NOORTE EESTI KEELE JA KULTUURI LAAGRID 2019
OSALEJATE TAGASISIDE

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

96%
III vahetus

I vahetus

97%

91%
II vahetus

100%
2. Kas sa tunned, et selle projekti tulemusena tahad sa Eestist rohkem teada?

Kõik vahetused kokku

94%
III vahetus

I vahetus

94%

94%
II vahetus

93%

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

Kõik vahetused kokku

89%
III vahetus

I vahetus

94%

84%
II vahetus

90%

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

Kõik vahetused kokku

98%
III vahetus

I vahetus

100%

94%
II vahetus

100%

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

Kõik vahetused kokku

88%
III vahetus

I vahetus

90%

84%
II vahetus

90%
6. Kas sa soovitaksid sellist projekti oma sõpradele? (jah kindlasti ja veidi vastanute hulk)

Kõik vahetused kokku

98%
III vahetus

I vahetus

100%

94%
II vahetus

100%

Kirjelda paari lausega oma kogemust selles projektis:
I vahetus
 Minu jaoks oli see laager väga huvitav, elamusterohke ja lõbus. Õppisin julgemalt inimestega
suhtlema ja vestlema. Samuti oli väga tore saunas käia, sporti teha, Eesti linnasid külastada ja
head sööki süüa. - Mark
 Kohe esimesel päeval olid laagrisolevad inimesed nii avatud ja sõbralikud. Kõik said hästi läbi
ja meeleolu oli koguaeg mõnus ja mahe.
 Tore. Mõned nõmedad inimesed, aga muidu tore.
 I was not kind of expecting the freedom given to us during this camp. Often in camps you
can't say your exact thougths - there are rules that prevent you from doing many things. Its
was fun to meet youth from all over and to talk to them. The things i learned I'm taking to my
heart.
 Ootamatu, ei teadnud alguses mida loota, aga välja tuli huvitavam kui ma arvasin.
 See oli parim laager üldse!
 It was fun.
 I really appreciate to be part of my workshop group, to organise the activities like the movie
project.
 Nice
 Mul on palju uusi sõpru ja ma õppisin Frediga väga hästi eesti keelt. Ma loodan, et ma saan
siia veel tulla. - Fred
 This camp was super fun! The workshops were the best and I really wanna do it with them
again. They made me feel not so useless. - Lola
 It was very fun, I liked the activities and learning the language. As my first camp experience, I
think it was really good. - Arho
 It was so fun and interesting. I hope I will come to here in the next time. - Diana
 Oli väga hea, ma õppisin palju ja mu kirjutamine, lugemine ja rääkimine on palju parem.
 Nüüd mul on olemas palju sõpru välismaal ja Eestis ka. See oli väga tore töötada grupis. Toit
laagris oli ülihea.
 It was very cool and fun. I wish I can go back for the next year. I met a lot of people, so it was
very good.
 It was fun and I wish to go back next year. I met a lof of new Estonian friends and I learned
more Estonian.
 I really enjoyed being in this camp and am glad to have had the priviledge. I feel like I
successfully challenged myself in a variety of ways. It was an experience for life! - Johanna
 I learned a lot here. I did not know how to speak full sentences before I came here. - Mia
 Siin oli tore õppida ja mängida. Kõik olid toredad, abivalmid ja hoolivad.
 Класно. Понравилось.Наверно приеду еще. - Nikolai
 Tons of fun. Love the schedule. Group games are fun. They bring us together often. Love
going on pond on boat. Feels longer than 10 days and thats amazing.
 Väga tore. Õpetada oli väga tore. Ainuke asi, mis mulle ei meeldinud oli ärkamisaeg.
 Kogemus oli väga arendav. Pigem just sotsiaalse külje pealt, tutvusin inimestega paljudest
kultuuriruumidest ning kindlasti sooviksin siia naasta.
 Eestlasena pole ma eesti keelt juurde õppinud, kuid see laager on igati arendav kõigist teistes
eluetappides, siin saab inimesena kasvada ja areneda.
 See laager on super. Õppimist, vabaaega, sportimist, oli kõike piisavalt. Väga mitmekülgne.
 Mulle meeldis see laager väga ja tahaksin järgmine aasta uuesti tulla. - Alexander
 I learned a lot of Estonian and made a lot of new friends. I thought the trips to Tartu and
Tallinn were fun and it should add more trips. - Jasper



















Mulle väga meeldis. Tahan veel siia tulla.
I learnt Estonian. You can do very much here. It was fun. Sometimes it gets boring.
Sporti oleks võinud rohkem olla.
Camp wasn't perfect, but only because I was sick. I wouldn't have a single complaint.
Üli hea toit!
Loodan väga, et saan jägmisel aastal jälle.
Mulle väga meeldib HeadEst keelelaager.
Everything was perfect.
The counselors were also very fun and nice.
Aitäh, et andsite võimalust oma keeleoskusi proovile panna!
I also know more about Estonian culture now.
Sometimes I think the workshops are a little long.
Definetly want to come again.
Leian, et see oli minu jaoks inimesena väga arendav ja kasvatav kogemus.
Tahaks, et need laagrid ei lõppekski.
Loodan, et jätkuvad ja rohkem veel.
Juhendajad olid kõik lahedad. Sporti peaks rohkem olema!

