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TLÜ professor Daniele Monticelli

Kui huvilisi jagub, avab ülikool peale eesti keele ka tasuta inglise ja
saksa keele kursused.
Järgmise aasta märtsist hakkavad Tallinna ülikooli (TLÜ) õppejõud nii
Eestisse saabunud pagulastele kui ka varjupaigataotlejatele keeli õpetama.
Keelekursustel osalejad keeleõppimise eest maksma ei pea, õpetajad tasu
ei saa ning ruumide ja õppematerjalide kulud kannab ülikool.
Ettevõtmise algataja, TLÜ humanitaarteaduste instituudi itaalia uuringute
professori Daniele Monticelli sõnul tahetakse pakkuda paindlikku ja
mitmekesist õpet ning kui huvilisi jagub, avatakse peale eesti keele ka
inglise ja saksa keele kursused. „Me peame mõtlema nii neile, kes Eestisse
jäävad, kui ka neile, kes olukorra rahunedes saaksid koju tagasi minna või
kes soovivad mõnda teise Euroopa Liidu riiki elama asuda. Igal juhul tuleb
keeleoskus neile kasuks,” kinnitas professor ja lisas, et on palju keeli, mida
õpetada, sest õpetamiseks on nõusoleku andnud eri keeli õpetavad
inimesed.
Algatusega liitunute hulgas on araabia keele oskajaid ning leidub ka
õpetajaid, kes suudavad kursust korraldada ka juhul, kui õpetaja ja õpilane
ühtegi ühist keelt ei valda. „Me loodame, et peale keeleoskuse leiavad

pagulased õppimise kaudu ka siinsete inimestega kontakte ja see kiirendab
ühiskonda lõimumist. See peakski olema akadeemiliste asutuste missioon,”
põhjendas Monticelli.
Kuidas edendada sallivust?
Nii Monticelli kui ka Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti
koordinaatori Marion Pajumetsa sõnul tegeletakse ülikoolides rände- ja
pagulasküsimustega aasta-aastalt üha rohkem. Eriti on sellealaseid
õppeaineid ühiskonnateaduste instituutides, ent süveneva pagulaskriisi
tõttu on ka teistes valdkondades hakatud selle teemaga rohkem tegelema.
Näiteks pööratakse õpetajakoolituses suurt tähelepanu sellele, kuidas
õpetajad koolides sallivust edendaksid ja eri kultuure tutvustaksid.
„Ülikoolide ülesanne on ette valmistada spetsialiste, kes pole mitte ainult
kursis selle teema bürokraatia ja juriidiliste küsimustega, vaid on avatud
silmaringiga, mõistavad muutuvat olukorda ja maailma ning suudavad seda
ka edasi anda,” ütles Pajumets.
Eesti-vene kogemus
Monticelli hinnangul pole paljud Eesti asutused ega üldhariduskoolid
pagulaste tulekuks veel päris valmis. „Mujal Euroopas on juba edasi jõutud,
sest seal on selle probleemiga pikaajalisemalt kokku puututud, ent Eesti
peab nüüd veidi kiiremini kohanema,” selgitas ta. Pajumetsa sõnul oleneb
ülikoolide panus rändekriisi paljuski sellest, kuivõrd on kõrgkoolides olemas
teadlasgrupid, kes immigratsiooniteemadega tegelevad: kui neid ei ole, on
sealt ka keerulisem oskusteavet oodata. „Vaja on nii selle huvi ja
kompetentsiga teadlasi kui ka teadlasi, kes on valmis projekte kirjutama ja
uurima,” ütles ta. Ehkki Eesti jaoks on pagulasteema küllaltki uus, lihtsustab
olukorda see, et ülikoolidel on pikaajaline kogemus eesti-vene
integratsiooniga. „See on loonud hea baasi rändeteemadega tegelemiseks,”
lisas ta.
Uus projekt
Pagulastega tegeleb ka Tartu ülikool
Tartu ülikooli pressiesindaja Virge Tamme sõnul on rände- ja
pagulasteemad üleval ka Tartu ülikoolis. Praegu kogutakse ideid ja
pannakse kokku kavasid, kuid konkreetsetest plaanidest on veel vara
rääkida. Küll aga algab 1. detsembrist MTÜ Eesti Pagulasabi, TÜ
eetikakeskuse, HTM-i ja Kiusamisvaba Haridustee Liikumise

pagulasteemaline projekt, mille kaudu luuakse koolilastele mängulised
materjalid, mis aitavad õpetajatel koolis pagulus- ja rändeteemadest
rääkida.

