
Projektid 2019/2020 

Rahastaja logo: Projekti nimi: Eesmärk ja tulemused: Kestvus: 

    

 

“Kiviõli I Keskkooli 1-

9.klasside osalemine 

keskkonnaalastes 

aktiivõppeprogrammides” 

Tõsta Kiviõli I Keskkooli õpilaste loodus- ja 

keskkonnateadlikkust aktiivõppemeetodil läbi 

loodusprogrammides osalemise. 

 

Projekt rahastatud summas 4174 eurot 

 

 

 

 

2019-2020 

 

 

Kiviõli I Keskkool osaleb 

partnerina projektis 

„Õppeaineid lõimiv 

mobiilne õuesõpe 

põhikoolis“ 

 

Koostööpartnerid: Kolga 

Kool, Lüganuse Kool, 

Valtu Põhikool, Neeme 

Kool, Tallinna Ülikool, 

Kiili Gümnaasium. 

Projekti tegevused: 

Avastusraja lisafunktsioonide arendus toetamaks 

projekti raames väljatöötatud stsenaariumite 

läbiviimist. 

Soetatakse 6 erinevat teemakomplekti sensoreid 

vastavalt projektis valitud teemadele 

(loodusnähtused ja ilmastik, füüsikalised 

nähtused, keemilised protsessid, vesi, maa, 

inimene). Lisaks 3 koolile robootikaseadmete 

soetamine. 

Luuakse 72 projektipõhist õpistsenaariumi 

seiklusradadena Avastusraja keskkonnas koos 

toetava õppematerjali ja juhendmaterjaliga 

õpetajale. 

Iga teema ja sensorite teemakomplekti jaoks 

koostatakse ja viiakse läbi õpitoad (6 temaatilist 

õpituba). Lisaks viiakse läbi üks projekti 

sissejuhatav ning kokkuvõttev seminar nii 

õpilastele kui ka õpetajatele. 

Projekti tulemused: 

Projekti raames loodud õppematerjalid, 

õpistsenaariumid ning toetav, õpetajatele 

mõeldud lisamaterjal, tehakse kättesaadavaks 

kõigile läbi e-Koolikott kaudu. 

Projektis osalevates koolides areneb õpetajate-

õpilaste võrgustik, kes on valmis oma maakonnas 

omandatud teadmisi ja kogemusi erinevate 

2018-2021 



õpitubade raames edasi andma teistele 

õpetajatele ja õpilastele. 

Arendatakse terviklik kontseptsioon ning 

tehnoloogiline lahendus projektipõhise mobiilse 

õuesõppe rakendamiseks lõimides erinevate 

ainevaldkondade aineid ning seeläbi toetades 

õpilastes eelkõige matemaatika-, loodusteaduste 

ja tehnoloogiaalaste, ettevõtlikkuspädevuse ja 

digipädevuste kujunemist. 

Projekti raames tugevdatakse väikeste 

maakoolide võrgustikku, omavahelise kogemuse 

ja teadmuse jagamist kui ka sisulist koostööd 

ülikooli teaduritega läbi tegevusuuringute, kus 

ühiselt tegutsetakse projekti eesmärkide nimel. 

 

 

 

„Kiviõli I Keskkooli 

meeskonna õpiüritus“ 

Kiviõli I Keskkooli väga oluliseks eesmärgiks on 

nii õpilaste kui ka õpetajate professionaalse 

arengu toetamine. Eesmärgiks on läbi coachiva 

lähenemise aidata õpilastel teadvustada enda 

eesmärke ning suunata õpilast olema ennastjuhtiv 

õppija. Kiviõli I Keskkoolil on plaanis alates 1. 

septembrist 2020 minna üle rühmapõhisele 

coachivale õppimisele, kus ühele õpetajale on 

kuni 10 õpilast, kellega koos toimub nii 

eesmärkide seadmine ja täitmise teostamine. 

Sihtgrupp: Kiviõli I Keskkooli õpetajad ja 

tugisüsteemi töötajad. Õpiüritus on suunatud 30 

õpetajale ja kooli töötajale. Kui soovijaid tuleb 

rohkem, siis on ka neil võimalus õpiüritusest osa 

võtta. 

Projekti tulemusena saavad õpetajad ja töötajad 

ülevaate, kuidas toimub 2019/2020 õppeaastal 

mentorluse koolitus. Õpiürituse raames tehakse 

mentoriks sobivate omaduste test ja arutatakse 

tulemusi grupis. Osalejad saavad mentorlusest 

esmase ülevaate ja kuulata kogenud mentrori 

kogemustesi. 

 

Projekt toetatud summas 5000 eurot.  

 

01.08.2019-

31.09. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

„Arendusprojekt – Kiviõli 

I Keskkooli õpetajate 

koolitamine mentoriteks“ 

Kiviõli I Keskkooli väga oluliseks eesmärgiks on 

nii õpilaste kui ka õpetajate professionaalse 

arengu toetamine. Eesmärgiks on läbi coachiva 

lähenemise aidata õpilastel teadvustada enda 

eesmärke ning suunata neid oskuslikult 

saavutama. Kiviõli I Keskkoolil on plaanis alates 

1. septembrist 2020 minna üle rühmapõhisele 

coachivale õppimisele, kus ühele õpetajale on 

kuni 10 menteed. 

Projekti tegevused:  

1)Mentorluse koolituse läbiviimine (3 

koolituspäeva ja 1 kovisiooni päev), 

Koolituspäeva maht 7 ak/h päevas. Tegevusi viib 

koostöös koolitajaga läbi projektijuht ja kooli 

juhtkond. Viimane koolituspäev toimub 

kovisiooni vormis. Sellele lisaks teevad õpetajad 

kokkuvõtted koolitusest ja plaani edaspidiseks 

mentroluse rakendamiseks; 

2) Mentorsüsteemi loomine ja valmistumine selle 

rakendamiseks; 

3) Avalikkuse teavitamine projekti tegevustest. 

Sihtgrupi suurus: 20 Kiviõli I Keskkooli õpetajat. 

 

Projekt toetatud summas 9996,12 eurot.  

 

 

 

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. 

 

Projekt toetatud summas 10 133 eurot.  

Mai 2019 – 

juuni 2021 

 

 

 


