
Õpilast valides – lisajuhised 
 
Intervjuu olulisus vahetusõpilase valikul 

Valikuprotsessi eesmärk on leida võimalikult sobiv vahetusõpilane, kes esindaks sihtriigis ja maailmas  
Eestit ning samas sõeluda välja need taotlejad, kellest võib eeldada, et nad võiksid vahetusaasta jooksul 
tekitada probleeme. 

Kõige olulisemad riskifaktorid kipuvad olema koduigatsus ja kohanemisraskused. Ka vahetusse mineja 
perekonnast tuleb luua piisav arusaam – majanduslikud ressursid ja võimalused võõrustada siis saabuvat 
vahetusõpilast on samuti tähtsad. 

Intervjuule peab eelnema kirjalik taotlusprotsess: 

• Peamist teavet taotlejate kohta saab taotlustest ning nende koopiad peavad olema varakult saadetud 
ette kõikidele intervjuul osalejatele. 

• Tuleb hankida kogu võimalik teave taotlejate kohta, kõige paremini tunneb nende tausta kool 
(klassijuhataja) 

• Intervjueerijad võiksid olla näiteks mitme klubi NVAde rühm, lisaks paar muud klubi esindajat  
(president + endine NVA), mõne klubiliikme abikaasa, endine vahetusõpilane. 

Intervjuu on võimalus: 

• tutvuda noorega ja anda talle hinnang: 
• väline olemus, puhtus, esinemisoskus, avatus, loomulikkus, stressitaluvus (intervjuu  on 

kerge selle kõrval, mis teda ees ootab), huumorimeel, vestlusoskus, enesehinnang, 
eluviisid, suhtlemine 

• kuidas saaksid ilma intervjuuta aru ülalmainitud omadustest? 
• saada teavet noore perest ja kodukeskkonnast 
• koostöösoov ja võimalused olla omakorda vastuvõttev pere 
• noorele tutvuda noorsoovahetuse asjuriga 

• noor tutvub ja loob NVA-ga kontakti. Samal ajal tekib kontakt ka  saatva klubiga ja Rotaryga 
üldiselt. 

Intervjuu annab noorele teavet: 

• Noorsoovahetuse olemusest ja põhimõtetest 
• vastastikusus, kohustus olla omakorda vastuvõttev pere  
• kindlustatakse, et noorel ja perel oleks õige arusaam kuludest ja muudest kohustustest 

(näit. koolitusel osalemine) 
• reeglid 

• Võimalikest sihtriikidest 
• Tuleb siiski olla ettevaatlik, et ei antaks lubadusi – tuleb valmistada ette minema "ükskõik 

kuhu". Liigsed lubadused on sageli põhjustanud probleeme. 
• Teiste vahetusliikide kohta: suve- ja laagrivahetus, noore vastuvõtmine 

• hea võimalus saada minejaid muudesse vahetustesse 
• hea võimalus saada vastuvõtvaid peresid 

Intervjuu toob kaasa: 

• Noorte, vanemate ja kooli positiivse suhtumise  
on märk sellest, et suhtume vahetusõpilaste valikusse tõsiselt 

• Usu sellesse, et meie eesmärk on olla erapooletud ja avatud 
vahetusõpilaseks minejat ei valita suhete kaudu, vaid kõikidel on selleks võimalus  

• Valituks osutumise puhul väljavalitute kõrge hinnangu  
positiivne kohustus ja vastutus esindada klubi 



Intervjuu annab võimaluse: 

• Olla kollektiivne autoriteet 
• noorsoovahetus ei seondu ühegi kindla isikuga klubis ega paikkonnas 
• aitab võimalikes pingesituatsioonides valiku tegemisel 

• Vältida subjektiivsust 
• mitmekülgsem nägemus tänu abikaasade ja endiste vahetusõpilaste kaasamisele  


