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USA
Avasta uskumatu värvirikkuse kaleidoskoop Ameerika Ühendriigid (USA)! Riik
koosneb viiekümnest osariigist ja ühest föderaalringkonnast (pealinn 
Washington D.C.)ning igaühel neist on oma nägu, mis peegeldub nii kliimas, 
kultuuris kui ka etnilistes gruppides.
USA on kõikide võimaluste maa! Mõeldes Ameerikale, tulevad silme ete 
Levi’s teksad, Sillicon Valley kõrgteholoogia keskus, vägevad pilvelõhkujad, 
korvpall, Disneyland, McDonald’s ja palju muudki.
Olles ASSE vahetusõpilane USAs, ei paranda sa mite ainult oma inglise keelt, 
vaid õpid tundma ka kohalikku kultuuri ja inimesi. Elamine vastuvõtvas 
perekonnas võimaldab sul kogeda, mida tähendab ameeriklaseks olemine. 
Kindlast saab sinu  igapäevaelu olema täis naeru, armastust ja uue õppimist.
USA keskkoolis õppivad õpilased on 14-18-aastased. Koolides on reeglina 
üsna suur õppeainete valik: on mitmeid erinevaid kohustuslikke aineid, aga 
ka hulgaliselt valikaineid. Koolis õpid paremini tundma riigi ajalugu ja 
ühiskondlikke väärtusi. Valikainete hulgas on ka mitmeid kutsepõhiseid ning 
praktlisi kursuseid, mis varustavad õpilasi eluks vajalike oskustega. USA 
keskkoolid pakuvad väga palju erinevaid võimalusi olla aktivne spordis, 
muusikas, teatris, kunsts, ajakirjanduses, jne. Vahetusõpilastel on võimalus 
pakutavas kaasa lüüa ja see aitab kergemini sisse elada tõelisesse Ameerika 
teismelise ellu.
Teeme koostööd Ameerika Ühendriikides ka erakoolidega, mis võimaldavad 
vastata ka kõrgematele ootustele. Kui sa oled suusataja, kes soovib ennast 
proovile panna USAs, alustav noor hokimängija või mõne muu hobi kirglik 
harrastaja, siis erakoolide programmid võimaldavad sul tegeleda üheaegselt 
nii õppimise kui ka hobiga. Samut on erakoolides väiksemad klassid, mis 
võimaldavad õpetajatel paremini keskenduda õpilaste valikutele.
Aastase kultuurivahetuse programmi osalustasu USAsse on 2018/2019 
õppeaastal 9390,- Eurot (sisaldab muuhulgas ka edasi-tagasi transport ning 
kindlustust). Soodushind 8990,- Eurot kehtb kuni 15.10.2017.a.
Osalustasu tasutakse osade kaupa ehk teisisõnu kokkulepitud makegraafku 
alusel.
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Inglismaa
Inglismaa koos Walesi, Šotmaa ning Põhja-Iirimaaga moodustavad riigi 
nimega Suurbritannia. Igas Suurbritannia piirkonnas on omanäoline 
elukeskkond ning kultuur ja ka inglise keel erineb üsna palju. Kes meist ei 
teaks Big Beni, Buckinghami paleed, Thamesi jõge, London Towerit 
aga Suurbritannia on palju enamat kui vaid London. Saarel asuvad tuntud 
ülikoolilinnad nagu Oxford ja Cambridge, aga ka ajalooline Stonehenge 
ning jalgpalli ei mängita vaid Liverpoolis ja Manchesteris, vaid igas külas ja 
igas vanuses. 
Suurbritannia ajalugu on nii rikas ja mitmekesine. Saart on asustanud 
viikingid ja normannid, osa saarest on kuulunud ka Rooma impeeriumi 
alla. Suurbritannia on riigina kasvanud ning arenenud ning 1707 aastal 
moodustat kuningriik ning oma võimu tpus on ise valitsetud suurt osa 
maailma. Sellest ajast tänaseni on Suurbritannia valitsenud kuningas või 
kuninganna. 
Suurbritannias on immigrandid alat olnud teretulnud ja seda juba 
impeeriumi ajast, kuni tänase EU rände ning pagulasteni välja. Seetõtu 
räägitakse Suurbritannias mitmeid võõrkeeli aga paljud kodanikud 
räägivad ka walesi, iiri või  šot keelt. 
Vahetusõpilased paigutatakse kas Inglismaale, Šotmaale või 
Walesi. Suurbritannias on erinev koolisüsteem. 
Vahetusõpilased paigutatakse kohalikkesse Sixth Form koolidesse, mis 
tähendab sealset keskkooli. Vahetusõpilased valivad 3-4 põhiainet. Kõigilt 
vahetusõpilastelt oodatakse korralikku kohalkäimist ning õppetöösse 
panustamist. Koolid ootavad vahetusõpilastelt sama, mis kohalikelt 
õpilastelt. Kohustuslik on ka koolivormi kandmine.
Aastase kultuurivahetuse programmi osalustasu Suurbritanniasse on 
2018/2019 õppeaastal 9390,- Eurot (sisaldab muuhulgas ka edasi-tagasi 
transport ning kindlustust). Soodushind 8990,- Eurot kehtb kuni 
15.10.2017.a.
Osalemistasu tasutakse osade kaupa ehk teisisõnu kokkulepitud 
makegraafku 
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Prantsusmaa
Prantsusmaal  avastad,  et  vestlus  on  rahvuslik  ajaviide,  kus  sõpradega
kohvilauas kokkusaamine on omaete kunstvorm. Prantsusmaa on tuntud
oma  traditsioonide,  keele  ja  kultuuri  poolest.  Sa  hakkad  peagi hindama
võrratut sööki  mõnusas  õhkkonnas,  head  jutuajamist,  kaunist  kunst,
muusikat,  flme ja moodi. Saad sõita maailma kiireima rongiga,  suusatada
lumistel nõlvadel, surfata Rivieral ja päevitada kaunil liivarannal või imetleda
kuulsat Eifeli torni.
Iga Prantsusmaa piirkond on oma nägu. Maapiirkondades elavad inimesed
üsnagi  traditsioonilist  prantsuse  külaelu,  linnades  on  palju  muu  maailma
mõjutusi. Nagu paljud teised Euroopa suurlinnad, on need ka Prantsusmaal
väga multkultuursed. Prantsusmaa  kubiseb kultuurist – kunst, arhitektuur,
religioon ning tuntud moepealinnad. Prantsusmaa  on tuntud tehnoloogia,
tööstuse ning äri poolest.
Prantsusmaa  koolid  on  suunatud hariduse  omandamisele  ning  seega  ei
peeta niivõrd oluliseks sotsialiseerumist. Seega täiendavad huvialategevusi
koolid enamast ei paku.
Enamik  vahetusperesid,  kuhu  õpilased  paigutatakse,  elavad  väiksemates
linnades, äärelinnades või isegi külades. Tuleb ka arvestada, et suurem osa
prantslastest  ei  räägi  võõrkeeli.  Kõik  pered  väärtustavad aga  ühiselt
veedetud aega. Traditsiooniks on süüa koos õhtusööki, mis annab võimaluse
jagada  omavahel  päevaseid  sündmusi.  Siin  peab  olema  valmis  alluma
vahetuspere reeglitele ning neid austama.
Saabuvatelt vahetusõpilastelt eeldatakse kahe aastast prantsuse keele 
õppimise kogemust. Juhul kui õpilane ei ole varem piisavalt keelt õppinud 
siis saab vahetusaastale vaid läbi eelneva keelelaagri, mida korraldatakse 
lisatasu eest Prantsusmaal.
Aastase kultuurivahetuse programmi osalustasu Prantsusmaale on 
2018/2019 õppeaastal 6790,- Eurot (sisaldab muuhulgas ka edasi-tagasi 
transport ning kindlustust). Osalemistasu tasutakse osade kaupa ehk 
teisisõnu kokkulepitud makegraafku alusel.

