Minu esimene õpilasevahetuse kogemus Rakvere Põhikoolis
Mina olen Järva- Jaani gümnaasiumis, 9. Klassis õppiv noor neiu Krete Saluste,
kellel avanes võimalus osaleda õpilasvahetuses. Ma valisin Rakvere Põhikooli,
sest eelnevalt oli juba sealt koolist käinud üks väga tore tütarlaps meie koolis ja
minu klassis vahetusõpilasena.
Esimesel päeval kooli minnes ma väga kartsin, aga kui kooliuksest sisse jõudsin
võttis mind kohe sooja kallistusega vastu nende kooli direktor Lea Pilme. Kui
olime üleriided garderoobis Kaileeniga ära võtnud, siis ta tegi mulle koolis
väikese ringkäigu (Kaileen on õpilane, kelle juures ööbisin kogu see aeg ja ka
neiu, kes oli meie koolis vahetusõpilane). Astudes klassi, kus toimus esimene
tund sain ma kohe aru, et see siin ei ole enam mingi maakool, sest klassis oli
ikka väga palju õpilasi. Ootasin muidugi kohe teretamist ja tutvustamist, aga
seda ei olnud, ilmselt ei ole see kombeks või nad võõrastasid mind.
Kahel esimesel päeval ei tundnud ma ennast koolis väga hästi, kuna klass ei
võtnud mind väga omaks. Suhtlust minuga arendasid pigem tüdrukud kui poisid,
aga see on ka mõistetav. Vahel oli isegi tunne, et ei taha seal enam olla.
Tundides oli mul üldiselt keeruline, sest olen harjunud pigem oma kooli
õpetamismeetodiga. Tänu sellele, et kõik õpetajad seal õpetavad erinevalt sain
ma hea kogemuse sellest, et elus on hetki, kus tulebki õppida ja harjuda
kohanema uute olukordadega. Algul mõtlesin, et asi ei lähegi paremaks ja nädal
lõpeb nii kuis algas, kuid mulle ootamatu tulemusena leidsin lõpuks isegi
poistega ühise keele.
Vahetusnädal lõppes väga hästi, suhtlesin juba vabalt enamus klassikaaslastega
ja tegin nendega isegi ühise pildi. Mul tekkis tunne, et ma ei tahagi koju minna,
aga lohutasin ennast mõttega, et olen nüüd paari kogemuse ja uute tuttavate
võrra rikkam.
Kuigi nädal koolis möödus keeruliselt ei ole ma kurb, sest Kaileen,tema vanemad
ja õde, kelle juures elasin on lihtsalt kõige lahedamad ja sõbralikumad inimesed,
keda tean. Vabal ajal käisime me Kaileeniga üritusel nimega „Terve Rakvere
liigub“, käisime Aqva Spas ujumas ja veel käisin ma esimest korda Rakvere
politseimuuseumis. Mulle väga meeldis, et just nemad majutasid mind, sest ma
tundsin ennast nagu ma oleks nende pereliige ja see oli minu jaoks lihtsalt super.
Kokkuvõtteks võin ma öelda, et see oli minu elu parim kogemus ja ma ei
kahetse, et osalesin õpilasvahetuses ning elus ei saagi asjad alati olla nii kuis
tahad.
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