NOORTE EESTI KEELE JA KULTUURI LAAGRID 2020
OSALEJATE TAGASISIDE
Andmed sisaldavad tuginoorte vastuseid.

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

• Kõik
vahetused
kokku

• I vahetus

97%

100%

93%

97%

• III vahetus

• II vahetus

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

• Kõik
vahetused

• III vahetus

• I vahetus

92%

90%

93%

94%
• II vahetus

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

• Kõik
vahetused

• I vahetus

97%

97%

100%

94%

• III vahetus

• II vahetus

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

• Kõik
vahetused

• III vahetus

• I vahetus

99%

97%

100%

100%
• II vahetus

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

• Kõik
vahetused

• I vahetus

92%

93%

93%

91%

• III vahetus

• II vahetus

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

• Kõik
vahetused

• III vahetus

• I vahetus

99%

97%

100%

100%
• II vahetus

Kirjelda paari lausega oma kogemust selles projektis:
I vahetus






















I feel mere freedom here and I met interesting people from all over Europe. Could be
longer? - Georgi
Siin oli väga tore. Leidsin uusi sõpru. Siin on toredad inimesed. See laager on täiuslik.
- Rasmus
Mulle see laager meeldis. Kõige rohkem meeldisid mulle need grupitööd ja
saunaõhtud. - Jaagup
The group was very close, everyone knew everyone. Lessons were creative and fun.
Wellbeing of everybody was important. Väga iseseisev. Ma tahan järgmine aasta jälle
tulla. - Lauri
OMG. Mida hekki. Täiega lahe laager oli. Sain siin väga palju uusi sõpru. Kõik
inimesed olid siin lahked, toit oli hea ja tegevused olid toredad. - Robin
Paranes paljude julgus. Meeldis kui palju vabadust asjade korraldamises anti. Sain
endale väga häid sõpru.
I became more confident and more social. I found new friends and connections. It
made me think about other people and care for others on another level. - Sander
Selles projektis osalemine andis mulle võimaluse kohtuda uute inimestega ja rääkida
erinevaid keeli. See kogemus oli minu jaoks väga hea. Soovin väga, et saaksin ka
järgmine aasta selles laagris osaleda.
Mul oli väga positiivne kogemus. Ma sain uusi sõpru. Õppisin tundma teisi riike ja
nende kultuuri. Mul oli väga lõbus. Ma muutusin enesekindlamaks ja julgemaks. Ma
sain enda kohta palju uut teada.
Great camps.
This camp was such a good experience. I love all of the camp. I would definetly
recommend it. Yes, the good was too good. - Helin
Mulle väga meeldis, et olla koos toredate inimestega. Mulle meeldisid need grupitööd
väga. Ma loodan, et järgmine aasta saan uuesti tulla. - Lilian
Laager oli väga tore. Laagri üritused olid hästi väljamõeldud ja me saime ka ise
tegevusi välja mõelda. Nii tuginoorte kui ka väliseestlastega suhtlemine oli väga tore. Artur
Siin ei ole kunagi igav. Õppisin palju Eestist ja oli väga väga lõbus.
It was a very fun and interesting experience. I got to socialize a bit more than I
normally would with people who are similar to me. - Cassandra
I really liked this camp, and I know that I want to continue learning Estonian and come
here again. It was really fun and interesting camp. - Gabriel
Väga meeldiv ja tore on olla siin. - Magnus
I really like this camp. I learn more new words in Estonian language. I have new
friends in Estonia. I'm very happy. I would recommend this camp to my friends. Thank
you! - Nina
My connection with Estonia became stronger. I got to know better myself. I learnt a lot
about different cultures. I learnt how to find common language with people from
different countries. I became more confident and open for more new experiences.
People from camp are an inspiration for me to how to be more creative and full of
energy. - Ksenia
I felt very welcome in this project and could improve my Estonian a lot. The
juhendajad were some of the nicest I've ever met in a camp! - Rebecca













It have been really fun getting some new friends. My Estonian language and writing. It
was really scary in the start because I didn't know anyone here and it was new for me,
but I have some great friends now. - Nora
Mulle meeldis see nii palju, et tulen kindlasti järgmine aasta ka. - Karon
Väga tore. Tulen järgmine aasta ka kui saan. - Eliisabet
Ma sain väga palju uusi sõpru, õppisin päris palju uusi asju Eestist (vanalinnast,
Tallinnast, Pärnust), parem eesti keel. Õppisin kuidas kasutada oma ideed ja kuidas
kuulata teisi. Oli väga hea laager. Armastan juhendajaid ja inimesi, kõik on nii toredad.
Sain tuttavaks toredate inimestega. Sain teada rohkem nii Eestist kui teistest riikidest.
Arendasin oma keeleoskusi ja lõbusalt veetsin aega. 10 päevaga täiesti võõrastest
inimestest sai pere. See on parim laager tervest maailmas! Aitähe, et korraldasite nii
põnevat laagrit. Väga loodan, et järgmisel aastal ka saan võimaluse siia tulla.
The camp brought me lot of exeriences, friends and lessons. I won't be forgetting my
time here any time soon. - Henri
Ma sain siin endale uusi sõpru ja see, et nad ei tulnud samalt maalt kui mina oli lahe,
sest me saime üksteisele asju õpetada. ma õppisin ka kuidas arvestada sellega, et
kõik ei räägi samas keeles ja mu ingliskeel sai paremaks. Koht on ka väga lahe ja kõik
mis me siin tegime olid väga lahedad ka. Ma olen väga rõõmus, et siia tulin.
Parim laagrikogemus.
Мой опыт в этом лагере был мне вновинкую. Мне тут все очень понравилось и я
надеюсь приежать сюда еще.

