oma ideedega sellesse projekti panustada? (jah kindlasti ja veidi
vastanute hulk)
Kõik vahetused
kokku

91%
V vahetus

I vahetus

100%

86%

IV vahetus

II vahetus

97%

94%
III vahetus

80%

4. Kas sa arvad, et see projekt on sulle tulevikule mõeldes kasulik? (jah kindlasti ja veidi vastanute
hulk)
Kõik vahetused
kokku

95%
V vahetus

I vahetus

100%

93%

IV vahetus

II vahetus

93%

90%
III vahetus

100%
5. Kas sa tunned, et sinu eesti keele oskus on arenenud? (jah kindlasti ja veidi vastanute hulk)
Kõik vahetused
kokku

86%
V vahetus

I vahetus

97%

79%

IV vahetus

II vahetus

83%

90%
III vahetus

80%

6. Kas sa soovitaksid sellist projekti oma sõpradele? (jah kindlasti ja veidi vastanute hulk)

Kõik vahetused
kokku

97%
V vahetus

I vahetus

100%

96%

IV vahetus

II vahetus

97%

94%
III vahetus

100%
Kirjelda paari lausega oma kogemust selles projektis:
I vahetus
 Minu kogemus on väga postiviivne. Ma sain tutvuda paljude huvitavate inimestega üle
kogu maailma ja veeta toredalt aega omavanuste noortega. Minu suhtlemisoskus on
paranenud ja ma olen nüüd rohkem avatum.
 Tegu on ilmselt kõige harivama ja lõbusama nädalaga sellel suvel.
 See pole mu esimene rahvusvaheline laager, aga nii edukat keeleõpet pole ma kuskilt
mujalt saanud. Oskan nüüd paremini keelte vahel lülituda ing inglise ja vene keelt
sujuvamalt rääkida. Lisaks leidsin imelisi sõpru ja veetsin nendega unustamatuid
hetki. - Mari
 Kohtusin imeliste inimestega! Õppisin huvitavat nii Eesti kui ka teiste riikide kohta.
Arvan, et mulle meeldis absoluutselt kõik ja jäin väga rahule. Tahan järgmisel aastal
siia tagasi tulla!
 Õppisin palju nii enda kui ka uute sõprade kohta ning kõige imelikum on see, et samal
ajal me õppisime ja õpetasime. See projekt on kõigile osalejatele väga kasulik ning
huvitav oli jälgida omaenda arengut laagri jooksul.
 See kogemus on olnud imeline ja ma olen õppinud enda kohta nii palju uut ning
samuti tutvunud nii lahedate inimestega.
 Kogemus oli väga eriline, sest ma ei ole sellistes laagrites varem käinud. Mul on nüüd
tutvusi, et vajadusel neid kasutada. - Stiina
 Need kogemused, mis ma siit saanud olen, on hämmastavad. Õppisin suhtlema
inimestega, keda pole kunagi näinud. Tänu sellele, olen julgem. - Eneli

 I had a lot of fun and enjoyment by being here. I enjoyed the atmosphere, food and
people. It was a lot of fun learning Estonian.
 This experience was extremely fun and engaging. I learned about culture and made
new friends.
 This camp was very fun and I hope to come again next time because it was so fun. Lembit
 It was interesting. I learnt more Estonian. It helped me along the way. - Grainne
 My experience are great. It is the best event of my summer. I love this camp. I have
got a lot of new friends. Thank you for this Estonian camp. Head aega! - Tatiana
 My time here was very fun and interesting. I would like to come again. I learned lots
new. Now I am really interested in Estonia. - Zlata
 It was really good, learn more Estonian, meed new people and had a good time. I
think you need to integrate the people faster. - Andres
 It was a fun project because it brings Estonians from around the world togethers. Eugenio
 I learnt many new things. I am more confident in learning languages. - Arturo
 I get a lot of experience about Eesti kultuur and langugae. I am sooo like it. - Yan
 This camp was a really good experience because I make tons of new friends, I
improve my Estonian, I learned about Estonian culture, nature, food. Overall the camp
was well organised and the leaders were great.
 So friendly, so funny, so interesting. - Maxim
 It was very good and funny camp. I met new friends. I learned a lot of Estonian. I
would like to come here next year. I very like to learn Estonian and discover Estonian
culture. - Gabriel Golinski
 I had a lot of fun and was able to regain a lot of confidence with speaking Estonian
and get past the shame of not being good enough to actually be able to learn more. Annika
 This project taught me much more Estonian. The field trips taught me a lot about the
places we have seen. I want to learn more Estonian, hopefully until I can speak it
fluently. In addition, I also want to learn more about Estonia and its culture and history.
 My experience at this camp was an amazing experience. I had lots of fun, I got to
meet very cool and very nice kids. All activities done at camp were really fun and I
liked all the councelors. - Adrian
 HeadEst camp is amazing place where I could open up, meet new people from
different countries. It is a challenge for me to communicate with people in not my first
language. I learned here every day new very important things.
 I had a lot of fun learning the language and also meeting the kids from all around the
world.
 Olen õppinud palju eesti grammatikat! Olen saanud rohkem julgemaks kui räägin eesti
keeles. On olnud väga lahe, et saada teada rohkem fakte Eesti loodsest. Oli väga
huvitav, et teada saada rohkem fakte Eesti ajaloost. - Mia
 HeadEst laager on koht, kuhu ma tahaksin iga kell tagasi tulla.
 Good food, congratulations to the chef. Good staff. Angelico
 More sauna nights.
 More activities to do with the lake.
 Thank you for the fun!
 More games with water.
 Thanks !
 The project is too short and should be longer (e.g. 17 days)
 I have a nice week.

