




✓PÕHIKOOLIS 579 ÕPILAST
✓HUVIHARIDUSKESKUSES 202 ÕPILAST
✓ÕPETAJAID 54



Me lähtume oma kooli õpikeskkonna loomisel sellest:

✓ et õpilased saaksid olla loovad;
✓ leiaksid üles oma tugevused;
✓ oskaksid luua õpitu vahel seoseid;
✓ saaksid esmase kogemuse ennast juhtivas õppimises.



- PALJU ANDEKAID INIMESI

- UURIN, AVASTAN, LOON



1. KLASS
TANTSULINE LIIKUMINE
MAJANDUSÕPE

2. KLASS

MALEÕPETUS
LÕIMITUD ARVUTIÕPETUS
HEUREKA
MAJANDUSÕPE

3. KLASS
AVASTUSÕPE
MAJANDUSÕPE

4. KLASS
TANTSULINE LIIKUMINE
INFORMAATIKA

5. KLASS

HUVITUNNID: 
LOOV LUGEMINE, SILMARING,
DRAAMA, 
FOTOGRAAFIA

INFORMAATIKA

6. KLASS

LOODUS- JA 
TÄPPISTEADUSTE 
HUVITUNNID:
ROBOOTIKA, INIMENE, 
KEEMIA.

KERAAMIKA

7. KLASS
ETTEVÕTLUS
SELTSKONNATANTS
INFORMAATIKA

8. KLASS
SELTSKONNATANTS
LOOVTÖÖTUND
TEADUSKOOL

9. KLASS
SELTSKONNATANTS
TEADUSKOOL



KUNSTIDE KESKUS

KUNSTIKOOL
DRAAMAÕPE
INGLISE KEEL
PILLIÕPE JA NUTIMUUSIKA
TEHNOLOOGIA JA DISAIN
KAASAEGNE TANTS

NUTIKESKUS

ARVUTIGA KOOLI
DIGILOOVUS
ROBOOTIKA
SCRATCH
DROONIÕPE
MULTIMEEDIUM



Meede: Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime 
suurendamine   ja osalemine üle-euroopalistes
teadusalgatuses

Tegevus: Teaduse populariseerimine

Alategevus: TEEME +



Projekti koostamise lähtekohad:

✓ koolis puudusid LTT huviringid;
✓ ringide läbiviimiseks olid olemas kvalifitseeritud ringijuhendajad;
✓ vajaka oli ringide läbiviimiseks vajalikest õppevahenditest;
✓ võimalus teha koostööd huvikooliga;
✓õpilastel oli võimalus õpinguid jätkata lähedal asuvas LTT õppesuunaga 

Pärnu Koidula Gümnaasiumis.



Projekti eesmärgid:

✓ reaalainete õppimise populariseerimine;
✓ õpikeskkonna loomine, mis aitab õpilastes arendada loovust, loogikat, seoste loomist 

õpitu vahel ehk õpetada lapsi mõtlema ning probleeme lahendama;
✓ õppijakeskne lähenemine;
✓ õppevahendite soetamine, et kaasajastada õpikeskkonda;
✓ tehniliste erialade propageerimine;
✓ LTT huvitunnid kooli õppekavasse!!!!

Meie kooli lõpetavad noored, kes tunnevad LTT valdkonna vastu huvi.
LTT valdkonna õppimine ja õpetamine meie koolis on huvitav ja inspireeriv.



Projekti raames  käivitasime 8 LTT huviringi:

✓ I kooliaste - Heureka!, Avastusõpe;

✓ II kooliaste - Robootika, Esimesed katsetused keemias, Inimene;

✓ III kooliaste - Sissejuhatus füüsikasse, Esimesed geograafilised avastusretked,
Tee oma esimesed äpid.



Üldised põhimõtted huviringide läbiviimisel:

✓ kõikidel huviringidel õppekavad;

✓ huviringide jaoks oli broneeritud aeg kooli tunniplaanis, päevikud eKoolis;

✓ läbimõeldud kommunikatsioon – reklaam (selgitustöö), huviringide laat;

✓ süsteem – õpilasel oli kas 3 valikut või huviringe viidi läbi rotatsiooni korras;

✓ õppeaasta lõpuüritus – erinevad töötoad

https://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d194457404kP711046530o1l1/teeme

https://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d194457404kP711046530o1l1/teeme


Tulevikuvaade:

✓ mitteformaalse õppe arvestamine formaalõppes (seni on 
olnud juhuslik);

✓ kooli ainekavadesse huvihariduskeskuse võimaluste lõimine;
✓ kunstide ja reaalainete lõimitud õppekava – matemaatika, 

tehnoloogia, inseneeria ning kunstide ühendõpe.



TULEVIKUVAADE

LOODUS – JA TÄPPISTEADUSTE ÕPPEHOONE EHITAMINE