II vahetus
 The camp was fun. I learned to write and read. We did cool games and made new friends. Ken
 It's one of the best camps I've been at. I've learnt so much those past 10 days. Got friends and
Estonian. I would defintely try to get in next year. It was so fun. - Mart
 See projekt oli minu jaoks silmaringi arendav, sest kohtusin paljude eri kultuuriruumidest
noortega ning samas sain aimu, mida teised Eestist ja eesti keelest arvavad. Ma nautisin
projekti olevat ideevabadust ja tundsin, et mind väärtustatakse.
 I enjoyed our trips and the evening events. This does not put the camp above critizism. I
believe that we need more lessons of learning Estonian and about the laundry room be made
public.
 Mul oli siin väga lõbus ning tegevused olid huvitavad. Ma sain siit uusi sõpru.
 See oli omapärane, väga tore projekt. Sooviks tagasi tulla järgmisel aastal, kuna tunnen, et see
oli kasulik, mitte ainult keele õppimisel, vaid ka endast rohkem õppimisel.
 See oli hästi tore. See oli naljakas.
 Tunnen end enesekindlamana. Täpselt nagu eelmisel aastal, õppisin midagi uut.
 Kogemus oli väga positiivne. Päevad on lõbusad, aga samas saab pidevalt uusi teadmisi,
enamasti just enda kohta. Laager tõi rohkelt erinevaid tundeid.
 Lõpus kahe nädala kool.
 Nägin, kuidas võõrastest sai perekond. Sain palju sõpru ja teha loovaid ülesandeid, olla
looduses, tunda ennast vabalt, sain selgust tulevikku puudutavates küsimustes, õppisin muidu
erinevaid oskuseid, sain (elulisi) teadmisi. - Brigitta
 I learnt more about Estonia and learnt more Estonian. I go more motivation and inspiration to
learn Estonian after this camp. I also got many new and great friends.
 Minda leidsin uued head sõbrad. Väga naljakas oli ka. Mulle meeldis ilma vanemateta. Tristan
 Mulle meeldisid väga väljasõidud, eriti see metsas, siin on palju erinevaid inimesi, toredaid
tegevusi ja ilusais kohti.

 It was a great way to find more motivation to learn Estonian. I also got a lot of new friends
and it was a great week. I learnt some more Estonian as well.
 Siin laagris oli väga lõbus ja inimestega oli lahe kokku saada. Eesti keelt sai siin hästi harjutada
ning õppida.
 It was fun. It was not just about learning Estonian, but learning new people, points of view
and cooperation. - Mia
 Siin eesti keelelaagris oli väga hea selle pärast, et see tegi minu eesti keelt paremaks ja see oli
väga hea mulle. - Timo
 Kõik olid toredad ja laager oli lõbus. Miski asi ei olnud nõme.
 Uute sõprade ja põnevate päevade järgi väga lõbus.
 Sain harjutada õpetamist, olla julge oma ideid ja arvamusi avaldada. Avastasin Eestit uue
nurga alt.
 I learned to speak Estonian better. Learned how to work in team. Got to know my country
even better. There is no better experience than this camp!
 Projektis oli hea õppida rohkem eesti keelt ja kohtuda teiste väliseestlastega. See oli hästi
organiseeritud ja siia tahaks veel tulla. - Karl
 Jah, kindlasti. Ma olen väga palju õppinud. See oli lahe.
 Leidsin uusi sõpru ning avastasin ka Tallinna vanalinna. Olenemata sellest, et ma elan Eestis ja
eesti keel on mu emakeel olen ma õppinud palju.
 Väga lahe oli ja kindlasti sooviks tulla siia laagrisse. Nüüd tean, et kui mina ehk tuginoor pean
oma tiimile ikka midagi positiivset andma. Toidud on head ja head sõbrad. - Mark
 Selles laagris oli hea, sest ma õppisin natuke eesti keelt juurde ja leidsin uued sõbrad. Mulle
väga meeldis, mida me tegime siin.
 Tõenäoliselt see oli kõige lõbusamad 10 päeva mu elus. Pange wc tubadesse palun.
 I think its a very good project for kids who speak Estonian, but live in an other country. They
can meet and become friends. Best project ever! Love it!
 Я выучил эстонски языкаю. Это очень круто. Практиковал свой англиский язык. Спасибо
за эмоци. Очень всех люблю. - Pasha
 Väga tore ja omamoodi laager, kuhu oli õnn sattuda.
 Jätkake selle laagri tegemist. See on kõige lahendam ja parem.
 Loodan, et see projekt jääb ellu kauaks ajaks, kuna arvan, et see on väga tore ja kasulik ja
soovitaksin seda kõigile.
 Aitäh, et lasite mul olla osa selles projektis!
 See oli väga tore laager ja ühendab eestlasi kõikjal. Armastan. - Brigitta
 I like how the leaders act like part of the camp and not just have to keep us in line. - Mia
 Mina tahaks jälle tagasi minna eesti keele laagrissse, et ma saan minu eesti keel paremaks
saada. - Timo
 Fantastiline!
 See oli väga tore laager ja ühendab eestlasi kõikjal. Armastan. - Brigitta
 Rohkem kohti peaks olema, kus saab gruppe valida.
 Toredaim laager minu elus.
III vahetus
 I learnt a lot about the Estonian language. I met new people from different countries. I had a
lot of fun :) It's a nice system. We had a program, but nevertheless freedom. - Felix
 Ma olen saanud paremaks eesti keeles kirjutades ja suuliselt. Õpin peaaegult terve aeg uusi
asju samal ajal kui mul on tore ja hea olla. - William