 I think that those kind of camps are a great way to give teenagers lots of Estonian
skills and knowledge about Estonia. Those camps should never stop.
 I would like to know even more.
 I think camps like this are incredibly important for kids like me and can help us
understand where we're from and who we are. - Annika
 This is an amazing camp.
 It's a good idea to make playlist on Youtube with Estonian music, because its good
way to learn language.
 The activities everyday become a little stressed at times and I would have liked a
change from a social gathering every night.
 Minu meelest see laager on nii hea, sest juhendajad on õpetanud meid väga hästi ja
nad on olnud väga sõbralikud meie vastu! On ka olnud huvitav, et õppida rohkem eesti
keelt.

II vahetus
 Sain uusi sõpru, õppisin eesti keelt ja kultuuri. Ma ei soovita seda projekti oma
sõpradele, et mul oleks paremad võimalused sisse saada. - Arttu
 See viib kokku noori eestlasi. - Rasmus
 This camp let me experience different positive experiences. I found many long term
friends and learned a lot while having lots of fun. - Carmen
 Very beautiful experience! Very good food!
 My experience was very fun.
 To learn more Estonian that gives me the experience more to talk in Estonian. Hassar
 I met really cool people and did really cool activities with them. I made a play, played
guitar, cards and a bunch of board games. - Kullar
 It was a really fun, interesting. I learned many about Estonia and I want to return here
in future. - Igor
 Uusi sõpru sai. Isiksus sai paremaks kui enne oli. - Nora
 Väga tore viis kus ja kuidas õppida eesti keelt. Loodan, et neid laagreid korraldatakse
veel kaua.
 Uued sõbrad ja õppisin eesti keelt. - Lilith
 Laager oli väga tore ning arendav. Õppisin väga palju nii Eesti kui ka enda kohta.
 Kogesin palju häid kogemusi. Sain tutvuda uute toredate ja huvitavate inimestega!
Sooviks järgmisel aastal ka tulla.
 Mulle väga meeldib see laager. Iga kord, mul on uus kogemus ja mulle väga meeldib,
et ma saan siin sõpru teha.
 Estonian speaking and friends. Fun meeting, new friends while learning about Estonia
and learning Estonian. - Neo
 Fun and I've learned a lot about Estonia. Made new friends. - Rikard
 See projekt on täitsa hea, ma õpin palju, olen uus inimene.
 It was a very cool experience to be around people from all over who were Estonian. I
wanted to learn. Everyone here was very nice.
 I really enjoy the experience. Here it is unique every time and very fun.
 New friends, nature experience, creative ideas. - Sofia
 It was cool, the excursion, free time. - Thomas
 Tuginoorena saadud kogemused tulevad kindlasti ka edaspidi kasuks, arenesin laagri
jooksul võrdlemisi palju.
 It was a really fun and enjoyable 10 days that I spent here. - Alex

