
Projektid 2022/2023  

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

        

Kiviõli I Keskkooli 

õppekäigud 2022/2023.  

õppeaastal  

  

  

Projekti eesmärk:  

Kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse 

ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema 

tasakaal. Programmi raames toetatakse tegevusi, mille teemaks on 

säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna 

seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.  

  

Projekti tegevused rahastatud summas 3400 eurot.  

01.09.2022 - 30.09.2023  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Eesti Rahvakultuuri  

Keskus  

  

Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetused „Teater maal“  

  

3K ja 3J teatrikülastus „Naksitrallid“ Rahvusooper Estonia  

  

Toetus summas 241.00 eurot.   

  

  

  

Jaanuar 2023  

 

https://etoetus.rtk.ee/esf2web/#esfos-desktop/project/171800/applicant
https://etoetus.rtk.ee/esf2web/#esfos-desktop/project/171800/applicant
https://etoetus.rtk.ee/esf2web/#esfos-desktop/project/171800/applicant
https://etoetus.rtk.ee/esf2web/#esfos-desktop/project/171800/applicant
https://etoetus.rtk.ee/esf2web/#esfos-desktop/project/171800/applicant


 

 

 

Tegevust rahastab Eesti riik.   

  

Kiviõli I Keskkooli 

7.-12.  

klassi õpilaste 

rohetehnoloogia  

teadlikkuse 

suurendamine  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldine eesmärk:   

Keskkonnaprobleemide jätkuva süvenemise tõttu on vaja õpilastele 

näidata, millised on praktilised võimalused rohetehnoloogia 

rakendamiseks kliimaprobleemide vähendamiseks.  

  

Projekti eesmärk:   

Projekti raames Kiviõli I Keskkooli 7.-12. klassi õpilased rakendavad 

varem õpitud teoreetilisi teadmisi praktilistes tegevustes, toetades 

tervikpildi loomist rohetehnoloogiast ning keskkonnateadlikkusest.  

  

Tegevused:  

 7.-12.klassis loodusainete õppetunnis praktilise töö 

korraldamine projekti raames soetatud vahenditega:  

- Taastuvenergia  demokomplekt  päikesepatarei, 

tuuliku  ning kütuseelemendiga (6tk)  

- Päikeseenergiaga veesoojendussüsteemi demokomplekt (6tk) 

- Päikeselt saadava elektrienergia õppekomplekt (6tk)  

 7.-9. klass, õpipäevad koostöös Rakett69 Teadusstuudioga. 

Õpipäeva teemaks roheinseneeria ja taastuvenergia   

https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/roheinseneeria-

jataastuvenergia  

 10.-12. klass, õpipäev koostöös TalTechiga. Õpipäev koosneb 

kahest osast:  

1) Energiasäästlikke hoonete kavandamine.  

2) Reovee ja õhu puhastamine saasteainetest  

 

Kokku osaleb projektis vähemalt 140 õpilast.  

  

Projekti eelarve 8 874 eurot.   

01.09.2022 - 

31.01.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    

 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 2022. 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.   

 

 

 

 

 

 

05. 2019 –12. 2022  

 



Projekt: Märgid, sümbolid 
ja pildid: visuaalne keel  

meie ümber.  

  

Signs, symbols and 

images: visual language 

around us  

  

Partnerriigid: Eesti, Itaalia,  

Türgi, Horvaatia,  

Makedoonia  

  

Projekti kirjeldus:  

  

Projekti eesmärk on selgitada koostöös õppimises totalitaarsete 

ühiskondade sümbolite sobimatust meie visuaalses ruumis.  Seega on 

teema tervikeesmärk  kriitilise mõtlemise ja vastutustundliku käitumise 

arendamine, et meie õpilased oleksid teadlikud visuaalsest kirjaoskusest 

ning oskaksid selles maailmas orienteeruda.   

Lisaks peab Kiviõli 1. Keskkool oma eesmärgiks pakkumas väljakutseid 

meie andekamate õpilastele ning projektõppe kaudu on võimalik 

saavutada õppesisu suurem sügavus, pakkuda põnevaid teemasid 

kooliprogrammis õpitava süvendamiseks ja lõimitud teemadega 

õpistsenaariumite loomine ühistöös Euroopa koolidega. See on 

kooskõlas ka noorte seas distantsõppe järgselt tehtud uuringutega, mis 

tõid välja andekate poolt nimetatud eelisena võimaluse ise oma aega 

planeerida, süveneda ja tegeleda teemadega süvitsi. Seega annab  

Erasmus+ projekt meie 10.-11. klassi noortele võimaluse koostöös 

eakaaslastega uurida, võrrelda, selgitada  noorematele koolikaaslastele 

oma uurimistulemusi.  