 I have met a lot of nice people and seen a lot of things. I learned new things and it felt like I
was living together with my family. Thanks Epp for doctoring hand :) - Selina
 Ma olen siin esimest korda ning ma sain kohe sõpru ja õppisin kõike tundma juba esimene
päev. Maailma parim laager. - Arvid
 Õppisin palju uut ja arendasin endas ka iseseisvust, loovat mõtlemist, julgust ning kindlasti
sain palju uusi sõpru ja mälestusi, mis jäävad kauaks meelde. Soovitaksin seda laagrit kindlasti
kõigile, kellele meeldib eesti keel ja kultuur!
 This whole experience was so much fun. I made so many new friends and everyone was
happy to help me if I got stuck on a word. We did so many things, I was never bored.
 Olen saanud uusi sõpru ja olen õppinud natuke eesti keelt. Olen ka teiste maade kohta
õppinud sõprade poolt siin laagris.
 Väga väga tore laager ja tahaks väga tulla järmine aasta jälle. - Anton
 Ma õppisin, kuidas käänata, komasid kasutada, millal läheb i ja j. Ma loodan, et saan siia tulla
järgmine aasta. - Mattias
 Õppisin hästi palju sellest projektist. Ma tunnen, et mina ise arendasin hästi palju ja mul oli
hästi lõbus terve aeg.
 HeadEst on nüüd minu suvekodu. Ma tegin väga head sõbrad ja õppisid rääkima paremini. I
֎ HeadEst! :) - Elizabeth
 On väga tore, et tegid sellist laagrit!
 I have made lots of new friends. I have done on a paddle boat.
 Õppisin palju uusi asju, mida varem ei teadnud. Samuti sain arendada oma keeleoskust ning
saada uusi tutvusi.
 Projekt annab võimalusi tutvuda uute kultuuridega, inimestega ning kogemustega. Siin on
reaalselt võimalik õppida eesti keele ära algtasemele, mis ongi korduvalt juhtunud.
 Kõige paremad 11 päeva terve suve jooksul. Palju uusi sõpru ja lõbutsemist. Oleks tore kui
need laagrid jätkuksid ja saaks siia uuesti tulla.
 See laager muutub iga aastaga aina toredamaks. Sain suhelda imeliste inimestega ning
arendada ennast. Aitäh HeadEst!
 Inimesed on väga toredad ja sõbralikud. Eesti keelt on tore ja huvitav õppida ning saan ennast
väga hästi väljendada. Tuleksin siia kindlasti uuesti!
 Olen siin laagris uskumatult palju arenenud ja kasvanud. Alati kui mõtlen, et enam paremaks
minna ei saa, siis ALATI läheb paremaks. Sain siit palju uusi teadmisi ja kogemusi. Samuti olen
saanud VÄGA head sõbrad üle maailma ja muidugi ka Eestist.
 Oli väga lõbus laager. Inimesed olid kenad. Alati midagi teha. - Allan
 Leidsin taaskord palju sõpru ning õppisin keerulisi olukordi käsitlema. Nautisin laagrit väga.
 Mina kui laagri osaleja Eestist näen juba teist aastat, kuias väliseestlased erinevatest
kohtadest leiavad üksteises selle ühise osa ja avastavad seda, kes nemad / nende vanemad
on.
 Olen keelelaagris juba teist korda ning nagu eelmiselgi korral, nautisin ka need neid 11 päeva
väga. Ma olen saanud suhelda inimestega, kellega ma poleks tõenäoliselt kunagi kohtunud,
kui poleks keelelaagreid. Loodan, et saan ka järgmine aasta HeadEsti laagris osaleda.
 Tohutult tore oli 10 päeva sõpru leida, grupitöödes osaleda ja loomulikult väliseestlastele
keelt õpetada.
 My experience was really good! I made a few friends and saw a lot of new places! I really
don't want to leave. The were very loose, which is really nice change compared to the
extremely strict camp rules I've seen in other camps. - LiAnna
 Laager oli väga tore, õhtu peod olid väga lõbusad ja inimesed olid ka väga toredad. - Tristan
 See oli väga lage. Algul tundus nagu see laager poleks mulle meeldinud, aga päeva päeva järel
läksid asjad põnevamaks ja hakkasin rohkem seda nautima.






Oli väga tore ja hea laager.
Ei õppinud palju.
Lovely experience, lovely people, and good atmosphere. - William
I learnt to speak to people of different countries.