 Keskkond oli väga sõbralik ja aktsepteeriv, kõik ülesanded olid huvitavad ja ma
kohtusin väga paljude uute inimestega.
 Väga mõnus ja tore kogemus. Igas mõttes arendav ja huvitav väljakutse.
 Laager oli väga huvitav ja õpetlik. Inimesed olid väga koostööaltid!
 Fantastiline tunne oli olla siin ja kindlasti loodetavasti ka edaspidi. Hea võimalus olla
see, kes sa tahad olla.
 Seekord ma õppisin laagris väga palju. Ma hakkasin natuke rääkima ja see oli mu
eesmärk.
 See oli väga tore ja ma tegin palju sõpru. Aga tulevikuks on ka hea kontaktide mõttes.
 Olen arendanud ennast ja oma Eesti teadmisi ja keelt, tore oli.
 My experience was 10 days of fun. I got to know a lot of new people and learned a lot
of new games. I think it is a great place to go to develop your language.
 Kas ma palun pääseks ka järgmisel aastal laagrisse! - Arttu
 Food was amazing:)
 I wish the camp would last a bit longer, about 2 weeks or so.
 Väga hea söök.
 Suured tänud, et andsite ka mulle selle võimaluse! Parim asi, sündmus sel aastal!
 Ei midagi, kõik oli nii hea, aga mulle ei meeldi hommikusöögid, kuna nad on väga
sarnased.
 Elagu Eesti.
III vahetus
 Its a good way to learn another language and at the same time new friends. - Heiki
 I need new people and made friends. I also learned my mother's language and her
nation's history. - Russell
 I had a good time here and made some new friends. I learned some of the foundations
of Estonian and I hope it'll help me better my understanding further. - Amanda
 I learned Estonian. It was funny. - Sven-Erik
 Algus läks natuke metsa, aga lõpptulemus päris hea. Kindlasti väga õpetlik kogemus
mõnes mõttes. Loodan, et järgmisel aastal jõuan ka siia. - Helena
 I learn more English and Estonian. - Maria
 A fun way to meet people all around the world. We also learned languages, not just
Estonian. I had great time. Venevere Puhkeküla is a really nice place. - Janet
 This camp was very fun and I made more friends from all aroung the world. - Meryam
 It was wonderful experience. I don't want to go back to Russia. Estonia in my heart. I
must more practice English and Estonian. I had a good time. The food is delicious and
it's cool place, I want again. - Kira
 Alati tore selles laagris. Arendasin oma juhioskusi.
 Silmiavav ja loovust arendav kogemus. Aitab eritaustaga inimesi paremini mõista.
 Oli väga põnev ja ainulaadne kogemus. Kindlasti soovin siia tagasi tulla. Kõik
inimesed olid väga toredad.
 Mu silmaring laienes. Õppisin mitmeid asju enda kohta. Mõistsin, et olen kohati
olukordades kohatu käitumisega. Suurenes empaatiavõime välismaalaste vastu.
Respekt kokkadele! Aitäh laagrile! Armastasin reflektsioone ja saunaõhtuid!
 It was dope. Had a good time. - Angie
 Learned a lot and hope to return. - Ryan
 It was a good experience to meet new people and get an understanding of how other
people live. I enjoyed myself.
 This is one of the best experiences I had in my life. - Marko
 I learned a lot of things and made a lot of new friends. Here lessons are more
interesting to learn!!! Fantastic camp! - Liina