II vahetus














* It was a new experience that I have never tried. The first day was like I was in a
wrong place, because everyone was speaking Estonian. But then they find out that I
couldn't speak Estonian. - Lydia, 13
* I had fun. Would recommend. - Lennart
* Selles laagris mina olen õppinud palju ja see on aidanud palju. - Timo
* I had fun. I have learned better Estonian. - William
* Oli väga tore. Kogusin julgust ja sõpru.
* Projekt andis mulle väga positiivse ja kasuliku kogemuse. Leidsin endas julguse ja
sain laagrist sõpru ning meeldejääva elamuse.
* It was freaking awesome. I got many new friends. I enjoyed visiting cities such as
Tartu even that I live there. Days and nights should be longer cause I can't catch that
much sleep. - Fred
* Väga tore oli ja sain palju uusi sõpru.
* Sain palju sõpru, aeg läks kiiresti ja sain uusi asju teada, mida varem ei teadnud.
Megalahe suve sisustus.
* Laager on väga kodune ja tekitab turvalise tunde. Nautisin väga kogu laagrit, eriti
uute sõpradega kohtumist, väljasõite eesti keele õpetamist ja sööki ning saunaõhtuid
:) Armastan seda laagrit. Aitäh!
* Mulle väga meeldis ja ma leidsin siit sõpru. See on kindlalt minu suve kõrghetk.
Venevere toit on ülihea. Võiks olla pesupesemise võimalus, aga muidu oli lahe koht.
* Mõnusad poolteist nädalat hästi ilusas puhkekohas hea seltskonnaga. Ma õppisin
palju nii enda kui teiste kohta.
* Osalesin esimest korda ning meeldisid enamus mängud ja tegevused. Sain
harjutada inglise keelt ning õppisin palju uusi teistest kultuuridest. Mängud oleks kohe
algusest võinud olla intensiivsema ja kaasahaaravamad, et tutvuksime üksteisega
kiiremini.






















* Ma tegin väga palju sõpru ja mul oli väga tore. Ma tuleks siia kindlasti tagasi, et ma
saaks veel rohkem häid kogemusi.
* Meeldis väga palju.
* Siin oli tore sõpradega olla.
* Ma tulin siia laagrisse esimest korda kaks aastat tagasi. Sellest ajast saadik mu eesti
keel on arenenud ja ma õppisin palju muid asju. Mulle väga meeldib olla laagri osaleja
ja kui ma olen piisavalt vana, ma tahaks saada juhendajaks. - Nadja
* Mul on olnud lõbus siin ja olen tutvunud uute inimestega, kellega eesti keeles
rääkida.
* Huvitav. Põnev. Kõik oli väga hea.
* Mul see kogemus on olnud väga vägev. See on kõige parem koht ja ma tahaksin siia
iga aasta tulla. Ma olen saanud nii mitu uut sõpra! Mul on eesti keel paremaks ka
saanud:) - Simone
* I like the balance between studying and having free time. - Theodor
* Incredibly fun. I make lasting friends while familiarising myself with Estonia lanuage
and culture. One of the most fun things I have done in my life. - Mia
* Ma õppisin selles laagris üpris paremini rääkima eesti keeles. Ja leidsin uusi sõpru.
* Mega cool ja chill vibes.
* Mulle meeldib see laager väga ja õppisin eesti keelest juurde asju ja sain palju uusi
sõpru. Soovitaksin seda kindlasti enda sõpradele.
* It was cool and fun experience.
* Väga tore. - Jamie
* Sain palju uusi sõpru ja õppisin uusi asju. Ja loodan uuesti tulla. - Rasmus
* Mul on ainult head mõtted sellest laagrist! Don't stop funding!!!
* Learned many new things about Estonia and friendship. And so much fun and
hopefully news year also. I improved my language, mostly talking and vocabulary.
* Minu kogemus laagris oli väga meeldiv ja tore, tuleksin siia veel meelsasti kui
saaksin. Õppisin palju Eesti kultuurist otseselt, läbi söögi mida sõin, läbi selle, et
rääkisin eesti noortega ning nende vahel sõpru. Aitäh korraldajatele, väga tore oli! Johanna
* Sa leiad uusi sõpru. Sa saad ennast arendada, mis aitab tulevikus. Sellest formatis
saad julgust juurde. Saab parema side Eestiga. - Paula

