
Projektid 2020/2021. õppeaastal 

 

 

 

PROJEKTI NIMETUS: 

 

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 SISU KIRJELDUS: 

 

Projekti kogumaksumus: 130 271,75 EUR 

 

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 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 

PROJEKTI 

KESTVUS: 

 

01.01.2018- 

31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Projekti maksumus: 10 133 eurot 

05. 2019 –  

06. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Kiviõli I Keskkooli 

meeskonna õpiüritus 2020” 

 

Projekti raames korraldatakse 1 õpiüritus, mille eesmärkideks on: 

1) Mentorid on valmis rakendama mentorsüsteemi 2020/2021. 

õppeaastast. 

2) Kiviõli I Keskkooli õpetajad on tutvunud Google Apps for 

Education keskkonnaga ja oskavad lihtsamaid võtteid selle 

kasutamiseks. 

3) Valminud on lõimingplaanid KIK õppekäikude lõimimiseks 

õppetöösse. 

4) Õpetajad teavad, mis on VEPA ja kuidas seda kasutatakse 

(põhilised võtted). 

Õpiürituse tulemused: 

1) Korraldatud on koolituspäev, mille raames jagavad oma 

kogemusi mentorsüsteemi rakendamisest Viimsi ja Rapla 

Gümnaasium. Koostöös Fontes PMP OÜga on arutatud küsimuste 

üle, mis hetkel veel tekitavad mentorites ebakindlust - mentee 

arengumapp, monitooring, erakorralised küsimused, efektiivne 

tagasisidestamine, grupinõustamise teemad jne. 

2) Kiviõli I Keskkooli vähemalt 30 meeskonnaliiget on proovinud 

kasutada Google Apps for Education rakendust, et tõhustada 

distantsõppe rakendamise plaani. Kiviõli I Keskkoolis on 

järgmiseks õppeaastaks distantsõppe tõhustamise plaan, mis näeb 

ette distantsõppepäevade korraldamist, juhuks kui peaks tekkima 

vajadus minna üle distansõppele. + rakendatakse neid oskusi 

õpilastega/õpetajatega, kes mingil põhjusel saavad osaleda töös 

distantsilt. 

3) KIK projekti raames rakendatud õppekäigud 1-9. klassini on 

aineõpetajate ja klassijuhatajate koostööna lõimitud õppetöösse. 

4) Kiviõli I Keskkooli õpiüritusel osalejad teavad, et meie kooli 1. 

kooliastmes rakendatakse VEPA metoodikat ning omavad ülevaadet 

01.08.2020 –  

31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



metoodika eesmärkidest ja põhilistest võtetest, et tagada metoodika 

jätkusuutlik kasutamine põhikooli 2. astmes. 

Projekt rahastatud summas 4980 eurot.  

 

 

 

 

 
 

„ProgeTiigri programmi 

raames seadmete soetamine – 

Snapmarker 3in1 ja LittleBits 

komplektid“ 

ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist 

kirjaoskust ja digipädevusi. 

 

Projekt rahastatud summas 1788,71 eurot. 

Seadmete 

kasutuselevõtt 

01.09.2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Kiviõli I Keskkooli 1.-9.klassi 

õpilaste osalemine 

keskkonnaalastes 

aktiivõppeprogrammides” 

Tõsta Kiviõli I Keskkooli õpilaste loodus- ja keskkonnateadlikkust 

aktiivõppemeetodil läbi loodusprogrammides osalemise. 

 

Projekti tegevused rahastatud summas 5400 eurot.  

01.09.2020- 

30.06.2021 
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