 Sisemiste tõkete ületamine, loova mõtlemise arendamine, suhtlemisjulgus ja inglise
keeles suhtlemise paranemine. Kindlasti kohtumine paljude huvitavate inimestega.
Mul on hea meel, et sain võimaluse selles projektis osaleda.
 Väga hea. Leaned so much in a few days. Would come again. - Triini
 Iga aasta ma soovin siia laagrisse tagasi tulla sellepärast, et ma olen siin nii palju eesti
keelt õppinud ja enda kohta väga palju.
 Mitmekülgne, arendav ja edasiviiv kogemus. See kogemus kutsub kindlasti siia tagasi.
 Imeline kogemus juba teist korda ja tulen kindlasti tagasi.
 This camp helped me learn Estonian.
IV vahetus
 Ma õppisin käändeid. - Lisette
 This camp was a unique experience. I learn a lot about Estonia. I also meet great
people here. Looking forward to come back again. - Jana
 Made new friends and learned more Estonian. My writing has improved and reading
as well. - Brianna
 See oli päris hea. Mulle meeldis kuidas me õppisime eesti keelt, aga mitte kogu aeg.
See ilm oli nii ilus, see oli hea. Siin oli lõbus ja seda oli väga hea teha. See oli uus asi
ja see oli üks seiklus.
 Minu kogemus oli päris hea. Mu eesti keel sai paremaks ja see oli päris lõbus. See
kõik oli uus minu jaoks.
 Oli väga lõbus ja mitmekülgne. Huvitav ja aitab saada uusi tutvusi.
 Õppisin inimestega paremini suhtlema ja grupitöid tegema. Leidsin, et eesti keeles on
palju asju, mida eestlased teavad, aga välismaalastele on raske seletada. Väga
armsad juhendajad!
 Laager oli väga tore. - Rasmus
 Mulle väga meeldisid erinevad töötoad gruppides ja õhtused mängud. Samuti olid
tandemid toredad, sain ennast palju proovile panna. Mulle meeldis väga, et
juhendajad olid osa meist ja nad ei olnud liiga uhked või tähtsad, vaid osalesid kõigis
tegevustes. - Grete
 Väga sisustatud ja lõbus oli. Kõik oli hästi, välja arvatud, et väga kuum oli.
 Oh sa pime-pime-pime, maailm on imeline! Palju erinevaid ja huvitavaid inimesi,
kellega koos lõbusalt elada. Aitäh kallid korraldajad! - Age
 Projektid väga meeldisid ja palju asju oli teha, et igavaks ka ei läinud. Õppisin ka palju
uusi asju tandemi ja projekti ajal. Väga tore ja meeldiv! Soovin, et saan uuesti tulla.
Meeldiv team ja palju uusi sõpru sai teha.
 Mulle meeldis siin olla koos inimestega, kes tulevad igalpoolt maailmast ja tahavad
õppida eesti keelt.
 Arenesin julguses peamiselt. Great! - Pihla
 Oli väga tore ja meeldejääv laager. Sain paljude uute lahedate inimestega tuttavaks ja
lõbusalt aega veeta. - Lilian
 See oli mu teine kord siin laagris ja mulle väga meeldib. Ma tahaks väga tagasi tulla. Kaarel
 I liked it, it was fun. - Deana
 I had a great 10 days here in Sammuli and I met a lot of great people. I learned
Estonian and Estonian culture. I would recommend this to anyone who wants to learn
Estonian. - Karl Oskar
 It was ok.
 Ma olen rohkem enesekindlam kui ma räägin ja kirjutan eesti keeles. Ma tahan tulla
järgmisel aastal! - Nadja
 Sain mitmeid oskusi paremaks arendada. Leidsin uusi sõpru, tutvusi. Sain igati vahva
kogemuse. Aitäh toreda laagri eest!

 Ma julgen rohkem eesti keelt rääkida teiste ees ja oskan paremini kirjutada. This was
a good camp. - Simone
 I think that this camp is one of the best I've been to. You have your freedom to use
your phone when there is no activities to do which helps to learn new friends and have
contact with them through social media. I find it very fun with the activities and the
freedom and that you still learn Estonian in a fun way which makes it fun which
makes it fun to learn. - Mart
 Pere on see kui sind ei jäeta ripakile, ollakse sinu juures kui sul on päiksepiste ja oled
voodis, kui kallistatakse kõiki ja soovitakse head ööd. Ma leidsin uue pere. Juhendajad
olid väga nooruslikud, aktiivsed ja toredad, tegevused loovad ning lennukad, keele
õppimine ja barjääride murdmine väga viljakas. Merci! - Tuuli
 I learn to speak and write better in Estonian. I got friends. - Paula
 Absolutely amazing. Mindblowing. Incredibly fun.
 Amazing. - Robin
 I learnt a lot. I know to write Estonian better now. Speak with larger vocabulary. I
made new friends. And all I can say that this is a beautiful experience. - Kai
 This project/camp has been really fun. I've learnt a lot of new things and got a lot of
new friends. The team that organised the project is awesom. - Alex
V vahetus
 Osalesin tuginoorena juba teist aastat järjest. See kogemus on olnud ülimalt
positiivne. Olen saanud oma liidriomadusi arendada ning õppinud meeskonnatööd ja
kuulamist. Osalesin aktiivselt kõikides tegevustes ja astusin palju oma
mugavustsoonist välja.
 Selle projekti käigus arenesin ma tohutult. Ma muutusin julgemaks, avatumaks ja
eesmärgikindlamaks. Samuti leidsin siit sõpru kogu eluks. Maailma lahedaim projekt.
 Tegusad päevad täidetud naeru, sõprade ja ilusa loodusega. Tore oli!
 Tegemist on suurepärase laagriga, kus õpitakse keelt läbi väga toredate ühiste
tegevuste. Mulle väga meeldisid erinevad töötoad ja väljasõidud mööda Eestit. Neid
laagreid on kohe kindlasti vaja korraldada ka edaspidi.
 Ma kasvasin siin laagris ja õppisin palju uusi asju ja sõnu. Söök oli väga hea.
 Väga tore on olnud ja olen palju uusi asju õppinud.
 Ma õppisin palju uut erinevatest inimestest ja endast ja minu arust oli see selle aasta
kõige parem laager ja siinsed inimesed olid väga julgustavad ja positiivsed.
 Laager oli väga väga tore.
 Eesti söögid - grammatika - mängud - keel - uued sõbrad.
 Tunnen, et olen siin laagris iniesena nii palju arenenud. Olen lahti saanud hirmust,
õppisin juurde ka teadmisi eesti keelest. Super tore laager! - Angela
 Olime 10 päeva laagris, kus tegelesime erinevate asjadega nagu tandem, töötoad,
mängud jne. Sain palju julgemaks ning arenesin palju nagu inimene.
 Väga toredad inimesed, mõnus seltskond, huvitav viis Eestit ja eesti keelt õppida
näiteks mängides jne. Väga tore laager, tulen kindlasti uuesti! - Sofie
 Minu arust oli see väga tore laager ja lubas mul kohtuda teiste väliseestlastega, kes
minu vanused on ja samas olukorras nagu mina - Eestist pärit, aga elavad kuskil
mujal.
 Väga tore kogemus! Sain palju uued Eesti sõbrad ja keelt õppida. Aitäh juhendajatele
ja kõikidele osalejatele!
 See projekt on olnud kohutavalt tore. Ma olen väga palju õppinud ja uusi kogemusi
saanud. Ma tahaks kindlasti ka järgmisel aastal siia laagrisse tulla. - Marta