htp://asse.ee/vahetusopilaseks/#prantsusmaa-t

Peagi

võrratu-
võrratu-
võrratut

õhkkond-
õhkkonna-
õhkkonda

külaelu-
külaelu-
külaelu

mõjutus-
mõjutuse-
mõjutust

suurlinn-
suurlinna-
suurlinn

kubiseb =on 
palju 

tuntud = 
kuulus

suunama-
suunata-
suunan

väärtustama-
väärtustada-
väärtustan

ühiselt=koos

alluma-
alluda-allun



 

TÖÖLEHT

ÕPILASVAHETUS

Hispaania
Hispaania asub Edela-Euroopa päikeselisel rannikul ning on Eestst 
üks kõige kaugemaid riike Euroopas. Siinsest Pürenee poolsaarelt 
on pärit paljud maailmaavastajad ja kuulsad laevakaptenid. 
Hispaania kultuuri aluseks on ajaloolised mõjutused Vana-Rooma, 
keldid, foiniiklased, maurid, jpt. 
Hispaanlased on  väga sõbralikud, lahked ja muretu elustiliga. Nad
on avatud ja tunnevad siirast huvi teiste inimeste vastu. 
Olenemata sellest, kas sa tunned huvi muusika, jalgpalli, 
surfamise, kunst või ajaloo vastu, leiad kindlast sõbraliku 
Hispaania perekonna, kes soovib sinuga oma unikaalset kultuuri 
jagada. Peagi koged ka, kuidas iga piirkond säilitab oma kultuuri 
läbi erinevate festvalide, värvikate paraadide, muusika ja tantsu 
(flamenko). Hispaania on kuulus ka oma mägede, saarte ja 
randade järgi. Tule ja vaata ise järele!
Hispaania koolid on häst organiseeritud ning akadeemiline tase on
hea.
Aastase kultuurivahetuse programmi osalustasu Hispaanias on 
2018/2019 õppeaastal 7190,- Eurot (sisaldab muuhulgas ka edasi-
tagasi transport ning kindlustust). Osalemistasu tasutakse osade 
kaupa ehk teisisõnu kokkulepitud makegraafku alusel
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