III vahetus








* Olid toredad 11 päeva lahedate inimestega, kellega sai palju tegevusi tehtud. Väga
tore elamus. Ja toit oli ka super!:) Kui laager saaks olla ca 5 päeva pikem saaks iga
grupp tõesti aega, et koos hästi töötada (üksteist tundma õppides). Peale selle oleks
tore kui nende inimestega paar päeva saaks kauem koos olla.
* Väga toredad inimesed, projektid, töötoad, uusi tutvusi sai palju. Tuleksin uuesti.
* Parim laager. Ma õppisin paremini suhtlema ning sain palju julgemaks. Lisaks nägin
ma ka rohkem Eestit ja sain tutvusi. MA VÄGA TAHAKS KA JÄRGMINE AASTA SIIA
TULLA.
* Väga meeldis. Aitäh! - Filipp
* Ei väga tore oli ja inimesed olid mõnsad. Natuke rohkem oli draamat kui eelmisel
aastal aga lõpp hea kõik hea. Palun, ma tahan järgmine aasta tagasi. - Karlis
* My experience was great and I loved it and it should be recommended to anyone of
Estonian decent. I have made so many friends and memories at this camp. Thank you
so much. I love this camp and everything at this camp was great. - Daago




























* See laager oli väga põnev ja ma õppisin palju asju Eesti kohta. HeadEstis on lõbus
ja inimesd on lahked ja andekad. See laager on kõige parim terves maailmas!
* Laager oli lahe ja inimesed kes seal on ka! Vahetage dušid.
* I had a lot of fun and the interpersonal relationships are great. And it also improved
my self-confidense.
* I improved my Estonian language and I found a lot of friends. - Selina
* Tohutult lihtne leida sõpru, tohutult lõbusad tegevused, tohutult lahedad ajad.
Soovitaksin teistele kui saaks. Võiks pikem olla, et rohkem aega grupitööd teha.
* Väga lahe on siin olla.
* Väga tore:)
* Väga tore oli olla osa selles laagris. Aitäh. - Johannes
* Parim, toredaim ja lahedaim laager üldse. Sain tunda uusi inimesi. Saime kõik nii
palju arendada oma keeleoskust ja saime kõik ennast avada.
* See laager oli minu suve üks eredamatest mälestustest. Ma kohtusin nii paljude
toredate noortega, kellega loodan suhtlema jääda. Sooviks järgmine aasta ka siia
laagrisse :) - Hanna-Liisa
* Laager oli väga lõbus. Ma kindlasti olen eesti keeles arenenud.
* Tore ajaviide, kus saab suhelda toredate inimestega ja eesti keele õppimine on
laagris väga tore. - Stella
* Õhkkond on alati väga tore ja lõbus. Olen õppinud palju eesti keelt ja Eesti kultuuri
kohta. - Sofie
* Väga imeline. Ma muutusin tänu selllele laagrile julgemaks ja paremaks suhtlejaks.
Ma sain tänu sellele laagrile aru, et ma olen palju lahedam inimene. Vahva mälestus
kogu eluks. - German
* Siin on väga avatud ja huvitavad inimesed, lõbusad tegevused ja põnevad
väljasõidud. Muutusil selle käigus palju julgemaks ja sain uusi sõpru üle terve
maailma. Palun laske mind järgmine aasta tagasi ja tehke laager pikemaks. - Kirke
* Laager oli jälle väga tore - nagu ka eelmisel aastal :) Sain harjutada oma inglise
keele oskust, tutvusin paljude uute lahedate inimestega. Laagrid võiksid olla pikemad
(nt 2 nädalat pikad laagrid).
* Super lahe laager! Inimesed on mega sõbralikud ja kõik saavad ennast väljendada
nii nagu nad tahavad!
* Kõik parem laager maailmas. AITÄH!
* Ma õppisin kirjutama, rääkima ja grammatikat, aga ma ka sain rohkem
enesekindlust. HeadEst on maailma parim laager. Ja juhendajad on väga head!:)
* HeadEsti laager on väga lahe koht. Inimesed on hästi toredad ja tegevused ka. Siin
on kõik lõbus. Ma räägin paremini eesti keelt kui alguses.
* See on väga tore laager. Ja soovitan teistele. See on väga lahe koht. Toit on hea.
Laager on nagunii väga tore. - Anton
* Ma arvan, et see projekt on väga kasulik nende inimeste jaoks, kes tahavad oma
eesti keelt harjutada ja uusi sõpru leida. See aitab ka julgemist ja enesekindlusega.
See on laager on mu elu muutnud. Ma ei oleks sama moodi nagu praegu olen, kui see
laager poleks olemas. - Liisu
* See oli okay.
* Kohtasin uusi ja vanu sõpru. Õppisin uut eda ja maailma kohta. Viimasele
küsimusele vastasin "võibolla", sest arvan, et kõikidele ei meeldiks tuginoore roll.
* Siin sain palju uusi sõpru. Väga toredad inimesed.