 Õppisin palju uut eesti keele ja inimeste kohta. Sain uusi sõpru ja tutvusi, keda
mäletan veel mitu aastat. Ülilahe laager. Sooviksin väga tagasi tulla ja veel uute
inimestega kohtuda. - Karmen
 Mu kogemus: see projekt on olnud väga meeldiv. Ma õppisin mitte ainult eesti keelt,
vaid ka ennast paremini tundma. Ma olen väga tänulik, et mulle anti võimalus siin
osaleda.
 Kohtasin siin laagris väga paljusid inimesi ja õppisin palju eesti keelt ja Eesti kultuuri.
Väga meeldis see laager ning sooviksin siin käia tihedamini.
 See laager oli tõsiselt tore ja hea. Sai väga häid sõpru ja kõik on väga loominguline ja
aktiivne. Nautisin igat hetke. Väga loodan, et see projekt toimub ka järgmisel aastal ja
tahan kindlasti tagasi tulla.
 see on lihtsalt parim laager, kus saab palju sõpru, palju kogemust ning see on tasuta.
Palun jätkake samas vaimus edasi. - Daniel
 Laager on väga tore. Tahan uuesti tulla. Õppisin palju uusi asju.
 Mul oli väga tore ja mu eesti keel on parem. Ma sain palju uusi sõpru.
 Ma tegin endale uusi sõpru ja õppisin grammatikat. Ma tulen järgmine aasta uuesti.
 Olen saanud uusi sõpru ja õppinud teistest kultuuridest. Mängud teevad laagri
lõbusaks ja tore veeta aega teiste noortega üle maailma.
 Sain uusi Eesti sõpru, minu sõnavara on nüüd palju parem, oskan käändeid.
 Minu jaoks oli projekt silmiavav ja mõtlemapanev. Pidev refeltkteerimine ja
mõtestamine pole olnud igapäevased tegevuse, kuid nüüd usun, et on. See laager on
imeline koht enesearenduseks ja parim keskkond, kus kasvada ja kasvamist toetada.
 Ma õppisin ennast tundma ja sain enesekindlust juurde. Ma leidsin uusi sõpru ja
õppisin neid tundma. Ütlesin lahti eelarvamustest ja nautisin oma aega siin. See on
laager on nagu teine kodu. Sooviksin laagrida minna Viljandisse või Pärnusse. Laura
 Mul oli lõbus see laager ja ma õppisin palju. Ma sain palju uusi sõpru. See on parim
laager, milles ma olen olnud. - Chloe
 See laager on iga aasta abistanud minu rääkimise ja kirjutamise oskusega. Super
laager. Head suhted on sellest laagrist tekkinud ja juhendajad koos tuginoortega on
olnud erilised. - Ken