Teine eesmärk projekti koostamiseks ja esitamiseks on piirkonna 

eripära: meie koolis õpivad koos eesti ja vene emakeelega õpilased, 

piirkonna kaugus suurematest tõmbekeskustest on loonud olukorra, kus 

vähemate võimalustega noored ei oma rahalisi vahendeid osalemaks 

klassiekskursioonidel ja jäävad kõrvale kultuurielust. Eriti on see 

märgatav vene emakeelega õpilaste puhul.   

  

05.2022- 08. 2022  

  

 Käesoleva projektiga tahame pakkuda andekatele noortele võimalusi 

osaleda hariduslikes projektides leidmaks oma kirge ja väljakutseid , 

motivatsiooni ja keelelist praktikat rahvusvahelistes projektides.  

  

 



  Erasmus+ projekt:  

Ühinenud mitmekesisuses.  

Naiste õiguste probleem 
ja  seksuaalvähemused kooli 
õppetöös (uurimused ja 
metoodika keeruliste 
probleemide käsitlemiseks 
koolitunnis).  

  

Unity in diversity. Hidden  
 : research on female 

references and sexual  

diversity in school  

methodology  

  

Partnerriigid: Hispaania  

(koordinaator), Itaalia,  

Türgi ja Eesti  

  

  

Projekti lühikokkuvõte:  

Diskrimineerimine on isikute põhjendamatu ebavõrdne kohtlemine, 

mille tulemusel üks isik satub halvemasse olukorda kui teine isik samas 

või samalaadses olukorras. Kaasaja maailmas on diskrimineerimise 

vormid muutunud peidetuks ja tihti kultiveerivad neid filmid, raamatud, 

poplaulud vms massikultuur.   

  

Projekti eesmärk on panna õpilasi märkama neid ilminguid (nt 

laulusõnade sisu, filmid) ja analüüsima varjatud meetodite ohtlikkust 

stereotüüpide kujundamises. Kriitiline mõtlemine ja lugupidav 

suhtumine erisustesse on XXI sajandi võtmeoskused, mida kool peab 

noortele õpetama.   

  

Õpilased saavad ettekujutuse erinevate kultuuride võrdlemisel, uurivad 

oma kogukonna näitel kohalikku olukorda ja loovad digitaalvahendeid 

kasutades näitusi, korraldavad vestlusringe, avardavad nii enda kui 

koolikaaslaste arusaamasid maailma mitmekesisuse olulisusest.  

2020-2022  



Õppe mitmekesistamine IT õppevahenditega 

Kiviõli I Keskkoolis 

 

 

 

Projekti eesmärk: 

Seadme soetamisega aidata kaasa olukorra kujunemisele, kus Kiviõli I 

Keskkooli 4.-12. klassi õpilastel on võimalus arendada oma tehnoloogia 

ja kunstiõpetuse alaseid teadmisi ja oskusi, toetades digipädevuste 

arengut. Samuti rikastada Kiviõli I Keskkooli tehnoloogia ja 

kunstiõpetuse ainetunde Snapmaker 3in1 A250 kasutamisega õppetöös, 

õpihuviringi töös ning keskkoolis 11. klassis praktilise töö võimaluse 

pakkumisena. 

 

Tegevus: Snapmarker 3in1 A250 seadmete soetamine Kiviõli I 

Keskkoolile, koolituse korraldamine ning tunnikavade koostamine 

 

Projekti tulemus: 

Projekti tulemusena on Kiviõli I Keskkoolis 5 Snapmaker 3in1 A250 

seadet. 

Projekti hõivatud meeskond on läbinud Snapmarker 3in1 kasutamise ja 

ohutuse koolituse. 

Projekti meeskonna poolt on koostatud vähemalt 1 lõimitud õpikava, 

mida kasutatakse pärast projekti lõppu seadmete integreerimisel 

õppetöösse. 

 

Projekt on rahastatud summas 9 745,00, sh 85% Euroopa Sotsiaalfond 

ning 15% Kiviõli I Keskkool. 

01.12.2022 - 30.08.2023 

        


