
Projektid 2019/2020 

Jätkuvad projektid:  

 

 

"An Odyssey to 

European Unesco 

Cultural 

Heritage Monuments" 

UNESCO maailmapärandi uurimine ja 

oma kodukohast ühe uue koha 

tutvustamine, mis meie meelest võiks 

olla selles nimistus. 

 

 

2018-2020 

 

 

„Õppeaineid lõimiv 

mobiilne õuesõpe 

põhikoolis“ 

1) töötatakse välja uuenduslikud 

projektipõhised õpistsenaariumid 

õuesõppeks lõimides erinevaid 

ainevaldkondi järgmiste teemade kaudu: 

loodusnähtused ja ilmastik, füüsikalised 

nähtused, keemilised protsessid, vesi, 

maa, inimene;  

2) arendatakse vajalikud õppematerjalid 

iga õpistsenaariumi kohta ning toetavad 

juhendmaterjalid õpetajatele; 

3) viiakse läbi õpitubasid ja koolitusi 

tutvustamaks üksteisele koostatud 

projektipõhiseid õpistsenaariume ning 

tehnoloogiliste vahendite (avastusrada 

veebipõhine asukohapõhine rakendus 

õuesõppe tegevuste toetamiseks, 

robootikavahendid koostöös sensoritega 

erinevate mõõtmiste tegemiseks) 

kasutamist.  

 

2018-2021 

 

„ Food lab: 

translaterecipes into 

Chemistry language“        

( Põhikool ) 

8. klassi noorte projekt, mille käigus 

õpilased valmistavad oma rahvustoite ja 

filmivad toidutegemise protsessi üles, et 

selgitada, millised keemilised protsessid 

toiduvalmistamise käigus aset leiavad. 

Projektis on Eesti, Türgi, Horvaatia ja 

Rumeenia. 

 

 

01.09.2018 – 

31.08.2020 

 

 

„ Innovatoorium – 

Tark Koolimaja 

värkvõrgu abil“          

oleme partnerkool 

Projekti "Innovatoorium - Tark Koolimaja 

värkvõrgu abil" eesmärk on äratada 

õpilastes huvi nii tehnika ja tehnoloogia 

kui nendega seotud teadmiste ja eluliste 

probleemide lahendamise vastu.  

01.08.2017 – 

31.07.2020 



 

Uued projektid:  

 

 

“Kiviõli I Keskkooli 1-

9.klasside osalemine 

keskkonnaalastes 

aktiivõppeprogrammides” 

Tõsta Kiviõli I Keskkooli õpilaste loodus- 

ja keskkonnateadlikkust 

aktiivõppemeetodil läbi 

loodusprogrammides osalemise. 

2019-2020 

    

 

 

„Kiviõli I Keskkooli 

meeskonna õpiüritus“ 

Projekti eesmärk on võimestada 

haridusasutusi looma 

organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga 

õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut 

toetavast, õpioskusi, loovust ja 

ettevõtlikkust arendavast õpikäsitlusest.   

 

01.08.2019-

31.09. 2019 

 

 

 

„Arendusprojekt – 

Kiviõli I Keskkooli 

õpetajate koolitamine 

mentoriteks“ 

Projekti eesmärk on võimestada 

haridusasutusi looma 

organisatsioonikultuuri, mis lähtub iga 

õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut 

toetavast, õpioskusi, loovust ja 

ettevõtlikkust arendavast õpikäsitlusest.   

01.09.2019-

31.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lüganuse vallavalitsuse 

koostööprojekt: 

„Piirkonna koolide 

kogukonnaprojekt Kiviõli 

õunapuupargi 

muutmiseks avalikuks 

õpikeskkonnaks“ 

 

Kiviõli õunapuupark on muudetud 

atraktiivseks õpikeskkonnaks ja 

puhkekohaks, kuhu on paigaldatud 25 

infotahvlit, 7 pinki ja 7 prügikasti. 

Infotahvlitele on loodud õpilaste poolt sisu, 

mis kajastab Lüganuse valla ajalugu, 

kultuuri ja pargi elusloodust.  

Korraldatud on 2 loomefestivali (2019 ja 

2020. aastal)  

Korraldatud 1 õpipäev infomaterjaliga 

täiendatud õunapuupargis kõikidele 

piirkonna koolidele.  

Koolide koostöö on paranenud ning tehtud 

on plaanid edaspidiseks koostöö 

korraldamiseks. 

Mai 2019 – 

juuni 2021 

 

 


